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Etterutdanning I administrasion

for økonomene

I et brev soin Sosialøkonomen har mottatt fra
leser, rettes det en henstilling til styret i Sam-
funnet om å arrangere et medlemskurs i administra-
sjon. Vi synes dette er et utmerket forslag som vi
gir vår fulle tilslutning. Etter at den andre store
høstkonferansen nå er vellykket gjennomført, er ti-
den inne for Samfunnet til å overveie om det bør sat-
ses mer på etterutdanningen for medlemmene. Det
ble gjort en god begynnelse med kurset om investe-
ringsproblemer høsten 1959. Tilslutningen ble meget
god, og alle deltakerne var godt fornøyd med utbyttet.
Det finnes sikkert også mange andre emner innenfor
vårt fagområde hvor det er behov for tilsvarende
kurs med hovedvekten på de teoretiske problemer.

Vi må imidlertid ikke glemme at en stor del av
Samfunnets medlemmer sitter i offentlige og private
stillinger hvor det er stort behov for kunnskaper om
administrasjon og arbeidsledelse. All erfaring viser
at jo høyere man kommer i en organisasjonspyrami-
de, desto større del av arbeidsdagen legger de admi-
nistrative oppgaver beslag på. For å høyne effektivi-
teten er det viktig at de administrative ledere er klar
over sine oppgaver og har forutsetninger for å løse
dem på en tilfredsstillende måte.

Fagområdet administrasjon er dårlig utbygd ved
våre faste læreanstalter. Lederopplæringen må der-
for skje gjennom kursvirksomhet av forskjellig slag.
De kurser som Samfunnets medlemmer naturlig vil

kunne delta i, er de årlige konferanser som Admini-
strativt Forskningsfond driver på Solstrand og kon-
feransene som Statens rasjonaliseringsdirektorat og
Oslo kommune holder på Gran. Mulighetene for d
komme med på disse konferansene er imidlertid
svært begrenset. Det skulle derfor were stort behov
for egne kurser innenfor Sosialøkonomisk Samfunn.

Vi tror ikke det vil være praktisk mulig å gjennom-
føre et kurs i administrasjon ved å holde deltakerne
samlet hele tiden; området er så vidt at det ville
kreve for mange dager. En alternativ løsning ville
være å starte med to eller tre dager i sammenheng
for at deltakerne skulle få oversikt over stoffet og
bli ordentlig kjent med hverandre. Deretter kunne
man fortsette med en eller to kvelder i uken og
eventuelt avslutte kurset med en full dag.

Det kan være grunn til å spørre om vi har med-
lemmer som kan og er villige til å ta på seg opplegget
av et slikt kurs. Vi mener ja. Det er flere sosialøko-
nomer som har vært aktivt med ved konferansene på

Solstrand og Gran, og disse må vi kunne trekke inn
i arbeidet. Det vil were en absolutt forutsetning for
økt kursvirksomhet blant Samfunnets medlemmer at
styret kan regne med full støtte og aktiv innsats fra
dem som etter sine forutsetninger blir bedt om
hjelpe til. Opplegg og gjennomføring av kursene vil
kreve så mye arbeid at styrets oppgave først og
fremst må bli å koordinere det hele.



Siden sitrt

Nye lærerstillinger
sosialøkonomi og statistikk

I statsbudsjettet for 1961 er det fremmet forslag om å opprette et
nytt dosentur i statistikk og tre lektorater i sosialøkonomi ved Univer-
sitet i Oslo.

I forbindelse med forslaget til ny studieordning for det sosialøko-
nomiske studium søkte Universitetet om opprettelse av tre dosenturer
og tre lektorater.

Forste spadetak
på nybygg for økonomene

Til nybygg på Blindern for Det historisk-filosofiske fakultet er det
i budsjettet for 1961 foreslått bevilget 8 mill. kr. Det betyr at annet
byggetrinn, hvor også sosialøkonomene skal få nye lokaler, kan settes i
gang i løpet av 1961.

Vellykket høstkonferanse
om skatteproblemer

Sosialøkonomisk Samfunns høstkonferanse om skatteproblemer, som
ble holdt 10. og 11. oktober, ble en stor suksess. Konferansen samlet
nærmere 200 deltakere, — fagøkonomer, politikere, representanter for
næringslivet og for den offentlige administrasjon.

Konferansen ble viet stor oppmerksomhet i pressen. Aviser av alle
politiske avskygninger har gitt uttrykk for at foredragene og ordskiftet
var et saklig og verdifullt innslag i norsk skattedebatt, som.vil kunne
få stor betydning for utformingen av vår praktiske skattepolitikk i
årene framover.

Fullstendig referat av alle foredrag og resyméer av diskusjonsinn-
leggene vil bli offentliggjort i et spesialnummer av Sosialøkonomen,
som vil bli sendt til konferansedeltakerne og til bladets faste abon-
nenter.

(
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Frøystein Wedervang (c.o. 1943),
dosent ved Norges Handelshøyskole,
har fått permisjon for å arbeide ved
FN's sekretariat i New York.

Gotfred Schultz (c.o. 1947) har
fått permisjon fra sin byråsjefstilling
i Forsvarsdepartementet for å over-
ta stilling ved NATO-sekretariatet i
Paris.

Birger Nossum (c.o. 1948) går ved
utgangen av året fra Norges Reder-
forbund til Fearnley & Egers Be-
fragtningsforretning A/S.

Per Gustavsen (c.o. 1949), som i
de siste fire år har vært knyttet til
Økonomi- og finansavdelingen ved
NATO-sekretariatet i Paris, er til-
satt som avdelingssjef i Norges
Bank, Pengepolitisk kontor.

Petter Thoen (c.o. 1951) slutter
1. desember som kontorsjef i NITO's
generalsekretariat for å tiltre stil-
ling som personalsjef ved Årdal og
Sunndal Verk, Årdal.

John Martin Sørgaard (c.o. 1954)
har sluttet i sin stilling som konsu-
lent i Boligdirektoratet og er tilsatt
som organisasjonssjef i Norske Bo-
ligbyggelags Landsforbund.

Høstens eksamen
Professorater ved Handelshøyskolen

Ved Norges Handelshøyskole i
Bergen er lyst ledig to professorater,
i praktisk samfunnsøkonomikk og i
penge-, kreditt- og bankvesen.

Til det første har disse søkerne
meldt seg: Preben Munthe (c.o.
1946), Gerhard Stoltz (c.o. 1947),

Bjørn Thalberg (c.o. 1951), Tore
Thonstad (c.o. 1955) og en søker
som ikke ønsker navnet sitt offent-
liggjort.

Til det andre professoratet er Ger-
hard Stoltz og Bjørn Thalberg søke-
re.

Det har i host meldt seg opp en
kandidat til Sosialøkonomisk em-
betseksamen og ti kandidater til 1.
avdelings eksamen. For avsluttende
eksamen betegner dette en rekord
som man vel må kunne gå ut fra
ikke vil bli slått. Etter alt å dømme
vil vi allerede fra neste år få stigen-
de kandidattall.



Kvotefordeling og inspeksjonsordning

norske krav i hvalfangstpolitikken

Nøytrale vitenskapsmenn

undersøker fangstgrunnlaget

Når hvalfangsten er blitt noe av et problembarn i norsk
næringsliv, henger det først og fremst sammen med at produk-
sjonen foregår utenfor landets grenser under sterk internasjo-
nal konkurranse på et naturgrunnlag som etter alt h domme
ikke tåler den harde beskatning det er utsatt for. Norge har
gjennom lengre tid gått inn for internasjonalt samarbeid med
sikte på å bevare næringsgrunnlaget. I dette arbeidet har di-
rektør Gunnar Jahn spilt en fremtredende rolle. Han har vært
formann i Den internasjonale komite for hvalfangsstatistikk
siden den ble opprettet i 1929 og formann i Det norske hval-.
råd siden 1946. Sosialøkonomen har hatt en samtale med direk-
tor Jahn om norsk hvalfangst og næringens aktuelle problemer.

— Hvor lenge har nordmennene egentlig drevet
med hvalfangst ?

— Hvalfangst har vært drevet langs norskekysten
så lenge landet har vært bebodd, men nordmenn tok
ikke del i fangsten av grønlandshval og nordkaper
i Nordishavet. Det vi kaller moderne hvalfangst —
fangsten på finnhvalen — kan dateres til 1860-årene
da Svend Foyn uteksperimenterte granatharpunen.
Nordmennene begynte da med hvalfangst langs
Finnmarkskysten, senere ved Island, Færøyene og
rundt de skotske øyer. Fangsten i Nord-Atlanteren
og Nordishavet var helt opp til de første år av dette
århundre den viktigste. I 1900 ble 93 prosent av
fangsten tatt i Nord-Atlanteren og Nordishavet, i
1904 74 prosent. I 1904 ble hvalen fredet langs
Nord-Norges kyster, og fra da av ble hvalfangsten
tatt opp på nye felter.

— Og hvor fant vi dem ?

— I årene fram til den første verdenskrig begynte
nordmennene med hvalfangst under mange himmel-
strøk, men de viktigste nye feltene lå i Antarktis
og langs Afrikakysten. I 1913 falt 42 prosent av
totalfangsten på Antarktis og 36 prosent på Afrika-
kysten. Etter den forste verdenskrigen ble fangsten
i Antarktis mer og mer dominerende. I 1930-årene
ble gjennomgående vel 80 prosent av fangsten tatt
i Antarktis.

— Men på disse feltene var vel ikke Norge alene
om å drive fangst?

— I de siste årene før første verdenskrig falt 60--
70 prosent av antallet skutte hval på norske ekspe-
disjoner, 15-16 prosent på britiske og resten på
andre land. Av disse var Japan og USA de viktigste.
Norges andel sank betraktelig under krigen, men
tok seg opp igjen i 1920-årene, særlig etter at den
pelagiske fangsten begynte i 1925, og nådde opp i
ca. 60 prosent i 1930. Fangsten i Antarktis, som et-
ter hvert er blitt den viktigste, ble til å begynne med
drevet fra landstasjoner. I de første år fra 1904—
05 falt storparten av fangsten på disse. En argen-
tinsk landstasjon — bemannet av nordmenn — var
den første, men snart kom britiske og norske med.
Til midten av 30-årene var det så å si bare norske
og britiske ekspedisjoner som drev hvalfangst i
Antarktis. De britiske ekspedisjoner hadde norsk
mannskap og norske skyttere. I 1935-36 startet
Japan hvalfangst i Antarktis og i 1936-37 Tyskland.

Det bør merkes at den moderne hvalfangst begyn-
ner i Norge. Den har sitt opphav i tre små Vestfold-
byer, og nordmenn har lært opp andre over alt hvor
moderne hvalfangst drives og har også tatt del i
deres fangst. Dels er det nordmenn som har tatt
initiativet til starting av de andre lands hvalfangst,
dels har deres hvalfangst vært drevet ved hjelp av
norske skyttere.

— Og så fikk vi et avbrudd i hvalfangsten under
den siste krig?

— I krigsårene lå fangsten nede og en stor del av
flåten ble ødelagt. Mens det i sesongen 1938--39 del-
tok 34 kokerier i Antarktis, hvorav 12 norske, var
det i den første etterkrigssesongen med bare 9 ko-
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kerier, 6 norske og 3 britiske. Etterhvert kom andre
land med igjen, og flåten ble utvidet slik at det i
de fire siste sesongene har deltatt 20 ekspedisjoner.
I sesongen 1959-60 var av disse 8 norske, 3 britiske,
6 japanske, 1 nederlandsk og 2 russiske. Norges an-
del av oljeproduksjonen har gått ned fra ca. 50 pro-
sent i de første årene etter krigen til 32 prosent siste
sesong.

— Har denne nedgangen fra før krigen i antall
ekspedisjoner ført til en tilsvarende nedgang i fangst-
resultatet?

— Nei, det har den ikke. Den samlede oljeproduk-
sjonen i Antarktis har gjennom praktisk talt hele
etterkrigsperioden ligget på noe over 2 millioner fat
pr. sesong, og bortsett fra et par år var den ikke
særlig større i 1930-årene. Den stadige øking og for-
bedring av fangstmateriellet har gjort fangsten mye
mer effektiv enn tidligere, og dersom vi etter krigen
ikke hadde hatt internasjonale reguleringer med sik-
te på å beskytte hvalbestanden, er det ingen tvil om
at fangsten ville ha vært større enn den var i 1930-
årene.

— Hvordan er disse internasjonale reguleringer
blitt til ?

— Allerede fra tidlig i 1930-årene fant det sted en
viss frivillig norsk-britisk produksjonsregulering, og
i 1937 kom det i stand en internasjonal overenskomst
som imidlertid Japan sto utenfor. En virkelig effek-
tiv avtale fikk vi først i 1946.

— Hva har så de viktigste reguleringsbestemmel-
sene vært etter krigen ?

— Først og fremst er det bestemt at totalfang-
sten skal være begrenset til et visst antall blåhval-
enheter (en blåhvalenhet er 1 blåhval eller 2 finn-
hval, 2 1,72 knølhval, 6 seihval) som til å begynne med
var fastsatt til 16 000 enheter og senere er blitt redu-
sert til 15 000. Den tillatte fangsttid er nå fra 28.
desember til 7. april, men Den statistiske kommisjo-
nen kan avblåse fangsten når det fastsatte total-
kvantum er nådd, og i de siste sesongene har den
faktiske fangstperiode vært bare 69 dager. Det er
forbudt å skyte hunhval med unge og hval under en
viss størrelse. Periodevis har det vært gjennomført
totalfredning for bestemte havstrøk og spesielle fred-
ningsbestemmelser for visse hvalarter.

— Når fangsttiden i de senere år ikke er blitt
fullt utnyttet, så betyr vel det at fangstapparatet
er større enn det som er nødvendig for å fange det
tillatte totalkvantum?

— Det er det ingen tvil om. Norske og britiske
selskap har derfor gått inn for å redusere antall
hvalbåter. I siste sesong gjennomførte de en slik
reduksjon, men dette eksemplet ble ikke fulgt av
andre selskap.

— Norge trådte jo i fjor ut av Den internasjonale
hvalfangstkonvensjon. Hva var årsaken til det?

— Det er på to punkter Norge mener en revisjon
av avtalen er nødvendig. Det ene gjelder inspeksjons-
ordningen hvor forholdet nå er det at hvalfangst-
ekspedisjonene har inspektører fra sine egne land
ombord, mens vi går inn for internasjonale obser-
vatører. Det annet og viktigste punkt er at vi mener
det er nødvendig å komme fram til en avtale mellom
de interesserte land om en kvotefordeling av den år-
lige totalfangst. Da det ikke lyktes å komme til
enighet på disse punkter, trådte Norge ut av Kon-
vensjonen fra 1. juli 1959.

— Hva var det forhandlingene om kvotefordeling
strandet på ?

— Sovjet-samveldet hadde planer om å øke sin
flåte med fem nye kokerier, men gikk under norsk-
russiske forhandlinger i Moskva med på å redusere
antallet til tre, mot å få 20 prosent av det totale
fangstkvantum, og under forutsetning av at de andre
fire land som driver hvalfangst i Antarktis (England,
Holland, Japan og Norge) ble enige om en fordeling
av de resterende 80 prosent. Norge sa seg villig til
å godta lavere kvote enn fangsten de siste årene
skulle tilsi, men de andre landene krevde så store
andeler at forhandlingene om kvotefordelingen ikke
førte fram. Etter dette meldte også Nederland seg
ut av Konvensjonen.

— Hvilke konsekvenser fikk dette for fangsten
i sesongen 1959-60?

— Alle landene fastsatte på egen hånd grenser for
sine ekspedisjoners fangst. Sammenlagt utgjorde
disse nasjonale kvoter 17 500 enheter. Sluttresultatet
for sesongen ble imidlertid ikke mer enn 15 400 en-
heter, og bare Japan oppnådde det fastsatte fangst-
mål.

— Hva er det som har gjort at vi på ny sluttet oss
til Konvensjonen ?

— Vårt standpunkt har vært at før Norge på ny
sluttet seg til Konvensjonen, måtte det bli sluttet en
overenskomst om en kvoteordning. Dette var de an-
dre land uvillige til. Vi hadde ingen sikkerhet hver-
ken for at Sovjet ville stå ved sitt tilsagn om en
kvote på 20 prosent eller for at de andre land ville
drøfte en fordeling av de resterende 80 prosent så
lenge vi ikke var tilsluttet Konvensjonen. Til det
kommer at det ikke ville være mulig å få gjennom-
ført et system med internasjonale observatører på
kokeriene uten at alle land er med i konvensjonen.
På denne bakgrunn besluttet Regjeringen at Norge
igjen skulle slutte seg til Konvensjonen. Det ble
imidlertid stilt som betingelse at også Nederland går
med igjen, at Sovjetsamveldets andel begrenses til
20 prosent av totalfangsten og at det oppnås enighet
om fordelingen av de resterende 80 prosent og om
en internasjonal inspeksjonsordning.

— Hvordan ser De på mulighetene for at disse
betingelser blir oppfylt ?

(Forts. side 15).



Nors k hvalfangst
Hovedtrekk i utviklingen

Av konsulent Kåre Eckstrom

Hvalene inndeles gjerne i følgende to grupper:

A. BARDEHVALER (med barder i overkjeven, ikke
tenner).
Retthvalene (grønlandshvalen og nordkaperen).
Gråhvalene.
Finnhvalene (blåhvalen, finnhvalen, seihvalen,
knolhvalen og vågehvalen).

B. TANNHVALER (med tenner i begge kjever eller
bare i underkjeven)- .
Spermasetthvalen eller kaskelotten.
Nebbhvalene (bottlenosen og spisshvalen).
Delfinene (grindhvalen, spekkhoggeren m. fl.).

De hvaler som først ble gjenstand for fangstvar
retthvalene. Disse er langsomme i sine bevegelser og
flyter etter avlivingen. De lot seg derfor fange med
primitivt fangstutstyr, og var allerede fra det 12. år-
hundre grunnlaget for fangstvirksomhet i stor male-
stokk. Senere ble det også tatt opp fangst av sperm-
hval som også er relativt langsomme og flyter etter
avlivingen. Etter hvert ble bestanden av disse dyr
sterkt redusert på de felter hvor fangsten foregikk,
og omkring midten av forrige århundre var det ikke
lenger grunnlag for økonomisk drift. Oppmerksom-
heten vendte seg da mot finnhvalartene som man tid-
ligere ikke hadde midler til å fange. Disse er nemlig
meget hurtige i sine bevegelser og synker etter av-
livingen. Det ble gjort spredte forsøk på å utvikle en
metode for fangst av disse hval, men det var først da
nordmannen Svend Foyn i midten av 1860 årene tok
i bruk sin oppfinnelse, granatharpunen, og benyttet
dampdrevne hvalbåter knyttet til faste anlegg i land,
at en lønnsom fangst ble mulig. Fangsten ble først
drevet på Finnmarkskysten, og utviklet seg her til
en betydelig virksomhet, men måtte plutselig innstille
i 1904 etter at det hadde lykkes fiskerne å få gjen-
nomført et forbud mot å drive hvalfangst fra de 3
nordligste fylker. Nordmenn hadde imidlertid i mel-
lomtiden også anlagt stasjoner utenfor Norge hvor
fangst ble drevet i en rekke år, men delvis som følge
av at de forskjellige hvalbestander sviktet, skiftet
fangsten fra felt til felt og ble etter hvert lite lønnsom.

Den antarktiske hvalfangst begynner.

I 1892, 1893 og 1894 sendte nordmannen komman-
dør Chr. Christensen ekspedisjoner til Sydishavet for
fangst av retthval og sel under ledelse av kaptein
C. A. Larsen. Det ble slått fast at noen bestand av
retthval praktisk talt ikke eksisterte, men at det var
store forekomster av finnhval.

I 1904 anla C. A. Larsen for regning av et nystartet

argentinsk selskap en landstasjon på Syd-Georgia, og
i 1905 sendte kommandør Christensen et lite flytende
kokeri til Syd-Shetland. Dermed var grunnlaget lagt
for den antarktiske hvalfangst. Andre norske og bri-
tiske selskaper fulgte eksemplet, og i løpet av få år
var det en rekke norske og britiske foretagender i
virksomhet 1 Antarktis. I 1912 hadde Norge 60 hval-
fangstselskaper med 37 kokerier, 148 hvalbåter og
27 landstasjoner, og mere enn 50 % av verdens hval-
oljeproduksjon kom allerede da fra Antarktis. Det
årlige utbytte steg inntil 1915/16 og nådde da ca.
50 000 fat. På grunn av krigen var det deretter mindre
produksjon i de følgende ca. 10 år.

Da flensingen dengang foregikk utenbords måtte
fangsten leveres til landstasjoner eller ,kokerier som
var forankret i havn. Man var derfor avhengig av
konsesjon fra de britiske myndigheter som hadde
suvereniteten over de øygrupper som kunne brukes
som basis, og hvorav de viktigste var Falklands-
øyene, Syd-Georgia og Syd-Shetlandsøyene.

Den pelagiske hvalfangst i Antarktis 1925-1945.

En ny epoke ble innledet da det norske hvalfangst-
selskap Globus A/S, Larvik,i 1925 lot kokeriet «Lan-
cing» utstyre med nordmannen Petter Sørlies oppfin-
nelse, ,opphalin.gsslippen, og opptok fangst på det frie
hav uavhengig av ethvert konsesjonssystem, m.a.o.
pelagisk fangst av hval. Det trengtes imidlertid større
kokerier og sterkere hvalbåter, og istedenfor som tid-
ligere å bygge om eldre tonnasje, begynte selskapene
nå å kontrahere nybygninger.

Mens verdensproduksjonen av hvalolje i 1924/25
for første gang overskred 1 million fat, ,steg fangsten
i Antarktis i de etterfølgende sesonger til store høy-
der og nådde toppen i 1930/31 'med 40 201 hval og en
produksjon av 3 608 348 fat olje, hvorav 2 291 694
fat var norsk produksjon. Den efterfølgende sesong
måtte hele den norske og endel av den britiske flåte
gå i opplag. Sesongene fra og med 1932/33 til og med
1936/37 ble preget av norsk-britiske bestrebelser på
å holde proudksjonen nede på ca. 400 000 tonn ,eller
ca. 2 400 000 fat. Dette lyktes også i endel sesonger
takket være produksjonsavtaler mellom selskapene,
tildels også ved direkte inngripen fra vedkommende
norske og britiske myndigheter. Formålet med denne
fangstbegrensning var dels prispolitisk og dels for å
beskytte 'hvalbestanden. Japanerne og tyskerne hadde
imidlertid opptatt fangst i Antarktis fra henholdsvis
sesongen 1934/35 og 1936/37 og fanget uten restrik-
sjoner. Resultatene av sesongen 1936/37 viste klart
faren for utryddelse, særlig av blåhvalen, og det ble
nødvendig ta arbeidet for en begrensning opp på
internasjonal basis. I 1937 lyktes det å få istand ,en
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internasjonal avtale, som fikk tilslutning av samtlige for den fangst som ble drevet i 1937/38, 1938/39 og
nasjoner som fanget i Antarktis unntagen Japan. 1939/40. Under krigen var fangsten i Antarktis
Avtalen som ble supplert i 1938, dannet grunnlaget minimal.

Tabell 1.

Tallet og tonnasjen på flytende kokerier nyttet i Antarktis 1925/26, 1930/31 og 1939/40.

ALLE EKSPEDISJONER NORSKE UTENLANDSKE

Sesong Pst.
Antall

kokerier
Brutto-

tonnasje
Pst.

Antall
kokerier

3

14

18

66 154

224 757

122 650

12

27

10

19 028

133 411

260 000

77,7

62,8

32,1

22,3

37,2

67,9

15
	

85 182

41
	

358 168

28
	

382 650

1925/26

1930/31

1939/40

Brutto-
tonnasje

Tabell 2.
Ekspedisjoner og oljeproduksjon i Antarktis 1925/26, 1930/31 og 1939/40.

ALLE EKSPEDISJONER NORSKE EKSPEDISJONER

Hval-
båter

49
147

79

Sesong

1925/26
1930/31
1939/40

Land-
stasjoner

6
6
2

Flytende
kokerier

15
41
28

Olje-
produksjon

Fat

783 307
3 608 348
2 544 253

Land-
stasjoner

3
3

Flytende
kokerier

12
27
10

Olje-
produksjon

Fat

481 245
2 291 694

909 790

Norsk andel
av total

produksjon

Pst.

61,4
63,5
35,8

Hval-
båter

70
232
240

Fangsten i Antarktis etter krigen.

Det overveiende antall av verdens hvalkokerier og
hvalbåter ble senket eller ødelagt under krigen, og
det materiell som var i behold var mer eller mindre
ødelagt eller ombygget. Det var derfor et stort gjen-
oppbygningsprogram !som hvalfangstbedriften stod
overfor ved krigens slutt.

Ved gjenoppbygningen av den norske flåte hadde
man på den ene side for øye å få fangsten igang
igjen hurtigst mulig og på den annen side å søke og
holde deltakelsen nede på et nivå som hvalfeltene
kunne tåle, og dermed legge grunnlaget for en sunn
og levedyktig næring. Man satte seg derfor som mål
å bygge flåten opp til førkrigsnivået, dvs. 10 kokerier,
men samtidig søke å hindre spekulasjonspreget eks-

pansjon som var nærliggende som folge av de på-
regnelige gode priser etter krigen. For å ha full kon-
troll over utviklingen, gjennomførte Norge allerede i
1945 en konsesjonsordning for den pelagiske fangst.

Gjenoppbygningen av kokeriflåten var fullført i
1948. Vi hadde da igjen 10 kokerier med en samlet
bruttotonnasje på 141 783 tonn, dvs. en økning fra
siste sesong før krigsutbruddet på 19 000 tonn. To
av disse ko:kerier er senere trukket ut av fangsten.
Det ble også etter krigen gjenopptatt fangst fra en
norsk landstasjon på Syd-Georgia.

Det viste seg snart at den norske tilbakeholdenhet
førte til at utenlandske selskaper fant det formåls-
tjenlig å utvide sine fangstflåter, og allerede i seson-
gen 1948/49 var man oppe i 18 kokerier med en

Tabell 3.

Tallet og tonnasjen på flytende kokerier nyttet i Antarktis i sesongene 1946/47, 1951/52 og 1959/60.

NORSKE

Brutto-
tonnasje

UTENLANDSKE

Antall
kokerier

Brutto-
tonnasje

Pst.   Sesong

ALLE EKSPEDISJONER

Antall
kokerier

Pst.

43,9

50,4

36,4

8
	

111 129
	

56,1

9
	

143 458
	

49,6

12
	

227 282
	

63,6

15
	

198 179
	

7
	

87 050

19
	

289 120
	

10
	

145 662

20
	

357 580
	

8
	

130 298

1946/47

1951/52

1959/60

(Forts. side 14).



Hvalfangsten og Vestfold

Av cand. oecon. Bertold Hasvoil

I 1904 ble hvalen totalfredet langs kysten av Nord-
Norge, og det er naturlig å ta dette året som ut-
gangspunkt for den norske hvalfangsten i Antark-
tis. Som kjent er det Vestfold som for den alt
overveiende delen er hjemstavnen for denne norske
hvalfangsten i Sør-Ishavet. Det er også viktig å
huske på at en del av den hvalfangst som har fore-
gått under britisk, argentinsk og sør-afrikansk flagg
også er satt i gang av nordmenn, og for en vesentlig
del har hentet mannskap og utstyr i Vestfold og fått
reparert sine skip der.

Den voldsomme ekspansjonen i hvalfangsten i 1920-
åra kulminerte som kjent i sesongen 1930/31. Da var
det ca. 10 500 norske hvalfangere i Sør-Ishavet, av
disse kom omlag 7 900 mann fra Vestfold, og den
norske flåten fanget ca. 25 000 hval.

Det er vel fra disse gylne tider de skriver seg,
mange av de legendariske historiene om vestfoldin-
ger, hvalær og pengær. De fleste har vel hørt beret-
ningen om hvalfangeren som leide en helt drosjekø
for å kunne bruke den bakerste og fineste, eller om
han som tok drosje fra Oslo fram og tilbake til
hjemstedet i hvalfangerfylket for å hente en kjær
gammel regnfrakk.

Siden har hvalfangsten forandret seg, og hval-
fangerne med den. Den gamle havets rallar som
tjente gode penger, levde glade dager etter hjem-
komsten og tok på krita før sesongen skulle begynne
igjen, er en saga blott. I dag er den typiske hval-
fanger en sto og solid kar som skynder seg å få jobb
på land når han kommer hjem. Samtidig er hval-
fangstens betydning for fylket — i ethvertfall rela-
tivt sett — blitt mindre.

I fylkesanalysen for Vestfold, som ble trykt i 1956,
er det gitt noen opplysninger om hva denne nærin-
gen hadde å si for fylket på den tiden da analysen
ble utarbeidet. Det blir framhevet at de 61-62 mill.
kroner som årlig ble opptjent av arbeidere og funk-
sjonærer i fylkets hvalfangst hadde stor betydning
for omsetningen, og spesielt for detaljhandelen i
Vestfold. Det er her også trukket fram enkelte tall
for å gi en antydning av hva utrustningen betinger
av virksomhet direkte knyttet til hvalfangsten i
fylket. Næringens utgifter av norsk valuta til dek-
ning av variable kostnader, reparasjoner og reinve-
steringer ble for 8 norske antarktiske ekspedisjoners
vedkommende oppgitt å beløpe seg til 77 mill. kroner.
I tillegg til dette kom utrustningen av utenlandske
ekspedisjoner, år om annet i alt fem fra norske hav-
ner. En vesentlig del av alle disse utgiftene fant vei-
en til handel, industri og jordbruk i Vestfold.

Av den internasjonale hvalbåtflåten på 286 hval-
båter i Antarktis sesongen 1951/52 var 44 bygget
i Vestfold. Av disse var 19, med en samlet tonnasje
på ca. 10 000 br. t. bygget etter siste krig. En hval-
båt ble anslått til å koste omlag 4-6 mill. kroner.

Videre ble framhevet den omfattende reparasjons-
virksomheten for hvalfangsten som særlig skips-
verftene i Sandefjord og Tønsberg utførte. Flere
meget viktige bedrifter innenfor fylkets mekaniske
industri hadde den gang som en vesentlig del av sine
arbeidsoppdrag å levere utstyr til hvalfangstflåten.

For å danne seg et bilde av hva hvalfangerinntek-
tene betydde for kommunenes økonomi ble disse be-
regnet for de enkelte kommuner på grunnlag av en
gjennomsnittsinntekt pr. hvalfanger på 11 000 kroner
i sesongen. Anslagene viste at landkommunene var
mest avhengige av inntektene fra hvalfangerne.
Gjennomsnittlig for alle herredene under ett utgjorde
hvalfangernes skatter mellom 12 og 15% av den
samlede netto formue- og inntektsskatt, mens den
tilsvarende andel for byene utgjorde mellom 4 og
5%. Gjennomsnittlig for alle kommunene under ett
var prosentandelen mellom 8 og 11. For herredene
Stokke, Tjørne og Andebu utgjorde skattene fra hval-
fangerne mellom 25 og 30% av den samlede netto
formues- og inntektsskatt. Ellers lå andelene i San-
dar, Nøtterøy, Sem, Hedrum, Brunlanes, Lardal og
Ramnes over det gjennomsnittlige for landkommu-
nene under ett.

I sesongen 1954/55 var det ca. 5 300 personer fra
Vestfold som var sysselsatt i antarktisk hvalfangst.
Ved utgangen av 1959 var tallet sunket til omlag
4 300, altså en nedgang på ca. 1000 mann i løpet av
5 år. Den usikkerhet for hvalfangsten som det så
lenge har vært tale om, er nå tydeligere kommet
fram i dagen. Som kjent gjør det seg gjeldende ty-
delige tendenser til innskrenkning i norsk hvalfangst-
virksomhet, og det samme gjelder de britiske ekspe-
disjoner som tar mannskap og utrustning i Vest-
fold. Dessuten har det i de seinere år vært en ten-
dens til at den norske hvalflåtes mannskaper ikke
fullt så ensidig som tidligere er sammensatt av folk
fra Vestfold, men at flere folk fra andre fylker kom-
mer inn.

For å gi et begrep om hvalfangstens inntektsska-
pende betydning for fylket i de seinere år skal jeg
nevne noen tall som omfatter hele den norske hval-
fangsten i Antarktis. Men som nevnt har jo en
helt vesentlig del av denne sitt utgangspunkt i Vest-
fold.

År Inntekter Kostnader Godtgjøring til
(ekskl. arb.lorin) arbeid og kapital

mill. kr. 	 mill. kr. 	 mill. kr.

1955	 264	 170	 94
1956	 284	 177	 107
1957	 342	 190	 152
1958	 255	 176	 79
1959 253 184 69

finne noen tall for hele fylket som direkte kan
sammenliknes med dette er nok vanskelig, men det
kan nevnes at etter kommuneskattelikningen for inn-



Turistnæringens lønnsomhet

Noen avsluttende refleksioner

Debatten om turistnæringen har hatt en blomstringstid.
I og med at dette var hensikten med de provoserende
refleksjonene i juni-nummeret, er det vel lov til å si at
refleksjonene var vellykkede. Nå vitner det vel om en noe
steril innstilling til problemene å bare ha som formål å
fylle tidsskriftenes og avisenes spalter med debattinnlegg.
Først når det kan vises at debatten har hjulpet fram en
faglig analyse av turistnæringen, kan den vel med rette
smykke seg med betegnelsen vellykket.

Det har kommet mange innlegg mot innledningsartik-
kelen i juni-nummeret. Innleggene har spent over hele
registeret fra meget sinte benektelser til bekymrete be-
kreftelser og, for A, ta en annen dimensjon, fra saklige
imøtegåelser til ondskapsfull applaus. Det er derfor ikke
vanskelig å fortsette diskusjonen, men det er meget tvil-
somt om en fortsettelse har noen verdi hvis den ikke er
i stand til å heve seg over det plan som ble indikert i
artikkelen i juni-nummeret. Løse refleksjoner kan være
morsomme, men bare en gang. Spesielt må man være
forsiktig med å trekke skarpe konklusjoner på et så lost
grunnlag.

Jeg tror kontorsjef Erling Storrusten trekker konklu-
sjoner på for svakt grunnlag når han i september-num-
meret av dette organ stiller seg tvilende til nytten av en
analyse av turistnæringen, fordi at en analyse ville koste
penger. Han setter også opp, nærmest som en betingelse,

at hvis turistnæringen skal analyseres, så må også andre
sesongpregede næringer i Norge settes sammen med
turistnæringen på «tiltalebenken». På denne bakgrunn er
det morsomt å tenke på at industrien, som vel er den
sterkeste næringsgren vi har, er den vi kjenner best til
og den som er best analysert.

Min stillingtagen til turistnæringen, som implisitt
framgår av artikkelen i juni-nummeret, er sterkt tilfel-
dig preget. Det er derfor ikke sikkert at kontorsjef
Storrusten og jeg i siste hånd vil være så forferdelig
uenige med hensyn til turistnæringen som investerings-
objekt. Det er imidlertid helt sikkert at vi er uenige når
det gjelder investering i en analyse i turistnæringen som
investeringsobjekt.

I en debattform som denne er mulighetene for misfor-
ståelser store. Det er derfor mulig at jeg har misforstått
kontorsjef Storrusten på dette punkt. Det er derfor opp
til ham å rydde vekk denne misforståelsen slik at ropet
om å få vite mer om turistnæringen kan lyde helt klart
også fra reiselivshold. At Sosialøkonomen som sådan skal
ta noe initiativ til å få spørsmålet faglig belyst, er vel
ikke på sin plass. Initiativet bør vel komme fra reiselivs-
hold. Hvis andre skulle ta det opp til alvorlig vurdering,
er det vel for alvor snakk om å sette turistnæringen på
tiltalebenken.

Tramp.

tektsåret 1958 var den antatte inntekt i bygder og
byer i Vestfold tilsammen ca. 855 mill. kroner.

De store hvalfangstrederiene i Sandefjord, Tons-
berg og Larvik har som kjent skaffet seg en stadig
stigende tonnasje av handelsskip, og ikke minst av
store tankbåter. Generelt sett må disse selskapene i
dag beskrives som skipsrederier med en viss interesse
i hvalfangst. Nedgang i norsk hvalfangst vil for dem
bety en ytterligere forskyvning i retning av å gi
skipsfarten en enda mer dominerende plass. De store
skipsverftene i Tønsberg og Sandefjord, som må sies
å være vokset fram i nær tilknytning til hvalfang-
sten, arbeider i dag for en stor del med nybygninger
og reparasjoner for handelsflåten. Men reparasjon
og vedlikehold av hvalflåten betyr nok fortsatt en
god del for dem. Forholdet er omtrent tilsvarende
for flere viktige mekaniske bedrifter som hadde
hvalfangsten som sitt første markedsgrunnlag.

Av hvalfangerne fra Vestfold var det i 1951/52
37% som var fangstarbeidere. Fangstarbeiderne er
gjerne spesialarbeidere med fagkunnskaper som de
vanskelig kan få bruk for i annen næringsvirksom-
het, og vil antakelig få det vanskeligst ved omplas-
sering i tilfelle av videre innskrenkninger i hval-
fangsten. Resten av hvalfangerne har gjerne større

eller mindre tilknytning til sjømannsyrket. Men dette
betyr sikkert ikke at de fleste av dem selv ønsker å
ta hyre som sjøfolk i handelsflåten. For dem selv
personlig og for familien er det selvsagt en langt
bedre ordning at familiefaren er hjemme hver som-
mer enn at han drar på langfart kanskje i årevis.
Det vil bli meget vanskelig for mange av hvalfanger-
ne å få like høye årsinntekter i andre næringer. Fra
et arbeidsmarkedssynspunkt er det naturligvis også
en ideell tilstand at flere tusen mann drar av gårde
til bra betalt arbeid i vintersesongen, og kommer
tilbake om våren til et arbeidsmarked som da i re-
gelen er temmelig stramt.

Under de nye internasjonale markedsforholdene
skulle Vestfold forhåpentlig ha en bra utgangsstil-
ling for vekst i den eksisterende industrien og for
oppretting av nye bedrifter. En videre nedgang i
hvalfangsten fra fylket — forutsatt at den ikke skjer
plutselig — skulle ikke behove å føre med seg vir-
kelig dyptgående økonomiske problemer. Men den
økende usikkerheten for hvalfangsten gjør det sær-
lig påkrevet at industrien selv og de offentlige myn-
dighetene i fylket gjør en ekstra innsats for å skaffe
flere arbeidsplasser i denne næringen.
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Xate Mencjvz,
(1840-1921)

Av cand. oecon. Kåre Amundsen

Karl Menger fikk en juridisk utdannelse ved Wien
Universitet i årene 1859--L-60 og ved Prag Universitet i
årene 1860-63. Han tok en juridisk doktorgrad før han
gikk over til journalistikken. En tid var han økonomisk
medarbeider ved flere av Wiens ledende aviser, og gikk
så over i pressetjenesten ved det østerrikske «Minister-
ratspräsidium».

I 1872 sluttet han her etter at han hadde fått et privat-
dosentur ved Wien Universitet. Dette ble til et ekstra-
ordinært professorat i 1873. Menger ble en av den 18-
årige østerrikske kronprins Rudolphs lærere i 1876, og
kom til å følge med kronprinsen på en lengre reise rundt
i Europa de følgende år. Etter hjemkomsten gikk han
tilbake til sin lærerstilling i Wien i 1879. I 1903, i en alder
av 63 år, trakk han seg tilbake fra den daglige professor-
gjerning, for å kunne ofre seg mer for vitenskapelig
arbeide. Han fikk dog ikke gjort stort mer enn det han
tidligere hadde utført, i disse årene før sin død i 1921.

Menger hadde da han som journalist skrev markeds-
oversikter for Wiener-pressen, blitt slått av uoverens-
stemmelsen mellom tradisjonell pristeori byggende på,
gjennomsnittsproduksjonsomkostningsteori og prisdannel-
sen slik den fant sted i det virkelige liv.

Uavhengig, men samtidig med S. Jevons og L. Walras,
kom Menger til å grunnlegge den subjektive verdilceren
og legge denne til grunn ved forklaringen av prisdannel-
sen i markedet. Med denne læren som utgangspunkt
hadde han også tenkt å få gitt en generell forklaring på
alle prisfenomener i samfunnet. Imidlertid kom han selv
ikke stort lenger enn til å introdusere grenseverdilæren.
I sin Grundsiitse der Volkswirtschaftslehre, Wien 1871,
gjennomgår han bare hvordan det isolerte bytte av to
varer foregår, og hvordan det byttetilfellet, at det er en
innehaver av den ene varen mens det er mange inne-
havere av den andre varen før byttet, vil foregå.

Når det gjelder spørsmålet om mcilbarheten av nytten
i praksis er Menger ordinalist. Han tenker seg at det
skulle være mulig å få målt nytten for den enkelte, uten
å kunne foreta direkte sammenlikninger av nytten mel-
lom de forskjellige individene.

I motsetning til Walras og Jevons, benyttet Menger
en ikke matematisk fremstillingsform. Dette gjorde nok
sitt til at han straks ble forstått av økonomene, som på
den tiden for det meste hadde liten kjennskap til mate-
matikk. Dette var derimot ikke tilfellet med Walras. Den
lille interesse som ble vist hans arbeider skyldtes nok i
stor utstrekning økonomenes vanskelighet med å forstå
hans matematiske språk.

Det dannet seg snart en skole omkring Menger, den
østerrikske skolen, og den subjektive verdilæren ble raskt
kjent ute i verden på grunnlag av den østerrikske skolens
virksomhet i den økonomiske vitenskap.

Det ble også Mengers elever, i første rekke R. Meyer,
F. von Wieser og E. Böhm von Bawerk som kom til A,
arbeide videre med sin lærers drøm om å lage en gene-
rell subjektiv prisverdilære. Den østerrikske skolen ved
E. Sax ble også den første til å benytte den subjektive
verdilæren innenfor finanslæren.

I Tyskland og Østerrike hadde det vært den historiske
skolen som hadde vært ledende innenfor den økonomiske
vitenskap inntil Menger dukket opp. Med sin Grundsätze
introduserer Menger en mer «abstrakt» analysemetode
enn den den historiske skolen benyttet seg av. Til å
begynne med forsøkte den historiske skolen å neglisjere
Menger. Men ettersom hans idéer ble kjent og ak§eptert
og Menger i 1883 hadde publisert boken Untersuchen
über die Methode der Sozialwissenschaften und der
Politischen Oekonomie insbesonderes, kunne de ikke len-
ger holde seg rolige og en «Methodenstreit» begynte.

G. Schmoller som var den ledende økonom innenfor den
historiske skolen i Tyskland på den tiden, gikk skarpt til
felts mot Mengers «abstrakte» metode i artikkelen Zur
Methodologie der Staats und Sozialwissenschaft i Jahr-
buch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft
im deutschen Reich, 1883. Etter dette måtte Menger for-
svare sin «abstrakte» analyse i en lang tid fremover, og
han kom til å ofre meget tid på metodespørsmålet innen-
for den økonomiske vitenskapen.

Menger hadde ikke introdusert sin abstrakte analyse-
mate i økonomien og gått inn for at denne skulle være
den eneste brukbare analysemåten. Han mente heller
ikke at den historiske skolen skulle være enerådende
innenfor den økonomiske vitenskap i de tysktalende land.
Derimot gikk han inn for den selvfølgeligheten at begge
analysemetodene burde være i bruk og et samarbeide
være tilstede for å nå det felles mål å komme frem til de
økonomiske lovmessigheter i samfunnet. Denne uverdige
metodestriden er ennå ikke avblåst, men holdes i live av
stivbente mindreverdige forsvarsøkonomer innenfor begge
leire.

K. Menger ble den av grunnleggerne av den subjektive
verdilæren som kom til å få størst betydning for den
videre utbredelse og utvikling av denne læren innenfor
den sosialøkonomiske vitenskap.

Den østerrikske skolen ble ganske snart akseptert og
kjent rundt i Europa og USA. I Skandinavia kom
K. Wicksell tidlig i kontakt med denne skolen, og hans
analyser er sterkt påvirket av den østerrikske skolens
idéer og analyser. Gjennom ham har den østerrikske
skolen fått mye å si for norsk sosialøkonomi. R. Frisch
og T. Haavelmo har i høy grad tatt opp hans idéer i sine
analyser.



       

[1,A3'1`1 P. JAR             

Jordbrukspolitikken

i EFTA

I en artikkel med overskriften «Samordning av jordbrukspolitikken ?>. i
Nordisk Lantbruksekonomisk Tidskrift, nr. 2/1960, tar direktør Arne So/braa

opp de spesielle problemer som de nye markedsdannelser i Vest-Europa med-
fører når det gjelder jordbruksvarene. Forfatteren framholder at EFTA-
landene må forsøke å redusere eller eliminere de ulikheter som nå eksisterer
mellom landenes jordbrukspolitiske systemer, både for å styrke samholdet
seg i mellom og for lettere A kunne nå fram til en ordning med «de indre
seks». Blant de faktorer som i dag vanskeliggjør en jordbrukspolitisk sam-
ordning innen EFTA peker Solbraa på forskjellen i landenes prisnivå for
jordbruksvarer, ulikheter i beskyttelsesmetodene og beskyttelsesgraden over-
for importerte jordbruksvarer na. v.

Med Norges Industri, nr. 16/1960, fulgte som bilag en 25 siders artikkel
om Elektronisk databehandling i industrien». Artikkelen behandler data-
behandlingsutstyret teknisk sett, forslag til opplegg av forberedende under-
søkelser, faktorer som kommer inn ved valg av utstyr, vurdering av økono-
miske hensyn, forholdet mellom maskin og bedrift, eksempler på anvendel-
sesområder og arbeidsrutiner, opplysninger om EDB-sentralen, forhandlere
og produsenter av EDB-utstyr, EDB-litteratur osv.

Elektronisk

databehandling

Petrokjemi

I Norges Industri, nr. 13-14/1960, skriver direktør E. Hvoslef Eide om
«Norsk kjemisk industri og dens problemer». Forfatteren peker på de stag-
nasjonstendenser som nå gjør seg gjeldende i den kjemiske industri i Norge
og ,hevder at dette fenomen neppe kan endres før man satser fullt på petro-
kjemien — den nye revolusjonerende gren innenfor kjemisk industri. I USA
svarer nå petrokjemien for 55 prosent av den kjemiske produksjon. For-
fatteren mener at en slik industri kan bygges opp i Norge med relativt små
investeringsutgifter ved A nyttiggjøre biproduktene fra det nye oljeraffineriet.

Det svenske tidsskrift Arbetsgivaren, nr. 14/1960, behandler i en artik-
kel «Europaindustrin børjar värva kineser och turkar» mangelen på kvalifi-
sert arbeidskraft i Vest-Europa, som blir stadig mer fremtredende, og som
synes A kunne true ekspansjonen i vesteuropeisk industri. Bladet anslår tallet
pa ledige plasser til ca. 1 million. I denne sammenheng omtales de tiltak
som vesteuropeiske industriland har satt i verk for å verve utenlandsk ar-
beidskraft; svenske bedrifter har vervingskampanjer i Tyrkia, Hellas og
Spania, Nederland bar vervingskontor i Hongkong og driver også verving
av italienske arbeidere, Vest-Tyskland har arbeidsformidlingskontorer i Aten,
Madrid og Napoli.

Arbeidskraft

til industrilandene
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Velstandsøkningen 1938 1959
Noen refleksjoner av cand. oecon. Håkon Balstad

For dem som var voksne i 1938 og husker hvordan
levevilkårene da var, er det åpenbart at den velstands-
utfoldelse som har foregått de siste årene er meget
større enn den som foregikk i 1938. Således nevnes at
antall personbiler i 1938 var ca. 51 000 og i 1958 ca.
166 000. Det er i det hele tatt mange tegn på en
vesentlig økning fra 1938 til 1959 i den alminnelige
velstand. Og det er en ganske utbredt oppfatning at
velstanden vil øke betydelig i de nærmeste årene. Det
har vært uttalt forventning om 50 % økning i leve-
standarden i løpet av et par decennier. Med stabile
lønninger skulle dette innebære så store prisreduk-
sjoner (uten inntektsreduksjon i det vareproduserende
eller tjenesteytende næringsliv) at de varer og tjenes-
ter som i dag inngår i det forbruk levekostnadene
beregnes for, skal kunne fås for en samlet sum på
2/3 av det de i dag koster. Det lyder usannsynlig.
Landbruksvidenskapen måtte i tilfelle først oppnå
resultater som i vesentlig grad endrer vilkårene for
produksjon av landmannsprodukter.

Den økning i den alminnelige levestandard som
åpenbart er foregått fra 1938 til 1959, synes imid-
lertid å tyde på at vesentlig økning i løpet av noen
år kan være mulig. En sammenligning mellom stig-
ningen i den gjennomsnittlige timelønn for industri-
arbeidere fra 1938 til 4. kvartal 1959 og stigningen i
levekostnadsindeksen i samme periode, viser nemlig
en realøkonomisk lønnsstigning på 51,6 %. (Fra 1938
til 1949 var økningen 18,5 %, fra 1949 til 4. kvartal
1959 28 %. Samlet økning 51,6 %.) Økningen var
meget stor og overgås i intensitet bare av økningen
fra 1913 til 1920. På disse 7 år steg den beregnede
reallønn for industriarbeidere 64,4 % (i følge Økono-
misk Utsyn 1900-1950, tab. 89 s. 177).

Begge de nevnte perioder karakteriseres ved sterk
prisstigning og en betydelig mindre stigning i leve-
kostnadene. Stigningen var følgende:

1913-1920 1938-4. kv. 1959
Engros-priser ca. 370-380 % 195 %
Levekostnadsindeks ca. 200 % 160 %

Til engros-prisstigningen 1938-1959 kommer den
stigning som er dekket av ,subsidier og derfor ikke
kommer til uttrykk i indeksen. (Subsidiene reduserer
naturligvis også levekostnadsindeksen, men detalj-
prisene er på den annen side tillagt 11,11 % omset-
ningsavgift som er medregnet i indeksen.)

Det er påfallende at de to store ,stigningsperioder
i lønnsnivået i forhold til levekostnadsindeksen har
vært perioder med sterk prisstigning. Perioder med
synkende prisnivå f. eks. 1920-1930 eller 1926-1930
og perioder med svakt stigende prisnivå f. eks. 1930
—1939 eller 1934-1939 viser beskjedne lonnsstig-
finger til tross for at den gjennomsnittlige årlige
økning i nasjonalproduktet i følge de kunngjorte
beregninger var betydelig. Den årlige produksjons-

økning 1930-1939 var således gjennomsnittlig 2,8%
og 1934-1939 4,6%. Lønnsøkningen var samtidig hen-
holdsvis 10 % og 5,5 % eller ca. 1,1 % pr. år.

Når levekostnadsindeksen omfatter til dels betyde-
lige utgiftsposter som ikke stiger noe isærlig eller
holdes stabile under sterke prisstigningsperioder, skal
det ikke så meget til før lønnsnivået vil stige raskere
enn levekostnadsindeksen. Det vareproduserende og
tjenesteytende næringsliv vil se sine pengeinntekter
øke på grunnlag av stigningen i engrosprisnivået sam-
tidig som avsetningsforholdene i slike perioder van-
ligvis er gode. Dette medfører en i forhold til leve-
kostnadsindeksen økt lønnsbetalingsevne, som igjen
fører til stigning i lønnsnivået i forhold til incleksen.

Det er forsåvidt ikke så merkelig at periodene 1913
—1920 og 1938-1959 viser så markert økning i
lønnsnivået i forhold til levekostnadsindeksen. Stig-
ningen inneholder nemlig en betydelig komponent av
inflasjonsgevinst. I det daglige liv inngår som kjent
bruk av en rekke kapitalgjenstander og bruk av
grunnarealer og naturherligheter. Bruken kan være
direkte som f. eks. bruk av hus eller leilighet, møbler,
tekniske installasjoner, vaskemaskiner, kjøleskap etc.
eller indirekte som ved bruk av elektrisk kraft, for-
stadsbaner, offentlige bygninger og anlegg etc. Når
betalingen for bruken av dette baseres på det gamle
vesentlig lavere prisnivå som var da kjøpet og/eller
byggingen fant sted, nyter brukeren en inflasjons-
gevinst lik differansen mellom den betaling som ville
vært nødvendig hvis kjøpet og/eller byggingen skulle
foregått til dagens prisnivå og den betaling han
faktisk gir. Hvis han f. eks. betaler en husleie på
kr. 1200,— for en forkrigs leilighet, som etter dagens
bygge- og tomtepriser ville ha kostet kr. 3600,—,
høster han en gevinst på kr. 2400,— pr. år. Det er
innlysende at denne gevinst har sitt grunnlag i infla-
sjonen og følgelig motsvares av tap på annet hold
(som regel ikke på gårdeierens hånd). En person som
før 1940 kjøpte en villaeiendom, har fått sine årlige
utgifter tilsvarende redusert i forhold til dagens pris-
nivå. Hus og leiligheter i hus bygget de første 6-8 L-
etter krigen, gir også sine eiere eller leiere inflasjons-
gevinster som imidlertid er vesentlig mindre enn for
førkrigs-husene. Dessuten er en vesentlig del av denne
boligmasse subvenert av stat og kommune og/eller
av arbeidsgiver.

Når de nevnte fordeler kommer i tillegg til den
lønnsstigning som har sitt realøkonomiske grunnlag
på produksjonssiden og i endringer i bytteforholdet
overfor utlandet, er resultatet blitt en betydelig stig-
ning i levestandarden for lønnstakerne. Mange andre
forhold har virket i samme retning. Hustruene har
etter krigen hatt godt lønnet arbeid i vesentlig storre
utstrekning enn tidligere. Hvordan utviklingen fra
1938-1959 ville vært uten prisstigningen, er det ikke
mulig å vite. Meget ville i tilfelle ha artet seg anner-
ledes. Men det er i alle fall høyst sannsynlig at stig-
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Nytt studiesentrum for økonomer
Kontor for øst-økonomi i gang på prove

Norsk Utenrikspolitisk Institutt, som startet sin
virksomhet 1. januar i år under dr. philos. John San-
ness' ledelse, har vist stor evne til knoppskyting.

Tidlig i vår ble det etablert et nært samarbeid mel-
lom instituttet og det nyopprettede Norsk Selskap for
Sovjetstudier. Fra dette selskapet har det utgått en
økonomgruppe som har øst-økonomi som sitt spesial-
f elt.

Gruppen arbeider bl. a. med et internasjonalt semi-
nar over emnet «Economy and Economics of the East
European Countries — Development and Applica-
bility», med foredragsholdere fra England, Danmark
og Norge.

Gruppen har nå fått et fast punkt, ved at det er
opprettet et kontor for øst-økonomi ved Norsk Uten-

rikspolitisk Institutt. Leder for kontoret er konsulent
Harald Hallarå,ker. Kontoret har bl. a. begynt å gi ut
en publikasjon «Ost-Okonomi» som vil komme en gang
i måneden, og inneholde artikler, oversettelser fra øst-
europeisk presse, statistikk o. 1.

Hest-semesteret blir en prøvetid for kontoret, men
fra nyttår skulle man ha høstet nok erfaringer til å
sette i gang et fast program.

Ost-økonomi-gruppen håper at interesserte økono-
mer og andre tar kontakt med kontoret, slik at man
får kartlagt behov og ønsker når det gjelder informa,-
sjon og studier av økonomiske forhold i Sovjetsam-
veldet og de øst-europeiske landene.

Adressen er konsulent Hallaråker, Norsk Utenriks-
politisk Institutt, Victoria terrasse 3, tlf. 41 00 80.

fingen i lønnsnivået sammenlignet med levekostnads-
indeksen ville vært betydelig mindre enn den har
vært. Det er i så måte av interesse å se hvordan rela-
sjonen mellom inntektsstigning og stigning i leve-
kostnad ville vært for en industriarbeider som flytter
inn i ny leilighet som ikke er subvenert. En ny,
moderne leilighet på 3 værelser, kjøkken etc. kostet
i 1938 kr. 1200—kr. 1400 på de dyrere steder.
Tilsvarende leilighet ville i 1959 kostet minst kr. 4200,
sannsynligvis mer, medregnet renter og en beskjeden
amortisasjon av egenkapitalen. De billigste nye 3-
værelses leiligheter som har vært avertert i Oslo-
avisene det siste halvår, har således hatt leier på
kr. 3240 og kr. 3300 og dessuten innskudd på
henholdsvis kr. 24 000 og kr. 20 000. Med 5,5%
renter og 1 % amortisasjon av innskuddet, tilsvarer
dette husleier på henholdsvis kr. 4800 og kr. 4600.
Leilighetene har ligget i de tradisjonelt billigere strøk
av Oslo. Settes husleier på kr. 1400 og kr. 4200 inn i
beregningene av levekostnadsindeksen for 1938 og
4. 'kvartal 1959 istedenfor henholdsvis ca. kr. 780 og
ca. kr. 1060 som det er regnet med, blir indeksen for
4. kvartal 1959 290 når 1938 = 100 mot 260 ifølge
den offentlige indeks. En beregning av endringene i
lønnsnivået jevnført med denne indeks, gir følgende
resultat :

	1938	 4. kv. 1959
Omregnet levekostnadsindeks

	
100	 290

Timelønn, kr.	 1,62	 6,30
Uketimer
	

48	 45
Årslønn inflatert til
1959-indeksen	 11 500	 14 700

En industriarbeider som flytter inn i en ny usubve-
nert leilighet, ville således ha hatt en inntektsstigning
på 3200 1959-kroner eller 28 %. Den inntektsstigning

1938-1959 som har sitt grunnlag i produksjonsmes-
sige forhold, dvs. i nedgang i produksjonskostnadene
eller importprisene i forhold til inntektsnivået for de
varer og tjenester som inngår i forbruket, var etter
dette 28 %, som i og for ,seg er en meget betydelig
stigning. Resten av den realøkonomiske inntektsstig-
ning på 51,6 % fra 1938 til 1959, dvs. en stigning på
23,6%, må i overveiende grad skyldes inflasjonen og
i noen utstrekning subsidier. Dette viser at det bør
vises forsiktighet ved bedømmelsen av inntektsutvik-
lingen i fremtiden på grunnlag av utviklingen de
siste år.

Den store forskjell mellom kostprisen for den gamle
boligmassen og kostprisen for nye boliger og dermed
den store forskjell mellom den gjennomsnittlige hus-
leie, ca. kr. 1100 og husleien i nye usubvenerte leilig-
heter, kr. 4000—kr. 4500 (i alle fall på de dyrere
steder) har medført en rekke problemer av betydelig
samfunnsøkonomisk rekkevidde. Det skulle være nok
å nevne at bilismen er økt 'så, sterkt at trafikkavvik-
lingen og parkeringen er blitt et problem og bilismen
øker fortsatt med stor styrke ,samtidig som det på de
fleste hold anerkjennes som nødvendig å yte subven-
sjoner til den nye boligmassen.

Medarbeidere i dette nummer
Kåre Amundsen (c.o. 1956), forskningsassistent

ved Universitetet i Oslo.
Håkon Balstad (c.o. 1929), hovedrevisor i Den

norske stats husbank.
Kåre Eckstrøm (c. jur. 1943), konsulent i Industri-

departementet, Fangstkontoret.
Bertold Hasvoll (c.o. 1937), leder av Kontoret for

områdeplanlegging i Vestfold.
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terk økonominnsats

på fottallbanen

I fakultetsmesterskapet i fotball
kom økonomene så langt som til
semi-finalen. I første runde slo vårt
lag odontologene 11-2; i annen
runde vant vi over Krigsskolen med
7-2.

I semifinalen vant filologene over
økonomene 3-1. Kampen, som var
meget spennende, ble spilt på Eke-
bergsletta en råkald dag i oktober.
Heiagjengen besto derfor utelukkende
av økonomer, som frøs i halvannen
time for å ildne laget sitt til dåd.
Dette hadde en viss betydning for
utfallet av kampen, for mens heia-
gjengen fulgte nøye med i spillet,
holdt dommeren seg godt utenfor
banen, eller ihvertfall på den delen
av banen hvor ballen ikke var. Der-
for ble han henvist til råd fra til-
skuerne når det skulle dømmes. Det
gikk gjerne ut over filologene. Unn-
taket var da filologene scoret det
første målet sitt, da var det opplagt
frispark, uten at dommeren gjorde
noe med det.

overtok ballen i ytre bane, og sendte
en noe svak pasning tilbake til Berg,
som scoret! 1-0 til oss etter første
omgang!

Filologene dominerte annen om-
gang fra første stund. Oppmuntrende
rop og gode råd om å skyte dom-
meren, sparke motspillerne, slå dem
ned og bite dem i låret, haglet fra
tribunene, uten at våre tok rådene
til følge, dessverre. Om noen hadde
gitt motpartens center et realt spark
i skinnleggen, ville vi vunnet, var
ekspertenes kommentar da kampen
var over. Imidlertid slapp Hansen et
mål igjennom ved en misforståelse da
det var et kvarter igjen av annen
omgang, og dermed var våres kamp-
vilje knekket. Uten å møte nevne-
verdig motstand scoret filologene to
mål til.

lenteinvasion

i grecieriZsgate

Det er begynt om lag 40 nye stu-
denter i år, derav 5 jenter, i følge
ubekreftede meldinger. Dersom det
holder stikk, er det i alt 15 jenter
som studerer sosialøkonomi for tida,
det skulle vel være rekord. 10 stu-
denter har meldt seg opp til eksamen
i 1. avdeling, og 1 - en - student
har meldt seg opp til sosialøkono-
misk embetseksamen. Rekord igjen
og den blir stående en stund, for fra
neste år kommer det til å bli flere
og flere kandidater for hvert år.

q!..ellyllet lest

?or de tsge slue/enter

Samfunnets velkomstfest for de
nye studentene ble vellykket. Ordnin-
gen med at nye studenter går gratis
har slått godt an. Formannen holdt
en hyggelig tale, enda han ikke
hadde rådført seg med sin kone
denne gangen; pølsene var som de
pleier å være, ølet likeså. En spesiell
komplimang til festkomitéen for
dekorativ bordpynt.

(*)agt i austerveg

Professor Vogt har fått godkjent
sine planer om å lage ekskursjon til
Sovjet til våren. Det er ikke bestemt
noe nærmere om reiseruta, tidspunk-
tet blir i midten av juni en gang, for
å få lagt det etter eksamen.

„Studentene alutiee

am ,5adial4onapnidZ „Sam itunn
Kampen åpnet ganske jevnt. Filo-

logene dominerte midtbanespillet,
men var svake i oppløpet. Et par til-
løp til scoringer ble overlegent reddet
av vår keeper Thomas Hansen, som
nyttet ethvert høve til å ligge drama-
tisk vannrett i lufta. Økonomene
hadde mange glimrende oppløp, men
var for dårlige til å sikte, så de traff
ikke mål. Etter den første halve
timen var stillingen 0-0. Da var det
at ytre venstre, teknikeren Axel
Berg, stormet gjennom motstander-
nes forsvar; strategen Bjørn Fusche

Det har vært en veldig oppslutning
fra studentene om Sosialøkonomisk
Samfunn dette semesteret. Vesentlig
fordi de får Sosialøkonomen gratis
ved å bli medlemmer. Men også fordi

Samfunnet aktivt har gått inn for å
få studentene med på andre måter,
ved å subsidiere velkomstfesten og

ved A arrangere ekskursjoner til be-

drifter, nå sist til Spigerverket. I
våres sto også Samfunnet for en

slags yrkesorientering i tilknytning

til kaffe og wienerbrød i Store
Seminarrom. Det store frammøtet

viste at interessen blant studentene
var til stede i fullt monn. Hvorfor
ikke arrangere noe liknende igjen i
nærmeste framtid ? Det er nok av

yrker å velge i, som det kunne være
morsomt å høre litt om. Men jeg

foreslår at det foregår i kjeller'n

neste gang, det er hyggeligere der
enn i semiarrommet.
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Norsk hvalfangst • •

samlet bruttotonnasje på 254 400 tonn. I sesongene
1956/57-1959/60 fanget 20 ekspedisjoner i Antark-
tis, hvorav i 1959/60 8 norske, 3 britiske, 6 japanske,
en nederlandsk og to sovjetiske. Mens Norges prosent-
vise andel av den samlede kolkeriflåtes bruttotonnasje
var oppe i 55,7 % i sesongen 1948/49 har den senere
gått jevnt ned til 41,9 % i 1958/59. I siste sesong
1959/60 var den nede i 36,4 %.

Tabell 4.

Hvaloljeproduksjonen i den pelagiske fangst i Ant-
arktis har i etterkrigssesongene vært regulert ved de
fastsatte maksimumskvoter for fangsten. Den totale
oljeproduksjon, av hval- og spermolje, kulminerte i
sesongen 1951/52 med 2,5 mill. fat. I de etterfølgende
sesonger har produksjonen variert mellom 2,1 og 2,3
mill. fat. Den norske andelen av den totale oljepro-
duksjon utgjorde i sesongen 1946/47 50,5 %. I seson-
gene 1951/52-1958/59 varierte den mellom 45,8 %
og 36,8 %, mens den i siste sesong gikk ned til 31,7 %.

:447?

Ekspedisjoner og oljeproduksjon i Antarktis i sesongene 1946/47 og 1951/52-1959/60.

ALLE EKSPEDISJONER NORSKE EKSPEDISJONER

Sesong
Hval-
båter

Land-
stasjoner

Flytende
kokerier

Olje-
produksjon

Land-
stasjoner

Flytende
kokerier

Olje-
produksjon

Norsk andel
av total olje-

produksjon

Hval-
båter

Fat 	 Fat 	 Pst.

3	 15	 147	 1 939 742	 1	 7	 63	 980 838	 50,5
3	 19	 289	 2 479 180	 1	 10	 139	 1 136 643	 45,8
3	 16	 251	 2 118 097	 1	 7	 102	 813 979	 38,4
3	 17	 227	 2 285 720	 1	 9	 107	 1 027 807	 45,0
3	 19	 254	 2 242 555	 1	 9	 108	 869 241	 38,8
3	 19	 278	 2 307 171	 1 • 	9	 117	 852 482	 36,9
3	 20	 246	 2 246 922 i	 1	 9	 101	 1 004 373	 44,7
2	 20	 257	 2 317 638	 9	 94	 853 810	 36,8
3	 20	 256	 2 152 659	 1	 9	 100	 826 037	 38,4
3	 20	 241	 2 149 320	 1	 8	 77	 682 114	 31,7

1946/47
1951/52
1952/53
1953/54
1954/55
1955/56
1956/57
1957/58
1958/59
1959/60

I de internasjonale bestemmelser for fangsten som
man var blitt enige om etter krigen, var det imidlertid.
bl. a. bestemt at totalfangsten fra pelagiske ekspedi-
sjoner i Antarktis skulle være begrenset til et bestemt
antall blåhvalenheter (en enhet = 1 blåhval eller
2 finnhval eller 2,5 knølhval eller 6 seihval). De første
sesonger var ikvoten 16 000 enheter, men gikk senere
ned i 15 500, 15 000, 14 500 og i 1958/59 opp igjen
til 15 000 enheter. Konkurransen om et begrenset
antall blåhvalenheter førte til en forsering av fang-
sten og en stadig økning og forbedring av fangst-
materiellet til tross for at det allerede omkring 1950
var klart at fangstmateriellet i Antarktis var betyde-
lig .større enn det var nødvendig for å fange maksi-
malkvantumet innenfor den fastsatte fangsttid. Mens
man de første sesonger utnyttet hele fangsttiden,
brukte man etter hvert stadig kortere tid, og i seson-
gene 1956/57, 1957/58 og 1958/59 var man nede. i
69 dager, mens den tillatte fangsttid var 91 dager.
For nordmennene som driver fangsten på rent forret-
ningsmessig basis, og med relativt høye driftsutgifter,
har ,det ikke vært mulig å konkurrere med de øvrige
land, som for de flestes vedkommende har drevet
under langt gunstigere vilkår, bl. a. med billigere
arbeidskraft (Japan), subsidier fra staten (Neder-
land) og antagelig uten hensyn til vanlige økono-
miske prinsipper (Sovjet). Da enkelte nasjoner hadde
ytterligere planer om å øke sin 'kokeriflåte, ble det
hosten 1958 delvis på norsk initiativ, gjort alvorlige
forsøk på å komme frem til en ordning mellom de
interesserte land om en fordeling av den årlige global-

kvote. Det ble oppnådd enighet i prinsippet om en
fordeling av fangsten for en 7 års periode fra seson-
gen 1959/60. Sovjetsamveldet gikk med på å begrense
antallet av nye kokerier som det hadde planlagt å
bygge, og at dets andel i fangsten ikke skulle over-
stige 20 % av totalkvoten, men forutsetningen var at
de øvrige fire land som deltar i pelagisk fangst i
Antarktis, innen 1. juli 1959 ble enige om fordeling
av de resterende 80 %. Norge gjorde det klart ved
en betinget utmeldelse at det ikke lenger ville stå til-
sluttet hvalfangstavtalen dersom en slik ordning ikke
kom istand. Under de påfølgende forhandlinger om
fordelingen av de 80 % sa Norge seg villig til å godta
en kvote som lå betydelig under den andel av total-
fangsten isom var falt på de norske ekspedisjoner i de
foregående år. Likevel lyktes det ikke å nå enighet.
Norges oppsigelse av Konvensjonen fikk så gyldighet
fra 1. juli 1959. Regjeringen avga imidlertid en er-
klæring om at de fangstregler som er fastsatt i med-
hold av Konvensjonen i det vesentlige ville bli fulgt
og at de norske ekspedisjoners fangst ville bli be-
grenset ved en fangstkvote som ville bli satt så lavt
som mulig av hensyn til hvalbestanden og ellers av-
passet etter hva de andre land fastsatte for sine
ekspedisjoner. Kvoten ble senere satt til 5 800 en-
heter, det samme som var fanget i foregående sesong.

Nederland trådte samtidig ut av Konvensjonen.
Den nederlandske regjering fastsatte en maksimal-
kvote for den nederlandske ekspedisjon, men ga ikke
pålegg om at den skulle holde seg til den vedtatte
fangstperiode.
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Kvotefordeling

— Nederland har ennå ikke tiltrådt Konvensjonen
igjen og setter som betingelse at de garanteres en
tilfredsstillende kvote på forhånd. Et avgjørende
punkt er videre om Sovjetsamveldet fortsatt vil ak-
septere en kvote på 20 prosent. Dette er foreløpig
usikkert. Det er derfor utvilsomt en mulighet til stede
for at vi finner å måtte trekke oss ut. For den se-
songen som vi nå står foran, har Hvalfangstkommi-
sjonen suspendert fangstbegrensningen, men har an-
modet landene om å begrense fangsten slik at den
ikke overstiger de nasjonale kvoter som ble satt for
sesongen 1959-60. Norge vil følge denne henstillin-
gen.

— Hva vil skje dersom det ikke lykkes å oppnå
enighet om en varig fangstbegrensning?

— Ja, da må vi regne med at det vil gå hurtig
nedover med hvalbestanden i Antarktis. Erfaringen
fra gamle felter gjør det lite sannsynlig at Antark-
tisfangsten kan fortsette i samme omfang som hit-
til. Allerede siste sesong var det mye som tydet på
at finnhvalbestanden begynner å minke. I denne
sammenheng kan jeg nevne at det er oppnevnt en
nøytral kommisjon av vitenskapsmenn for å vurdere
hvor stor beskatning hvalbestanden kan tåle. Det er
grunn til å understreke at alle land har erklært seg
villige til å boye seg for resultatene av disse under-
søkelser.

— Sett at den vitenskapelige kommisjonen kom-
mer til at hvalbestanden ikke tåler større årsfangst
enn f. eks. 10 000 blåhvalenheter. Hvilke konsekven-
ser ville det få for norsk hvalfangst?

— Alle land må i så fall operere med færre koke-
rier, forutsatt at det blir sluttet en overenskomst
om kvoter fastsatt som prosenter av det samlede an-
tall blåhvalenheter det er lov til å ta. Får vi imidler-
tid en rimelig kvote, skulle det fortsatt være grunn-
lag for å drive norsk hvalfangst.

(  

arenints-ntt   

Y'dailaeattamatniik Yatn tfu,n,n,

Professor Leif Holbæk-Hanssen
om markedsøkonomi
på medlemsmøte 13-9

Holbæk-Hanssen begynte med å si noen ord om
markedsøkonomiens plass innenfor økonomikken.
Markedsøkonomien behandler den fase som syssel-
setter seg med ait som går ut på kjøp og salg og
kontakten med publikum. Den har tilknytning til be-
slutningsøkonomien. Teorien tar utgangspunkt i en
målsetting for det økonomiske liv og opererer med
et sett av valgvariable og et sett av miljøvariable

— Men vi kan vel ikke helt utelukke den mulighet
at det kan bli nødvendig å avvikle norsk hvalfangst ?

— Utviklingen kan nok komme til å gå i den ret-
ning om hvalbestanden minsker, men om det skulle
skje, burde vi ihvertfall kunne ta avviklingen over
en lengre periode. Det kan vi gjøre om vi oppnår en
avtale om kvoter.

— Vil dette ramme norsk økonomi sterkt?

— For Norge som helhet ville det selvsagt ikke
bety noen katastrofe. Hvalfangstnæringens direkte
bidrag til nasjonalproduktet er mindre enn en pro-
sent. Men for de deler av landet som er sterkt knyt-
tet til hvalfangsten, først og fremst Vestfold, er det
klart at en slik utvikling ville skape betydelige øko-
nomiske problemer.

Under Den internasjonale hvalfangstkommisjons
12. sesjon i London i juni 1960 ble det vedtatt en
resolusjon med henstilling til Norge og Nederland
om igjen å slutte seg til Konvensjonen av 1946.

Det ble fremhevet i resolusjonen at en effektiv
fangstbegrensning «avhenger av samarbeid mellom
de fem land som driver pelagisk fangst i Antarktis
både når det gjelder fordelingen av den samlede
fangst og innføring av et internasjonalt inspeksjons-
system», og at slikt samarbeid «ikke kan finne sted
uten at alle de fem hvalfangstnasjoner er medlemmer
av Konvensjonen». For å åpne muligheten for en slik
gjeninntreden vedtok kommisjonen å oppheve f angst-
begrensningen på 15 000 enheter for sesongen 1960/61
og 1961/62, men uttalte samtidig at den anså det for
å være av den største viktighet at hvert land i de
nevnte sesonger begrenser sin nasjonale fangst i
Antarktis til et nivå som ikke overstiger det de hadde
fastsatt for 1959/60.

Med henblikk på å få istand det samarbeid om
kvotefordeling og inspeksjonsordning som Den inter-

nasjonale hvalfangstkommisjon erkjenner er nødven-
dig, besluttet den norske Regjering den 23. september
1960 at Norge igjen skulle slutte seg til Den inter-
nasjonale hvalfangstkommisjon.

Etter dette er Norge i kommende sesong bundet av
Konvensjonens bestemmelser, også de endringer i ved-
tektene som ble vedtatt i siste møte i Kommisjonen,
medmindre det protesteres mot disse .innen utløpet av
de fastsatte frister. Da den totale fangstkvote er sus-
pendert, er det imidlertid teoretisk anledning til å
fange ubegrenset innenfor den fastsatte fangsttid.,
men Norge vil for sitt vedkommende følge Kommi-
sjonens henstilling om å begrense sin fangst til et
nivå som • ikke overstiger det som ble fastsatt for
1959/60, nemlig 5800 blåhvalenheter.

Under den uklare situasjon ,som er oppstått i hval-
fangsten, .er det ikke mulig .å ha noen formening ,om
hvordan utviklingen vil bli, men det må trygt .kunne
sies at det er av avgjørende betydning for den norske
hvalfangst fremtid i Antarktis at man kommer frem
til en tilfredsstillende løsning av kvotespørsmålet.
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eller «confronting variables». Her skal vi særlig
trekke fram litt om de betraktningene Holbæk-Hans-
sen kom med vedrørende målsettingen for den øko-
nomiske virksomhet, blant annet fordi det etterføl-
gende ordskifte for en stor del del kom til å kretse
rundt dette spørsmål.

Foredragsholderen ville sette et spørsmålstegn ved
aksiomet om profittmaksimalisering som den eneste
målsetting for den økonomiske virksomhet. Han var
litt engstelig for å gjøre det, fordi han var inderlig
klar over at svært mange økonomiske modeller for-
utsetter profittmaksimalisering. Han var likevel ikke
sikker på at det virkelig var sånn. Da ville han hel-
ler gå inn for professor Ole Myrvolls formulering
om at det er nytte bedriftslederne ønsker å maksi-
malisere.

Holbæk-Hanssen hadde i sitt praktiske arbeid
gjort noen forsøk på å få profittmaksimaliserings-
hypotesen verifisert. Det var eksempler på at et
salgsdistrikt ble beholdt, selv om det lett lot seg
gjøre å dokumentere at det var ulønnsomt. Bedrifts-
lederen var blitt stilt overfor et tenkt valg mellom
motta kr. 10 000 kontant for å gi avkall på det ulønn-
somme distriktet eller å beholde det. Bedriftslederen
valgte det siste. Videreføring av spørsmålene kunne
tyde på at det var tanken om at det ville vise seg.;
lønnsomt på lengre sikt å opprettholde det salgsdist-
riktet som var ulønnsomt i øyeblikket og isolert, som
lå bak. Det kunne også tenkes at det eksisterer en
slags «profitt-terskelverdi», som virker slik at hvis
fortjenesten når denne grensen, så settes profitt-
maksimaliseringsmotivet ut av funksjon. Bedrifts-
ledelsen vil da forsøke å øke omsetningen uten hen-
syn til utbyttet. Konsekvensen blir at det nok eksi-
sterer et profittbehov, men at det er omsetningen
som maksimaliseres. Det mest sannsynlige er likevel
at det skjer en profittmaksimalisering over tiden.
En prover langsomt å øke profittgrensen. Denne
hypotesen ser også naturligere ut vis-å-vis regnska-
pene i amerikanske konserner enn hypotesen om en
ren profittmaksimalisering.

Kanskje kan også målsettirigen variere med kon-
junkturene. Det lar seg sikkert finne eksempler på,
at ulønnsom produksjon blir opprettholdt under svik-
tende konjunkturer, både av sosialpolitiske grunner
og fordi bedriftsledelsen mener at det vil lønne seg
på lengre sikt. Ellers er det ikke tvil om at den
administrative oppbygging av storbedriftene skaper
konkurrerende, interne målsettinger. I reklameavde-
lingen er man i virkeligheten bare interessert i å
maksimalisere reklamebudsjettet, ingeniørene vil
maksimalisere maskininvesteringene og i salgsavde-
lingen er det ingen som tenker på noe annet enn
omsetningsmaksimalisering. Dette siste motivet do-
minerer i bedrifter flest så sterkt at det bare er flas-
kehalser i produksjonen som begrenser omsetningen.

I siste omgang ligger kanskje ikke motivene bak
målsettingen på det objektive plan. Det avgjørende
blir den verdiskala de har som påvirker målsettin-
gen.

Prisen er tradisjonelt økonomisk variabel nr. 1,
men markedsforskeren kan ikke begrense seg til den.
Han må blant annet stille spørsmålene «Hva skal vi
selge ?» og «Hvem skal vi selge til ?», foruten at de
samfunnsmessige hensyn må trekkes inn. Valget av

marked og valget av rammebetingelser kan være
meget vanskelig. Det er ikke mulig å få næringslivet
til å bruke tokologi. Målet må være å få næringslivets
menn til å forstå, ikke til å bruke beregningene i
praksis. Det må gis undervisning i approksimerings-
metoder. Nå doseres elementære grunnprinsipper for
menigmann, men bare de mest begavede vet at man
kan stoppe på halvveien.

Holbæk-Hanssen kom ellers inn på skalajustering
i sammenheng med pris, kvalitet og salgsinnsats, og
drøftet blant annet hvilke økonomiske konsekvenser
det har på inntektssiden at kvaliteten endres. Han
måtte til slutt med et sukk fastslå at ingen andre
enn økonomer interesserer seg for økonomisk vari-
able.

I det etterfølgende ordskifte, som på avgjørende
måte brakte foredragsholderen bort fra det tragiske
plan, deltok Harald Hanssen-Bauer, Søren Hoff, Ha-
rald Hamre og Egil Bakke.

Hanssen-Bauer trodde mer på en faktoranalyse
enn på en motivundersøkelse for å prøve profittmak-
simaliseringshypotesen, blant annet fordi bedriften
ikke har noen underbevissthet. Egil Bakke ville gjer-
ne vite hva bedriften Norge tapte på at «bedriftene
ikke oppfører seg fornuftig ?». Spørsmålet brakte
foredragsholderen inn på rent filosofiske baner, for
eksempel til spørsmålet «Hva dikterer våre følelser
at vi vil ?». Endelig fikk det overmåte interessante
og populære emne «alkoholterapi» en inngående be-
handling og belysning med eksempler fra virkelig-
heten.

E. W.
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