


I dette nummer:
Hjelp til utviklingslandene er populært, og nylig

bevilget Stortinget 5 mill. kr. til fortsettelse av

Indiaprosjektet. I artikkelen «Importøkning fra ut-

viklingslandene en avgjørende faktor for økonomisk

vekst i disse land», (side 2), analyserer Asbjørn

Sveen dette problemet fra en ny og uvant, synsvinkel.

At dosent Leif Johansen har gitt ut en publik a-

sjon om Norge og Fellesmarkedet, med forord av

professor Frisch, vil ware kjent for de fleste. Vi tror

Egil Bakkes kommentarer (side 5) vil være av in-

teresse for de som har lest publikasjonen.

Medarbeidere

i dette nummer
Asbjørn Sveen (c. o. 1953) konsulent i Handels-

departementet.

Egil Bakke (e. o. 1952) byråsjef i Finansdeparte-

mentet.

Idar Moglestue (c. o. 1952) konsulent i Statistisk

Sentralbyrå.

Asbjørn Borg (e. o. 1956) konsulent i Forbruker -

rådet.

HerdisHerdis Thor& Amundsen (Aktuarkandidat 1939)

universitetslektor ved Oslo Universitet.

Arne Dag Johansen (c. o. 1958) forskningsstipen-

diat ved Universitetets Sosialøkonomiske Institutt.

Etterutdanningskurset er omtalt p6 lederplass.

På side 6 bringer vi en artikkel om sannsynitghets-

regning og teoretisk statistikk av Herdis Thorén

Amundsen, basert ph hennes forelesning om dette

emne ved etterutdanningskurset, og på side 10 brin-

ger vi Arne Dag Johansens referat av professor

Haavelmo's forelesning om «Nyere tendenser i øko-

nomisk teori».

Lønnskrav er et alltid interessant tema og på side

11 behandler Idar Møglestue spørsmålet om «Lønns-

krav og statistikk».

For andre yrkesgrupper er det ikke lønningene

som i samme grad opptar interessen, selv om det

her også brukes statistikk for å begrunne inntekts-

krav. På side 13 behandler Asbjørn Borg spørsmå-

let om «Inntektssammenlikninger i jordbruket».

Endringer

reiseregulativet
Etter forhandlinger mellom statsfunksjonærenes ho-

vedsammenslutninger og Lønns- og prisdepartementet er
en kommet til enighet om følgende forhøyelser av kost-
godtgjørelse og nattillegg under tjenestereiser:

For reiser som varer fra 4 inntil 8 timer er kostgodt-
gjørelsen hevet fra 5 til 6 kroner, og for reiser med va-
righet fra 8 inntil 12 timer fra 12 til 1,3 kroner. Det er
dessuten innført et nytt prinsipp slik at hvis utlegget
overstiker kr. 13 refunderes medgåtte, legitimerte utgifter
inntil kr. 17. For reiser som varer mer enn 12 timer er
kostgodtgjørelsen hevet fra kr. 24 til kr. 26, men etter
det nye prinsipp refunderes legitimerte utgifter inntil
kr. 34.

Nattilleggene er hevet fra henholdsvis 8 til 10 kroner,
ii til 14 kroner, 19 til 22 kroner og 24 til 32 kroner.

De nye satser gjelder fra 1. november 1961.

Eksamen henten 1961
Eksamen til 1. og 2. avdeling av Økonomisk Em-

betseksamen tok til 20. november. Siste eksamens-

dag er 4. desember.

Det er første gang det holdes eksamen etter ny

ordning til 1. avdeling. Til 1. avdeling har det i alt

meldt seg opp 26 kandidater, herav 18 etter ny ord-

ning. Til 2. avdeling har det meldt seg opp 7 kan-

didater.
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etterutdanning

Sosialøkonomisk Samfunns etterutdanningskurs
1961 er nettopp avviklet. Forste del av kurset som
besto av 4 dobbelt-timeforelesninger i Store audito-
rium i Frederiks gate, kan i virkeligheten oppfattes
som et kurs for seg, skarpt atskilt fra 3-dagers kur-
set med formiddagsforelesninger og -foredrag i vel-
ferdsbygget på Blindern. Forelesningene i Frederiks
gate tok sikte på å gi sosialøkonomiske kandidater en
orientering om nyvinninger innenfor økonomisk teo-
ri og teoretisk statistikk. Tre-dagers kurset på Blin-
dern hadde til hensikt å kaste lys over et spesielt
emne, nemlig markedsproblemene, eller mer konkret
fellesmarkedproblemene, dels gjennom innlegg fra
folk med spesielle praktiske kunnskaper om spors-
målet, dels ved forelesninger av folk som hadde for-
søkt å arbeide med markedsproblemene på det teore-
tiske plan.

Frederiksgate-forelesningene, som var kommet
istand på grunnlag av et nært samarbeid med Uni-
versitetet, samlet avgjort flest deltakere. Det kan ha
flere årsaker. De ble holdt om kvelden og de var gra-
tis. Under enhver omstendighet må den nesten entu-
siastiske tilslutningen som disse forelesningene fikk,
kunne tas som uttrykk for at svært mange sosial-
økonomiske kandidater har en trang til «å komme
etter» med de teoretiske kunnskaper. Det kan vel
hende at det først og fremst er de teoretisk nysg jer-
rige, de ivrige, som er modige nok til å ville konsta-
tere hvor langt etter de ligger. Men det er et gledelig
faktum at de er mange. Interessen kom også klart
fram i de samtalene som fulgte etter forelesningene.

Bare 25 kandidater tegnet seg som deltakere i kur-
set om markedsproblemer. Arrangørene hadde regnet
med minst dobbelt så mange. Påfallende få privat-
ansatte var med, og færre kandidater av den noe
eldre årgang enn på kveldsforelesningene i Frede-
riks gate. Det var litt overraskende med den aktua-
Wet kursemnet fikk og med det løfte om solid prak-

tisk og teoretisk orientering som utvalget av fore-
lesere og foredragsholdere måtte gi. Den mest nær-
liggende slutning blir at den etterhvert nokså inten-
se presse- og kringkastingsdiskusjonen omkring det
europeisk-økonomiske fellesskap virket svekkende og
ikke skjerpende på markedsproblemkurs-appetitten.
Det får være så. Kurset b I e vellykket. Det er sann-
synlig at de aller fleste av deltakerne hadde en fold-
se av å vite mer og mere stimulert til fortsatt gjen-
nomtenkning av problemet da kurset var over. Dess-
uten la den relativt fåtallige forsamling forholdene
til rette for en utriAngen spørrevirksomhet og po-
lemisk aktivitet slik at det ble skapt et miljø i denne
forsamlingen. For mange var det også en liten opp-
levelse å stifte bekjentskap med det imponerende og
hypermoderne utstyrte velferdsbygget til fremtidens
sosialøkonomiske studenter.

Helt siden forslaget om kursvirksomhet ble lansert
Organisasjonskomiteens innstilling i 1957, har det

vært en alminnelig oppfatning i Samfunnets hoved-
styre at hovedhensikten med kursene måtte være
«bringe sosialøkonomiske kandidater tilbake til uni-
versitetet», gi kandidatene en sjanse til å friske opp
den måte å tenke på og å analysere på som de i sin
tid lærte. Ikke så rent få må til daglig nøye seg med
sitt eget «miljø», og savner tilknytningen til fag fel-
lenes tankekrets. Det er imidlertid grunn til å be-
klage at kursene har hatt en relativt svak tilslutning
fra privatansatte sosialøkonomer.

Kanskje er det mange som ikke er enig i hovedsty-
rets linje. Det er ikke tvil om at kursene kunne
legges annerledes opp. Emnet kunne for eksempel
hentes fra et fagområde hvor sosialøkonomene har
fått liten eller ingen formell trening i studietiden,
men som stiller krav i det daglige arbeid. Admini-
strasjonsproblemer kan nevnes som et eksempel. Det
ville were positivt å få en debatt om dette spørsmålet.

E. W. 0,



Importokning fra utviklingslandene

en avgjørende faktor for økonomisk vekst i disse and

AV CAND. OECON ASBJØRN SVEEN

Det gamle kolonivelde er brakt til opphør og av-
løst av politisk selvstendige stater, men gamle kolo-
nimakter har bare i liten grad sørget for at de nye
land politisk og økonomisk er i stand til ved egen
hjelp å forvalte sine verdier og rettigheter på den
mest fordelaktige måte. Frigjøringsbølgen har ført
de underutviklede lands, eller også kalt utviklings-
landenes, problemer inn på livet av oss, og vi må inn-
stille oss på at i Artier fremover vil forholdet til
disse land være det store internasjonale økonomiske
problem som vil oppta både små og store nasjoner.
Vi skal i denne artikkelen drøfte en enkelt side ved
problemet, nemlig nødvendigheten av at de industri-
aliserte land innretter seg slik at de tar sikte på å
avta stadig større mengder av utviklingslandenes
eksportprodukter.

Utbyggingen av de underutviklede land fordrer
fremfor alt import av kapitalvarer for industriali-
sering etc. Uten slik import i betydelig omfang vil
den økonomiske utbygging av utviklingslandene ikke
kunne komme skikkelig i gang. Importen kan finan-
sieres gjennom direkte hjelp i form av gaver og
fra de velstående land, men det vil være urealistisk a
tro at det skulle kunne strekke til. Utviklingslandene
må satse på å finansiere tyngden av importbehovet
gjennom sine egne eksportinntekter. Dersom man
kunne finne frem til varer hvor etterspørselen  er
sterkt stigende og som ikke fremstilles i industrilan-
dene ville utviklingslandenes eksportinntekter lett
kunne økes. Men forholdet er at så å si hver eneste
vare som utviklingslandene vil kunne tilby, må skje
i direkte konkurranse med produkter som allerede
fremstilles i industrilandene eller representere varer
hvor etterspørselen bare viser moderat vekst. Utvik-
lingslandene vil således måtte satse på å øke sine
eksportinntekter for å betale den nødvendige import
gjennom masseproduksjon av industrivarer. På grunn
av lave lønninger og rimelige råstoffer etc. vil slike
varer kunne tilbys til lave priser, og de vil kunne
komme til å innebære en direkte trusel for gamle og
vel utviklede industrigrener i industrilandene. Vi har
allerede bl. a. i tekstilsektoren, stiftet bekjentskap
med denne «billigimporten» eller davprisproblemet, ,

som man ofte betegner det. En losning av lavpris-
problemet i tråd med utviklingslandenes interesser
og behov vil bli en meget viktig oppgave for indu-
strilandene.

Over 100 utvadingsland.
Om lag tre fjerdeparter av jordens befolkning le-

ver i dag i utviklingslandene. Til utviklingsområdene
regnes da alle land og områder i Mellom og Sør-
Amerika, alle land i Afrika unntatt Sør-Afrika-Sam-
bandet og alle land i Asia unntatt Japan og de asiat-

iske deler av Sovjet-Samveldet. Alt i alt omfatter
dette noe over 100 land. Hvis man ikke inkluderer
Kina, Nord-Korea og Nord-Vietnam som ikke tar
del i De Forente Nasjoners hjelpeprogram, utgjør
folkemengden ca. 1 14 milliard. Felles for alle utvik-
lingslandene er at fattigdommen er stor og at de så
raskt som mulig masker å fri seg fra den. I mange
land lever befolkningen på sultegrensen, hygieniske
forhold er særdeles dårlige, barnedødeligheten svært
høy, levealderen lav og befolkningstilveksten er langt
sterkere enn i de fleste industrialiserte land. Produk-
sjonsveksten er ofte svak og gir lite eller intet rom
for noen heving av levestandarden. Selv om for-
holdene i de over 100 land varierer er dette det domi-
nerende bilde.

Hvordan fremme utviklingen?
I dag består utviklingslandenes eksport stort sett

bare av matvarer og råvarer, såkalte primærproduk-
ter, hvor verdensetterspørselen vokser mindre hurtig
enn verdensinntekten. I tillegg kommer at dette er
produkter som til dels er konjunkturfølsomme og
som har hatt en tendens til å synke i pris. For-
verringen av utviklingslandenes bytteforhold har
vært markert som folge av lavere priser på eksport-
varene.

Det er alminnelig godtatt at forutsetningen for
utviklingslandenes økonomiske vekst må skje gjen-
nom økt industrialisering. Men det sier seg selv at
disse land av sine sparsomme inntekter ikke kan
frembringe den sparing som er nødvendig for å oppriå
et investeringsnivå som kan bidra til en tilfredsstil-
lende økonomisk vekst. En industrialisering vil for
øvrig kreve kapitalvarer og maskinelt utstyr som
disse land ingen muligheter har for å fremstille på
egen hånd. Utviklingslandenes stigende importbehov
kan derfor ikke løses uten hjelp fra de industriali-
serte land. Den direkte hjelp kan f. eks. ytes i form
av gaver, langsiktige kreditter eller direkte investe-
ringer i utviklingslandene. Omfanget av den direkte
hjelp har økt sterkt de siste årene, og den vil fort-
sette å vokse i årene fremover. Det blir da viktigere
enn noen gang tidligere å sørge for at hjelpen stilles
til disposisjon på den mest formålstjenlige måte for
utviklingslandene. Dette er ingen enkel sak og kre-
ver fremfor alt at det foreligger langtidsplaner for
utvikling av landenes økonomi og at hjelpen kan
passes inn i planen. Hvis hjelpen ytes gjennom det
offentlige kan en slik tilpasning sikres, men synes A,
vanskeliggjøres dersom hjelpen skjer på kommersi-
elt og bilateralt grunnlag. En multilateral kanalise-
ring av hjelpen gjennom internasjonale organisasjo-
ner sikrer formodentlig den mest rettferdige for-
deling på utviklingslandene. OPEC offentliggjorde



i april d. A. en undersøkelse om hjelpen til utviklings-
landene. Undersøkelsen viser at OEEC-landene og
Nord-Amerika gjennomsnittlig i årene 1956/59 ytet
6,8 milliarder dollar som total offentlig og privat
hjelp til utviklingslandene. Begrepet hjelp er her
gitt en vid definisjon og omfatter offentlige tilskudd
og lån med over 1 års løpetid, gjenoppbyggings- og
erstatningskostnader, konsoliderte kreditter, private
eksportkreditter med offentlig garanti og alle private
lån og investeringer med mer enn 1 års løpetid. Hele
93 prosent av hjelpen ble ytet på bilateralt grunnlag,
og den offentlige andel av den bilaterale hjelp ut-
gjorde omlag 56 prosent.

Hovedmålet er å øke importen fra
utviklingslandene.

Det er neppe tvil om at den direkte hjelp er av
meget stor betydning for utviklingslandenes økono-
miske vekst, men det er sannsynlig at det aller vik-
tigste bidrag til industrialisering og den økonomiske
ekspansjon i årene fremover må komme fra utvik-
lingslandenes eksportinntekter fra de industrialiserte
land og som følge av økt handel mellom utviklings-
landene. De Forente Nasjoners kommisjon for Euro-
pa (ECE) har i sin siste økonomiske oversikt lagt
frem beregninger som underbygger dette. De under-
utviklede lands samhandel med verden forøvrig er i
dag preget av at særlig matvarer og råvarer byttes
mot maskiner og ferdigvarer. Nedenstående tabeller
illustrerer nokså klart utenrikshandelens struktur
de underutviklede land sammenliknet med noen høyt
industrialiserte land.

Hvilke slutninger kan man trekke på grunnlag av
erfaringer i de industrialiserte land med hensyn til
sannsynlig utvikling av utenrikshandelen i de under-
utviklede land ? Følger man utviklingen gjennom det-
te århundrede er det mest markerte trekk for ekspor-
tens endrede sammensetning i industrilandene at pri-

Tabell 1.
Underutviklede områders eksport og import i 1958.

Varesammensetningen prosentvis fordelt.
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Eksport.
Latin-Amerika 41	 16	 35	 8	 100
Midt-Osten	 6	 3	 87	 4	 100
Afrika	 34	 44	 1	 21	 100
ECAFEI- ) Asia
( ekskl. Japan) 29	 39	 11	 21	 100

import.
Latin-Amerika 11	 4	 17	 68	 100
Midt-Osten	 1 7	4	 11	 68	 100
Afrika	 16	 8	 7	 69	 100
ECAFE 1 ) Asia
( ekskl. Japan) 21	 9	 10	 60	 100

) FN's økonomiske kommisjon for Asia og Det
fjerne Osten. Landlisten omfatter ikke Kina,
Nord-Korea, Niord Vietnam og Monohi .

Tabell 2.
Noen industrialiserte lands eksport og import i 1954

Varesammensetningen prosentvis fordelt.
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Kilde : Economic Survey of Europe 1960.

mærproduktene (mat varer og råvarer) relativt sett
har gått tilbake, mens eksporten av ferdigvarer har
lagt beslag på en stadig stigende andel. På import-
siden har de høyt industrialiserte land særlig økt
andelen av råvarer. Den samme tendens har også
gjort seg gjeldende i mindre industrialiserte land.
For utviklingslandene synes det rimelig å anta at
for de nærmeste par ti-år vil det utviklingsmonster
man har erfart i den industrialiserte del av verden
gjenta seg i hovedtrekkene.

En rask industriaAsering i utviklingslandene
nødvendigvis innebære en meget høy importtilbøye-
lighet i og med at så og si alle kapitalvarer må kjø-
pes i de industrialiserte land. ECE har under forut-
setning av at produksjonen pr. innbygger skal øke
med 3 prosent pr. år og at befolkningen kommer til
å vokse noenlunde i takt med den midlere hypotese
som er utarbeidet på grunnlag av befolkningsstudier
som er gjennomført av FN og at 1 prosent øking
nasjonalproduktet vil slå ut i en importøking på 0,85
prosent, kommet til at utviklingslandenes importbe-
hov i 1980 vil utgjøre ca. 60 milliarder dollar. Under
de forutsetninger som er nevnt ovenfor vil folke-
mengden stige fra 1145 til 1830 millioner, nasjonal-
inntekten vil øke fra ca. 130 til 415-420 milliarder
dollar, importen må øke fra 22.5 til 60 milliarder dol-
lar, kap italirnporten er under pari passu utvikling
beregnet å stige fra 3.5 til 9.3 milliarder, og for å
balansere utenriksregnskapet må eksporten i 1980
utgjøre 50.3 milliarder dollar mot ca. 19 milliarder
dag. (I tallene ovenfor er ikke tatt med de viktigste
oljeeksporterende land, Kina og en del andre asiatis-
ke land som ikke deltar i FN's hjelpeprogrammer.)
Et raskt blikk på disse tallene overbeviser en om
at her står man overfor meget store og betydelige
økonomiske problemer som må løses.

Det fremgår av tallene ovenfor at utviklingslande-
nes økonomiske vekst i avgjørende grad vil være be-
tinget av at det finnes markeder for deres eksport--
produkter. Eksporten i dag består som nevnt hoved-
saklig av jordbruksvarer, råvarer og en del mine-
Toler, og tyngden k:opes av de utviklede land. En
srrin sterk ()king i eksporten av disse varer til

(1)
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tradisjonelle markeder i den nærmeste tyveårspe-
rioden kan neppe ventes. ECE regner anslagsvis
med at importen fra utviklingslandene til Vest-
Europa, Nord-Amerika og Japan av slike varer
kan stige fra 12 milliarder dollar i 1959 til ca. 20
milliarder i 1980. I tillegg vil Ost-Europa, Sovjet-
Samveldet og Kina avta stigende varemengder sam-
tidig som også samhandelen mellom utviklingslande-
ne vil øke. Det synes å være få holdepunkter for å
anta at denne eksport tilsammen skal fylle mer enn
to tredjedeler av eksportgapet. Dette betyr med an-
dre ord at nye eksportvarer fra utviklingslandene til
en verdi av minst 15 milliarder dollar i 1980 må finne
sitt marked. En vesentlig del av disse nye eksport-
varer vil være halvfabrikater og ferdigvarer som kan
tilbys til lave priser og representerer sjenerende og
alvorlig konkurranse for industrilandene. Ikke hele
trykket av eksporten fra utviklingslandene vil rette
seg mot Vest-Europa. Eksport til Nord-Amerika, Ja-
pan, Australia, New Zealand, Ost-Europa, Sovjet-
Samveldet og Kina og handelen mellom utviklings-
landene vil representere potensielle og stigende mar-
keder for ferdigvarer fra utviklingslandene. En bør
derfor fra Vest-Europeisk side være varsom med å
overdimensjonere lavprisproblemet. Det er imidlertid.
allikevel neppe tvil om at problemet krever oppmerk-
somhet og en positiv vilje til å finne løsninger på
felles grunnlag. Utviklingen i det økonomiske sam-
arbeid i Vest-Europa synes i øyeblikket ikke å være
i samsvar med fremtidens behov på dette område.
Etableringen av markedsgrupper med omgjerding av
tollmurer o. 1. kan ikke tjene til løsning av probleme-
ne vis-a-vis utviklingslandene. Det synes også lite
logisk å propagandere for økt hjelp til utviklingslan-
dene uten samtidig a vise den nødvendige vilje til å
bidra til â skape økte eksportmuligheter for de varer
som utviklingslandene gjennom hjelpen settes i stand
til å fremstille. Under forutsetning av stabil økono-
misk vekst i årene fremover skulle tilpassingen av
produksjonsstrukturen i de industrialiserte land kun-
ne gjennomføres forholdsvis smertefritt og uten at
det oppstår akutte problemer som det internt politisk
er uoverkommelig å løse.

Det legges stor iver og interesse i h øke hjelpen til
utviklingslandene, men vi må heller ikke glemme
at det også haster med å ta fatt på å løse de proble-
mer som har tilknytning til utviklingslandenes fri-
ere adgang til våre markeder med sine ferdigvarer.
I dag møter disse varer i enkelte land relativt høye
tollskranker og andre hindringer for å komme inn.
Industrialiserte land beskytter sin nasjonale indu-
stri og bøyer av for pressgrupper som ønsker å unn-
gå konkurranse fra utviklingslandene. Hvis man skal
oppnå losninger her som betyr noe for utviklings-
landene, forutsettes det at de industrialiserte land
handler i samråd og i forståelse med hverandre. Spe-
sielt viktig er det at de store industriland er villig til
å innlate seg på slike tiltak. Det vil ha liten hensikt og
bare representere uklok politikk om f. eks. et lite
land som Norge skulle gå inn for å liberalisere sin
handelspolitikk overfor utviklingslandene. Dette for-
hindrer ikke at Norge måtte kunne vise initiativ og
øke aktivt påtrykk for å få disse spørsmål tatt opp
til fordomsfri og forpliktende drøfting i internasjo-
nale organisasjoner som vi er medlemmer av.

Hva kan Vest-Europa bidra med?
Teoretisk er det lett å peke på tiltak som kan ha

stor og betydningsfull innflytelse for samhandelen
med utviklingslandene. I praksis vil det på kort sikt
imidlertid være begrenset hva man kan regne med
å oppnå enighet om å gjennomføre.. Det burde ligge
innenfor mulighetens grenser å få bygget ned de spe-,
sielt høye tollsatser som enkelte land har på bearbei-
dede varer fra utviklingslandene, og tiden er vel
moden for å fjerne importrestriksjoner som virker
diskriminerende eller tar sikte på å utelukke lavpris-
import. Gjennom den pågående markedsintegrering
i Europa må også forholdet til utviklingslandene
bringes sterkere inn enn hittil.

En lang mer radikal holdning til disse spørsmål
ville være å oppheve all toll på varer fra utviklings
landene. ja selv diskriminering til fordel for utvik-

-

lingslandene bør kunne overveies fra de industriali-
serte lands side. Det er tvilsomt om selv så drastiske
skritt ville få særlig uheldige følger for de industri-
aliserte land under forutsetning av at endringene
ble gjennomført samtidig for større grupper av land.
For det første vil det ta tid å bygge opp en industri
i utviklingslandene og for det andre vil trykket av
den økte konkurranse forplante seg til en rekke land
med sterkt differensiert næringsliv. Det er antakelig
lenge til tiden er moden for å få gjennomført slike
tiltak i industrilandene, men spørsmålene bør allike-
vel overveies og vurderes. Dersom man ikke finner
det politisk eller praktisk mulig å gå så langt som til

oppheve all toll på import fra utviklingslandene,
matte det ga, an pa internasjonalt grunnlag å inn-
tomme utviklingslandene tollfrie importkvoter med
visse forpliktelser om systematisk og progressiv o k.-
ing. Slike importkvoter er ikke et helt ukjent feno-
men i europeisk handelspraksis idet for eks. land.
som er medlemmer av Det Europeisk Økonomisk Fel-
lesskap, som en overgangsordning, er blitt innrøm-
met rett til å opprette eller opprettholde tollfrie im-
portkvoter for varer som ifølge den felles ytre toll-
tariff skal tollbelegges. Å etablere et system me d.
tollfrie kvoter til fordel for utviklingslandene skulle
være vel egnet til drøfting gjennom det handelspoli-
tiske samarbeid som skal etableres innenfor Organi-
sasjonen for økonomisk Samarbeid og Utvikling
(OECD). Denne organisasjon har tradisjoner å føre
videre på det handelspolitiske område. Gjennom de
12 til 13 år Organisasjonen for Europeisk Økonomisk
Samarbeid (OEEC) besto ble det oppnådd store re-
sultater når det gjaldt frigjøring av handelen og
betalingene mellom medlemslandene og overfor dol-
lar-området. Det ville være en nokså naturlig utvik-
ling at den nye organisasjon i kommende år retter
oppmerksomheten mot en effektiv og dristig løsning
av de handelspolitiske problemer som knytter seg til
utviklingslandene. Selv om OECD på dette område
kan utføre selvstendig og nyttig arbeid må det til-
strebes at det ikke skjer i konkurranse med, men
som supplement til det arbeid som drives innenfor
GATT (Generalavtalen om tolltariffer og handel)
hvor utviklingslandene selv kan være med på å ut-
forme handelspolitikken som skal fores overfor ut-
viklingslandene.
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DOSENT LEIF JOHANSEN:

„Norge og Fellesmarkedet"
ANMELDT AV CAND. OECON EGIL BAKKE

Lcif Johansen: Norge og Fellesmarkedet. En kritisk
oversikt og et standpunkt». Med forord av professor
Ragnar Frisch.

Når dosent Leif Johansen gir ut en publikasjon om
Norge og Fellesmarkedet er det all grunn til å vise
interesse for den. De som er motstandere av norsk
tilslutning vil vente å finne nye skarpe argumenter
som kan brukes i diskusjonen. De som er tilhengere
av norsk tilslutning vil muligens frykte det samme.
Og de som (masker å orientere seg, vil vente å finne
en grei oversikt.

Leif Johansen gir innledningsvis uttrykk for at
hovedspørsmålene angående norsk tilslutning til Fel-
lesmarkedet er slike at de krever politisk
tagen. Det aller meste av hans argumentasjon dreier
seg allikevel — naturlig nok -- om okonomiske spors-
mål. Spesielt fjernelsen av toll og kvantitative im-
portreguleringer gis en stor plass. Han drøfter ellers
slike ting som fri etableringsrett, frie kapitalbevegel-
ser, felles arbeidsmarked, konkurransebestemmelsene
og harmoni.sering og samordning av politikken.

Leif Johansen ser våre 'forpliktelser til å fjerne
toll og kvantitative importreguleringer sammen med
våre muligheter til å fore en aktivitetsstim.ulerende
politikk, om det av en eller annen grunn er tendenser
til svikt i ettersporselen. Han presenterer greit de
problemer vi i så fall vil stå ovenfor — mulighetene
for at vi kan komme til å importere arbeidsløshet.

Jeg synes imidlertid Leif Johansen farer for lett
over motargumentene når han noyer seg med å si :
«Uansett hvordan traktatens formålserklæringer er
ment, så er hovedsaken at selve den mekanisme som
institueres, skaper alvorlig fare for arbeidsløshet».
Poenget må vel være at det å gi fra seg retten til
kvantitative importreguleringer stiller seg helt anner-
iedes om Fellesmarkedet besto av land som ikke sä
det som sin oppgave å holde hew sysselsetting, enn
når de som tilfellet er har det som sitt erklærte for-
mål. Romatraktatens idé om at dot, bør skje en sam-
ordning av konjunkturpolitikken landene imellom er
forsåvidt ikke ny. Norge har som kjent gått sterkt
inn for dette syn i °EEC.

Det er forøvrig ikke bare på dette området at det
er dårlig med motargumenter i Leif Johansens bok.
Man må lete lenge for i det hele å finne motforestil-
linger til det syn forfatteren argumenterer for. Men
dette forhold er så åpenbart at enhver leser vil være
klar over det før han er kommet ned forste side.

Under avsnittet om frie kapitalbevegelser blir sjan-
sene for at vi blir kjøpt opp av utenlandske kapital-
sterke konserner trukket fram. Dette er et svært vik-
tig moment ved vurderingen av eventuell norsk til-
slutning til Fellesmarkedet. Noe vesentlig nytt i vur-
deringen av denne muligheten bringer Leif Johansen
imidlertid ikke.

Et argument mot norsk tilslutning til Fellesskapet
er at denne sammenslutning kan føre til økonomisk
belastning for de underutviklede land. Det er betyd-
ningsfullt at Leif Johansen vier dette problemet stor
oppmerksomhet i sin publikasjon.

Jeg tror Leif Johansen har en helt riktig vurdering
når han gir uttrykk for at alternativene for Norge
enten er å slutte seg til Fellesmarkedet eller å stå
utenfor. Assosiasjon er ikke noe klart begrep, men
den faktiske utvikling synes å tyde på at en slik til-
slutningsform er noe Fellesmarkedet har tenkt an-
vendt overfor land som ikke er modne til å bli med-
lemmer fullt ut, men som tar sikte på å bli medlem-
mer etter en viss tid.

Mine vurderinger av de argumenter Leif Johansen
presenterer vil være farget av at jeg har et annet
syn enn han på spørsmålet om norsk tilslutning til
Fellesmarkedet. Men jeg tror at selv lesere som kan
gi boken en mer følelsesløs vurdering, vil måtte inn-
romme at Leif Johansen ganske ofte strekker sine
argumenter og resonnementer lengre enn de har godt
av. At dette henger sammen med at Leif Johansen
for en gangs skyld har startet med konklusjonen og
deretter forsøkt å utarbeide premisser som passer til
den, tar jeg som gan ske naturlig.

Ett sted i boken sier Leif Johansen at han anser
det ganske sannsynlig at Fellesmarkedet vil bryte
sammen, bl. a. fordi de tre dominerende kontinental-
stater vil ha forskjellige utenrikspolitiske interesser.
I sin omtale av de overnasjonale organer trekker
han fram at kvalifisert flertall f. eks. oppnås når de
tre store medlemsland stemmer sammen for et for-
slag. Alt dette er mulig, men som argument betrak-
tet bør han satse på det ene og ikke på begge alter-
nativer.

Leif Johansen viser til Industridepartementets ut-
redning om følgene av norsk tilslutning til EFTA
— spesielt til hva som er sagt om hvor mange norske
arbeidere sysselsatt i hjemmeindustrien som vil få
sin arbeidsplass truet. «Det vil være galt å fremstille
det som om de vanskeligheter en rekke av hjemme-
markedsindustriene får er en uheldig bivirkning av
«frigjøringen av handelen». Det er nettopp hensikten
at en del av hjemmemarkedsindustriene i de forskjel-
lige land skal slås ut i konkurransen», skriver Leif
Johansen. Dette er det vel heller ikke lagt skjul på i
debatten hittil, men spørsmålet som melder seg er
om Leif Johansen er imot en slik utvikling eller ikke ?
Det interessante ved den norske tilslutning til EFTA
er at de omstillingsproblemer som vi fryktet skulle
bli vanskelig å lose, i virkeligheten er blitt løst me-
get tilfredsstillende.

Også flere andre steder i boken nøyer Leif Johan-
sen seg med å referere til Romatraktaten eller andre

Forts. side 8.
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Litt om sannsynlighetsregning og teoretisk statistikk

dag - og hva vi forsøker å bare vordende sosialøkonomer

AV UNIVERSITETSLEKTOR HERDIS THORÉN AMUNDSEN

Etter at det teoretiske grunnlaget for moderne
sannsynlighetsregning, stokastiske prosesser og ma-
tematisk statistikk ble lagt i løpet av første halvdel
av vart århundre, er det vel ikke kommet nye prin-
sipper i teorien i de siste siste ti års tid. Det som.
karakteriserer perioden er en omfattende utbygging
av hele det grunnleggende apparatet i mange for-
skjellige retninger og utvikling av nye metoder for
spesielle problemer, samtidig som bruken av sann-
synlighetsregning og statistisk metode har fått en
enorm utbredelse og et sikkert fotfeste på nær sagt
alle fagområder. Utviklingen er også preget av ad-
gangen til de elektroniske regnemaskiner som gjor
at en kan lose problemer en før ikke hadde kapasitet-,
til --- regresjoner i 30 variable eller mer', for eksem-
pel -- og som dessuten medfører at en kan bruke
andre retningslinjer ved utarbeidelsen av metodene
enn før.

På områder som ligger sosialøkonomer nær, vet vi
alle at Utvalgsundersokeiser -- representative tellin-
ger -- nå er alminnelig utbredt og akseptert. Og en--
ten det gjelder et nytt grunnlag for en levekostnads-
indeks, en markedsundersøkelse i privat eller offent-
lig regi, meningsmåling, eller en annen utvalgs-
undersøkelse, så er det nærmest selvsagt at det blir
brukt en eller annen form for sannsynlighetsutvalg.
Det er ikke bare et «rent tilfeldig» eller et stratifisert
tilfeldig utvalg som blir brukt, men også de forskjel-
lige typer av flertrinnsutvalg o. I. Hva de enkelte ut-
valgstypene angår, er det lite ny teori i de senere
årene. De metodiske undersøkelsene har vært satt
inn ved andre problemer, som bortfall (non-response),
kontroll av opplysningene, o. 1. Forøvrig er perioden
sterkt preget av tilpasningen til og utnyttelsen av
de elektroniske datamaskinene. En teoretiker fester
seg bl. a. ved at det ikke lenger er en ønskedrøm å
estimere varianser eller å angi konfidensintervall.

Som neste stikkord på listen velger vi
Operasjonsanalyse, dette moderne reklamenavnet

på noe som fysikere, astronomer og andre har gjort
i hundrevis av år, biologer, økonomer, statistikere
og mange, mange flere i adskillige tiår, nemlig det
å søke å løse sine problemer ved å ta matematiske
modeller til hjelp. Det, nye er vel bruken av slike
metoder på mikroplanet, innen den enkelte bedrift,
ved planlegging og kontroll av drift, distribusjon.,
salg osv. (vi bortser da fra livs- og pensjonsforsik-
ring som alltid har brukt matematikken).

Ikke alt som går under navnet operasjonsanalyse
er utformet som problemer hvor sannsynlighetsreg-
ning eller statistiske metoder blir brukt — selv om
de kanskje kommer inn bakveien : når det gjelder å
skaffe data for alle de koeffisienter o. 1. som inngår
i modellen i det konkrete tilfelle.

Ved de forskjellige typer av

programmering er opplegget vanligvis ikke-stokast-
isk, men det foreligger en del spredte eksempler på
modeller med stokastiske innslag.

Noe lignende kan en si om anvendelsen av spille-
teorien.

Generell clesisjonsteori er til dels utformet rent
stokastisk, men det vil føre for langt å ta dette opp
her.

I teorier for lagerhold er det vanlig med stokastis-
ke innslag. Det vil oftest være naturlig å betrakte
iallfall de varemengdene som går ut av lageret (eller
tidspunktet når de går ut) som verdier av stokastiske
variable. Skal en frein til en optimal størrelse på
lageret, gjelder det da bl. a. å finne brukbare sann-
sannsynlighetsfordelinger for slike variable. De teo-
retiske fordelingene som brukes her, er ofte nær
beslektet med dem som brukes i

koteori. Denne er praktisk talt helt stokastisk i
sitt opplegg. Den har anvendelse på en rekke om-
råder, som telefon-, fly- og annen trafikk, ekspedi-
sjon ved disker og i billettluker osv.

Det er interessant at teorien for stokastiske pro-
sesser, som er blitt og enda blir betraktet som uhyre
abstrakt, nå blir brukt i stor utstrekning ved pro-
blemer av et så praktisk tilsnitt som dette. Det gjel-
der især Markov-prosesser, hvor teorien er godt ut-
bygget.

En av de enkleste modellene som brukes, og som
har vist seg forbløffende anvendelig, kalles Poissons
punktprosess. Den ble bl. a. foreslått og brukt for
telefontrafikk av dansken A. K. Erlang for ca. 50 år
siden, og blir stadig brukt i køteorien i sin alminne-
lighet. Ved en Poisson-prosess ser vi på et kjenne-
tegn som kan forekomme ingen, én eller flere ganger
i løpet av et visst tidsrom av lengde t. Kjennetegnet
kan være et anrop til en telefonsentral, en bil som
passerer et veikryss, en kunde som kommer til en
billettluke e. 1. Vi antar nå følgende
1. Sannsynligheten for at kjennetegnet skal fore-

komme akkurat en gang et tidsintervall av leng-
de At kan settes lik

x At
når At er tilstrekkelig liten. Her er "x en konstant,
uavhengig av tidspunktet innen tidsrommet.

2. Sannsynligheten for at kjennetegnet skal fore-
komme mer enn én gang i et intervall av lengde
At skal være neglisjerbar når At er tilstrekke-
lig liten.

3. Ser en på flere tidsintervaller som ikke har noen
punkter felles, skal forekomstene av kjenneteg-
net i de forskjellige intervallene være stokastisk
uavhengige.

Av disse forutsetningene følger at for At tilstrek-
kelig liten er sannsynligheten for at kjennetegnet
ikke skal forekomme, tilnærmet lik



X At.
Tenker vi oss nå hele tidsrommet av lengde t delt
inn i n intervaller av lengde At, slik at

At —
n

sa er sannsynligheten for at kjennetegnet skal fo-
rekomme x ganger i tidsrommet tilnærmet gitt ved
den binomiske sannsynligheten

(n .\	 x	 n-x
p (x)	 )c.) (xAt )	 ( 1 -xAt )

som også kan skrives

(11 (xt)x	 xt\n-x
p (x) =	 n )

Lar vi så n vokse over alle grenser, slik at At går
mot null, vil p (x) gå mot

-xt (xt)x
f(x) = e	 = 0,1,2 ..

x !

som er sannsynligheten for x i en Poisson-fordeling
med parameter Xt. (Rent matematisk kan formu-
leringen av forutsetningene og utledningen av 1(x)
gjøres mere stringent).

Vi kan også finne sannsynlighetstettheten for
den tiden T som går fra et gitt tidspunkt til forste
gang kjennetegnet forekommer, under forutsetnin-
gene 1 3. Sannsynligheten for at kjennetegnet ikke
skal forekomme før det er gått en tid T er

	f(o)	 e
-XT

Sannsynligheten for at kjennetegnet skal forekom-
me i intervallet mellom T og T+ At er

XAt.
Sannsynligheten for at kjennetegnet skal forekom-
me første gang mellom T og T+ At er da produktet

-XT
e xAt

Dette er også sannsynligheten for at lengden av ti-
den inntil første forekomst skal være mellom T og
T+ At. Sannsynlighetstettheten for denne lengden
er grensen for den gjenomsnittlige sannsynligheten
over intervallet At, altså

XT
e	 xAt	 -XT

g(T) = lim —	 = lim e x xe	 T > O.
At–>O	 At	 At-0

Vi er kommet frem til at T har den enkle eksponen-
sielle fordelingen. Denne har vist seg å passe bra
ved mange praktiske problemer, som gjenstående
tid av en telefonsamtale, levetiden av et industrielt
produkt o.s.v. I situasjoner hvor modellen har vist
seg å være brukbar, kan en så dra nytte av disse
fordelingene ved planlegging av virksomheten.

Selvsagt er modellen ovenfor alt for enkel i mange
situasjoner, vi kan f. eks. lett tenke oss tilfelle hvor
)■ må variere med tiden. Køteorien er da også utvik-
let langt ut over dette stadiet vi har antydet.

Videre i listen under operasjonsanalyse kommer
vi til forskjellige typer av produksjonskontroll, hvor
det er god bruk for statistiske metoder, f. eks ved

sammenligning av produksjonsmetoder o. 1. Statist-
isk planlegging av I orsøkene kan være viktig her,
og de klassiske «Designs of experiments» er utviklet
i mange retninger. Det er bl. a. utviklet en spesiell
forsøksplanlegging for estimering av visse typer
produktfunksjoner, av den engelske statistikeren
G.E.P. Box og flere. Ellers vil mange av de statist-
iske metodene falle sammen med dem som brukes
ved

Statistisk kvalitetskontroll. Her har det skjedd
en sterk utvikling av spesielle metoder, bl. a. ved
hjelp av A. Walds sekvensanalyse. Anta at vi vil
undersøke kvaliteten av et større parti av en mas-
seprodusert, artikkel. Ved en statistisk kontroll vil
vi da ta ut et passende antall enheter av partiet og
undersøke deres kvalitet. Hvis denne er tilfredsstil-
lende ifølge visse normer som vi har satt opp, lar
vi hele partiet passere, hvis ikke, må partiet hol-
des tilbake og en nærmere undersøkelse settes i verk.
Vi bruker statistisk metode både ved oppstillingen av
normene og når vi bestemmer hvor mange enheter
som skal tas ut til undersøkelse, idet vi fastsetter
visse små sannsynligheter for å ta feil ved vår av-
gjørelse. Ved sekvensanalyse bestemmer vi ikke an-
tallet enheter på forhånd. Vi begynner med å ta ut
ganske få enheter og lar deres kvalitet avgjøre om
vi skal (i) la partiet passere, (ii) holde partiet til-
bake, eller (iii) utsette avgjørelsen og ta ut en ny
enhet til inspeksjon. På neste trinn lar vi så igjen
kvaliteten av alle de uttrukne enhetene avgjøre om
vi skal velge (i), (ii) eller (iii). Vi fortsetter med å
ta nye enheter til vi har truffet enten avgjørelse (i)
eller (ii). Normene for de tre avgjørelsene på hvert
trinn har vi som vanlig stillet opp på forhånd og ut
fra visse små sannsynligheter for å treffe gal av-
gjørelse. Det viser seg at ved denne metoden vil vi
gjennomsnittlig sett komme til å inspisere færre en-
heter enn ved den førstnevnte metoden med samme
sannsynlighetsnivå.

Iblant kan en ut fra kjennskapet til produksjons-
prosessen eller tidligere erfaringer om produksjonen
vite noe om hvordan kvaliteten varierer med tiden,
og trekke dette inn i modellen. Det hender også at en
kan regne med en viss a priori sannsynlighetsforde-
ling for kvaliteten, og dra nytte av den ved f astset-
telsen av de normene som er nevnt ovenfor. A. Hald
i Kobenhavn har arbeidet etter disse linjene.

Når det gjelder arbeide i mer økonometrisk ret-
ning kan det nevnes at nederlenderne Theil, Bas-
mann og flere har lagt frem nye estimeringsmetoder
for parametre i stokastiske likningsssystemer.

Til slutt skal nevnes at det har foregått en kraftig
utvikling av såkalte ikke-parametriske test- og esti-
meringsmetoder. De kan være nyttige i mange situa-
sjoner, og vi skal kort skissere den velkjente Wald-
Wolfowits følge-testen. Denne test kan brukes for å
undersøke om to uavhengige observasjonsmaterialer
kan antas å stamme ifra samme fordeling, uten at vi
nærmere spesifiserer ,fordelingen.

Vi antar a priori at observasjonene i det ene
materialet, xi, x2 ... x, er uavhengige observasjoner
med samme fordeling og sannsynlighetstetthet f (x),
og at i det annet materiale er uavhengige
observasjoner med samme fordeling og sannsynlig-
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hetstetthet g (y). Vi skal teste nullhypotesen f = g.
La oss anta at vi har ordnet observasjonene etter
størrelsen, slik at xi er den minste, altså

X1 < X2 < X3 . . .	 X II,

og
yl < Y2 < Y3 . . . < y,,
Vi ordner: så elementene i de to rekkene etter stør-

relsen i en ny rekke. Vi får f. eks.
Yi, y2, Xi, y3, X2, X3 OSV.

Vi må nå kunne anta at hvis x-er og y-er er fra
samme fordeling, så vil de være «godt blandet», men
hvis de har forskjellig fordeling så vil vi få følger
med flere y-er etter hverandre noen steder i rekken,
og flere x-er andre steder.

«Godheten av blandingen» måler vi ved å telle
opp antall følger (runs) av samme bokstav i rekken.
Vi har i vårt eksempel følgene

yiy2

Xi

Y3

X2X3

i alt
r = 4 følger.
Vi forkaster nu] 'hypotesen hvis antall følger, r, er

liten d.vs. mindre en fraktilen for et valgt sannsyn-
lighetsnivå p i fordelingen av r under nullhypotesen.
Denne er tabulert for verdier n og m opp til 20, og
for større n og m kan en regne med tilnærmet nor-
malfordeling av r.

Studiet av teoretisk statistcikk for sosialøkonomers
Det sier seg selv at når det gjelder bruken av

sannsynlighetsregning og statistisk metode, så kan
vi ikke betrakte de områdene som er nevnt ovenfor
som egne «fagområder», og vi kan ikke i studiet

lære opp studentene til å bli «eksperter» på ett eller
flere av dem — eller andre som ikke er nevnt. Det
studentene må få, er en generell innføring, slik at
de senere — eventuelt på egen hånd — skal kunne
sette seg inn i det mer elementære av teorien og me-
todene som de måtte få bruk for på et spesielt om-
råde. Den generelle innføringen er også nødvendig
fordi bruken av sannsynlighetsregning og statistisk
metode i forbindelse med økonomisk teori krever et
ganske solid grunnlag. Det vi kan greie i retning
av innførig i spesielle anvendelsesområder, er å an-
tyde litt om dem og velge eksempler og øvelsesopp-
gaver som peker mot dem.

Ut fra disse hensyn er rammen for og pensum
i studiet av teoretisk statistikk satt opp. Det kun-
ne naturligvis være ønskelig at Universitetet hadde
kapasitet til å gi spesielle kurser i emner under
operasjonsanalyse, kvalitetskontroll, utvalgsunder-
søkelser o.s.v. Dette vil komme etterhvert, vi har
alt hatt noen gjesteforelesninger. Kursene må da
først og fremst behandle den dyperegående teorien
på disse områdene, de kan ikke bare gi opplæring i
elementære metoder. Universitetet er jo ikke en
yrkesskole som skal utdanne teknikere på et snevert
område.

Med den store utbredelsen statistiske metoder,
operasjonsanalyse o.s.v. nå får, blir det mange som
bruker «kokebok». Det er da mer nødvendig enn
noensinne at fagfolkene med høyere utdannelse, alt-
så sosialøkonomer, medisinere, ingeniører o.s.v. er
klar over prinsippene ved bruk av stokastiske hjelpe-
midler, så de kan vurdere kokebokoppskriftene i re-
lasjon til det foreliggende problem, se hvor koke-
boken ikke strekker til, og eventuelt søke kontakt
med en statistiker (hvis de kan finne en) for å sam-
arbeide om en løsning.

NORGE OG . . Forts. fra side 5.

dokumenter om den. Det er ofte vanskelig å av-
gjøre om han betrakter disse henvisningene som ar-
gumenter i seg selv mot norsk tilslutning. I avsnittet
om felles arbeidsmarked trekker han f. eks. fram to
grunner som taler for at Norge som medlem av Fel-
lesmarkedet vil kunne få tilførsel av arbeidskraft
fra andre europeiske land. Er Leif Johansen i tifelle
i mot slik tilførsel av arbeidskraft ?

Leif Johansen viser til at mange kapitalistiske
land har gjort mange mislykte forsøk på å hindre
konkurranseregulerende sammenslutninger, og viser
bl. a. til kartellene i Tyskland som spilte en stor rolle
ved finansieringen av Hitler, utnytting av fanger som
slavearbeidere m. v. Han uttaler så : «Også her i Nor-
ge har det vært helt åpenbart at tilslutningen til
EFTA og tankene om tilslutning til Fellesmarkedet
har ført til en bølge av sammenslutninger og avtaler.
Næringsorganisasjonenes tidsskrifter er fulle av mel-
dinger om dette.» Siden sommeren 1960 har vi hatt
forbud mot prisavtaler, og det har helt siden 1958
vært mer eller mindre kjent at det ville komme et
slikt forbud. De sammenslutninger og avtaler som
finnes i norsk næringsliv og som må registreres, blir
bare godkjent om de går ut på produksjonssamarbeid,

rasjonaliseringssamarbeid o. 1. Det synes derfor di-
rekte uriktig â ta det store antall meldinger om slike
avtaler i Norge som tegn på at vårt næringsliv etter-.
hvert blir mer og mer preget av konkurranseregu-
lerende avtaler.

Boka er kalt en kritisk oversikt og et stand-
punkt». Standpunktet er det ikke vanskelig å finne,
men noen kritisk oversikt blir ikke gitt. Boka inne-
holder en masse kritikk av eventuell norsk tilslut-
ning til Fellesmarkedet. Det er en viss forskjell på
de to ting.

Jeg vil ikke fremheve dette som noen innvending
mot boka. Den er et debattinnlegg, som er skrevet
så greit at leserne får et godt grunnlag til eventuelt
å fore en fornuftig diskusjon med Leif Johansen.
Noe annet er det at for dem som ønsker en mer all-
sidig og balansert framstilling av de problemer norsk
tilslutning til Fellesmarkedet innebærer, vil utvilsomt
St.meld. nr. 15 for i år være til mere nytte.

I sitt forord stiller professor Frisch opp mot hver-.
andre «det uopplyste pengevelde» og «sosialplan-
velde». Et valg mellom disse to begreper vil også —
etter Frisch' mening — avgjøre vår stilling til Felles-
markedet. Etter min mening har ikke Frisch på noen
overbevisende måte gjort det klart hvorfor det må
være slik. Selv i et såvidt kort forord hadde jeg ven-
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idéer er gull
talentets
hender

Ja, slik uttrykte Tolstoi det. Talenter er fruktbare, — riktig
anvendt. Det er en erkjennelse fra tidenes morgen. Den fant
sitt uttrykk også i lignelsen om den gode tjener, og den
dårlige, som gravet sine talenter i jorden.
I dag trengs kvinner og menn med idéer, --- skolerte talen-
ter. Vi byr dem som tror så meget på seg selv at de -- skal
vi si ydmykt — vil lære et fag fra grunnen, en enestående
sjanse til utvikling.
En karriere venter folk som vil nytte tiden - — og nå endel
av sine mål mens de er unge.

Hva det er vi snakker om ?

En karriere i et reklamebyrå.

Reklamen er kommet for å bli, og reklamefolk er både
respektert og etterspurt. Virksomheten øker fra år til år,
i omfang som i dybde. Parallelt med reklamens posisjon
som en stor bransje — den teller tusener bare her i landet
— utvikler den sine virkemidler på vitenskapelig grunnlag.
I denne utviklingen står reklamebyråene i sentrum, med et
ungt og aktivt miljø. Gode hjerner og dyktige hender henter
her faglige laurbær og får god lønn for godt arbeid. Byrd-
ene byr på et avvekslende yrke med kontakter i alle bransjer
og alle grupper — problemene veksler, og utelukker kjede-
lig rutine.
Bransjen er inne i en utvikling sterkere enn noen gang.
Her kan unge folk påvirke utviklingen i årene fremover,
mens de bygger opp sin egen karriere.

Og du skal vite: Økonomisk fremskritt er utenkelig uten
reklame, den formidler en stigende flom av varer og tjenes-
ter. Du gjør en samfunnsgagnlig innsats i reklamen!

De felter et reklamebyrå byr sine medarbeidere,
knytter seg nøye til de behov byråene må dekke hos
oppdragsgiverne:

Rådgivning i salg og markedsforing.
Opplegg av reklameplaner.
Utforming av idéer i tekst, tegning og foto.
Vurdering av og forslag til valg av media.
Produksjon av annonser, brosjyrer, butikk-
materiell, film etc.
Ekspedisjon, kontroll og bokforing.

Vi konkluderer: La oss hore fra Dem hvis De ønsker
nærmere opplysninger om hvorledes De selv kan
gjøre Dem gjeldende som medarbeider i et reklame-
byrå. Reklameyrkot byr utviklingsmuligheter først
og fremst for talentet.

Lær mer om en fremtid i reklamebyrå.
Skriv til: Instituttet for Markedsføring,

Wergelandsveien 7, Oslo,
opprettet av autoriserte norske reklamebyråer.

1111•• • • • • 111••••••••
TIL INSTITUTTET FOR MARKEDSFØRING

Wergelandsveien 7, Oslo.

▪ Jeg er interessert i nærmere opplysninger om kurser
vedrørende:

II
.•_•...••••.••••••	 •...„..••••••••.....••—••••••••.••

▪ Send samtidig brosjyren «En fremtid i et reklame-
byrå».

▪ Navn:

Adresse:	 . • ...	 • . • .	 . •	 • . . • ...... • .
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PROFESSOR TRYGVE HAAVELMO:

Nyere tendenser i okonomisk teori
REFERAT FRA FORELESNING 19. OKTOBER AV CAND. OECON ARNE DAG JOHANSEN

Haavelmo sa innledningsvis at det ikke var skjedd
noen egentlig revolusjon innen økonomisk teori etter
krigen. Forandringen måtte isnarere betegnes som evo-
lusjon.

I sin alminnelighet mente han å kunne si at utvik-
lingen dels hadde ført til nye synsmåter på økonomis-
ke problemstillinger og dels til en ny tyngdefordeling
for interessen. For å illustrere dette ville han trekke
fram visse trekk ved utviklingen på noen av de sentrale
områder.

Noe av det mest iøynefallende som hadde hendt, var
at de enkle keynske makromodeller om arbeidsløshet
og sysselsetting er «lagt på is». «The General Theory»
har selvsagt hatt en enorm innflytelse, og er fremdeles
sentralt lesestoff. Men på sett og vis har den over-
flødiggjort seg selv. Den faktiske utvikling har fort til
at interessen går mer i retning av inflasjonsproblemer,
mens de enkle Keynes-modellene er sterkest ved kon-
stante priser. Disse gir heller ikke noe godt grunnlag
for å studere betalingsbalanseproblemer. Dessuten har
en prøvet à komme noe dypere ned når det gjelder de
enkelte relasjoners realistiske form. (Se f. eks. arbeider
av J. Duesenberry og F. Modigliani).

Som et annet nytt trekk i bildet nevnte Haavelmo
den økte interessen for modeller for styringsteori. For
det første studerer man virkningen av endringer i sty-
ringsparametre. For det andre studerer en mulighetene
for h gjennomføre «optimaliseringer» ved hjelp av dis-
se. En type virkemidler som har vært gjenstand for okt
oppmerksomhet, er de såkalte innebygde stabilisatorer.
Det er styringsparametre som blir fastlagt for lang
tid av gangen, og som har til oppgave h utjevne kon-
junktursvingninger ved å påvirke selve svingnings-
strukturen.

(Av litteratur på feltet styringsteori kan nevnes:
J. Tinbergen: On the Theory of Economic Policy.)

Haavelmo kom deretter inn på teori for økonomisk
vekst. Det er kommmet en mengde ny litteratur om
dette, men det er delvis en oppliving av klassisk teori.
(Forbindelsen med klassisk syn kommer således til ut-
trykk hos engelskmannen J. E. Meade i hans «A Neo-
Classical Theory of Economic Growth»). Den økte in-
teresse på dette område skyldes nok mye de nye pro-
blemstillinger og programmer i forbindelse med utvik-
lingslandene, men også, for de mere avanserte landene
er det interessen for vekstmuligheter som dominerer.

En ting som man kanskje burde ha arbeidet mer med,
er spørsmålet om hvilke ting soln skaper vekst, altså
om selve produksjonsfaktorene. Faktoren ,know-how
er etter hvert tillagt økt betydning. Den er vanskelig
å kvantifisere, slik at det får mening å snakke om
«grenseproduktivtiet» etc. Haavelmo pekte på at det
forelå et stort uutforsket felt som man kan kalle «ut-
dannelsesøkonomi». Man vil gjerne vite hvor mye man
skal «investere i utdannelse». Svaret avhenger selv-

sagt også av hvor stor vekt man tillegger de rent kul-
turelle aspekter. Men ved siden av disse bør jo også
den økonomiske side komme inn i bildet. Og her ma
økonomene kunne gjøre noe. Foreløpig har vi her lite
å fare med. (Det kan henvises til en artikkel i «The
American Economic Review», mars 1961, av T. W.
Schultz: «Investment in Human Capital»).

Noe som springer sterkt i øynene er utviklingen av
programmeringsteknikken og studiet av programmer-
ingsproblemer. Dette har dels virket til en forskyvning
av interessen i retning av andre områder i økonomisk
teori og dels virket på synet på de «gamle» arbeidsopp-
gavene i teorien. Man kan til og med med en viss rett
hevde at arbeidet med programmeringsproblemer har

endret det teoretisk-økonomiske grunnsyn.
Hva programmering innebærer, kan kort antydes slik:

Det er gitt visse ressurser og visse alternative måter

å bruke dem på når det gjelder å lage et visst sett av
ferdigvarer. Det er videre gitt en vurderingsskala for
alternative produksjonsresultat. Problemet består i å
finne den best mulige måten å bruke ressursene på.
Dette er jo for så vidt et gammelt, kjent maksimerings-

problem. Det særegne ved moderne programmerings-
modeller er at man kan operere med så mange flere

forskjelligartede, ofte diskrete, alternativer, og at be-

skrankningene soin kommer inn, svært ofte er ulikhe-

ter istedenfor ligninger.
(Av instruktiv litteratur kan nevnes «Linear Pro-

gramming and Economic Analysis» av Dorfman, Sa-

muelson og Solow.)
Haavelmo tok så for seg en del områder der pro-

grammeringsteorien så ut til å ha hatt stor betydning.
Han nevnte først produksjonsteorien. I den gamle

produksjonsteorien oppfattes produktfunksjonen som et

datum.
Gar man nærmere inn på dette, er det klart at det

har skjedd mye i bedriften for den når fram til en «gitt
produktfunksjon». Produsenten står vanligvis foran en

mengde mulige måter å ordne samvirket av en bestemt

faktormengdekombinasjon på, og det gjelder å finne den

best mulige. Programmeringsteorien har gått til angrep
på dette bakenforliggende. Man får å gjøre med mange

flere alternativer og variasjonsmåter, slik at man må ty

til forenklende forutsetninger for å få noe håndterbart,

f. eks. linearitet i funksjonsformene. Resultatet er en

mer dyptpløyende, men også mer «kantete» produksjons-

teori.
Nar, det gjaldt markedsteori, mente han også å kunne

spore virkninger av programmeringsteorien. I eldre litte-

ratur oppfattet man ofte markedsformen nærmest som

noe naturgitt. Nå har man begynt å studere markedsfor-

mene mer som mekanismer som skal brukes til å oppnå,
et bestemt resultat, som skal løse en bestemt program-

meringsoppgave. F. eks. til et vanlig frikonkurranse-

skjema kan man, uansett fordeling av ressursene, finne
en velferdsfunksjon som markedet maksimerer.
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Om en mener resultatet er «godt» eller <,best!, under
videre perspektiver for økonomisk politikk, er et helt
annet spørsmål. Dermed er vi inne på velferdsteorien.
Her har programmeringsteorien fort til muligheter for
formulering som er mer generell og samtidig mer kon-
k ret enn før. I velferdsteorien bygger en jo gjerne pä
at pareto-optimalitet i og for seg er en god egenskap.
Programmeringsteorien representerer et verktøy til ft un-
desoke om et markedspunkt er pareto-optimalt. Er det
ikke pareto-optimalt, kan man programmere seg fram
til noe bedre.

Ved et moderne programmeringsopplegg åpner det seg
nye muligheter for mer systematisk angrep på, proble-
mer i forbindelse med nasjonal planlegging. Man får mer
grunnleggende, «fornuftige» begreper, og får tatt hensyn
til de konkrete forhold mer direkte.

Som en konklusjon mente Haavelmo h kunne si at
,,..:;Tunnsynet på den økonomiske teoris gjenstand og opp-
gave til dels er sterkt påvirket av interessen for pro-
grammmeringsteknikk og programmeringsproblemer.

Mens man før betraktet markedsskjemaet med tilbud
og etterspørsel som noe naturgitt, ser man nå på mar-
kedsorganisasjonsformen mer som et middel for å gjen-
nomføre et bestemt program for allokering av ressursene.
Man er dels interessert i å studere hva slags markeds-
form en bør ha for å realisere et bestemt program; dels
er man interessert i å studere hva slags program et be-
stemt markedsskjema er svaret på. På denne måten er
alle markedsformer <Kkommet på defensiven», idet det
blir spørsmål om hvilken programmeringsoppgave et
slikt system gir løsning pä. En kan kanskje si at dette
er en foreløpig sluttsten i økonomenes bestrebelser på A,
skille skarpt mellom realøkonomisk og fiksjonsøkono-
misk tekning.

TRYGGHET
FOR

FAMILIEN
Ved å tegne livsforsikring med familietillegg. kan
De for en overkommelig premie trygge familien
med et beløp som virkelig monner.

For nye forsikringer efter denne form yder vårt
selskap allerede fra tegningen garanterte tillegg
på 11-20% (efter forsikringens utløpshr). Ga-
rantien gjelder foreløbig for de første 5 år.
Eksempelvis kan en 30-årig familieforsorger for
en årlig premie på kr. 414,-- få en forsikring på
kr. 10.000,- som utbetales ved hans 70. år eller
tidligere død --- med familietillegg som sikrer ut-
betaling av det femdobbelte beløp, kr. 50.000,--,
ved død i de første 20 år. I de første 5 år garan-
terer Norske Liv dessuten et tillegg soin i dette
tilfelle utgjør 15%, slik at den samlede utbeta-
ling ved clod før 1. januar 1966 blir kr. 57.500,-.
Henvend Dem til en av våre representanter, eller
til vårt hovedkontor, Drammensveien 21, Oslo.
Tlf. 44 39 50.

NORSKE LIV
Stiftet 1844
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Vårt århundre er blant mye annet kjennetegnet av
en sterk utbygging av organisasjonene - det gjel-
der ikke minst arbeidstakernes og arbeidsgivernes
organisasjoner. Denne utvikling har medført at orga-
nisasjonene på arbeidsmarkedet i dag står som bety-
delige maktfaktorer i vårt demokrati. Denne makt-
posisjon er særlig betinget av organisasjonenes av-
gjørende innflytelse ved lønnsfastsettinger, den pris-
fastsetting som både fra et økonomisk og sosialt
synspunkt i betydning overskygger alle andre øko-
nomiske kontraktslutninger i et moderne samfunn.

Med innflytelse og makt følger også ansvar. Den-
ne konsekvens setter i dag sitt preg på lønnsfor-
handlingene. Det kommer blant annet til uttrykk
gjennom de stadige presiseringer av at de fram-
satte lønnskrav er «nøkterne», «realistiske» eller
«absolutte minimumskrav» og liknende. Men selv
om det således jevnt over vises tilbakeholdenhet og
resignasjon ved utformingen av lønnskravene, vil
motparten -- arbeidsgiverne -- alltid finne at de
framsatte krav er betydelig større enn det de kan
gå med på. I den private sektor blir lønnskravene
gjerne i første omgang avvist ut fra hensynet til
bedriftenes lønns- og konkurranseevne. Statstjene-
stemenns lønnskrav blir oftest tilbakevist av sta-
tens forhandlere av «budsjettmessige grunner» eller
ut fra hensynet til den alminnelige økonomiske poli-
tikk.

Den økte forståelse av interessefellesskapet mel-
lom arbeidstakere og arbeidsgivere har således på
langt nær formådd å viske ut den betydelige me-
ningsforskjell partene imellom om lønningenes høy-
de. Det er i første rekke viljen til å forhandle seg
fram til kompromissløsninger, eller uviljen mot å
lose interessetvistene ved hjelp av kampmidler, som
har vist en heldig utvikling.

Forhandlingslinjen stiller betydelige krav til par-
tene. De må kunne begrunne sine standpunkter, og
de må være i stand til å se såvel sine egne som mot-
partens krav i en økonomisk sammenheng. Det er
dette som er grunnen til at statistikk har fått inn-
pass ved forhandlingsbordet.

Av det som er sagt innledningsvis følger at lønns-
forhandlernes krav Lii statistiske opplysninger er og
bør være mangfoldig. Ved enhver lønnsforhandling
vil imidlertid enkelte hoveddata komme til a stå



i forgrunnen. Hva slags statistikk det er, vil for
det første avhenge av den alminnelige økonomiske
situasjon på forhandlingstidspunktet og for det an-
net av den lønnspolitiske målsetting som ligger til
grunn for forhandlingene. Helt skjematisk kan vi
tenke oss forhandlingstemaene klassifisert slik :

1. Konstant nominallønn (samme lønn i kroner og
øre)

9. Konstant reallønn (opprettholdning av lønninge-
nes kjøpekraft overfor varer og tjenester)

3. Opprettholding av lønnsrelasjonene overfor an-
dre lønnstakergrupper

4. Sikring av gruppens andel i velstandsutviklin-
gen

5. Bedring av gruppens lønnsmessige plasering
forhold til andre lønnstakergrupper.

Ved så nøytrale lønnskrav som dem skissert under
alternativ 1, skulle man ved første øyekast tro at
det ville were unødvendig med noen form for stati-
istisk argumentasjon. Det urimelige i en eventuell
nedsetting av lønninger må man forutsette at alle
forstår uten nærmere begrunnelse. Sa enkelt er det
imidlertid ikke. Dersom det skulle were aktuelt for
en fagforening A, gå til forhandlingsbordet med så
beskjedne krav, ma, det være helt spesielle forhold
som er bakgrunnen. Mest nærliggende er det h ten-
ke seg at landet i så fall må were inne i en alminne-
lig stagnasjons- eller tilbakegangsperiode på det
økonomiske felt. I en slik situasjon er det ikke selv-
sagt at lønningene kan holdes p samme nivå. Der-
som det skal lykkes forhandlerne â vinne fram med
sitt krav om at lønningene ikke må settes ned,
de gjennom økonomiske analyser basert pa statist-
iske fakta kunne sannsynliggjøre at nedsetting av
lønningene er en unødvendig, og helst uklok, dispo-
sisjon i den aktuelle situasjon. Her er det i første
rekke generell økonomisk statistikk det er behov
for, sa, som statistikk over produksjonsutviklingen,
den innenlandske og utenlandske handel og syssel-
settingen. For bedømming av konjunkturutsiktene
vil det være viktig også å kjenne utviklingen i sen-
trale økonomiske data i andre land. i en slik for-
handlingssituasjon er det spesielt viktig h under-
søke om stagnasjonen kan were særlig markert i de
næringsgrener som arbeider for hjemmemarkedet.
Arbeidslønningene har jo en dobbeltstilling i det
økonomiske spill ---- på den ene side en viktig pro-
duksjonskostnad, men samtidig en like viktig faktor
for etterspørselen etter bedriftenes produkter. Det
kan derfor bli en kostbar karusell for alle parter g
redusere lønningene og dermed etterspørselen i en
situasjon hvor økonomiske ressurser ødes p.g.a.
manglende avsetning.

Dersom hovedmålsettingen er å sikre lønnstakerne
en konstant reallønn, skulle vi fortsatt stå overfor
en tilsynelatende enkel forhandlingssituasjon. De
økonomiske endringer som utløser krav av denne
type er først og fremst kjennetegnet med en pris-
stigning. Krav om at lønnsmottakerne skal ha kom-
pensasjon for den verdiforringelse av lønningsposen
som prisstigningen har ansvaret for, må synes rime-
lige for alle. Antallet kroner i lønningsposen betyr

lite, det som teller er de kvanta varer og tjenester
man kan kjøpe for pengene. Forutsatt at prisstig-
ningen bare skyldes en alminnelig verdiforringelse
av kronen, skulle dette være relativt god filosofi.
Da skulle hovedspørsmålet være å måle verdif or-
ringelsen. Her har vi et anerkjent måleinstrument
i Statistisk Sentralbyrås levekostnadsindeks eller
konsumprisindeks.

Når den lønnspolitiske målsetting er som skissert
i alternativ 3, er det lønnsstatistikken som utgjør
det sentrale statistiske kildemateriale for utforming
og begrunnelse av lønnskrav.

Alternativ 4 har mange likhetspunkter med den
lønnspolitiske målsetting som er skissert i foregå-
ende punkt. Her er det imidlertid først og fremst
den generelle økonomiske statistikken, særlig nasjo-
nalregnskapstallene, som igjen har de beste mulig-
heter for å kunne gi objektive momenter til begrun-
nelse av kravene. Hovedtallet for den samlede pro-
duksjon av varer og tjenester i landet - nasjonal-
produktet vil her gi en god indikator på lønns-
kravenes normalnivå.

De typer av lønnskrav som vi har vært inne
foran kan alle karakteriseres som forholdsvis nøy-
trale krav. De tar nemlig bare sikte på å forsvare
den lønnsmessige posisjon som arbeidstakergruppen
alt har oppnådd samme reallønn, samme lønns-
okning som andre grupper osv. Annerledes er det
med de lønnskrav som må rubriseres under punkt
5• Her er oppgaven den A sikre de lønnsmottakerne
man representerer et bedre lønnsoppgjør enn det
man mener at andre grupper kan ha krav ph. Poli-
tisk sett er dette en uhyre van skelig oppgave, idet
den representerer et kl art brudd på solidaritets-
tanken på arbeidsmarkedet. Dersom man skal vinne
fram ad denne vei gjennom forhandlinger, er det
nødvendig A ha ekstra sterke argumenter på hånden.
Den enkleste bakgrunn for slike krav er utvilsomt
at vedkommende lønnstakergruppe ved tidligere opp-
gjør er blitt hengende etter i lønnsutviklingen. Sta-
tistikerens oppgave må, i en slik situasjon were den

stille sammen og kommentere de foreliggende seri-
er over lønnsutviklingen til ulike lønnstakergrupper.
Det kan også være aktuelt å foreta en direkte sam-
menlikning av lønnsnivåene til grupper man mener
boy vurderes omtrent likt lønnsmessig. Men dette
innebærer sterke innslag av skjønnsmessige vurder-
inger. Erfaringen viser at det er statistiske serier
over en årrekke som har lettest for å bli forstått og
dermed akseptert som vesentlige momenter i drøftin-
ger om lønnskrav.

I disse mer generelle refleksjoner har jeg bygd
pa en noe kunstig typeinndeling av lønnskravene. I
praksis vil man sjelden stille seg så klart avgrensede
mål foran et lønnsoppgjør. Man vil sqledes svært ofte
både sikre sin lønnstakergruppe mot nedgang i real-
lønnen og mot en lønnsmessig etterslepning vis A, vis
andre lønnsmottakere, samtidig som man gjerne ser
at det skulle være mulig ca oppnå noen ekstra fordeler
for sine medlemmer. Fra et statistisk synspunkt vil
dette si at man sjelden har behov for oppgaver bare
fra ett enkelt statistikkområde, oppgaven er snarere
den å nyttiggjøre seg alle de informasjoner som sta-
tistikken kan gi i utformingen og grunno -iingen for
l ønnskrav.
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Inntektssammenlikninger ì jordbruket
AV CAND. OECON ASBJØRN BORG

Hovedproblemer i jordbruket.
Jordbruket som næring står i en særstilling i de

fleste industriland. Det er tre problemområder som
i særlig grad gir det denne særstilling. For det for-
ste ser det ut til at jordbrukets priser og inntekter
har en tendens til å være ustabile på kort sikt. Der-
nest synes det som om det er vanskelig å holde et
akseptabelt nivå på priser og inntekter i jordbru-
ket på lang sikt, og endelig antar en at fordelingen
av jordbrukets samlede inntekter på de forskjellige
bruk til dels står i dårlig sammenheng med arbeids-
innsatsen. Årsaken til disse tre problemer har en i
vesentlig grad søkt i karakteristiske trekk ved til-
bud og etterspørsel etter jordbruksprodukter.

Uelastisk tilbud.
Det er vanlig å regne med lav tilbudselastisitet for

jordbruksprodukter, særlig på kort sikt. Som for-
klaring på dette blir det vist til den relativt lange
produksjonsperioden og den sesongmessige natur
av, produksjonen, noe som fører til at en årlig til-
pasning mellom produksjon og etterspørsel kan vare
ett år eller mer. I tillegg til dette er det relativt
høye, faste kostnader forbundet med jordbrukspro-
duksjonen. På grunn av bruksstørrelsen utgjør fami-
liearbeidskraften en stor del av den totale arbeids--
kraft som er sysselsatt i jordbruket. På denne måten
blir også ofte arbeidskraften A betrakte som en fast
kostnad. Det er videre kostnader forbundet med
holde jord under kultur selv om man ikke bruker den

produksjonen. Disse og andre forhold fører til at
tilpasning i jordbruksnæringen til endret aktivitets-
nivå i første rekke skjer ved prisendringer, og ikke
i særlig grad ved endringer i produsert kvantum.

Uelastisk etterspørsel.
Beregningene av etterspørselselastisiteter etter

jordbrukets produkter har ikke gitt et entydig resul-
tat. Ph grunnlag av matvarenes spesielle stilling i
forbrukernes behovsdekning, har en regnet med at
etterspørselen er uelastisk. Hvis dette er riktig, burde
matvareutgiftene regnet som prosent av forbruker-
nes utgiftsbudsjett, synke med stigende realinntekt.
Det omvendte synes å være tilfelle, ikke bare i Norge.
Nå er imidlertid ikke jordbruksnæringen direkte leve-
randør av matvarer, det kommer en ikke ubetydelig
foredlings- og omsetningsvirksomhet imellom. Det er
vel formodentlig i alle fall realistisk å regne med at
den etterspørsel som er rettet mot jordbruksnærin-
(Yen er relativt uelastisk.

Ustabil inntekt.
De forhold som er nevnt her vil fore til en ustabi-

litet i jordbrukets priser og inntekter på kort sikt.
For jordbrukerne er den ne ustabilitel en selvsagt

ønskelig. En ustabil inntekt gir et lavere nyttenivå
enn en stabil inntekt, selv om den samlede inntekt
over året er like stor. En ustabil inntekt over en
flereårs-periode vil dessuten gi et lavere nyttenivå
på grunn av progressiv beskatning. Usikre prisfor-
hold kan også føre til at produksjonen generelt blir
mindre enn den ville ha wart hvis prisene hadde vært
lettere h forutse. hvis bøndene «for sikkerhets skyld»
produserer i underkant av hva de regner med å få
solgt.

Svingende priser.
For forbrukerne av jordbruksprodukter kan for-

holdet ware noe annet. Det kan vises at under gitte
betingelser vil forbrukerne ha fordel av svingende
priser. Dette gjelder særlig hvis de har mulighet for
å foreta oppkjøp og lagre produktene. De vil videre
ha fordeler av svingende priser hvis prissvingninge-
ne på de enkelte produkter er slik at levekostnads-
indeksen forblir uendret. Når det gjelder fordeler
for forbrukerne ved stabile priser er det forøvrig helt
avgjørende hvilket nivå prisene blir stabilisert på.

Inntektssammenlikninger.
Problemer vedrørende jordbrukets inntektsnivå

sammenlignet med andre næringer er konkretisert i
det såkalte jamstellingskravet. Av forskjellige grun -
ner trenger vi jordbruksproduksjonen og det blir hev-
det at det derfor er rimelig at den befolkningsgruppe
som arbeider ved denne produksjonen får samme
levestandard soin be Colkningen form/rig. Det er liten
grad av enighet i diskusjonen om dette spørsmål.
For det første er man uenige om hvilke inntektsmål
som skal legges til grunn. Dernest er man uenige om
hvilke grupper av befolkningen jordbrukerne skal
sammenlignes med.

Begrepet inntektsfordeling.
Det kan tenkes minst tre forskjellige definisjoner

på begrepet inntektsfordeling. En kan gå ut fra inn-
tekt for hver inntektstaker i et bestemt år, gruppere
inntektstakerne i inn tektsklasser (eller inntektsinter-
valler) og telle opp hvor mange som faller i hvert
intervall. En kommer da fram til en empirisk hyp-
pighetsfordeling for inntekt i hvert år. Når det
snakkes om inntektsutjevning er det i alminnelighet
en slik definisjon av inntektsfordelingen som blir
brukt. Det kan da være behov for å sammenlikne
hyppighetsfordelingen for ett år med den tilsvaren-
de fordeling for et annet år, fordelingen før og etter
fradrag for direkte skatter i samme år o.s.v.

En alternativ fortolkning av begrepet inntektsfor-
deling får en ved L inndele inntektstakerne i sosi-
algrupper og sammenlikne gjennomsnittsinntekt for
ver gruppe. Dette kunne en gjøre for fiele I andet
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under ett eller for hver enkelt næring. Det er stort
sett denne definisjonen som legges til grunn ved
jamstellings- og lønnskrav. Dette skal nærmere om-
tales nedenfor.

Tredje alternativ som også svarer til en aktuell
problemstilling, får en ved gruppering av inn tekts-
takere etter landsdel, fylke eller kommune. En slik
geografisk inntektsfordeling blir brukt ved bl. a. ut-
byggingskrav.

Skattestatistikk.
Skattestatistikken gir materiale til å belyse inn-

tektsfordelingen etter alle tre definisjoner. Den gir
også mulighet for gruppering etter familiestørrelse,
noe som enten kan betraktes som en selvstendig inn-
tektsfordelingsdefinisjon eller som en spesifikasjon
av hver av de tre nevnte. Det synes imidlertid å være
grunner for å unnlate å bruke skattestatistikken til
inntektssammenlikninger mellom forskjellige nær-
inger. Skattepraksis kan ha utviklet seg forskjellig
for de forskjellgie næringer, og i alle fall er det for-
skjell på skattepraksis når det gjelder behandling av
selvstendige næringsdrivende og lønnstakere. Denne
forskjell er hjemlet i skatteloven.

Nasjonalregnskap.
En annen mulighet for å finne kvantitative uttrykk

for de definisjoner som er gitt foran, er å bruke ma-
eriale fra nasjonalregnskapene. Det er særlig jam-
stellings- og lønnskravdefinisjonen som kan belyses
med nasjonalregnskapsdata. De tabeller som er av
særlig interesse i Nasjonalregnskapet i denne sammen-
heng, er faktorinntekt etter næring, lønn etter nær-
ing, eierinntekt etter næring, nasjonalprodukt for-
delt på inntektsandeler og sysselsetting etter næring.
Faktorinntekten i en næring er som kjent definert
som næringens nettoprodukt minus avgifter på drifts-
midler, produksjon og omsetning (indirekte skatter)
som næringen betaler pluss tilskott til produksjon,
omsetning og investeringsformål (subsidier) som
næringen mottar. Lorin etter næring i jordbruk og
skogbruk omfatter ikke godtgjøring til familiemed-
lemmer. Eierinntekten i en næring er definert som
faktorinntekten minus lønn. For sysselsetting etter
næring har en oppgaver i beregnede årsverk. Med
et årsverk forstår en den sedvanlig arbeidstid i løpet
av ett år for en som er fullt sysselsatt innenfor ved-
kommende næring i det tidsrom oppgaven gjelder.

Deltidsarbeid er omregnet til årsverk på grunnlag
av timebetaling. Under hver næring har vi oppgaver
for årsverk utført av selvstendige og lonnsmotia-
kere. Under jordbruk vil årsverk utført av familie-
medlemmer komme i gruppen selvstendige.

Faktorinntekt i jordbruk og industri.
Det har vært vanlig å sammenlikne inntekter i

jordbruket med inntekter i industrien eller med inn-
tekter i landet forøvrig. Vi skal her se litt på en
sammenlikning mellom inntekter i jordbruket og
inntekter i industrien. Jordbrukets prosentvise andel
av den samlede faktorinntekt varierte i 30-åra mel-
lom 6,4 prosent og 8,6 prosent og i etterkrigstiden
har den svinget mellom 6,1 prosent og 8,7 prosent.
Serien visor ujevn utvikling med tildels sterke utslag
fra år til år. En kan vel imidlertid si at stort sett har
jordbruket holdt stillingen vis-a-vis andre næringer
i løpet av denne perioden. Industriens andel av fak-
torinntekten varierte i 30-årene mellom 21,2 prosent
og 24,6 prosent. Etter krigen har industriens andel
variert mellom 27,7 prosent og 32,4 prosent av fak-
torinntekten. Industriens andel av faktorinntekten
har altså svinget om to forskjellige nivåer, men ut-
slagene har wort mye mindre fra år til år enn det
en finner for jordbrukets andel.

Inntekt pr. årsverk.
Ved hjelp av tabell over lønn etter næring og års-

verl: utført av lønnstakere etter næring kan en regne
en gjennomsnitts årsinntekt i forskjellige næringer.
Det kan være interessant å trekke en sammenligning
mellom tallene for industri og tallene for jordbruk
ifølge nasjonalregnskapet. Når det gjelder selvsten-
diges inntekt er det ikke sa lett adgang til sammen-
ligning. For jordbrukernes vedkommende kan en bru-
ke tall for selvstendiges inntekt av jordbruket fra
tabellen over nasjonalprodukt fordelt på inntekts-
andeler. Disse tall fremkommer ved å trekke gjelds-
renter betalt fra jordbruk til andre næringer fra eier-
inntekten. Tilsvarende tall har en ikke for industri-
en. Her måtte en i tilfelle bruke tall for eierinntekt,
men disse inkluderer bl. a. godtgjøring til fremmed-
kapital (gjeldsrenter, aksjeutbytte etc.). Følgende
tall gir en oversikt over utviklingen av gjennom-
snittsinntekten i kroner pr. årsverk for lønnstakere
og selvstendige i jordbruket og for lønnstakere i in-
dustrien.

Gjennomsnittsinntekt i kr. pr. årsverk.

1952	 1958	 1960

9 150	 13 200	14500

1931

Industri:
a) lønnstakere 2 950 

Jordbruk:
b) lønnstakere	 995
c) selvstendige  	 379

Relative tall:
c) i prosent av b)  

	
37V(

b) i prosent av a)  
	

34%

	1939
	

1946

	

3 380	 5 350

	

300	 3 400
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61%	 55%

	

38(/	 64%

5 450	 6 920	 8 300
3 430	 5 000	 6 000

634;
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Tall for 1958 og 1960 må betraktes som foreløpige.
1931 er valgt som utgangspunkt fordi dette år repre-
senterer et bunnpunkt for alle tre serier.

Inntekt pr. årsverk for selvstendige i jordbruk vil
normalt ligge på et lavt nivå. Årsverk inkluderer
nemlig her hele familiens arbeidskraft. En ville mu-
ligens fått et riktigere bilde hvis en hadde brukt an-
tall husholdninger som divisor istedenfor årsverk.

Sammenligner en inntekt i gjennomsnitt pr. års-
verk for selvstendige og inntekt for lønnstakere
jordbruket, ser en at de selvstendiges inntekt har
steget sterkere enn lønnstakerinntekten. Dette fram-
går av nest siste linje i tabellen.

Oppgangen i nivået for selvstendiges ärsinntekt i
jordbruket skyldes vel for en del den reduserte fami-
liestørrelsen i denne perioden. Imidlertid er det tro-
lig at bondeorganisasjonenes økede forhandlings-
styrke og politiske innflytelse har spilt en viss rolle.
En kan vise til kriseforlikene i 30-årene og jord-
bruksavtalene etter krigen. Lignende virkninger liar
sannsynligvis de stadig bedre utbygde samvirketil-
takene innen jordbruksnæringen hatt. Etter krigen
har selvstendiges inntekter i jordbruket svingt ster-
here enn for krigen. Dette kan ha sammenheng med
den press-økonomi vi har hatt en stor del av etter-
krigstiden. Selvstendiges inntekt til også bli påvirket
av værforhold de enkelte år. Lønnstakernes inntekt
er derimot kontraktbundet. En kan si det slik at
gårdsgutten har kontrakt med bonden, men bonden
har ikke kontrakt med værgudene.

En sammenlikning mellom lønnstakeres gjennom-
snittlige årsinntekt i jordbruk og i industri er gitt i
siste linje i taballen. Den jevnt stigende tendens i
jordbrukslønningene i forhold til industrilønningene
i 30-årene kan skyldes nedgangen i arbeidsløshet.
Den utviklingen fortsatte jo også under krigen. Det
er vanlig å regne jordbruket som et reservoar for
arbeidskraft. I tider med mangelfull sysselsetting
vil en lønnstaker kanskje være villig til å ta jord-
bruksarbeid mot praktisk talt bare kost og losji. Det-
te er forhold som i seg selv senker gjennornsnittsinn-
Lekten pr. årsverk i næringen. De ordinære jordbruks-
arbeideres lønninger vil også lett kunne presses ned
under slike forhold. Det er vanlig å regne med at
årsinntekt for lønnstakere i jordbruk sett i relasjon
til industrien nådde et lavmål i dette århundre i 30-
årene.

De tall vi har for etterkrigstiden tyder på at øk-
ningen i jordbrukslønninger i forhold til industri-
lønninger har stoppet opp, og det er muligens en ut-
vikling i motsatt retning. En full lønnsmessig like-
stilling mellom jordbruksarbeidere og industriarbei-
dere er antakelig meget vanskelig å få gjennomfort
med den nåværende struktur i jordbruksnæringen.

Lønnsevne.
De driftsgranskinger i jordbruket som Norges

Landbruksøkonomiske Institutt foretar fører bl. a. til
beregning av lønnsevne i jordbruket. Dette tall har
til dels vært brukt til sammenligning med industri-
lønninger. Dette er åpenbart lite holdbart. I «Regn-
skapsresultater for 1958» finnes det på side 55 føl-
Ronde avsnitt :

«Lønnsevnen viser hvor mye jordbruket kan
betale for alt nedlagt arbeid. Det regnes vanlig

ut ved at en til familiens arbeidsfortjeneste leg-
ger kostnadene til leid arbeid. En regner oftest
lønnsevnen ut i kroner pr. time og i prosent av
de samlede arbeidskostnader. På denne måte får
en et lønnsomhetsmål som kan nyttes til drifts-
analytisk jamføring innen næringen. Det kan
brukes til jamføring med andre bruk, med grup-
per av bruk og delvis med lønn til leid hjelp in-
nen næringen. Lønnsevnen kan derimot ikke nyt-
tes til direkte sainmenligning med utbetalt lønn i
andre næringer. Den er nemlig ingen entydig
størrelse. Timebetaling er en faktisk oppnådd
lønn, mens lønnsevne er et konvensjonelt utreg-
net tall.»

Lenin etter innsats.
Det blir ofte hevdet at i forhold til det slit som

legges ned i jordbruksarbeidet er lønningene eller
inntekten av dette arbeide alt for liten. Dette brin-
ger inn den populære «lønn etter innsats» problem-
stilling. En kan her skille ut to forskjellige problem-
stillinger : Rettferdighetsprinsippet, dvs. en skal ha
noe igjen for strevet, og premieringsprinsippet, dvs.
å gi lønn etter innsats i den hensikt å oppnå økt
innsats.

Hvis en har et bestemt mål for slit og en regel om
at de som sliter like mye skal ha samme lønn, kunne
en komme til å måtte opprettholde næringer som
ikke skulle opprettholdes i det nåværende omfang.
Diskusjoner om jam stelling bygger stort sett på at
de forskjellige grupper skal gjøre det de gjør nå,
men en skal likevel diskutere og sammenlikne deres
inntekter. Dette impliserer jo i virkeligheten at man
stiller seg som mål å diskutere hele fordelingsmeka-
nismen i samfunnet. Man kommer da fort opp i kon-
klusjoner som gjor det nødvendig å endre det øko-
nomiske system i en eller annen retning. En utvei
som tildels har vært forsøkt i Norge etter krigen
med å jamstelle inntekter i forskjellige næringer, er
å ta omfattende inntektsoverføringer over statsbud-
sjettet. Dette har også vært gjort når det gjelder
jordbrukets inntekter. I en økonomi som ph forhånd
har en meget høy kapasitetsutnytting er dette en
noe tvilsom fremgangsmåte. Slike inntektsoverforin-
ger vil generelt virke aktivitetsstimulerende. Der
hvor kapasiteten på forhånd er fullt utnyttet vil en
da få utslag i retning av prisstigninger.

Direkte levestandardsammenlikning.
En mulighet for inntektssammenlikning mellom

to befolkningsgrupper, er å male levestandarden di-
rekte ved hjelp av forbruksundersøkelser. En måtte

da bestemme en preferansefunksjon for hver befolk-
ningsgruppe, og beregne de to gruppers preferanse-

nivå ved å sette inn data fra forbruksundersøkelsene
i preferansefunksjonene. Så vidt vites er det ennå

ikke gjort forsok på slike direkte levestandardsam-
menlikninger mellom to befolkningsgrupper. Men

dette ville vel være den riktigste presisering av kra-

vet om økonomisk jamstelling mellom jordbruket og
andre næringer.

Forts. 3. omsl.side.
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Øl-
eks kursionen

Torsdag den 9. nov. stusset en
rekke brave Oslo-folk over et mer-
kelig opptog fra Grtinerløkka i ret-
fling Frederiksgate. Forrest gikk
en høy, velkledd ung mann og
svingte en tamburstav. (Som ved
nærmere ettersyn viste seg å være
en paraply). Toget beveget seg
ikke uten larm. De fleste iakttake-
re skjønte selvsagt at denne livs-
bejaende flokk av unge, vakre
mennesker var sosialøkonomiske
studenter på hjemveg fra Ring-
nes bryggeri.

Studentene sluttet i år så mann-
sterkt opp om den tradisjonelle
øl-ekskursjonen at ett bryggeri ik-
ke var nok. Frydelund og Ringnes
måtte gå sammen om å dekke be-
hovet for bedre kjennskap til en
viktig del av «nærings- og nytel-
sesmiddelindustrien». Det er uvisst
hva ølekskursjonens popularitet
skyldes. (Det må antakelig være
en eiendommelighet ved preferan-
sestrukturen overfor forbruksva-
rer hos studentene). Hos Fryden-
lund gjorde et sterkt ettersporsels-

press seg gjeldende idet det var
slutt på ølet kl. 15, etter at det
var utdelt kun 2 flasker pr. capita.
(Og det etter at vi hadde sett tu-
senliterstanker fulle !). Ekskursjo-
nen ble for manges vedkommende
avsluttet ph «Pilen» - og muli-
gens også andre etablissementer.

Takk til Frydenlund og Ringnes !

ALMANNA-

mo tet
Høstens allmannamote i Frede-

riksgt. fant sted fredag 10. nov.
Etter åpning ved utvalgs-formann
Fusche ble fremlagt en semester-
beretning som vitner om stor akti-
vitet og meget initiativ fra Utval-
gets side. Av mer konkrete opp-
gayer skal nevnes arbeidet for å
skaffe økonomene mer rom. Fre-
deriksgt. 3 er igjen blitt for liten,
det er mangel på lesesalplasser,
seminarrom, kollokvierom og kon-
torplass. Studenttallet øker og det
er mange år til vi kan flytte til
Blindern. Utvalget har arbeidet
med folgende «rom-prosjekter»:
1. Få tilbake det rom i 1. etasje

som disponeres av Universite-
tets byggeråd.

2. Oppsetting av en provisorisk
brakke med seminar-rom, kol-
lokvierom og kontorrom i ha-
ven. Planen er godkjent av Det
Akademiske Kollegium og er
p. t. til behandling hos de of-
fentlige instanser ( !).

3. Overtagelse av rom som etter
hvert blir frigitt i Universite-
tets midtbygning.

Av beretningen nevnes videre
at Bjørn Fusche er valgt som stu-
dentenes representant i en komi.
té som Den Akademiske Seksjon
har satt ned for å drøfte faget
matematikk til forb.prøve for so-
sialøkonomer. (Vi skal senere ta
opp spørsmålet «matematikk til
forberedende prove» på denne
siden).

Allmanna-møtet drøftet så prin-
sippene for tilknytning til ISEC
(Internasjonalt organ for prakti-
kantutveksling). Det var enighet
om at vi fortsatt skal ta del i prak-
tikantutvekslingen.

En komité opprettet av Norsk
Studentersamband har lagt frem
en utredning om Statens støtte til
studenter. Komitéens forslag til
retningslinjer for den fremtidige
statsstøtte ble kommentert av
Kristen Knudsen og bifalt av all-
mannemotet. (En personlig ytring :
Alle studenter bør sette seg inn i
denne utredningen).

Valg av Sosialøkonomisk Stu-
dentutvalg for 1962 gikk greitt
unna. Det nye utvalget består av :

Formann : Tormod Hermansen.
Nestform. : Haavard Alstadheim
Styremedlemmer : Geza Marti-

novits, Jan Erik Korsæth og Rolf
Riiser.

Varamenn : Per Halvor Vale or).

T. Markussen.
Det ble videre vedtatt at de tre

styremedlemmer automatisk skal
være varamenn til Studenttinget.
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tet å finne flere argumenter for de påstander som
blir satt fram.

Både professor Frisch og dosent Johansen har
sine bestemte oppfatninger av hva Fellesmarkedet
vil utvikle seg til å bli. De kan ha rett i at det vil
utvikle seg mot et uopplyst pengevelde -- men dette
er en vurderingssak og ikke noe en kan lese seg til

Romatraktaten. De har ikke klart å endre min opp-
fatning at Romatraktaten også åpner adgang for
Fellesmarkedet til å føre en politikk som den vi f.
eks. forer i Norge i dag. Det er forovrig en kjent

sak at flere medlemsland i Fellesmarkedet anvender
en statlig planøkonomi som delvis er atskillig mer
dristig enn vår egen.

Jeg har ikke tilstrekkelig kjennskap til begrepet
«sosialplanvelde» til å kunne si noe om Fellesmarke-
det etter Romatraktaten kan utvikle seg til å bli det.
Men jeg har en mistanke om at sjansene for at sosi-
alplanveldet kan realiseres innen Fellesmarkedet ikke
er svært ulike sjansene for at det kan realiseres i
Norge. Om dette er rikig er den problemstilling pro-
fessor Frisch gir i sitt forord av liten betydning for
oss som skal ta stilling til eventuell norsk medlems-
skap i Fellesmarkedet.

la
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l'ittenskapelig assistent
%IA Norges tekniske bowsk ole

Ved Institutt for Sosialøkonomi, NTH, er det ledig en

midlertidig stilling som vitenskapelig assistent.

gen ønskes besatt med en sosialøkonom, siviløkonom
eller en sivilingeniør med driftsteknisk bakgrunn og

interesse for teknisk økonomi. Assistenten vil bli på-
lagt oppgaver under Instituttets undervisnings- og

forskningsprogram, men vil også gis anledning til ar-
beide med egne prosjekter og videreutdanning, Leks.

med sikte på licentiatgrad  i teknisk økonomi.

Lønn etter lonnsklasse 14 i statens lønnsregulativ:

samlett kontantlonn etter fradrag av pensjonsinnskott
kr. 17.614, - pr år, stigende til kr. 20.246,— etter 4 år.

Tilsettingen or begrenset til 3 Ar med adgang til for-
lengelse î ytterligere 3 år.

Helseattest vil bli krevd av den som tilsettes.

Soknad med rettkjent avskrift av vitnemål og attes-
ter sendes høgskolens sekretariat innen 1. desemb. 1961.
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Indre jamstelling.
Ved siden av kravet om ytre jamstelling er det

reist et krav om en jamstelling innen jordbruksnce-
ringen. Det er stor forskjell på inntekter pr. bruk og
inntekt pr. nedlagt arbeidstime for bruk i de ulike
distrikter av landet og i de ulike størrelsesgrupper.
En kan bruke forskjellige inntektsmål for å måle
denne ulikhet, f. eks. produksjonsinntekt i alt eller
driftsoverskott. Her kan også lønnsevne pr. time bru-
kes, fordi det dreier seg om sammenlikninger innen
samme næring. Det en sammenlikner vil imidlertid
ikke være jordbruksbefolkningens levestandard for
de forskjellige distrikter og de forskjellige bruks-
størrelser. Jordbruksbefolkningens inntekter kom-
mer ikke bare fra jordbruket. Ved jordbrukstellin-
gen i 1949 var det bare 85 000 av ialt 213 000 brukere
som oppga jordbruk som eneste yrke. Omlag 60 pro-
sent av jordbruksbefolkningens samlede inntekter
kommer fra jordbruket, omlag 20 prosent er antatt

komme fra skogbruket og resten fra fiske og an-
dre yrker eller inntektskilder.

Resultat av driftsgranskninger.
De driftsgranskinger i jordbruket som Norges

Landbruksøkonomiske Institutt foretar hvert år gir
materiale som belyser forskjellen i inntekt for de
forskjellige distrikter og de forskjellige størrelses-
grupper av bruk.

Det vil føre for langt her å gjøre rede for de
distriktsvise forskjeller innen næringen. Generelt

kan det sies at produksjonsinntekt i kroner pr. bruk
stiger med bruksstørrelsen, mens produksjonsinn-
tekt kroner pr. dekar synker med voksende bruks-
størrelse opp til størrelsesgruppe 200,1--300 dekar.
Over denne storrelsesgruppe stiger produksjonsinn-
tekt i kroner pr. dekar. Driftsoverskott i kroner pr.
bruk stiger med stigende bruksstørrelse. Familiens
arbeidsfortjeneste pr. bruk er minst for de små
bruk, men det synes ellers ikke å være noen mar-
kert samvariasjon mellom bruksstørrelse og arbeids-
fortjeneste. Lønnsevnen pr. time derimot øker med
økende bruksstørrelse og likeledes lønnsevne i pro-
sent av arbeidskostnad.

Vi kan muligens våge den konklusjon at et bruk
i gjennomsnitt for hele landet bør være på minst
1_00 mål oppdyrket areal for å gi rimelig fortjeneste
til familien. Uten det støttesystem vi har ville for-
skjellen mellom familiefortjeneste på små og store
bruk vært ennå mer markert. Denne konklusjonen
bor sees i lys av at bare ca. 10 prosent av alle bruk
over 5 dekar jordbruksareal var større enn 100 de-
kar ved jordbrukstellingen 1959. Dette tall er prak-
tisk talt uendret fra 1949.

tetsnytt

Leif Jørgen Aune (c.o. 1951) er utnevnt til under-

direktør i Utbyggingsfondet for distriktene.

Olav Skaalen (c.o. 1954) skal fra 1. januar 1962

tiltre sekretærstilling i Fellessekretariatet for Nor-

ges Akademikersamband og Embetsmennenes Lands-

forbund.
Tore Johansen (c.o. 1954), vitenskapelig konsulent

ved Sosialøkonomisk Institutt reiste i september til
Cowles Foundation ved Yale University med Rocke-

feller stipendium for 8 måneder.
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