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Sparestimulering
Det kan hevdes gode nasjonaløkonomiske argumenter for at det

er en oppgave for det offentlige å stimulere den private sparing. Den
enkelte sparer vil i sin spareadferd kun være motivert ut fra sine
egne privatøkonomiske vurderinger. Han vil ikke ta hensyn til og
heller ikke ha noen mulighet til å overskue det en kunne kalle de in-
direkte virkninger av sin sparing, nemlig virkningen på den økono-
miske vekst i samfunnet ved at han stiller midler til rådighet for in-
vesteringer. Hvis ikke det offentlige i sin politikk påvirker den priva-
te sektors Ispareadferd, iSå. kan resultatet bli at vi får en mindre spa-
ring enn det som fortoner seg som nasjonal-økonomisk riktig i
en gitt situasjon.

Spørsmålet er så om hvilket kriterium det offentlige bør basere sin
vurdering på, når de skal bedømme om den private sparing har den
ønskede størrelse eller hvor vidt det er en oppgave for det offentlige
å stimulere sparingen ytterligere. De offentlige myndigheter må nød-
vendigvis ha en formening om hvordan man ønsker å allokere res-
sursene på konsum- og investeringsformål. Fastleggingen av en slik
fordeling er sikkert vanskelig, men når den først er foretatt, bør den
også være utgangspunkt for den politikk som en fører ved påvirk-
ningen av sparingen i samfunnet. Ut fra dette skulle således en sti-
mulering av den private sparing f.eks. finne sted, når en ønsker å
begrense konsumet og heve investeringsraten i samfunnet. Vi må
legge til for fullstendighetens skyld at en stimulering av den priva-
te sparing selvsagt kan skje ut fra ønsket om å få til en omfordeling
mellom privat og offentlig sparing.

I det siste året har det dukket opp et nytt argument for stimu-
lering av den private sparing, som burde gjøres til gjenstand for en
mer kritisk drøfting enn forholdet har vært hittil. Det heter at det
er behov for en betydelig økt privat sparing, og det tenkes da først
og fremst på den personlige sparing, fordi dette ville bidra sterkt til
å motvirke de eksisterende presstendenser i vår økonomi og føre til
en storre prisstabilitet enn tilfellet er i dag. Samtidig hevdes det at
et slikt tiltak vil føre til at vårt næringsliv vil få tilfort sårt trengt
kapital.

Svakhetene i dette resonnementet er åpenbare. Presstendensen i
økonomien vil, hvis de er av generell art og ikke bare lokalisert til
forbrukssiden, noe de neppe er i dagens situasjon, ikke kunne eli-
mineres ved at etterspørselens sammensetning endres. Sammen med
en stimulering av sparingen måtte i så fall komme en minst like
stram kredittregulering som den vi har i dag. En økning i kredittgiv-
ningen fra bankenes side vil jo indusere en etterspørsel som vil kun-
ne være langt større enn det initiale kredittbeløp. Men med dette for-
svinner også de store fordeler som dette skulle innebære i lettelse i
kredittilgangen. Resultatet blir følgelig at man forsøker å angripe
pressproblemene ved å søke og begrense dagens forbruk.

En økning av den private sparing er i seg selv ikke et universal-
middel som vil fjerne uønskede presstendenser i vår økonomi. Dermed.
er det ikke sagt at den private sparing :1. dag er av den ønskede stør-
relsesorden, og vi kan også trenge en debatt om vi i dag har den ønsk-
ede fordeling mellom sparing og investering på den ene side og for-
bruk på den annen.
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men har siden fått magnetbåndut-
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MORI" FOR BEREGNINGER  AV IIIIKNINCENE AV
INNIEKISOPPGJOR

AV DOSENT FRITZ C. HOLTE

1. Utredningsarbeidet i tilknytning til
inntektsoppgjørene 1966.

I tilknytning til inntektsoppgjørene 1966 ble det
oppnevnt et utredningsutvalg som bestod av forsk-
ningssjef Odd Aukrust, professor Gerhard Stoltz og
dosent Fritz C. Holte. I mandatet for utvalget står
det at «utvalget skal legge fram en oversikt over de
senere års produksjons- og lønnsutvikling og forøvrig
legge fram slikt materiale som kan danne basis for en
vurdering av hva som kan sies å være det realøkoni-
miske grunnlag for inntektsoppgjørene 1966».

Utvalget leverte en innstilling den 23. januar 1966.
Innstillingen inneholder (a) en oversikt over visse sider
av den økonomiske utviklingen i Norge fra 1951 til
1965, (b) en vurdering av konjunktursituasjonen ved
årsskiftet 1965/1966, (c) en økonometrisk modell som
kan brukes til å anslå hvordan lønssatser og j ord-
brukspriser påvirker andre økonomiske størrelser, (d)
en del beregninger utført ved hjelp av modellen, og (e)
drøftinger av visse forhold som ikke kan drøftes innen-
for modellen.

Formålet med denne artikkelen er å presentere ut-
valgets økonometriske mode11. 1) Modellen inneholder
63 endogene variable og 40 eksogene variable. Tallet
ph variable er dermed så stort at når en skal gjøre
seg kjent med de viktigste trekkene ved modellen kan
det være fordelaktig hovedsakelig å se på en forenklet
versjon av den. En slik forenklet versjon er beskrevet
i avsnitt 2, mens det i avsnitt 3 er gjort rede for de

viktigste forskjellene mellom utvalgets modell og mo-
dellen i avsnitt 2. Et kort avsnitt, avsnitt 4, gir opp-
lysninger om tallfestingen av koeffisientene og de
eksogene variable. I avsnitt 5 pekes det på hvordan
en lønnsøkning (i følge modellen) vil påvirke inntekts-
fordelingen, mens avsnitt 6 inneholder en drøfting av
hvorfor utvalgets modell ble slik den ble.

2. En forenklet modell.

Vi skal tenke oss at Norges næringsliv kan deles i
konkurranseutsatte næringer og skjermede næringer.
De konkurranseutsatte næringene, som i det føl-
gende vil bli kalt K-næringer, er næringer hvis pro-
dukter møter konkurranse fra tilsvarende produkter
framstilt av utenlandske bedrifter. De skjermede nær-
ingene som i det følgende vil bli kalt S-næringer, er
næringer som ikke møter slik konkurranse. Produk-
tene fra de to næringsgruppene vil bli kalt henholds-
vis K-produkter og S. produkter. I de symbolene som
skal innføres vil S bli nyttet som fotskrift til størrelser
som er knyttet til S-næringene, mens K vil bli nyttet
som fotskrift til størrelser som er knyttet til K-nærin-
gene.

1 ) Utvalgets modell har sterke likhetspunkter med fiere andre
modeller som er beskrevet i økonomisk litteratur. Sml .lignin-
gene, modellen på s. 169--170 i «Den økonomiske sirkulasjon<>
av Preben Munthe. Modollens forklaring av den innenlandske
prisutvikling innebærer at den er en såkalt cost-push-modell.
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Endogene variable.

(i = S, "0 1)
Yi = Samlet leveranse fra j-næringene, målt i lø-

pende priser.

17xs S-næringenes bruk av K-produkter som vare-
innsats2), målt i løpende priser.

YSE = K-næringenes bruk av 2-produkter som vare-
innsats, målt i løpende priser.

B. = j-næringenes bruk av importert vareinnsats,
målt i løpende priser.

Ps 	En indeks for prisene på S-produkter
(1965 = 100).

=_- En indeks for konsumprisene (1965 --- 100).
E. ---- Eierinntekt i j-næringene, målt i løpende kro-

ner. En nærmere presisering av størrelsen gis
i tilknytning til ligningene (1) og (2) nedenfor.

Eksogene variable.3 )

= Antall lønnstakere i j-næringene, målt ved en
indeks (1965 = 100).

N. = Antall sysselsatte i j-næringene, målt ved en
indeks (1965 = 100).

zi =---- En indeks for produktiviteten i j-næringene
(1965 = 100). En nærmere presisering av stør-
relsen gis i tilknytning til ligningene (4) og (5)
nedenfor.

PK = En indeks for prisene på K-produkter
(1965 = 100).

PI = En indeks for importprisene.
Wi =- En indeks for lønnsnivået i j-næringene

(1965 = 100).

En kan feste seg ved at PK, indeksen for prisene på
K-produkter, er en eksogen størrelse. Bakgrunnen for
dette er en teori om at prisene på K-produkter be-
stemmes av forholdene i andre land. Vil en bruke en
slik teori, må disse prisene tas som utenfra gitte i en
modell som beskriver forholdene i Norge.

En kan også feste seg ved at lønnssatsene er ekso-
gene størrelser.

Modellens ligninger.

(1) Es = 17,3	 YKS Bs ---- hs Ls Ws

(2) E= YK YSK BK hE LK WE

Hver av ligningene (1) og (2) gir, for en nærings-
gruppe, en relasjon som definerer eierinntekten i
næringsgruppen. Eierinntekten er lik verdien av næ-
ringsgruppens leveranser minus visse kostnader4).
Størrelsene hs i ligning (1) og hx i ligning (2) er koeffi-

sienter som innføres for A, koordinere de målestokkene
som nyttes for lønnskostnader, lønnsnivåer og antall
lønnstakere. Størrelsen hs defineres ved å kreve at
hs Ls Ws skal være lik 2-næringens lønnskostnader
målt i kroner, og hx defineres på tilsvarende måte.

(3) PE = a1 Pi- + as Ps ax Px

Ligning (3) definerer konsumprisindeksen P. In-
deksen settes lik et veiet gjennomsnitt av import-
prisindeksen og av prisindeksene for henholdsvis S-
produkter og K-produkter. ap as og ax er vekttall
som tilsammen er lik 1.

(4) — (5)
Yi	

(j = S, K)

Ligningene (4) og (5) kan tolkes som produktfunk-
sjoner som viser hvordan volumet av de samlede leve-
ransene fra en næringsgruppe avhenger av sysselset-
tingen og produktiviteten i næringsgruppen. (Volumet
av leveransene fra j-næringene er lik verdien av disse
leveransene, Y, dividert med prisnivået for leveran-
sene, Pi). Det er imidlertid mer nærliggende å tolke
ligningene som definisjoner av produktivitetsindek-
sene, idet det er meningen at Zs og Zx skal defineres
slik at (4) og (5) alltid vil gjelde. Størrelsen ci er en
koeffisient som innføres for A, koordinere de måle-
stokkene som brukes for samlede leveranser, produkt-
priser, produktiviteter og sysselsetting. (Jfr. kommen-
tarene foran til koeffisientene hs og hK ).

YSK
(6) -p = bSKT,

As	 E

(7) YES

PK

(8) — (9)	 =-	 (j = K, S)
PI	Pi

1) Endogene variable er variable hvis verdier bestemmes av
de økonomiske mekanismene som er beskrevet ved modellen.
Med «j =-- S, K» menes følgende : Når j brukes, skal j først er-
stattes med S og deretter med K. En får derved definert to
størrelser hver gang j brukes som fotskrift. Eksempel: Yi =
samlet leveranse fra j-næringene . » gir (i) Ys = Samlet
leveranse fra S-næringene	 » og (ii) YE = Samlet leve-
ranse fra K-næringene . . . .».

2) I «vare»- innsatsen skal vi også inkludere de tjenestene
som brukes som produksjonsfaktorer i en næringsgruppe, men
er produsert utenfor næringsgruppen.

3) Eksogene variable er størrelser hvis verdier tas som uten-
fra gitte når modellen skal brukes til beregninger.

4) Spesifikasjonen av kostnadspostene gir en presisering av
hva en ved denne anledningen skal forstå ved eierinntekt.
Som vi skal komme nærmere inn i avsnitt 3, bruker vi i
dette avsnittet av framstillingsmessige grunner en defini-
sjon av eierinntekt som avviker noe fra den definisjon som er
brukt i utvalgets modell.
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Ligningene (6) — (9) er krysskipsligninger av tradi-
sjonell type, hvor b-ene er kryssløpskoeffisienter,

PS Px Pi
Y- -

mentarene til _1_ i. tilknytning til ligningene (4) og
P.

(5)). Ligningene sier at volumet av den vareinn-
satsen én sektor (dvs. den ene næringsgruppen) mot-
tar fra en annen sektor (dvs. den andre næringsgrup-
pen eller «import-sektoren») er proporsjonal med vo-
lumet av de samlede leveransene fra mottakersektorene.

Es
(10) 	  = rs

Es + hs Ls Ws

Det kan for hver av ligningene ovenfor vises at
ligningen hverken motsier eller kan utledes av de
øvrige ligningene. Med andre ord, modellen inneholder
10 konsistente og uavhengige ligninger.

Den inntekten som skapes i 8-næringene fordeles
som eierinntekt og lønnsinntekt. Eierinntekten i S-
næringene, målt i kroner, blir i modellen betegnet med.

mens hs Ls Ws betegner lønnsinntekten i nærings-
gruppen, målt i kroner (Jfr. kommentarene til lig-
ningene (1) og (2).) Broken

Es

Es + hs Ls Ws
uttrykker den andelen eierinntekten i S-næringen ut-
gjør av den samlede inntekten som skapes i nærings-
gruppen. De data som foreligger for perioden 1951—
1965 viser at i vedkommende periode har denne an-
delen i alminnelighet endret seg lite fra et år til det
neste. 1 ) Dette innebærer at når en vet hvor stor andelen
er i et bestemt år, har en et utgangspunkt for å lage en
prognose for hvor stor andelen vil være i de nærmest
følgende år. I ligning (10) har en tatt hensyn til dette
i det eierinntektsandelen er satt lik en strukturpara-
meter. Som symbol for denne strukturparameteren
er brukt rs .

En kan spørre hvorfor det er slik at eierinntekts-
andelen i S-næringene er forholdsvis stabil. Ett mulig
svar er at prisene på 8-produktene vil tilpasse seg slik
at eierinntekten i S-næringene blir «rimelig» stor, og
at det som vil bli regnet som en «rimelig» størrelse på
på eierinntekten vil stå i et visst forhold til størrelsen
av den samlede inntekten som skapes i næringsgrup-
pen. Det er imidlertid ingen betingelse for å bruke
ligning (10) at en først «forklarer» denne ligningen.
Skal en lage en økonometrisk modell som skal brukes
til å lage prognoser kan en finne det tilstrekkelig å
konstatere — uten noen nærmere forklaring — at de
foreliggende økonomiske data tilfredsstiller visse rela-
sjoner2 ).

Det bor nevnes at det er mange undergrupper av

S-næringene hvor eierinntektsandelen varierer meget
sterkere enn den gjør i den næringsgruppen som be-

står av alle S-næringene.

Verdiene på de endogene variable.

En opptelling vil vise at modellen inneholder 10
endogene variable (Hver av symbolene Y, Bi og Ei

definerer to variable, og hver av symbolene TSK , YKs ,

Ps og P_F, definerer én variabel). Da modellen også
inneholder 10 konsisteate og uavhengige ligninger be-

tyr dette at en kan finne verdiene på de endogene

variable når en kjenner verdiene på koeffisientene og

de eksogene variable. En analyse av ligningssystemet

vil vise at verdiene på de endogene variable kan finnes

ved at en under utregningene bare gjør bruk av én

og én ligning om gangen. Dette er et forhold som in-

nebærer at det krever lite regnearbeid å bruke mo-
dellen.

En kan forøvrig feste seg ved at utregningen av

verdiene på de endogene variable kan begynne med

at en først finner

—Ys og —Y—K ved hjelp av ligningene (4) og (5) og deretter
PS PK

Y KS YSK BS  ,_,- 5 ---, -g
PK PS Pi

Disse størrelsene — som gir volumtall for samlede

leveranser og bruk av vareinnsats kan kanskje,
med en noe upresis språkbruk, sies å angi det real-

økonomiske grunnlaget for inntektsfordelingen. Under

utregningen av disse volumtallene nytter en, foruten
målestokk-koeffisientene ci og kryssløpskoeffisientene
bKs , bsK og b1 , bare tall for de eksogene størrelsene
sysselsetting og produktivitet. Sett at en under bruken
av modellen hverken endrer kryssløpskoeffisientene
eller forutsetningene om sysselsetting og produktivi-
tet når en endrer forutsetningene om lønnsnivåer 3 ).

I så fall innebærer dette at en regner med at det real-

økonomiske grunnlaget for inntektsfordelingen er u-

påvirket av hva som skjer med lønnsnivåene under et

inntektsoppgjør.

1) Jfr. tallene som er gitt i kolonne 2 i tabell 7 i tabellved-
legget i innstillingen av 12. jan 1966. Disse data vedrører
imidlertid ikke parameteren i ligning (10) ovenfor, men en
tilsvarende parameter i on av ligningene i utvalgets modell.

2) En forklaring som gir bakenforliggende årsaker til at en
relasjon består, vil imidlertid i alminnelighet være av verdi
ved en vurdering av relasjonens autonomi.

3 ) Under bruken av sin modell endret utvalget hverken
kryssløpskoeffisientene eller forutsetningene om sysselsetting
og produktivitet når forutsetningene om lønnsnivåene ble
endret.

YKS SK Bi
mens --,	 — og

Y.
—2- er volumtall (Jfr. kom-
p.

BK  ved hjelp av ligningene (6) — (9).
PI
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3. Utvalgets modell.

Den modellen som er beskrevet i avsnitt 2 vil i det
følgende bli kalt Den Forenklede Modellen, mens den
modellen en finner i innstillingen av 22. januar 1966
vil bli kalt Utvalgets modell. De viktigste forskjel-
lene mellom disse to modellene vil gå fram av det som
er sagt i avsnitt 2 om Den Forenklede Modellen og
følgende opplysninger om Utvalgets modell:

(a) Utvalgets modell inneholder seks næringsgrup-
per, nemlig (1) Jordbruk, (2) Andre Skjermede Nær-
inger, (3) Importkonkurrerende Næringer, (4) Fiske,
(5) Sjøfart og (6) Andre eksportkonkurrerende nærin-
ger.

(b) For hver næringsgruppe inneholder Utvalgets
modell bl.a. størrelser som gir uttrykk for henholds-
vis kapitalslitet i næringsgruppen og de netto indi-
rekte skattenel) som betales av næringsgruppen. Disse
størrelsene nyttes i definisjonen av en næringsgrup-
pes eierinntekt. Eierinntektsbegrepet i Utvalgets mo-
dell kan defineres ved følgende ligning, hvor alle stør-
relsene som inngår i ligningen måles i løpende kroner:
Eierinntekt = Samlet leveranse -- Vareinnsats —
Arbeidskostnader — Kapitalslit — Netto indirekte
skatter.

(c) Importkonkurrerende Næringer, Fiske, Sjøfart
og Andre Eksportkonkurrerende næringer regnes i
Utvalgets modell som konkurranseutsatte næringer,
og prisnivåene for produktene fra disse næringer er
eksogene størrelser i modellen. Når det gjelder Andre
Skjermede næringer inneholder Utvalgets modell en
ligning som sier at forholdet mellom eierinntekt og
(eierinntekt	 lønnsinntekt) i næringsgruppen er lik
verdien av en bestemt strukturparameter. (Jfr. lig-
ning (10) i Den Forenklede modellen, men husk at
eierinntekt er definert ulikt i de to modellene). Pris-
nivået for jordbruksprodukter er en eksogen størrelse
i Utvalgets modell.

(d) De fleste av ligningene i Utvalgets modell svarer
til bestemte ligninger i Den Forenklede Modellen. I
tillegg til slike ligninger inneholder Utvalgets modell
noen ligninger som gir uttrykk for forhold som be-
stemmer kapitalslitet og de indirekte skattene.

(e) Mens Den Forenklede Modellen inneholder bare
én importprisindeks, inneholder Utvalgets modell
prisindekser for ulike grupper av importvarer og im-
porttjenester.

(f) Langt på veg er det slik også i Utvalgets modell
at en under utregningen av verdier på de endogene
variable kan nøye seg med å gjøre bruk av én og én
ligning om gangen. Den måten verdien av kapital-
slitet innføres på gjør imidlertid at en tildels må ar-
beide med flere ligninger samtidig. Regnearbeidet ved

bruke Utvalgets modell er imidlertid lite i forhold
til tallet på endogene variable i modellen.

4. Tallfestingen av koeffisientene
og de eksogene variable.

Utvalgets modell er blitt brukt til A, foreta en del
beregninger som er gjengitt i innstillingen av 22. janu-
ar 1966. For A, kunne foreta disse beregningene måtte
en først lage anslag for 1966-verdiene og 1967-verdiene
på de eksogene størrelsene som inngår i modellen som
koeffisienter eller eksogene variable.

Alle koeffisientene ble anslått på grunnlag av Sta-
tistisk Sentralbyrås nasjonalregnskap.

Arbeidsdirektoratet utarbeidet prognoser for antall
sysselsatte og antall lørmstakere.

Ved et samarbeid mellom utvalget og Handels-
departementets avdeling for utenrikshandel ble det
laget prognoser for importpriser og for prisene på
produkter fra konkurranseutsatte næringer.

Ved et samarbeid mellom utvalget og Økonomi-
avdelingen i Finansdepartementet ble det laget an-
slag for produktivitetsutviklingen.

Etter at forhandlingene ved inntektsoppgjøret 1966
var avsluttet, ble Utvalgets modell brukt til A, lage
et sett av prognoser for 1966 og 1967 hvor en tok hen-
syn til hva som ble avtalt om jordbrukspriser og
lønnsforhold under inntektsoppgjøret. Under utar-
beidingen av disse prognosene fikk utvalget hjelp av
Budsjettnemda for jordbruket til å tallfeste hva av-
taleresultatet innebar for den størrelsen i modellen
som gir uttrykk for prisnivået på jordbruksprodukter.
I arbeidet med tallfestingen av 1966-verdiene og 1967-
verdiene på de størrelsene i modellen som gir uttrykk
for lønnsnivåene, fikk utvalget hjelp av funksjonærer
ansatt i henholdsvis Norsk Arbeidsgiverforening og
Landsorganisasjonen i Norge.

Det må medgis at det på flere punkter skjedde tall-
festingen av koeffisienter og eksogene variable på
svakt grunnlag. Særlig ble 1966-verdiene og 1967-
verdiene for produktivitetsindeksene anslått ved me-
get grove metoder.

5. Virkningen på inntektsfordelingen
av en lønnsøkning.

Utvalget har regnet ut en rekke tall som gir informa-
sjon om virkningene på modellens endogene variable
av gitte endringer i modellens eksogene variable eller
koeffisienter. Disse tallene, som finnes i innstillingen
av 22. januar 1966, skal ikke refereres her. Vi skal nøye

1) Med netto indirekte skatter forstås indirekte skatter minus
subsidier.
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oss med å trekke noen konklusjoner om virkningene
på inntektsfordelingen av en lønnsøkning. Konklusjo-
nene vil bli trukket på grunnlag av den forenklede mo-
dellen i avsnitt 2, men følger også av Utvalgets modell.
For enkelhets skyld skal vi tenke oss at lønnsnivåene
i hver av de to næringsgruppene øker med samme pro-
sent, og at det ikke finner sted endringer i verdiene
på andre eksogene variable eller i verdiene på koeffi-
sientene.

En økning i lønnsnivåene fører til en økning i lønns-
inntektene. Siden lønnsnivåene øker proporsjonalt vil
lønnsinntektene i hver av de to næringsgruppene også
øke proporsjonalt.

Det følger av likning (10) at eierinntekten i S-
næringene vil øke med samme prosent som lønnsinn-
tektene. Dette vil bli realisert ved at prisene på 2-pro-
dukter stiger nok både til å kompensere for økte
lønnskostnader i 5-næringene og til A, gi høyere eier-
inntekt.

Bruttoinntekten i K-næringene vil bli upåvirket av
lønnsøkningen. Kostnadene i næringsgruppen vil stige,
dels som følge av høyere lønnsnivå i næringsgruppen
og dels som følge av høyere priser på vareinnsats le-
vert av 5-næringene. Eierinntekten i K-næringene vil
derfor bli mindre.

Ovenfor er vist at under de gitte forutsetningene vil
eierne i 5-næringer og lønnstakerne få en inntekts-
økning mens eierne i K-næringene får en inntekts-
reduksjon. Dette innebærer at ifølge modellen vil en
proporsjonal hevning av de to lønnsnivåene føre til
redusert inntektsandel for eierne i K-næringene og til
økt inntektsandel for eierne i 5-næringene og for
lønnstakerne.

6. Forhold som satte sitt preg på utvalgets modell.

Utgangspunktet for utvalgets utredningsarbeid var
et forestående inntektsoppgjør hvor det skulle for-
handles om lønnsforhold og jordbrukspriser. Før og
under et slikt inntektsoppgjør er det nærliggende
stille spørsmål av følgende type : Sett at lønnssatsene
og jordbruksprisene blir så og så store, hvilke virk-
flinger vil dette få for andre økonomiske størrelser?
— Vil en drøfte slike spørsmål er det hensiktsmessig
å ha en modell hvor lønnssatser og jordbrukspriser
inngår som eksogene størrelser.

Et viktig spørsmål under utvalgets arbeid var
spørsmålet om hvilke virkninger av det kommende
inntektsoppgjøret utvalgets oppdragsgivere ville være
særlig interessert i A, få utredet. En kom til at det an-
takelig var særlig stor interesse for A, få utredet virk-
ningene på inntektsfordeling og prisutvikling. Det er
neppe tvil om at det ved et hvert inntektsoppgjør vil

være stor interesse for oppgjørets virkninger på inn-
tektsfordelingen. Det er heller ingen tvil om at det
før inntektsoppgjøret 1966 eksisterte en sterk inte-
resse for det kommende oppgjørs virkninger på pris-
utviklingen. En årsak til dette var det almengyldige
forhold at en må gjø:re seg opp en mening om pris-
utviklingen for Ai kunne gjøre seg opp en mening om
hvilke reelle inntektsendringer som følger av gitte
nominelle inntektsendringer. Det var også et nokså
alment uttalt ønske om — bl.a. av hensyn til kon-
kurranseevnen overfor utlandet — A, prøve A, unngå
en sterk prisstigning.

Et annet viktig spørsmål under utvalgets arbeid
var spørsmålet om hvilke ressurser utvalget kunne
disponere til A, lage en modell og til A, foreta beregninger
ved hjelp av modellen. Disse ressursene var små. Da
modellarbeidet kom igang for alvor var det bare vet
to uker til innstillingen skulle leveres. Utvalget kunne
ikke i særlig stor utstrekning regne med A, få kvali-
fisert arbeidshjelp, og det kunne heller ikke regne med.
at det ble anledning få utført beregninger elek-
troniske regnemaskiner.

Mens modellen ble laget var utvalget opptatt ay:
hvilke muligheter som forelå for A, tallfeste de størrel-
sene det kunne komme på tale A, bruke som koeffi-
sienter og eksogene variable i modellen..

Den modellen utvalget kom fram til, bærer preg av
de forholdene som er nevnt ovenfor.

Indekser for henholdsvis lønnssatser og jordbruks--
priser inngår som eksogene størrelser i modellen.')

Modellens lister over variable reflekterer ønskene:
om å kunne drøfte inntektsfordelingen. (Jfr. størrel-
sene E. og h.

.) L.2 W. i modellen i avsnitt 2.) Det er
2

også i stor utstrekning hensynet til ønsket om A, kunne
gi mest mulig informasjon om fordelingen av eier-
inntektene som gjør at tallet på næringsgrupper er
såpass stort som seks. En inndeling av næringslivet i
seks sektorer er selvsagt en grov inndeling. Tallet på
variable i modell øker imidlertid i alminnelighet sterkt
med antall sektorer en gjør bruk av i modellen. Det

1) Noen vil feste seg ved at lønnsnivåene er eksogene stør-
relser, men konsumprisnivået er en endogen størrelse. En-
kelte vil kanskje tro at dette betyr at utvalget mener lønns-
ølminger kan være årsak til prisøkninger, men ikke omvendt.
En slik tro er ikke riktig. Etter utvalgets oppfatning vil det
være et samspill mellom lønnsutvikling og prisutvikling.
Lønnsøkninger vil i alminnelighet bety kostnadsøkninger, og
dette kan føre til prisøkninger. Prisøkninger i en tariffperiode
kan føre til lønnsglidninger og kan påvirke tariffendringene ved
neste inntektsoppgjør. 1 en generell teori for lønns- og pris-
utviklingen må derfor både lønnsnivået og prisnivået være
endogene størrelser. Dette forhindret imidlertid ikke at utvalget
fant det hensiktsmessig å la lønnsnivået være en eksogen
størrelse når oppgaven var å utrede virkningene av ulike
alternativer for hva som kunne komme til å skje ved det
forestående inntektsoppgjøret.



forhold at utvalgets modell inneholder seks nærings-
grupper i stedet for et mindre antall, er en vesentlig
grunn til at tallet på variable i modellen — over 100
stykker — er stort i forhold til de ressursene utvalget
kunne bruke til modellarbeidet.

Ønskene om å kunne bruke modellen til å drøfte
prisendringer og endringer i realinntektene er tatt hen-
syn til bl. a. ved innføringen av en konsumprisindeks.

Som pekt på ovenfor valgte utvalget A, bruke sine
ressurser til A, prøve A, lage en modell som var særlig
egnet til å drøfte inntektsoppgjørets virkninger
inntektsfordelingen og prisutviklingen. Dette førte til
at en kom frem til en modell som ikke gir grunn-
lag for å drøfte mange av de andre spørsmålene som
kan reises i tilknytning til et inntektsoppgjør. Ek-
sempler på slike spørsmål er spørsmålene om hvilke
virkninger en får på henholdsvis konsum, investeringer
og importoverskott.

Utvalgets modell skiller seg fra de fleste makro-
modeller ved at den ikke inneholder ettersporselsrela-
sjoner. En kan likevel bruke modellen i tilknytning
til ulike alternativer for etterspørselsforholdene, idet
forutsetningene om etterspørselssituasjonen kan sette
sitt preg bl. a. på anslagene for sysselsetting og produk-
tivitet og på anslaget for eierinntektsandelen i Andre
Skjermede Næringer. Modellen er imidlertid utviklet
med det for øyet at en under bruken av modellen skulle
kunne regne med tilstrekkelig etterspørsel etter en-
hver næringsgruppes produkter. De skjermede nærin-
genes avsetningsforhold vil i stor utstrekning av-
henge av den økonomiske politikken. Utvalget gikk
ut fra at det neppe ville bli aktuellt for myndighetene
A, føre en politikk som kunne skape avsetningsvansker
i disse næringene.') I tilknytning til de konkurranse-
utsatte næringene valgte utvalget A, basere beregnin-
gene på en forutsetning om at bedriftene i disse nærin-
gene kunne makte å produsere til de prisene som kunne
oppnås. Ved beregningene av produksjonsvolumene i
de enkelte næringsgruppene, kom derfor ikke tall for
etterspørselsforholdene inn i beregningene. En holdt
seg til tilbudssiden og tok utgangspunkt i tall for sys-
selsetting og produktivitet.

I den offentlige debatten som foregikk før inntekts-
oppgjøret 1966, spilte frykten for dårlig konkurranse-
evne overfor utlandet en betydelig rolle. Det ville der-

for være av interesse om utvalget, i tilknytning til
ulike alternativer for utfallet av inntektsoppgjøret
kunne gi informasjon om hvilke konkurranseutsatte
næringer som ville få vanskeligheter hvis vedkom-
mende alternativ ble realisert. Beregningene ved hjelp
av modellen kan kanskje sies å gi slik informasjon
implisitt. I beregningene forutsettes det som nevnt
at konkurranseutsatte bedrifter produserer det de
kan makte å produsere og aksepterer de prisene de
kan oppnå. Sett at beregninger basert på et gitt al-
ternativ for inntektsoppgjøret gir som resultat at
eierinntekten i en bestemt gruppe konkurranseut-
satte næringer blir liten eller endog negativ. I så fall
kan dette kanskje tas som en indikasjon på at en har
å gjøre med et alternativ som, hvis det blir realisert,
kan føre til at en i næringsgruppen får avsetnings-
problemer.

Utvalgets modell tok også i noen grad preg av at
det gjaldt å lage en modell hvor koeffisientene og de
eksogene variable kunne tallfestes på en noenlunde
tilfredsstillende måte. Et viktig eksempel på dette er
innføringen av variable som uttrykker sysselsetting
og produktivitet, og innføringen av ligninger som viser
hvordan volumet av samlede leveranser avhenger av
sysselsetting og produktivitet. En kunne ha sløyfet
disse variable og disse ligningene, og i stedet tatt
verdiene av de samlede leveransene som eksogene
størrelser, hvis verdier en skulle lage direkte anslag på.
Når det ikke ble gjort skyldes dette at en regnet med
at kvaliteten av tallfestingen ville bli bedre om en
utnyttet den informasjon Arbeidsdirektoratet kunne
gi over sysselsettingsutviklingen.

Det er kanskje riktig, tilslutt, A, peke på følgende:
Betraktningene her i avsnitt 6 gir mange tanker som
— i mer eller mindre klar form — gjorde seg gjeldende
da utvalgets modell ble laget. Under modell-arbeidet
måtte en imidlertid, fordi en hadde tidsnød, satse på
et opplegg som ikke var grundig gjennomteknt. Siden
denne artikkelen er skrevet en god stund senere, er
det grunn til A, tro at den inneholder et innslag av
tanker som er kommet til etter at modellen ble laget.

1) Hvis utvalget hadde villet regne med at det kunne oppstå
alvorlige avsetningsproblemer i de skjermede næringene i 1966
eller 1967 ville det neppe ha gjort bruk av den relasjonen som
svarer til ligning (10) i den forenklede modellen.

<><><><><><><><><><><><>



VAR ONDEROIVIKLEDE UTVIKLINCSILIELP»
AV UNDERDIREKTØR ERIK RIBU

Onarheimutvalget ble oppnevnt i Statsråd i
mars 1966 med det offisielle navn: Utvalget
til utredning av den videre utbygging av Nor-
ges bistand til utviklingslandene. Utvalgets
mandat var i korthet følgende:
a) Gjennomgå og vurdere hovedtrekkene i den

bistand Norge har ytet utviklingslandene.
b) Vurdere utbyggingen av og retningslinjene

for videre norsk innsats til fordel for utvik-
lingslandene.

c) Drøfte prinsipielle og praktiske spørsmål
vedrørende utviklingshjelpens administra-
sjon.

Innstillingen ble avgitt i begynnelsen av de-
sember, etter bare 8 måneders arbeid.

Utvalget hadde ikke til oppgave å drøfte han-
delspolitiske tiltak til tross for at en er fullt
oppmerksom på at slike tiltak i vesentlig grad.
kan være egnet til å stimulere utviklingslan-
denes økonomiske vekst. I denne oversikten vil
jeg derfor ikke komme inn på handelspolitik-
ken, heller ikke administrasjonsordningen og
informasjonstjenesten, men konsentrere frem-
stillingen om de økonomiske og finansielle
spørsmål.

Nytt syn på utviklingshjelpen

Onarheimutvalget har ikke foretatt noen.
dyptgripende gjennomgåelse av vår utviklings-
hjelp, og det var heller ikke meningen. Utval-
get har stort sett beveget seg på det praktiske
og konkrete plan. En finner således relativt lite
i innstillingen om selve utviklingshjelp-proble-
matikken på bakgrunn av analyser av situasjo-

nen og utviklingstendensene i den fattige del av
verden.

Det er likevel kommet klart frem hvordan
synet på bistandsvirksomheten gradvis har end-
ret seg i det internasjonale samarbeid.

Tidligere så man på bistandsvirksomheten
som en hjelp fra en part til en annen. Dette syn
er etterhvert kommet i bakgrunnen for den
oppfatning at det dreier seg om et samarbeid,
mellom to parter. Det er i første rekke utvik-
lingslandenes egen innsats som er avgjørende
for den økonomiske vekst. Bistand utenfra kan
bli et supplement til denne egeninnsats, eller
hjelp til selvhjelp.

Og synet på virkemidlene har forandret
seg: En har hele tiden vært klar over at en
raskere økonomisk hjelp i utviklingslandene
forutsetter tilgang av fagfolk og kapital utenfra
i et betydelig omfang. Disse overføringer ut-.
gjør fremdeles hovedelementene i bistandsvirk-
somheten.

Etterhvert ble man imidlertid klar over at
en viktig hindring for økonomisk vekst lå i
mangelen på kunnskaper, og en stigende del av
hjelpevirksomheten har derfor vært lagt på
formidling av eksperter på alle nivåer og i man-
ge fag samt på utdannelse og opplæring.

Videre er det etterhvert lagt større vekt på
å oppnå bedre balanse mellom økonomisk frem-
gang og sosiale reformer til bedring av leve-
vilkårene for grupper av befolkningen.

Det legges også stadig mer arbeid i planleg-

1 ) Forfatteren var medlem av Onarheimutvalget.
Denne artiklen er bygget på et foredrag om Onarheim-
utvalgets innstilling, holdt i Sosialistiske Økonomers
Forening 6. feb. 1967.
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gingen og planleggingsteknikken og ikke minst
metoder for koordinering av innsatsen.

Hånd i hånd med dette gjøres det store an-
strengelser, særlig fra utviklingslandenes side,
på å bedre grunnlaget for deres eksport til de
industrialiserte land i verden. De handelspolitis-
ke hindringer som bremser utviklingslande-
nes muligheter i så måte er kommet sterkt i
søkelyset.

Alt i alt trer bistandsvirksomheten i dag
frem som en samarbeidsoppgave av gigantisk
format mellom den rike og den fattige del av
verden hvor det er nødvendig å bruke et stort
og variert register av virkemidler.

bøndene har lært å bruke kunstgjødning, ville
det være et skudd i blinken.

Veldedige tiltak kan tjene som verdifulle
supplement til virksomheten på forskjellige fel-
ter. Men spiller en for sterkt på veldedighets-
trangen er det fare for at en stenger for en mer
realistisk vurdering av hva utviklingshjelp
egentlig er og bør være. Og det hører vi ikke
så mye om.

Det er bl. a. på denne bakgrunn Utvalget går
inn for å styrke informasjonsvirksomheten.
Utvalget går såvidt langt som til å foreslå at
skolebarn skal lære om utviklingshjelp allere-
de fra folkeskolen av som ledd i undervisnin-
gen i samfunnsfag.

Veldedighet er ikke nok

Det hadde vært ønskelig om denne erkjen-
nelse hadde avspeilet seg i vår hjemlige nor-
ske opinion. Utvalget har imidlertid måttet slå
fast at det norske publikum synes å være dår-
lig informert om hva det hele dreier seg om.

For egen regning vil jeg føye til at det nor-
ske publikum er uten like når det gjelder å øve
veldedighet. Det kan gjelde katastrofehjelp,
flyktningehjelp eller andre humanitære tiltak
som ligger på kanten av det man vanligvis de-
finerer som utviklingshjelp. Alle har en naturlig
trang til å yte direkte hjelp og se resultater av
innsatsen.

Den samme innstilling har imidlertid også
preget debattene den senere tid om spørsmål i
forbindelse med utviklingshjelp som går langt
ut over det humanitære plan. For ikke lenge
siden hadde vi en intens, men nokså menings-
løs og forvirret debatt om disponering av over-
skudd fra fiskeriene i form av sildemel og po-
steier. Mest meningsløs var denne diskusjon
fordi så mange overså det som er det primære
formål med utviklingshjelp på dette område,
nemlig å sette landene istand til å fange og til-
berede fisken selv fra sine egne rike ressurser,
slik som vi har vist det kan gjøres i Kerala.

Den norske aksjon for å skaffe kunstgjød-
ning til India, eller rettere sagt til et bestemt
distrikt i India med en befolkning på Norges
størrelse (Champaran-distriktet i delstaten Bi-
har) , er et verdifullt tiltak, men begrenset i
sitt opplegg fordi finansieringsformen ikke sik-
rer en jevn og varig tilførsel av gjødning i åre-
ne fremover. Jeg vil i denne forbindelse minne
om den stående oppfordring fra Verdensbank-
gruppen om at land som har forutsetninger for
det bør bidra til å sette i gang produksjon av
gjødning i utviklingsland og tilpasse dette til
jordbruksprogrammene.

Resultater på dette område vil bety langt
mer for utviklingslandene enn organiserte
forsendelser av gjødning finansiert ved inn-
samlede midler, og kan den norske aksjon i Bi-
har følges opp med et produksjonanlegg, hvor

Omfanget av bistanden

De fleste giverland i den vestlige verden står
tilsluttet DAC (Development Assistance Com-
mittee, en OECD-komité) og statistikken viser
at DAC-landene svarer for hele 90 % av de sam-
lede kapitaloverføringer til utviklingsland. De
samlede overføringer netto (etter at avdra-
gene er trukket fra) utgjorde i 1965 vel 10 000
mill. dollar. Økningen over den siste 5-års pc-
riode har vært relativt beskjeden.

De offentlige bevilgninger motsvarer % ay.

de samlede, og en må dessverre slå fast at ytel-
senes andel av DAC-landenes nasjonalinntekt er
gått ned, fra 0,8 % i 1961 til 0,6 % i 1965. Nor-
ge lå i 1965 med 0,22 % nederst på listen sam-
men med Danmark og Italia.

I tillegg til DAC-tallene kommer bistand fra,
land som ikke er medlemmer av DAC. Det gjel-
der Sovjetblokken, Folkerepublikken Kina og
enkelte andre land som f. eks. Sveits og New
Zealand. Overføringene fra disse land er be-
regnet til 675 mill. dollar i 1965. Mir en da også,
tar med overføringer fra private organisasjo-
ner som antas å ha utgjort flere hundre milli-
oner dollar, kom de samlede offentlige og pri-
te nettoytelser i 1965 opp i rundt regnet 11 000
millioner dollar.

Ser man nærmere på den norske bistanden i
de senere år, vil man feste seg ved enkelte
nokså markerte forhold.

For det første vil en kunne slå fast at øknin-
gen i de offentlige ytelser i årene 1962 til 1966
har vært ganske betydelige. Det har faktisk
funnet sted en tredobling av bevilgningene i
denne periode. For det annet vil en finne at den
del av de offentlige bevilgninger som går til
multilaterale organisasjoner, til FN og Ver-
densbankgruppen, er meget stor i forhold til
andre land. I 1965 var andelen nesten 70 % og i
fjor 65 % Tilsvarende andel for alle DAC-land.
under ett var bare 10 %. Hele 80 % av DAC-.
landenes offentlige ytelser tok form av bilate-
ral finansiell bistand. Det er ved denne bi-
standsform de gamle stormakter i den vestli-
ge verden har kunnet vareta og fremme sine
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egne interesser overfor tidligere koloniområ-
der. Norge har nesten ikke bevilget noe til bi-
lateral finansiell bistand.

Et tredje forhold en vil feste seg ved når en
studerer tallene mer i detalj, er at Norge har
gjort en relativt begrenset bruk av bistands-
former eller virkemidler i sin utviklingshjelp-
politikk. De bilaterale og nordiske prosjekter er
relativt få i antall. Av den multilaterale faglige
bistand går hele 90 % til en organisasjon, nem-
lig til UNDP (United Nations Development Pro-
gramme) som er en sammenslåing av det tid-
ligere FN's Utvidede Program for Teknisk Bi-
stand og Spesialfondet. Hele 75 % av de samle-
de bidrag til multilateral finansiell bistand går
til to av organisasjonene under Verdensbanken,
nemlig International Finance Corporation (IFC)
og International Development Association
(IDA).

Tallene etterlater inntrykk av et nokså fat-
tig register av virkemidler i vår bistandsvirk-
somhet. Onarheimutvalget har i sin innstilling
påvist hvilke muligheter vi har for å kunne øke
dette register og begrunner hvorfor det bør
gjøres. Dette er etter mitt skjønn ett av de
viktigste resultater av utvalgets arbeid. Men
det må samtidig pointeres at Utvalget legger
vekt på at en holder fast ved en relativt sterk
geografisk konsentrasjon når det gjelder den
direkte bilaterale innsats.

De fire bistandsformer

I det sentrale kapitel om den videre utbyg-
ging og retningslinjene for norsk utviklings-
hjelp, slår Utvalget fast at hjelpen utgjør en.
nødvendig og naturlig oppgave for industrilan-
dene, og at den inngår som en viktig del av
norsk utenrikspolitikk. Bistanden bør derfor gis
prioritet på linje med andre viktige nasjonale
oppgaver.

Tradisjonelt skilles mellom fire hovedkate-
gorier av bistandsvirksomhet, og Utvalget kom-
mer med klare vurderinger for hver enkelt av
dem.

Utvalget har et positivt syn på nytten av bi-
laterale faglige prosjekter og på det som er ut-
rettet hittil fra norsk side. Våre forutsetninger
ligger nå godt til rette for en større norsk inn-
sats i utviklingslandene både som følge av at
bistandsadministrasjonen er bedre utbygget og
ved at et betydelig antall norske fagfolk har
fått erfaring fra slikt arbeid. Utvalget mener
derfor at norsk faglig bistand på bilateral ba-
sis kan økes forholdsvis betydelig i årene frem-
over. Dette gjelder også nordiske prosjekter.

Det blir i denne forbindelse pekt på at en slik
hjelpeinnsats i det store og hele har en sterkere
appell i den norske opinion enn vår deltagelse i
det multilaterale arbeid.

Når det gjelder multilateral faglig bistand,
hvor altså hele 90 % av de samlede bevilg-

ninger går til UNDP, mener Utvalget at en
ikke vil kunne ta sikte på noen særlig sterk øk-
ning i bidragene i årene fremover fordi en ri-
meligvis må se det i sammenheng med vår
innsats på det bilaterale og nordiske plan.

Multilateral finansiell hjelp : Utvalget gir me-
get høy prioritet til IDA, særlig på grunn av
den betydning de langsiktige rentefrie lån som
IDA yter har for løsningen av utviklingslande-
nes gjeldsbyrdeproblemer. IDA's ressurser er
imidlertid i ferd med å tørke ut, og institusjo-
nen må tilføres nye innskudd fra medlemslan-
dene for å kunne fortsette sin utlånsvirksom-
het utover 1967. Verdensbankens president har
foreslått en firedobling av medlemslandenes
innskudd for inbetaling i treårsperioden 1970
til 1972. IDA må ha medlemslandenes
tilsagn om dette på et tidligere tidspunkt. Noen
firedobling blir det neppe, og det er usikkert
hva utfallet blir, men Utvalget er kommet til
at Norge lam. opprettholde sin nåværende rela-
tive andel også når det gjelder nye tilskudd som
måtte bli vedtatt.

Som nevnt, utgjør bilateral finansiell bistand
hele -80 % av DAC-landenes samlede offentlige
ytelser, mens en på norsk side praktisk talt
ikke har gjort bruk av denne bistandsform. Ut-
valget er kommet til at finansiell bistand av
denne art i visse tilfelle kan tjene som en natur-
lig videreføring eller supplering av norsk faglig
bistand. Midlene kan f. eks. gå til bygging av
havner i forbindelse med fiskeriprosjekt eller
ta form av programhjelp for å hindre at ut-
viklingsprogrammer i land hvor Norge har
prosjekter ikke stoppes opp på grunn av mang-
lende valuta. Det kan også bli aktuelt å finan-
siere grunnlagsinvesteringer eller skoler og hel-
seprosjekter m. v. i forbindelse med direkte
private investeringer fra norsk industri.

I mange land praktiserer man bilateral fi-
nansiell bistand uten at det har tilknytning til
faglig innsats eller private investeringer. Selv
om dette i mange tilfeller kan være et hensikts-.
messig middel for å styrke og utbygge forbin-
delsen med utviklingsland, er Utvalget kommet
til at man neppe kan avse særlig store beløp for
slike formål. I alle tilfelle bør man gå gradvis
frem for å • vinne erfaringer.

Her skal en være klar over at det nettopp er
denne bistandsform som danner grunnlag for
eventuell binding av hjelpen til bestemte varer
og tjenester produsert i giverlandet, såkalt bun-
den hjelp. Dette spørsmål hører nå til de klas-
siske problemer i utviklingshjelp-debatter, og
det anføres mange argumenter både for og
imot bunden hjelp. Norge har alltid hatt prin-
sipielle innvendinger mot denne praksis. Ikke
minst har hensynet til skipsfarten veiet tungt
i denne forbindelse.

De fleste giverland praktiserer bunden hjelp
i megen stor utstrekning. En antar at 2/3 av
den samlede bilaterale finansielle bistand er
bundet, og det vil si at over halvparten av den
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offentlige hjelp som utviklingslandene mottar
er beheftet med slike kjøpeforpliktelser. På det
internasjonale plan blir det arbeidet med å få
redusert omfanget av den bundne hjelp, og
Norge støtter aktivt opp om disse betrebelser.

Onarheimutvalget kom til enighet om at
bunden hjelp bør kunne praktiseres i visse til-
felle, nemlig når leveransene inngår som et na-
turlig ledd i gjennomføringen av bistandspro-
sjekter, når temporære overskudd i norsk va-
reproduksjon kan settes inn i effektiv utvik-
lingshjelp eller når det er nødvendig eller øns-
kelig for å opprettholde norsk eksport som
blir skadelidende som følge av andre lands bin-
dingspraksis. Et godt eksempel på det siste er
Norsk Hydro's tradisjonelle leveranser av urea
til India som nå er stengt ute fra markedet av
denne grunn. Det understrekes i innstillingen
at bunden hjelp under alle disse kategorier bør
ha den størst mulige utviklingseffekt og at de
vilkår som tilbys ikke nyttes som grunnlag for
å ta høyere priser enn de som vanligvis oppnås
i konkurranse med andre leverandører.

Næringslivet kan også bidra

Utvalget har viet bred plass til vurderinger
av hvilke muligheter norsk næringsliv har for
å kunne øke sin virksomhet i utviklingsland og
foreslår en rekke tiltak med sikte på dette.
Mange av disse tiltak vil være nye her i landet,
andre representerer suppleringer av eksisteren-
de ordninger.

De private norske kapitaloverføringer, i form
av direkte investeringer og eksportkreditter,
har hittil vært av et forholdsvis beskjedent
omfang. Det gjelder særlig investeringene. Selv
om fortjenestemotivene vil være avgjørende,
er det klart at direkte investeringer i utvik-
lingsland fra industriens side eller fra andre
næringer som regel vil ha en utviklingsfrem-
mende effekt. Med kapitalen følger teknisk,
administrativ og kommersiell sakkunnskap
som utviklingslandene har for lite av, og som
er viktige forutsetninger for en effektiv utnyt-
telse av midlene. Det er på denne måte vi selv
har bygget opp store deler av vårt eget næ-
ringsgrunnlag. Det er grunn til å tro at deler
av norsk industri på lengre sikt vil være tjent
med å ta opp produksjon ute i større utstrek-
ning, også i utviklingsland.

Utvalget er enig om at det må relativt kraf-
tige stimulanser til dersom en skal ha hip om
å oppnå resultater av noen betydning. Norsk in-
dustri har ikke mye erfaring fra arbeid i ut-
viklingsland, og en må være forberedt på mye
motgang og vanskeligheter. De forslag som
Utvalget fremmer tar derfor primært sikte på
å eliminere så langt det er mulig, de spesielle
problemer som knytter seg til investeringer i
utviklingsland. De viktigste forslagene går ut på,
en forbedring av garantiordningen for investe-

ringer i utviklingsland, offentlig støtte til for-
undersøkelser for å finne frem til egnede pro-
sjekter, videre utbygging av avtaler for å unn-
gi dobbeltbeskatning, adgang til A, yte offent-
lige lån til delvis finansiering av private inve-
steringer samt støtte til fagopplæring, sosiale
tiltak og grunnlagsinvesteringer av forskjellig
art. Utvalget fremmer også en rekke forslag
om videre utbygging av garantiordningen for
eksportkreditter som antas å få særlig betyd-
ning for norsk eksport til utviklingsland.

Utvalgets vurdering av utsiktene for å få til
kapitaloverføringer i større omfang er imid-
lertid ikke særlig optimistiske, bl. a. på grunn
av den alminnelige mangel på kapital i Norge.
Blir de foreslåtte stimulansetiltak satt iverk,
og kapital kan skaffes hjemme eller ute, skulle
etter min mening de viktigste forutsetninger
være tilstede for en større aktivitet. Det vil da
være opp til industrien selv om den vil nyttig-
gjøre seg disse muligheter.

Multi og bi, og multi-bi

I Norge eksisterer det to forskjellige skoler i
synet på utviklingshjelpen. Det er den multila-
terale skole og den bilaterale skole. Hver skole
har mange og innbitte tilhengere. De prioriter-
inger som Utvalget har antydet i sin innstilling
når det gjelder bruken av de forskjellige bi-
standsformer innebærer en forskyvning i bi-
lateral retning. Utvalget har gitt en tallmessig
illustrasjon av denne prioritering ved å foreta
en fordeling av tenkte offentlige bevilgninger
i 1972 som motsvarer lh % av netto nasjonal-
produktet (hvilket gir 270 mill. kroner). Talle-
ne viser en nedgang i den multilaterale andel
fra 65 % til 53 % i 1972. Etter mitt skjønn må,
dette karakteriseres som en moderat forskyv-
fling i betraktning av ønskeligheten av å få et
rikere register av metoder og virkemidler.
Selv 50 % er fortsatt en meget høy andel, og
grunnlaget for vår aktive oppslutning om FN
og Verdensbankgruppen vil ikke bli mindre med
en slik forskyvning.

Det har dessuten utviklet seg forskjellige
mellomformer mellom multilateral og bilate-
ral hjelp. For det første har vi de såkalte pa-
rallellkreditter som bl. a. Sverige har ytet gjen-
nom IDA. Med bistand av svenske eksperter
har IDA utarbeidet planer for et kornsilopro-
sjekt i Ost-Pakistan. Den svenske stat dekker
I/5 av kostnadene til denne investering, mens
resten dekkes av en utviklingskreditt fra IDA.
Utvalget mener at denne form for multi-bi-
virksomhet er noe man bør ha for øye under
det videre arbeid. Videre kan nevnes de såkalte
konsortier og konsultative grupper, begge sam-
arbeidsformer som muliggjør en koordinering
og effektivisering av giverlandenes bilaterale
hjelp i de enkelte utviklingsland. Tendensen går
i retning av å satse på konsultative grupper, og
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Bruttonasjonalprodukt
faste priser
Utviklede land 	
Utviklingsland

Folketall
Utviklede land
Utviklingsland

	 1,2	 1,2	 1,2
	  2,2	 2,3	 2,4

Gjennomsnittlig årlig
vekstrate i prosent

1950/55 1955/60 1960/65

	4,7	 3,3	 4,8
	  5,0	 4,5	 4,6

Nasjonalprodukt pr.
Utviklede land
Utviklingsland

innbygger
	  3,5	 2,1	 3,6
	  2,8	 2,2	 2,2

det er i den senere tid opprettet flere slike i
Verdensbankens regi. Utvalget går inn for at
Norge slutter seg til konsultative grupper i land
hvor norsk utviklingshjelp er engasjert.

Utvalget har brakt drøftelsene om forhol-
det mellom vår multilaterale og bilaterale bi-
stand ned på det praktiske og jordnære plan og
således bidratt til en avdogmatisering av dette
gamle diskusjonsemne.

Like viktig: Familieplanlegging

Hovedformålet med bistandsvirksomheten
er å fremme den økonomiske vekst i utvik-
lingslandene. FN's generalforsamling konsta-
terte i 1961 at inntekten pr. hode stiger adskil-
lig raskere i den rike del av verden enn i den
fattige, og at dette gapet blir stadig større. Det-
te dannet bakgrunn for Generalforsamlingens
vedtak om at man ved allsidige tiltak skal
søke å bringe vekstraten i utviklingslandene
opp på et nivå av 5 % ved utgangen av 60-årene.

Utsiktene til å få realisert denne målsettin-
gen i utviklingstiåret er ytterst små. Tabellen
nedenfor viser produksjonsøkningen i utviklede
land og utviklingsland totalt og pr. innbygger.

Tallet 5 % figurerer bare ett sted, nemlig i
begynnelsen av 50-årene. Senere har veksten
vært svakere. Med den sterke økningen i fol-.
ketallet i utviklingsland vil gapet ikke bli
mindre i årene fremover selv om en realiserer
5 % målsettingen. En må også ha for øye at
vekstrater på 41/2 til 5 % er relativt høye, og
forutsetter meget omfattende økonomiske til-
tak for å kunne la seg realisere.

Ifølge internasjonale beregninger utgjorde
bruttonasjonalproduktet pr. innbygger i DAC-
landene i 1965 gjennomsnittlig 2 200 dollar,
mens det tilsvarende tall for utviklingslandene
var 190 dollar. I DAC-landene øker tallet med
70 dollar pr. innbygger pr. år, mens økningen i
utviklingslandene bare utgjør ca. 3 dollar pr.
år. Flere eksperter er kommet til at denne for-
skjell trolig fortsatt kommer til å vokse i man-
ge år fremover, selv med en betydelig økning i
kapitaloverføringene.

Av dette kan man i hvert fall trekke én slut-
ning med henblikk på utviklingshjelpen, nem-
lig at familieplanlegging må være ett av de al-
ler viktigste virkemidler en må søke å få tatt
bruk i utviklingslandene. Da befolkningseksplo-
s jonen i det vesentlige skyldes nedgang i spe-
barndødeligheten og forlenget levealder, vil det
i beste fall ta meget lang tid før en effektiv
familieplanlegging vil gi seg merkbare utslag
i folketallet. Etter mitt skjønn er det her tale
om et virkemiddel som i betydning må side-
stilles med tiltakene på det økonomiske plan.
og som må gå hånd i hånd med den økonomis-
ke bistand. En gjennomføring av familieplan-
legging i utviklingsland vil sette like store krav
til samarbeid som tilfelle er på det økonomiske
og handelspolitiske område.

Men nettopp på dette sentrale punkt finner
man innstillingens eneste dissens, idet direktør
Onar Onarheim og bonde Trygve Haugeland
ikke har kunnet slutte seg til flertallets anbe-
faling om at familieplanlegging bør inngå, som.
et naturlig ledd i den norske bistandsadmini-
strasjons virksomhet. De to vil følge en langt
mer forsiktig linje.

Utviklingshjelp og sikkerhetspolitikk

Som nevnt mener Utvalget at utviklingshjel-
pen bør prioriteres på linje med andre viktige
samfunnsoppgaver. Selv om de norske bevilg-
ningene er beskjedne i forhold til de fleste an-
dre land, er de likevel kommet opp i såvidt store
beløp at de konkurrerer med andre formål på
statsbudsjettet.

Det er naturligvis mulig å dekke en videre
økning i bevilgningene ved forhøyelse av skat-
ten til utviklingshjelp. Jeg tror ikke dette vil
være særlig klokt. For det første vil det kunne
gjøre utviklingshjelpen mindre populær, og for
det andre vil det være i strid med de bestre-
belser på å få til en omlegging fra direkte til
indirekte beskatning som de fleste politiske
partier nå synes å gå inn for.

Mange ser en sammenheng mellom utgifte-
ne til utviklingshjelp og forsvarsutgiftene. De
forslag og antydninger som man hittil har sett
i retning av løsning av budsjettproblemet ved
en slik overføring, må etter min oppfatning ka-
rakteriseres som nokså lettvinte.

Sett i internasjonalt perspektiv, eksisterer det
utvilsomt en sammenheng som er nokså inn-
lysende og som alle kan forstå, og som muli-
gens kan danne grunnlag for en holdbar kon-
stellasjon mellom sikkerhetspolitikk og hjelpe-
innsats. Men et slikt grunnlag må i tilfelle
finnes på det internasjonale plan, ikke det na-
sjonale alene.

Det synes å herske en alminnelig enighet om
at spenningsforholdet mellom rike og fattige
folk er en trusel mot freden, og at man gjen-
nom en raskere økonomisk og sosial utvikling
i de fattige land kan bidra til å fjerne en del av
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årsakene til væpnede konflikter. I NATO er det
enighet om at samarbeidet der som hittil i
det vesentlige har konsentrert seg om militære
forhold, i større grad enn før bør få et politisk
innhold. NATO kan gjøre mye for å fremme
tilnærmingen mellom ost og vest.

Det en forsøker å få til er en avspenning mel-
lom øst og vest som kan gi grunnlag for en
balansert nedrustning. Det skulle da være klart
for alle at en balansert nedrustning vil kunne
frigjøre økonomiske ressurser som kan tjene
som grunnlag for større overføringer til ut-
viklingsland.

Det har i mange år vært arbeidet med den-
ne tanken i FN på grunnlag av initiativ fra ut-
viklingslandene selv, men foreløpig uten noen
som helst resultater. Jeg skulle tro at denne
saken vil kunne komme i et helt annet lys der-
som NATO tar den opp på sitt program, og på
en slik måte at det virker som en utfordring
til Warszawa-paktlandene. Det kunne eventuelt
ta form av forpliktende erklæringer om at inn-

sparinger i rustningsutgiftene helt eller delvis
skal komme utviklingslandene til gode i form
av større overføringer av kapital. Et slikt til-
tak vil kunne bidra til å fremskynde avspen-
ningen og danne et konstruktivt element i en
balansert nedrustning.

Jeg er den første til å innrømme at en slik
idé er meget vanskelig å vurdere i dagens si-
tuasjon, og naturligvis uhyre vanskelig å følge
opp i praktisk politikk. Vi har situasjonen med
Kina som det ikke er mulig å overskue konse-
kvensene av. Så lenge Vietnamkonflikten pågår
vil den stenge for alle fornuftige tiltak i denne
retning. Det kan også bli vanskelig å få med
alle de gamle kolonimakter på en slik politikk.
Likevel er det en tanke som bør overveies. Den,
alminnelige erkjennelse av faren ved spennings-
forholdet mellom den rike og den fattige del
av verden savner en konklusjon, som nå hen-
ger i luften, men som det bør være mulig å
kunne bringe ned på jorden i form av kon-
struktive tiltak på det internasjonale plan.

SPESIALUTDANNELSE
innen et fagområde i vekst

Det er et betydelig udekket behov for kvalifiserte fagfolk til
trafikk- og transportsektoren. Samferdselsdepartementet nar
stilt midler til rådighet for spesialutdannelse av unge, kvalifi-
serte personer med interesse for ett eller flere av fagområdene.

GEOGRAFER

OKONOMER

INGENIORER

Veg- og trafikkteknikk
Bildrift

Jernbanedrift
Skipsfart og havnedrift
Luftfart

Samordning av trafikkopplegg
og investeringer.

Utdannelsestiden er 1-2 kr og kandidaten vil M full lønn i
opplæringstiden og dekket utgifter til reiser, utenlandsoppnold
etc. Studieprogrammet legges opp i samsvar med den enkeltes
utdannelse, erfaring og interesse, og vil kunne omfatte litteratur-
studier, studieopphold i inn- og utland, kurser og selvstendig
arbeid i faglig miljø ved Transportøkonomisk institutt, De
kandidater som blir tildelt stipend må, forplikte seg til ä arbeide
med transportproblemer i ett år etter endt opplæring. Kandi-
datens arbeidsgiver i det året må i hvert enkelt tilfelle god-
kjennes av styret for TOL

Søknad sendes til:
TRANSPORTØKONOMISK INSTITU TI
Norges Teknisk- Naturvitenskapelige
Forskningsråd
Stasjonsveien 4, Oslo 3. Telefon 60 82 80

SØKNADSFRIST 1. MARS

Søknadsskjema og nærmere opplysninger om opplærings-
ordningen fåes ved henvendelse til TOL eller sekretariatene
på høgskoler og universiteter, og hos fylkestrafikksjefene.
Utenlandsstudentene ved henvmd.,Ase til ANSA's stedlige
tillitsmenn.
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EDITITORIIRD I USA I 1966
AV CAND. OECON. JOHAN FROLAND

I det rommelige pengemarked i begynnelsen
av 60-årene fant en stor del av pengesparingen
i USA veien til finansinstitusjonene: banker,
sparebanker og livsforsikringsselskaper. Institu-
sjonene plasserte en stor del av disse relativt
likvide sparemidlene i det langsiktige marke-
det, slik at den langsiktige renten ble holdt
nede, selv om renten på kortsiktige plasserin-
ger viste oppgang. Staten og Federal Reserve
hjalp også til å fremme denne utvikling i rente-
forholdene. I 1966 ble den økonomiske politik-
ken klart strammere. I noen utstrekning ble fi-
nanspolitiske virkemidler tatt i bruk for å få i
stand denne innstramning, men i første rekke
er det pengepolitiske virkemidler som er blitt
brukt til å begrense etterspørselen. Federal Re-
serve har ved markedsoperasjoner og økte re-
servekrav strammet inn på likviditeten i kre-
dittsystemet. Bankenes underskudd på frie re-
server — deres likvide reserver med fradrag
av pliktige innskudd og lån fra Federal Reserve
— ble stadig større. Ved utgangen av oktober
1966 var underskuddet 428 mill. dollar mot 146
mill. dollar ett år tidligere.

Samtidig var det stor etterspørsel etter kre-
ditt. Bedriftenes totale opplåning steg fra 14
mrd. dollar i 1964 til 19 mrd. dollar i 1965 og
videre til 25 mrd. dollar på årsbasis i de første
tre kvartalene av 1966. Mens praktisk talt hele
stigningen fra 1964 til 1965 tok form av økte
banklån, steg bedriftenes opplåning i verdipapir-
markedet sterkt i 1966. I de tre første kvarta-
lene av 1966 nådde nettotilgangen av kapi-
al til bedriftene fra verdipapirmarkedet et års-
nivå på 13 mrd. dollar mot 5,4 mrd. dollar i
hvert av de to foregående år.

I 1965 og 1966 steg renten på obligasjoner
raskere enn innskuddsrenten, og veksten i inn-

skuddene i finansinstitusjonene avtok. Dette
førte igjen til at deres kjøp av obligasjoner ble
redusert, og langtidsrenten steg ytterligere rela-
tivt til den korte rente. Denne utvikling —
som begynte i siste del av 1965 — innebar at
det stigende rentenivå og tendensen til mindre
tilgang på innskudd i finansinstitusjonene gjen-
sidig forsterket hverandre.

Gjennomsnittsrenten for private partialobli-
gasjonslån var 5,71 % i september 1966 mot
4,69 % ett år tidligere. Renten på førsteklasses
nyemisjoner kom opp i et nivå som var høyere
enn på 40 år, og var mer enn 6 % p. a. på ny-
emitterte førsteklasses private partialobligasjo-
ner. Det stigende rentenivået førte til endringer
i fordelingen av innskuddsmidler både mellom
finansinstitusjonene innbyrdes og mellom fi-
nansinstitusjonene og obligasjonsmarkedet.
Innskuddsøkningen i finansinstitusjonene falt
fra vel 40 mrd. dollar i 1965 til en årsrate på,
vel 20 mrd. dollar i 1.-3. kvartal 1966. Samti-
dig økte publikums og bedriftenes direkte plas-
seringer i obligasjoner og aksjer fra ca. 5 mrd.
dollar til en årsral,e på ca. 25 mrd. dollar.

Forretningsbankene

Av finansinstitusjonene greidde forretnings-
bankene seg best i konkurransen om innskudds-
midlene. I de første sju månedene var inn-
skuddsøkningen 11 °A på sesongjustert basis,
sammenlignet med knapt 13 % i 1965. Bankene
har en mer sammensatt aktivaside, og det var
lettere for dem å møte stigende utgifter ved
høyere avkastning på sine aktiva. De satte opp
renten på kortsiktige forretningslån fire gan-
ger, slik at denne renten var 6 % p. a. i august
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1966 mot 4,5 % p. a. i november 1965. Forret-
ningsbankene kan også, operere med større for-
skjell i renten på de forskjellige innskuddsfor-
mer. De høyeste renter bankene tilbyr, gjelder
derfor bare for en relativt liten del av deres
innskuddsmasse. Den homogene innskudds-
masse i andre spareinstitusjoner forbyr en slik
differensiering for dem. Men utover somme-
ren ble det etter hvert vanskelig også for ban-
kene å hevde seg i konkurransen med obliga-
sjonsmarkedet.

Bankene i USA selger omsettelige, kortsikti-
ge innskuddsbevis. Våren 1966 økte bankene
renten på slike papirer til 51/4 % som myndig-
hetene hadde økt den tillatte maksimumssats
til i desember 1965. Og senere ble løpetiden på,
innskuddsbevisene redusert uten noen reduk-
sjon i renten.

Det var stor etterspørsel etter lån fra bedrif-
tenes side, og den gode fortjenesten på disse
lånene førte til at bankene forsøkte å tilfreds-
stille etterspørselen. I tillegg til de midler de
fikk gjennom økte innskudd, forsøkte bankene
å skaffe dekning for økte utlån på annen måte.
I de tre første kvartalene av 1966 solgte de net-
to 4.5 mrd. dollar i statsobligasjoner, og deres
netto kjøp av kommuneobligasjoner falt til
sammenlignet med de samme tre kvartalene
året før, begge tall beregnet som sesongjuster-
te årsrater. De var også tilbakeholdne med lån
til andre finansinstitusjoner. Bankenes pantelån
som hadde holdt seg oppe i begynnelsen av året,
viste nedgang i 3. kvartal. Økningen i konsum-
kredittene lå i alle de tre første kvartalene av
1966 under nivået ett år tidligere. I tillegg skaf-
fet banker med filialer i utlandet mer enn 2
mrd. dollar fra euro-dollarmarkedet.

For de tre første kvartalene av 1966 under
ett var bankenes utlånsokning til bedriftene
litt under årsraten for 1965. Men i annet kvar-
tal 1966 var bankenes utlånsokning til bedrif-
tene på rekordnivå og utgjorde 15.6 mrd. dol-
lar mot 11.3 mrd. i samme kvartal 1965.

dene for boligbyggingen, og nedgangen i tilgan-
gen på midler til disse institusjonene førte til
en kraftig reduksjon i tilgangen på pantelån og
til en betydelig oppgang i pantelånsrenten. Ren-
ten på vanlige pantelån i boliger steg fra 5,8 %
p. a. i oktober 1965 til 6,7 % i oktober 1966. I
annet og tredje kvartal 1966 sank bevilgninge-
ne av pantelån til en brøkdel av hva de hadde
vært, og igangsettingen av boliger falt til det
laveste nivå på 20 år.

Livsforsikringsselskapene

Livsforsikringsselskapene fikk også føle virk-
ningen av den knappe tilgang på midler. Liv-
selskapene var vant til å kunne beregne nøy-
aktig tilgangen på midler, og hadde derfor
operert med lave beholdninger av raskt mobi-
liserbare aktiva. Selv om tilgangen på kontrakt-
sparing i selskapene er relativt upåvirket av
kortsiktige endringer i de finansielle forhold,
fikk likevel flere selskaper en redusert tilgang
på likvide midler i 1966. Lavere omsetning av
boliger og det generelt stramme pantelinsmar-
kedet førte til at innfrielsen av pantelån ble
mindre enn ventet. I USA lar forsikringstaker-
ne vanligvis midlene fra forfalne livspoliser i
betydelig utstrekning bli stående i selskapene
mot rentegodtgjørelse. I 1966 ble midlene
trukket ut i sterkere grad enn ventet på grunn
av bedre avkastning ved andre plasseringer. Po-
liselånene økte i omfang. Slike lån er selskapene
kontraktforpliktet til å yte opp til polisenes
gjenkjøpsverdi til en maksimal rente på 5 70.
En del selskaper så seg nødt til A, trekke på
sine begrensede beholdninger av sterkt likvide
midler å selge verdipapirer og å låne i bankene.
De forsøkte også å skyve utbetalingene av lån
lengre ut i fremtiden. Noen selskaper, som i
særlig grad fikk føle virkningen av den fort-
satte stigningen i poliselånene, reagerte med
helt å unnlate å gi nye lånetilsagn.

Spareinstitusjonene

«Savings and Loan Associations» og «Mutual
Savings Banks» var de som sterkest fikk føle
presset. Disse institusjonene fikk i 1964 50 %
og i 1965 30 % av innskuddsøkningen i USA,
men i 1966 (1.-3. kvartal) sank deres andel
til 20 %. Myndighetenes maksimalsatser for
renten på spareinnskudd i forretningsbankene
var fram til sommeren 1966 så høye at kon-
kurransen fra forretningsbankene var meget
følbar for de typiske spareinstitusjonene. Selv .

om alle restriksjoner på de renter spareinstitu-
sjonene kunne betale, ble fjernet i juli, tillot
ikke deres fortjenesteforhold dem å ta opp
konkurransen med forretningsbankene.

«Savings and Loan Associations» og «Mutual
Savings Banks» er de viktigste finansieringskil-

Verdipapirmarkedet

Som nevnt økte bedriftene sin opplåning i
markedet meget sterkt. Reduksjonen i finans-
institusjonenes kjøp av obligasjoner førte til at
det måtte finnes andre kjøpere også for obliga-
sjoner utstedt av andre enn bedriftene. Mest
uttalt kom dette til syne i markedet for del-
stats- og kommuneobligasjoner, der bankene
kjøpte 75 % av obligasjonene i første halvdel
av 1965, 40 % i første halvdel av 1966 og bare
3 % i tredje kvartal 1966. Når rentestigningen
ble usedvanlig sterk etter amerikanske forhold,
hadde det også sammenheng med at en betyde-,

lig del av statens opplining — særlig i begyn-
nelsen av året — skjedde med papirer som
har et mer begrenset marked enn de vanlige
statsobligasjoner.
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Utover sommeren ble bedriftene redde for
at det kunne bli enda knappere tilgang på kre-
ditt og enda høyere renter utover høsten når
det vanligvis er storre kredittetterspørsel enn
om sommeren. For å dekke seg inn, foretok
bedriftene en meget stor opplåning i verdipapir-
markedet i de vanligvis stille sommermånede-
ne. I august var emisjonen av partialobliga-
sjonslån fra private låntakere 1.1 mrd. dollar,
det største beløp som er emittert i noen enkelt
måned i USA. Omsetningen obligasjons-
markedet ble vanskeliggjort ved at bankene
fryktet for å måtte innfri omsettelige inn-
skuddsbevis for store beløp i september og der-
for solgte ut kommuneobligasjoner. Men de
hadde vanskeligheter med å skaffe kjøpere til
disse verdipapirene, selv til lav kurs.

Pengepolitiske tiltak

Myndighetene sto derfor på sensommeren
overfor en situasjon preget av et usedvanlig
press på kredittmarkedet. Rentenivået var høyt,
midlene til boligbyggingen var skrumpet inn,
mens bankene fortsatt økte sine utlån til næ-
ringslivet og derved bidro til å forsterke etter-.
sporselspresset. Spareinstitusjoner som konkur-
rerer med forretningsbankene, var etter hvert
kommet i en uholdbar likviditetssituasjon.

Myndighetene i USA rår over et betydelig
større utvalg av pengepolitiske virkemidler enn
en vanligvis tror her i landet. Bankene er un-
derlagt strenge variable krav om innskuddsre-
server i sentralbanken. Dessuten fastsetter sen-
tralbanken høyeste tillatte innskuddsrente i
bankene. Disse to forhold er grunnleggende for-
utsetninger for den effektive bruk en i USA
gjør av markedsoperasjoner. Også overfor de
andre spareinstitusjonene har myndighetene
avgjørende innflytelse. Og selvsagt avgjør sen-
tralbanken selv hvilke banker som kan få lån
der. En lovendring i september tok sikte på å
forhindre at bankene i noen grad skulle kun-.
ne omgå bestemmelsene om innskuddsreser-
ver og maksimalrenter ved å påvirke kundene
til å forandre arten av sine innskudd.

I tillegg til den innstramning Federal Reser-
ve gjennomførte ved hjelp av markedsopera-
sjoner, ble innskuddsreservekravet for visse ty-
per innskudd skjerpet to ganger — i juli og sep-
tember. Det har vært vanlig å sette opp mak-
simalsatsene for renten på innskudd når ban-
kene fikk vansker med å konkurrere om mid-
lene. I 1966 var det ingen endring i satsene for
de viktigste innskudd i bankene trass i at ban-
kene etter hvert begynte å få vansker med å
holde på sine innskudd. I juli og september ble
derimot maksimalsatsen for renten på visse
typer spareinnskudd satt ned for å forsøke 6,
dempe bankenes konkurranse med spareinsti-
tusjonene om innskuddene. Disse tiltakene var
imidlertid ikke tilstrekkelige til å mestre den

situasjonen som oppsto på sensommeren, da ut-.
viklingen i markedet i betydelig grad var pre-
get av frykt for en kritisk mangel på kreditt
utover høsten. I et rundskriv 1. september gjor-
de Federal Reserve det klart at rediskontering i
sentralbanken var betinget av at vedkommen-
de bank begrenset sine utlån til bedriftene, og
at den ikke skaffet seg midler til utlån ved å
redusere sin obligasjonsbeholdning. I sin be-
grunnelse pekte sentralbanken på at bankenes
utlån til næringslivet hadde økt med 20 % som
sesongkorrigert årsrate i løpet av årets før-
ste åtte måneder, og at dette hadde bidratt til
inflasjonspresset i landet.

I tillegg til de pengepolitiske tiltak beskre-
vet ovenfor, ble finanspolitikken brukt for å be-
grense den innenlandske etterspørsel.

Skattereduksjonene i 1964 og 1965 tok sikte
på å forhindre at den automatiske, sterke øk-
ning i federalregjeringens inntekter når ameri-
kansk økonomi ekspanderer, skulle virke
bremsende og forhindre fortsatt vekst i pro-
duksjon og inntekter på et tidspunkt med rike-
lig av ledige ressurser. I 1966 ble det i begyn-
nelsen av året derimot foretatt oppjusteringer i
betalingen av enkelte avgifter og skatter, og
den automatiske bremseeffekt av stigende of-
fentlige inntekter har fått anledning til å gjøre
seg gjeldende. Sesongjusterte tall for statsbud-
sjettet beregnet på nasjonalregnskapsbasis ty-
der også på at finanspolitikken etter hvert ble
mer kontraktiv.

Hosten 1966

Markedet ble noe lettere i september og ok-
tober. Rentenivået viste nedgang, og bankenes
tap av innskuddsmidler ble mindre enn antatt.
Næringslivets obligasjonsemisjoner falt, enda
veksten i bankenes utlån sank til ca. 1/3 av hva
den hadde vært tidligere i året. Denne utvik-
ling skyldtes både myndighetenes tiltak, at be-
driftene hadde dekket seg inn i løpet av som-
meren, og at de utsatte sin opplining fordi de
ventet ytterligere rentenedgang.

I slutten av desember trakk Federal Reserve
tilbake de spesielle betingelser for rediskonterin-
ger. Presset i markedet hadde avtatt utover
hosten, og mot slutten av året var det nedgang
i bankenes sesongjusterte utlån.

Utviklingen i USA i 1966 viser at myndighe-
tene der rår over virkemidler som • effektivt
kan brukes til å regulere det enorme kreditt-
markedet i USA. Men det viste seg igjen at i
perioder med stor etterspørsel i forhold til til-
budet av kreditt blir boligbyggingen og den
statlige og kommunale sektor sterkest presset.
Den amerikanske kredittformidlingen mang-
ler på viktige områder den stabiliserende fak-
tor statsbankene er i vårt land.
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THAU

LEITERE A LANE
MER FRISTENDE A SPARE
KREDITKASSENS nye sparelån kan brukes til ALLE FORMÅL

Banken viser Dem tillit ved å gi LÅN UTEN SIKKERHET.

Etter å ha spart et fast beløp hver måned
i minimum 12 måneder, kan De uten for-
maliteter låne like meget som De har spart.
Til bolig vil De kunne låne inntil det dobbelte
av det sparte beløp mot deponering av
pantobligasjon, innskuddsbevis eller an-
dre adkomstdokumenter.

De kan låne inntil kr. 10000, eventuelt
kr. 15000 uten å stille kausjon eller annen
sikkerhet. Spesiallånet til boligformål er
begrenset oppad til kr. 30000. Låntageren
må være fylt 21 år når Varlet opptas.

ORA RITE AV DISSE STO E FORDELER:
- De har en kontantreserve når De behøver den.
- De kan raskere kjøpe ting De trenger.
- De sparer de høye avbetalingsomkostninger.
- De kan dra fordel av eventuelle kontantrabatter.
- De oppnår skattefradrag ved at sparelånsrentene

er fradragsberettiget i selvangivelsen.

Kom innom et av våre ekspedisjonssteder
og få med Dem vår informative brosjyre
«Lettere å låne - mer fristende å spare».
Våre funksjonærer vil også med glede gi Dem
detaljerte opplysninger om DET NYE SPARELAN.

r

VELKOMMEN TIL
	 EVA L_, ILO MU



bedrifistell bun 1903
INTERVJU MED TELLINGSLEDER - BYRÅSJEF OTTO CARLSON

Bedriftstellingen 1963 er noe vi har hørt en
hel del om, men kanskje ikke har hørt så mye
fra. Vi åpner derfor intervjuet med å spørre by-
råsjef Carlson, hvor står saken i dag, dvs. hvor
mye er offentliggjort av bedriftstellingen
1963? Og når kan vi vente resten?

For henholdsvis bergverk og industri, va-
rehandel og de øvrige næringer som er med i
tellingen skal det publiseres to hefter, et i se-
rien markedstall med oppgaver fordelt etter
standard for markedsområder og et hefte i
boktrykk med detaljerte oppgaver fordelt etter
næringsgrupper, bedriftens størrelse, eierfor-
hold osv. Markedstallheftet for bergverk og in-
dustri ble sendt ut i juni i fjor. I februar i år
vil boktrykkheftet for bergverk og industri
og markedstall for varehandel være ferdig
trykt. Boktrykkheftet for varehandel blir an-
takelig ferdig på ettersommeren, mens hefte-
ne for de øvrige næringer ikke vil foreligge
før på høstparten i år.

— En såvidt stor operasjon som dette må
være, selv for Statistisk Sentralbyrå, har vel et
formål? Skal vi forsøke å presisere det her?

Formålet med bedriftstellingen er i før-
ste rekke å gi et bilde av bedriftsstrukturen i
Norge. Tellingene har altså et noe annet hoved-
formål enn den løpende statistikk. Det vi først
tenker på er å få kartlagt øyeblikksbildet, og i
mindre grad å finne sammenliknbare tall med
andre tellinger.

— Vil dette da si at tallene fra bedriftstel-
lingen i 1952 og fra 1963 ikke kan sees i for-
hold til hverandre?

Så kategorisk går det ikke an å si det,
men tallene tåler ikke desimalregning på hun-
dredelen. Det vil jo i de tabellene jeg gir i dette
intervjuet være foretatt sammenligninger.
Men denne sammenlikningen kan bare fore-
tas i grove trekk, særlig er sammenliknbarhe-
ten dårlig for engroshandelens vedkommende.
Det er derfor gitt få tall for 1952 for denne næ-
ringsgren. Og her kan vi jo stille spørsmålet:
Er det mulig å sammenlikne to strukturer? En
bedrift i 1952 og samme bedrift i 1963 er to
forskjellige ting. Selve strukturendringen van-
skeliggjør sammenlikningen av strukturene.
La oss bare ta eksempel på en landhandel i 1914

og et supermarked i dag. Det vi snakker om er
så forskjellig at det er ikke noe å sammenlikne.

— Hva er det som særlig gjør sammenlikn-
barheten vanskelig i forholdet 1952-1963?

Det skyldes særlig at det i mindre utstrek-
ning er foretatt oppdeling av foretak i bedrifter
ved siste enn ved forrige telling og at nærings-
grupperingen er endret på enkelte punkter mel-
lom de to tellingene. I tabellene er tallene for
1952 så vidt mulig korrigert for disse endrin-
gene på grunnlag av beregninger og skjønns-
messige anslag.

— Etter dette korrektiv til det tallmateria-
let vi her har, kcen vi vel da se litt på det om-
fang tellingen har hatt 1963?

Tellingen omfatter alle norske bedrifter i
bergverk, industri, engroshandel, detaljhandel,
innenriks transportvirksomhet, bank og forsik-
ring og forretningsmessig og privat tieneste-
yting. Totalt omfatter tellingen 115-120 tusen
bedrifter, av dette er vel 75 000 i de næringene
som er spesifisert i tabellene til dette inter-
vjuet.

— Vi har nå flere ganger brukt ordet «be-
drift», hva mener vi egentlig når vi i denne
sammenheng snakker om en bedrift?

En bedrift er en økonomisk virksomhet
som foregår på et lokalt avgrenset område. Det
som vel er poenget her, er at vi deler et foretak
opp i flere bedrifter, både dersom det driver
virksomhet på forskjellige steder og dersom
det på et sted driver forskjellige slags virk-
somheter, f. eks. både engroshandel og detalj-
handel. Borregaardvirksomheten i Sarpsborg er
f. eks. delt i flere bedrifter innen treforedlings-
industri og kjemisk industri.

— I tabell I ser vi at engroshandel, detalj-
handel og bygge- og anleggsvirksomhet har en
okning i antall bedrifter, bergverk og industri
derimot har en nedgang, er det noen spesiell
gruppe som her kan trekkes frem?

Tabell III kan vel hjelpe oss noe her. Det vi
nå merker er at det er en forskyvning oppover
i størrelsesgruppene, men fremdeles en meget
stor overvekt av ganske små bedrifter. Ned-
gangen i bedriftsantallet faller særlig på tek-
stil- og bekledningsindustri, treindustri, mø-
bel- og innredningsindustri, og hovedsakelig
bedrifter med mindre enn 10 sysselsatte. Innen
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tekstil- og bekledningsindustrien er det særlig
antallet av små skoreparasjonsverksteder,
skredderier og konfeksjonsfabrikker som er
sterkt redusert. I treindustrien er tallet på sag-
bruk redusert med anslagsvis 1 500 eller 40 %,
mens tallet på møbelfabrikker er gått ned med
rundt 500 eller godt og vel IA.

Tabell III viser oss at sysselsettingen i tek-
stil- og bekledningsindustrien og i treindustri
og møbelindustri absolutt sett har nedgang.

La oss også merke oss at av hele sysselset-
tingsøkningen på nesten 30 000 falt over 2/3 på
jern- og metallindustri.

— Betyr dette at vi er på vei over mot det vi
gjerne kaller «montasjeindustri?»

Dette kan vi ikke svare på, vi registrerer
ikke noe om produksjonsprosessen. Det vi kan
si er at økningen i jern og metall muligens
indikerer en utvikling i denne retningen.

— Blir vi et land med «intelligensindustri»,
kan vi si noe om det?

Som sagt, vi registrerer svært lite om
hvordan produksjonen foregår. Men går vi ned
på undergrupper i de bransjene som har størst
fremgang er dette for en stor del grupper som
jeg antar stiller store krav til teknisk «know-
how».

— Det er altså de små bedriftene innen
bergverk og industri som har hatt nedgangen.
Kan vi utdype dette noe mer?

Ja, nedgangen faller på de små bedrifte-
ne, men de behøver jo ikke å bli borte. Noen
er selvfølgelig kommet opp i en høyere størrel-
ses gruppe. Men gruppen 0-9 sysselsatte har en
nedgang på 4 500 bedrifter, og denne gruppen
har en helt annen utvikling enn de øvrige grup-
per. Men la meg her legge til at det fremdeles
er en markert overvekt av små bedrifter i Nor-.
ge. Gruppen mindre enn 10 sysselsatte repre-
senterer ca. 70% av det totale antall bedrifter i
Norge, og disse 70 % representerer 11-12 % av
bruttoproduksjonsverdien. Vi har i alt 73 be-
drifter i Norge som har fler enn 500 syssel-
satte. Disse 73 bedriftene representerer 21 % av
bruttoproduksjonsverdien.

— Men her er vi igjen inne på hva er en be-
drift?

Ja, og hvor mange industriforetak vi har
i de forskjellige størrelsesgrupper vet vi ikke.
Det vil imidlertid bli kjørt ut tabeller med fo-
retak som bearbeidingsenhet i løpet av våren,
slik at vi da kan svare noe mer på det.

— Treforedlingsindustrien skal nå mere et
smertensbarn i norsk industri. Sier bedrifstel-
lingen oss noe her?

Treforedlingsindustrien har okt andel av
sysselsettingen og forholdsvis sterkt redusert
andel av bruttoproduksjonsverdi. Dette kan dels
ha sammenheng med en forholdsvis svak pris-
utvikling for treforedlingsprodukter i det tids-
rommet det her er tale om, og dels med at
papirfabrikkene som har en forholdsvis liten
produksjonsverdi pr. sysselsatt har større andel

/

av hele treforedlingsindustrien i 1963 enn i
1962. Tilsvarende forhold gjør seg gjeldende
innenfor kjemisk industri.

— I tabell II har vi en fordeling på handels-
felt. Hva omfatter de forskjellige handelsfel-
ter?

Ostre h.f. omfatter de 8 østlandsfylkene
bortsett fra Os og Kvikne i Hedmark og den
sørligste delen av Telemark.

Søndre h.f. omfatter sørligste del av Tele-
mark, hele Aust-Agder og Vest-Agder og de
sørøstligste kommuner i Rogaland.

Vestre h.f. omfatter det meste av Rogaland,
hele Hordaland, Bergen, Sogn og Fjordane og
de sydlige deler av Møre og Romsdal.

Midtre h.f. omfatter de nordlige deler av
Møre og Romsdal, hele Sør-Trøndelag, Nord-
Trøndelag og søndre del av Nordland til og
med Rana kommune.

Nordre h.f. omfatter resten av Nordland,
samt Troms og Finnmark.

— Østre handelsfelt er jo forholdsvis stort
og uensartet sammensatt etter denne inndelin-
gen. Kan vi si noe om konsentrasjon innen det-
te feltet?

Tar vi Østfold, Akershus og Oslo fylker vil
35 av de 60 % i bruttoproduksjonsverdi i berg-
verk og industri falle her. Vi har en sterk kon-
sentrasjon innen dette distriktet.

— Distriktsutbygging, dette er noe det sta-
dig snakkes om med store bokstaver, hva har
egentlig foregdtt? Kan tabell II si noe om dette?

Det er vel ikke så mye vi kan trekke ut
av dette materialet. Det vi jo ikke vet noe om
er hvordan det ville ha sett ut hvis vi i det hele
tatt ikke hadde hatt noen distriktsutbygging.
Det vi altså her skal sammenlikne med vet vi
ikke noe om. Det vi vel foreløpig kan si er bare
at tallene i tabell II tyder på at de mindre
sentrale områdene totalt sett har økt sin andel
av industrien og også av detaljhandelen. Talle-
ne viser sterke likhetspunkter mellom østre
og vestre handelsfelt på den ene siden (økt an-
del av folkemengden, redusert andel av br. pr.v.
og detaljomsetning) og de tre andre handels-
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1952 I 19631952 I 1963 1952 I 1963

	Bergverk og industri i alt 	

Næringsmiddel-, drikkevare- og tobakksind. . • •

Tekstil- og bekledningsindustri 	

Treind., møbel- og innredningsindustri 	

Treforedlingsindustri 	

Kjemisk industri 	

Primær jern- og metallindustri 	

Jern- og metallindustri ellers 	

	Herav bilverksteder 	

Andre industrigrupper 	

1952	 1963

539 641

46 68

111 112

20 20

71 80

38 35

36 43

140 182

3 4

77 101

21

Bergverk og industri Engroshandel jhandelDetaljhandel
Privat bygge- og
anleggsvirksomhet

1952	 1963 1952 1963 1952 1963 1952 1963

25 000 21 000 8 600 8 400 36 000 38 500 7 000 7 700

342 371 53 61 100 124 64 80

14,3 28,0 • • 20,1 8,2 17,2 1,7 4,8

(5,9) 11,7
• •

2,88 1,00 2,75 0,80

2,71 5,86 0,47 1,11 0,43 1,17 0,57 1,43

Bedrifter 	

Sysselsetting (1 000 pers.) 	

Br.prod.verdi/Omsetning
(milliarder kr.) 	

Bearb.verdi/Br.fortjeneste
(milliarder kr.) 	

Lønninger (milliarder kr.) 	

TABELL II.	 Prosentvis fordeling etter handelsfelt.

I alt
Handelsfelt

Ostre Søndre Vestre Midtre Nordre

Mill. kr. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst.

Br.prod.verdi i bergverk og industri  	 1952 14 300 61,0 5,7 20,4 8,8 4,1
1963 28 011 60,1 6,1 19,5 9,7 4,6

Omsetning i engroshandel  	 1952 • • • • • •
1963 20 077 67,2 15,7 5,8

Omsetning i detaljhandel 	 1952 8 165 55,2 5,4 19,4 12,2 7,7
1963 17 187 54,4 5,7 18,7 12,8 8,4

Middelfolkemengde 	 1952 47,6 6,4 21,1 14,6 10,3
1963 48,1 6,2 21,3 14,4 10,1

Antatt inntekt pr. innenbygds (-bys) personlig
skattyter i prosent av rikets gjennomsnitt . . . . 	 1952 113,9 87,9 91,9 82,1 77,0

1963 108,4 91,0 93,0 90,0 84,2

TABELL III.	 Bergverks- og industribedrifter etter størrelse

0-9
sysselsatte

10-99
sysselsatte

I alt
100 sysselsatte

og over

	19 000	 14 626

	

3 800	 3 155

	

2 200	 1 308

	

5 900	 3 677

	

70	 71

	

370	 235

	

60	 62

	

3 900	 3 566

	

1 000	 1 228

	

2 700	 2 552

24 500

4 759

3 159

6 756

280

618

152

5 094

1 213

20 393

4 295

2 059

4 485

279

457

156

5 064

1 577

3 6761	 3 598

4 955

913

848

836

139

210

56

1 054

210

5 126

1 072

639

788

128

187

51

1 316

345

899	 945

TABELL 1.	 Hovedtall fra bedriftstellingen for 1952 og 1963.



TABELL IV:
	

Sysselsetting og bruttoproduksjonsverdi i bergverk og industri.

Absolutte tall Prosentfordeling

Sysselsatte Br.prod.verdi Sysselsatte Br.prod.verdi

1952	 1963 1952 1963 1952	 1963 1952 1963

1000 personer Milliarder kr. Pst. Pst. Pst.	I Pst.

341,7 371,1 14,30 28,01 100,0 100,0 100,0 100,0

47,0 53,8 3,55 6,69 13,8 14,5 24,5 23,9

56,2 45,6 1,45 2,29 16,4 12,3 10,1 8,2

37,9 30,1 1,10 1,75 11,1 8,1 7,7 6,2

22,6 25,4 1,75 2,60 6,6 6,8 12,2 9,3

19,4 21,6 1,50 2,33 5,7 5,8 10,5 8,3

16,3 22,6 1,15 2,52 4,8 6,1 8,0 9,0

88,3 110,4 2,35 6,17 25,8 29,8 16,5 22,0

Bergverksdrift m.v. og industri i alt 	

	Næringsmiddel-, drikkevare- og tobakksindustri 	

Tekstil- og bekledningsindustri 	

Treind.-, møbel- og innredningsindustri 	

Treforedlingsindustri 	

Kjemisk industri 	

Primær jern- og metallindustri 	

Annen jern- og metallind 	

TABELL V.	 Engroshandel 1963.

Absolutte tall	 Prosenttall

Bedrifter
Syssel-
setting

Omsetning
Mill. kr.

Bedrifter
Syssel-
setting

Omsetning

Engroshandel i alt 	 8 419 61 032 20 077 100,0 100,0 100,0
Nærings- og nytelsesmidler 	 1 567 12 450 5 314 18,6 20,4 26,5
Tekstil og bekledning 	 458 3 842 1 039 5,4 6,3 5,2
Papir, leketøy, kortevarer 	 341 2 594 535 4,1 4,3 2,7
Møbler og innbo 	 233 2 083 666 2,8 3,4 3,3
Jern- og fargevarer m v 	 294 3 232 664 3,5 5,3 3,3
Bygningsartikler m v 	 1 061 9 681 2 958 12,6 15,9 14,7
Biler og rekvisita 	 169 2 296 1 172 2,0 3,8 5,8
Maskiner og utstyr 	 1 518 13 192 3 084 18,0 21,6 15,4
Diverse råvarer 	 1 595 3 857 2 280 18,9 6,3 11,4
Brensel og smøreoljer 	 226 3 871 1 637 2,7 6,3 8,2

felt på den annen side (redusert andel av folke-
mengden, økt andel av produksjonsverdi og de-
taljomsetning) .

- Engroshandel, sammenlikningen er altså
ekstra vanskelig her, me'd, noe kan vi vel si?

Ja, dette måtte da være at nærings- og ny-
telsesmidler ennå er den største gruppen innen-
for engroshandelen, men engroshandelen med.
bygningsartikler, maskiner og utstyr og råva-
rer har til sammen nesten 50 % av bedriftene
og over 40 % av sysselsetting og omsetning.

- Vi får vel nå se litt på detaljhandelen.
«Butikkdøden» som det er så moderne å snak-
ke om, får ingen støtte i dette tallmaterialet.

Det er vel riktig å si det. Tallene i tabell
IV og VII viser tydelig at vi hadde flere de-
taljhandelsbedrifter i 1963 enn i 1952. I ta-
bell VII kan nok brutto tilgang og brutto av-
gang være anslått litt høyt, men dette får in-
gen virkning på nettotilgangen av bedrifter
mellom 1952 og 1963.

- Vel, ingen hovedgrupper har nedgang,
me'14 undergrupper kan kanskje si oss noe mer
her?

Selv med splittelse på undergrupper er det
få grupper med markert nedgang, men her har
vi selvfølgelig unntakelser. Vedforretninger og
melk- og delikatesseforretninger representerer
slike unntakelser. Vi har også en markert ned-
gang på landhandlerier, men til gjengjeld er
tallet på kolonialforretninger økt forholdvis
sterkt. Av eksempler på hvor vi har en markert
økning i bedriftstallet kan ellers nevnes bensin-
stasjoner og bilrekvisita-forretninger.

- Supermarked er etter hva jeg forstår
gruppert sammen med va5alige kolonialforret-
ninger, går det an å begrunne det?

Begrepene «supermarked», «dagligvaremaga-
sin» o.l. er ikke definert i vår någjelden-
de standard for næringsgruppering og vi har
derfor valgt å gruppere dem sammen med an-
dre forretninger som hovedsakelig omsetter
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TABELL VI.	 Detaljhandel. Fordeling etter nceringsgrupper.

Bedrifter
Sysselsetting

(1000 personer)
Omsetning
(mill. kr.)

Omsetni og
Pst.

1952 1963 1952 1963 1952	 1963 1952	 1963

Detaljhandel i alt 	 36 000 38 500 100,0 123,6 8 165 17 187 100,0 100,0

Nærings- og nytelsesmidler . . 20 750 21 620 54,1 62,0 4 470 8 342 54,7 48,5
Kolonial, landhandel, melk 	 13 470 13 750 38,3 42,5 3 170 5 684 38,8 33,1

Tekstil og bekledning 	 4 600 4 860 17,5 21,1 1 505 2 546 18,4 14,8
Møbler og innbo 	 1 820 2 130 4,8 7,7 440 1 164 5,4 6,8
Jern- og fargevarer 	 1 760 1 830 6,0 7,4 430 930 5,3 5,4
Biler og rekvisita 	 560 905 2,0 5,2 395 1 926 4,8 11,2
Brensel og smøreoljer 	 1 570 2 135 3,3 5,6 335 988 4,1 5,7

Detaljhandel med varer med lang
bruksvarighet (3 år og mer) 	 •	 • 1 500 4 500 18,0 26,0

TABELL VII.	 Detaljhandel. Endring i tallet på bedrifter 1952-1963.

Bedrifter
i 1952

Brutto
tilgang

1953-1963

Brutto
avgang

1953-1963

Bedrifter
i 1963

Detaljhandel i alt 	 36 000 10 600 8 100 38 500

Nærings- og nytelsesmidler 	 20 750 5 670 4 770 21 620
Kolonial, landhandel, melk 	 13 470 3 100 2 820 13 750

Tekstil og bekledning 	 4 640 1 350 1 130 4 860
Bøker, papir og kortevarer 	 1 000 200 250 950
Møbler og innbo 	 1 820 705 395 2 130
Jern- og fargevarer 	 1 760 350 280 1 893
Biler og rekvisita 	 560 410 65 005
Brensel og smøreoljer 	 1 570 895 330 2 135

kolonialvarer o.l. Definerer vi imidlertid «super-
marked» som f.eks. en kolonialforretning med
selvbetjening og med en omsetning i 1963 på
minst 5 millioner kroner, viser tellingen at vi
ikke hadde mer enn n slike bedrifter.

- Hvor omfattende er tabell VI?
De 6 hovedgruppene som er spesifisert i tabell

VI hadde i 1963 litt under 90 % av bedriftene
og av sysselsettingene, og litt over 90 % av om-
setningen. Gruppen som ikke er med i tabellen
er: Ur, optiske artikler og musikkinstrumen-
ter, sykepleie og apotekervarer, bøker, papir og
kortevarer, gull- og sølvvarer, porteføljevarer
og kosmetikk.

- Vi snakket om antallet bedrifter i de for-
skjellige grupper, men hvordan er det med om-
setningen for de forskjellige grupper?

Både nærings- og nytelsesmidler og tek-
stil og bekledning hadde mindre andel av hele
detaljomsetningen i 1963 enn i 1952. Dette er
vel en naturlig utvikling sett på bakgrunn av
de endringer i konsumstrukturen som vanlig-
vis følger med en heving av inntektsnivået. El-
lers bør det kanskje understrekes at både ulik-
heten i volumutviklingen og prisutviklingen
gruppene i mellom kan ha slått ut i tallene. På
grunn av at prisene på f. eks. tekstil- og bekled-
ningsvarer har steget forholdsvis svakt, gir
tallene for denne gruppen ikke uttrykk for en
like sterk nedgang i omsetningsvolumet. Den

gruppen som har hatt den uten sammenlikning
sterkeste økningen i andelen av omsetningen
er biler og rekvisita.

I tillegg til grupperinger på bransjer har vi
gruppert bransjene, ordnet etter den mest de-
taljerte grupperingsdelingen, på bransjer som
hovedsakelig selger varer uten bruksvarighet,
bransjer som hovedsakelig selger varer med
kort bruksvarighet opp til 3 år og bransjer med
hovedvekt på varer med lang bruksvarighet
(minst 3 år) . Den første av disse tre gruppene
som omfatter bl. a. nærings- og nytelsesmid-
ler, brensel og bensin, hadde en omsetnings-
økning fra 1952 på knapt 100 70 . For varer med
kort bruksvarighet var omsetningsøkningen
rundt 75 % Denne gruppen er sterkt dominert
av tekstil- og bekledningsvarer. For den siste
gruppen (biler, møbler og innbo, sportsutstyr,
ur, foto m. m.) var omsetningsøkningen om
lag 200 70.

Bruttofortjenesten for de forskjellige
grupper i detaljhandelen, kan vi Pine noen for-
skyvning her?

Bearbeidelsesverdien i industri har økt om
lag like sterkt som produksjonsverdien,
men bruttofortjenesten for detaljhandel under
ett har økt vesentlig sterkere enn bruttoomset-
ningen - 175 % mot 110 %. De fleste bransjer
viser noe høyere bruttofortjeneste i 1963 enn i
1952. Lav bruttofortjeneste i bl. a. kolonial
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(18 % av innkjøpsverdi), landhandel (16 70 ,),
biler (13-14 c/o ) og bensin (16 %). Høyest
bruttofortjeneste i bl. a. ur (64 %), optiske ar-
tikler (25 % ), apotek (53 %). Bruttofortjenes-
ten er her regnet i % av innkjøpsverdien.

— Hva så med nettofortjenesten?
Den vet vi lite om. Det er mange ut-

giftsposter vi ikke har registrert. F. eks. hus-
leie, renteutgifter osv. La meg også legge til
når det gjelder økningen i bruttoavansen at
den muligens også gjenspeiler en dreining i
konsumet fra lavt avanserte varer til høyt
avanserte varer.

— Utgifter ja, lønningene er vel en hoved-
post her. Hvordan har de utviklet seg?

Lønningene har for bergverk og industri
steget noe sterkere enn bearbeidingsverdien
(lønninger i % av bearb. verdi 46 % i 1952 mot
50 % i 1963). I engroshandel var lønningenes
andel av bruttofortjenesten i 1963 knapt 40 %,
mens tilsvarende tall for detaljhandel var 43 '97°
både i 1952 og 1963.

Lønn + trygdepremier og pensjonsutgifter
som betales av arbeidsgiver utgjorde i 1963 ca.
55 % av industriens bearbeidingsverdi, vel 42 c/o
av bruttofortjenesten i engroshandel og ca.
46 % av bruttofortjenesten i detaljhandel.

— En telling som dette ma vel være et
stort apparat. Er dette med de store tellinger
vår tids losning?

La meg først si her at det ikke er avgjort
om vi skal holde en telling til av samme type
som denne. Min personlige mening er at det er
mer rasjonelt å komme bort fra den «skipper-
faksmentalitet» som en stor telling er et ut-
trykk for. Jeg tror det vil være mer rasjonelt
å foreta spesialtellinger innenfor hver enkelt

næring på forskjellige tidspunkter. På den må-
ten kan vi bedre få skreddersydd tellingen.

- Tidsfaktoren kommer vel også inn her,
det er tross alt historie vi nå snakker om?

Det er klart vi kan få tallene fortere ut
hvis vi deler tellingen, men tidsfaktoren kan
aldri få samme tyngde for en telling som for
den løpende statistikk.

— I hvilken grad er våre tall fra siste be-
driftstelling nå sammenliknbare med oindre
lands statistikk? Vi snakker jo gjerne om
«land det er naturlig å sammenlikne oss med».

Stort sett følges de samme prinsippene
her både når det gjelder bedriftsdefinisjon og
når det gjelder definisjonen av kjennemerker.
Vanskeligheten er at definisjonene ikke alltid
praktiseres likt. Hvordan praksis er vet vi vel i
grunnen lite om, men jeg vil gjerne ha sagt at
det er gjort et stort arbeid av bl.a. F.N.'s sta-
tistiske kontor for å gjøre statistikken for de
forskjellige land mer sammenliknbare.

— Ed sluttreplikk?
Ja, jeg vil gjerne understreke at vi hittil

har hatt svært liten tid til å analysere tellings-
resultatene ut over det som er nødvendig for
å kontrollere påliteligheten av de tallene vi sen-
der ut. Jeg kan imidlertid nevne at vi arbeider.
med et opplegg for enkle lineære regresjonsbe-
regninger i 2 variable på tellingsmaterialet.
Disse beregningene vil bl. a. hjelpe oss i å vur-
dere om de tabellene vi publiserer er dornuf-
tige» og de kan muligens også gi en viss støtte
i en analyse av tallene for 1963. Et forsøk på,
en mer inngående sammenlikning av resulta-
tene for 1952 og 1963 vil bli gitt i et oversikts-
hefte som vi regner med å utarbeide i løpet
av 1967.

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>4C

Opplæring på transportområdet

AV SVEIN ARNE JESSEN

I 1961 henvendte Transportøkono-
misk utvalg seg til Det Kgl. Sam-
ferdselsdepartement og foreslo
igangsatt en opplæringsordning in-
nen samferdselssektoren. Aret etter
var idéen blitt et faktum. Sam-
ferdselsdepartementet budsjetterte
kr. 50 000 til utdannelsesstipend, og
utvalget tok dette første året opp 2
stipendiater og delte ut 1 reisesti-
pend.

Etter hvert har Opplæringsord-
ningen utviklet seg på en meget hel-
dig måte. Interessen for denne form
for spesialutdannelse har vært sta-

dig økende ssmtidig som Stortinget
over Samferdselsdepartementets bud-
sjett de senere år har stilt til dis-
posisjon midler som har sikret en
høyt kvalifisert etterutdannelse for
3-6 personer pr. år.

Ansvaret for og administrasjonen
av Opplæringsordningen er tillagt
Transportøkonomisk institutt (TOI)
under Norges Teknisk-Naturviten-
skapelige Forskningsråd (NTNF).
Interessen har vært gledelig stor,
noe som sterkt understreker behovet
for en slik opplæring. I de 5 år Opp-
læringsordningen har vært utlyst har
det meldt seg over 200 søkere. 60-

70 pst. av søkerne har hatt eksamen
fra høyskole eller universitet.

Bakgrunnen for igangsettelsen
kan stort sett tilbakeføres til to ho-
vedårsaker:
1. Behovet for høyt kvalifiserte fag-

folk til de forskjellige samferd-
selsetater og trafikkselskaper
har vært stadig mere påtrengen-
de i de senere dr.

2. Tilgangen på kvalifisert perso-
nell til de samme institusjoner
og bedrifter har vært foruroligen-
de liten som en følge av den
manglende utbygging våre høye-
re læresteder har på dette felt.

24



Vi utvider vår merkantile sektor og
søker i denne forbindelse en yngre

SIVILOKONOM/
SOSIAL KONOM
som medarbeider.

Vedkommende vil bli knyttet til vårt
hovedkontor på Roa, men vil få hele
landet som virkefelt. Han vil få ar-
beidsoppgaver innenfor såvel offentlig
som privat virksomhet.

Vi ser gjerne at søkerne er mellom
30-40 år og at de har allsidig mer-
kantil praksis, gjerne fra offentlig virk-
somhet. Godt kjennskap til hullkort/
EDB er nødvendig.

Arbeidet er krevende, men byr på
store muligheter for en videre person-
lig utvikling et aktivt miljø i et av
Skandinavias største konsulentfirmaer.

Fast lønn, bil- og reisegodtgjørelse.

Skriftlig søknad sendes snarest til vår
adresse, Aslakveien 14, Oslo 7.

Nærmere opplysninger i tlf. 24 56 90.

INDUSTRIKONSULENT AS
BERGEN	 OSLO

	
REYKJAVIK

KØBENHAVN	STOCKHOLM
	

STAVANGER

Målsettingen for Opplæringsord-
ningen har vært å skaffe kvalifiserte
ledere som kan påta seg komplekse
utredningsoppgaver gjennomgåen-
de av tverrfaglig karakter i offent-
lig forvaltning, forskning og under-
visning med hensyn til transportpro-
blemer. Studieprogrammet legges
opp i samsvar med den enkelte kan-
didats utdannelse, erfaring og inter-
esse.

I store trekk kan utdannelsen skis-
seres slik:
1. Kandidaten får en innføring i de

oppgaver og problemer norsk sam-
ferdsel står overfor, og blir sam-
tidig informert om de metoder av
teoretisk og praktisk art som leg-
ges til grunn for problemløsnin-
ger. For å rasjonalisere og ef-
fektivisere denne innføring, går
kandidaten i løpet av første halv-
år gjennom et 100-timers spesial-
kurs i samferdselshistorikk, tran-
sportøkonomi,	 samferdselstek-
nikk, transportgeografi og opera-
sjonsanalyse. Kurset er siktet inn
på et meget avansert plan, og kan
vel best sammenlignes med
de «post-graduate»-studier man
kjenner fra utlandet.

2. Under denne første periode og
den påfølgende integrasjonstid er
kandidaten knyttet til institut-
tet og arbeider intimt sammen
instituttets forskere for derved
å bli fortrolig med den arbeids-
form og den metodikk som er for-
målstjenlig i praktiske problemer.

3. Etter hvert legger kandidaten og
instituttet i fellesskap opp en be-
stemt arbeidsoppgave innenfor
kandidatens interesseområde. Til-
sammen strekker utdannelsen
seg over 1 år, men kan forlenges,
ytterligere 1 år om så er ønske-
lig.

Som fagområde kan velges veg-
og trafikkteknikk, bildrift, jernbane-
drift, skipsfart, havnedrift, luftfart
og/eller samordning av trafikkopp-
legg og investeringer. Innenfor dis-
se områder kan arbeidsoppgaver
med trafikkanalyser, trafikkprogno-
ser, driftsteknikk, næringsgeografi,
kostnadsanalyser og rentabilitetsbe-
regninger velges. I studietiden vil
kandidaten kunne foreta besøk i be-
drifter, etater og institusjoner i inn-
og utland som arbeider innen sam-
ferdselssektoren. Etter ønske vil kan-
didaten få anledning til å lære an-
vendelsen av moderne hjelpemidler

som operasjonsanalyse og elektro-
niske databehandlingsmaskiner.

Kandidatene får full lønn etter
kvalifikasjoner i opplæringstiden, og
i tillegg kommer dekning av utgif-
ter til reiser, kursdeltagelse og stu-
dieopphold i utlandet.

For å sikre en rimelig form for
kontinuitet i opplæringen og etter-
utdannelsen har Samferdselsdeparte-
mentet satt som betingelse at kandi-
datene etter endt studium tilknyttes

private eller offentlige transportor-
ganer i inntil ett år.

Den interesse Opplæringsordnin-
gen hittil er omfattet med tyder på,
at behovet for en høyere etterutdan-
nelse på transportområdet er meget
stort. Det er viktig at såvel privat
industri som offentlig forvaltning
blir klar over hvilket supplement
til akademisk grunnutdannelse og
prak tisk erfaring Samferdselsdepar-
tementet's Opplæringsordning tilbyr.
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OM ElTERSPORM [HER UTDANNING
AV KONSULENT OLAV MAGNUSSEN

1. Innledning

Sett at vi ønsker A, utbygge vårt undervisningssystem
på en slik måte at vi unngår overkapasitet eller for
sterkt press på ressursene, når det er forutsetningen
at skolesystemet skal dimensjoneres på en slik måte
at tilbudet til enhver tid skal være lik etterspørselen
for hver utdanningstype. Det er da nødvendig å sette
opp realistiske prognoser for utviklingen i etterspør-
selen etter hver utdanningstype. Dette betyr videre
at man må kunne isolere de faktorer som i hvert en-
kelt tilfelle bestemmer etterspørselsutviklingen. Det
blir derfor et spørsmål om man kan komme fram til
teorier for etterspørselen etter de forskjellige utdan-
ningstyper.

Jeg skal her drøfte dette, og komme med empiriske
eksempler med utgangspunkt i etterspørselen etter
gymnasutdanning og universitets- og høgskoleutdan-
ning.

2. En teoretisk drøftelse av en etterspørselsmodell
for gymnasutdanning

Det er to hovedsynspunkter en kan legge til grunn.
for en analyse av etterspørselen etter de fleste utdan-
ningstyper :
a) Utdanning er konsum, og teoretisk bør derfor etter-
spørselen etter utdanning behandles på samme måte
som etterspørselen etter vanlige konsumvarer.
b) Etterspørselen etter utdanning er en form for in-
vesteringsvare-etterspørsel, og en teori for etterspør-
selen etter utdanning bør derfor bygge på teorier for
etterspørsel etter produksjonskapital.

Det er vanskelig A, trekke klare skillelinjer her da

nesten enhver form for utdanning både er konsum
og investering. Noen vil kanskje hevde at avgjørende
for hvilket av de to synspunkter som legges til grunn
er om utdanningen kan karakteriseres som almen-
utdanning eller yrkesutdanning. Når det gjelder yr-
kesutdanning vil investeringssynspunktet være sterkt
framtredende, mens man i de fleste tilfeller vil be-
trakte almenutdanning som konsum. Det er klart at
slike synspunkter innebærer en sterk forenkling av
det faktiske forhold. Selv om det rent utdannings-
messige innhold i almenutdanningen har form av kon-
sum så er det ikke tvil om at endel av den etterspørsel

som retter seg mot denne form for utdanning er av
institusjonelle grunner avledet fra etterspørsel etter
bestemte former for yrkesutdanning hvor etterspor-
selen er bestemt av hvilket yrke som gir maksimum
livsinntekt neddiskontert til idag. Etterspørselen etter
almenutdanning vil derfor i dette tilfellet måtte ana-

lyseres på samme måte som investeringsvare-etter-

spørsel. Et annet viktig moment er at fra foreldres
synspunkt vil den utdanning som deres sønn eller dat-
ter får, føre til en innskrenking i familiens konsum,
og det man betaler for barnas utdanning, vil derfor

kunne bli betraktet som en form for investering.

Når det gjelder yrkesutdanning så er det på den
annen side klart at en slik utdanning i seg selv kan.
føre etterspørreren opp på et høyere nyttenivå uav-
hengig av den inntekt som denne utdanning gir. Sett
fra det synspunkt kan yrkesutdanning derfor betrak-
tes som konsum.
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I det følgende har jeg valgt A, betrakte etterspørselen.
etter gymnasutdanning som en form for konsumvare-
etterspørsel. Grunnene til det er:
1) Formålet med utdanningen er A, skaffe individet et
visst minimum med ahnenutdanning. Denne utdan-.
ning er altså ingen yrkesutdanning.
2) Jeg tror de fleste individer først står overfor et
yrkesvalg etter examen artium, og først her vil in-
vesteringssynspunktet kunne komme inn. Jfr. imid-
lertid det som er sagt ovenfor.
3) I slike framstillinger som dette er det et sterkt be-
hov for forenkling. Det er ikke mulig A, trekke alle de
faktorer inn i modellen som en mener har innvirk-
ning på etterspørselen. En må velge ut de faktorer som
en synes er mest relevante, og håpe at en ikke fjerner
seg for langt fra virkeligheten.

I den vanlige etterspørselsteori for konsumvarer,
blir etterspørselen etter de forskjellige varer utledet
på grunnlag av gitte preferanser hos etterspørreren.
Konsumentens preferanser tas altså som et datum.
Preferansene kan nok variere fra person til person,
men man forsøker ikke å knytte disse variasjonene til
variasjoner i de bakenforliggende forhold hos konsu-
mentene. Disse gitte preferanser hos en konsument
blir vanligvis beskrevet ved hjelp av en preferanse-
funksjon. Det er nødvendig å modifisere dette opp-
legget når det gjelder etterspørsel etter utdanning.
Det antas nemlig at når det gjelder gymnasutdanning
er de viktigste etterspørselsbestemmende faktorer net-
topp de faktorer som karakteriserer de bakenforliggen-
de forhold hos hver konsument; som f. eks. intelli-
gensnivå, foreldres utdanningsnivå, hvor man bor,
hvilken sosial klasse man tilhører etc. Jeg vil her anta
at formen på individenes preferansefunksjon varierer
på en systematisk måte med variasjoner i hvert enkelt
individs bakenforliggende forhold. Dvs. at dersom to
konsumenters bakenforliggende forhold er nøyaktig
de samme, vil deres preferansefunksjon ha nøyaktig
samme form.

To individer med samme inntekt og som står over-
for samme pris på de varer som etterspørres, vil etter-
spørre forskjellige kvanta av de enkelte varer dersom
deres preferanser er forskjellige. Og da det er antatt
at preferansene varierer på en systematisk måte med
variasjoner i de bakenforliggende forhold, vil også
etterspørselen etter de forskjellige goder variere på
en systematisk måte med variasjoner i disse faktorer.

Maksimerer nå individet sin nyttefunksjon under
den betingelse at hans utgift til de forskjellige goder
skal være lik hans inntekt, kan vi utlede en etter-
spørselsfunksjon for gymnasutdanning lik:

(I)	 y = g(py , px , ri ,	 zni) ,

hvor yi er etterspørselen etter gymnasutdanning for

person nr. i, h er prisen på denne utdanning, pz er

prisen på andre goder enn utdanning, ri er individets
inntekt, og zu   z  variable som karakteri-
serer individets bakenforliggende forhold.') På grunn
av de forutsetninger som er gjort, vil funksjonsformen
g være uavhengig av hvilken person det er som etter-
spør.

3. En okonometrisk ettersporselsfunksjon for
gymnasutdanning

Denne etterspørselsfunksjon er basert på etter-
spørselen etter gymnasutdanning innen hvert fylke i
1963. Vi antar da at: en analog etterspørselsfunksjon
til (I) også gjelder i makro, men de enkelte variable
vil nå bli definert slik

= Den prosentdel av 16- og 17-åringene i fylke k

som søkte om A bli opptatt på gymnas i 1963

	

(k = 1, 	  20)

rk = Gjennomsnittlig inntekt i fylke k i 1000 kr. i 1962.

Da dette er en cross-section analyse vil vi her se bort
fra variasjoner i de enkelte priser, og vi tar videre
bare med to variable til å beskrive de bakenforliggende
forhold.

Disse variable defineres således:
zlk	 Prosentvis andel av befolkningen i aldersklas-

sen 40-59 år som ifølge Folketellingen av 1960
hadde middelskoleeksamen eller examen artium
i fylke k.

2k = Prosentvis andel av befolkningen i fylke k som
bor i tettsteder med over 2 000 innbyggere.

Uk = Uobserverbar stokastisk variabel.

Vi antar at den «sanne» relasjon mellom de variable er

lineær og av formen:

•(II) yk = oto + a1 rk 	a2z1k 	a3z2k 	uk

4. Kommentar til valget av de enkelte variable
og sammenhengen mellom dem.

Ad yk . Vi antar her at søkning til gymnaset er det
samme som etterspørsel etter gymnasutdanning.
Dette betyr at vi ikke regner med at skoledeknings-
prosenten har innvirket på søkningen, dvs. vi regner
ikke med at søkningen er påvirket av størrelsen på
tilbudet av gymnasplasser. 2)

1) For prisen på', gymnasutdanning burde vi egentlig ha
satt py , dvs. at prisen kan variere fra person til person. For
enkèlhets skyld ser vi bort fra dette her.

2) Korrelasjonskoeffisienten mellom yk og skoledeknings-
prosenten var i dette materialet 0,37.
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Ad z1k . Denne variable representerer foreldrenes
utdanningsnivå. Både norske og utenlandske under-
søkelser tyder på at foreldrenes utdanningsnivå er den
viktigste variable i en etterspørselsfunksjon for al-
rnenutdanning ut over det obligatoriske nivå. Intui-
tivt virker det også rimelig at det er slik idet vi her
står overfor en miljømessig påvirkning som kan være
meget sterk samtidig som den påvirker individet di-
rekte.

Ad z2k . Grunnen til at jeg har valgt å ta med denne
variable har to årsaker. Når en bor i tettbygd strøk
har en direkte adgang til gymnas, noe som nedsetter
kostnadene ved, eller prisen på, gymnasutdanning.
Størst betydning har vel imidlertid det forhold at ved
å bo på et større sted kommer mange mennesker i kon-
takt med hverandre. Etterspørselen etter utdanning
kan da få samme struktur som etterspørselen etter
varige konsumgoder, den sprer seg som smitte. I en
studie av gymnasfrekvensen i de enkelte kommuner
i Sverige i 1961 fant man at i kommuner hvor under
halvparten av befolkningen bodde i tettsteder gikk
bare 15 % av 16 åringene på gymnaset, mens den til-
svarende andel for kommuner hvor 90 % eller mer
av befolkningen bodde i tettbygde strøk var 33 %.
En del av forklaringen på dette ligger nok i det faktum
at en større andel av foreldrene hadde høyere utdan-
nelse og høyere inntekt i de kommuner hvor 90 % og
mer av befolkningen bodde i tettbygde strøk, men
noe av forklaringen ligger utvilsomt i at det A, bo i
tettbygd strøk har betydning i seg selv når det gjelder
etterspørselen etter utdanning.

To faktorer som det er antatt har stor betydning
for etterspørselen etter gymnasutdanning er intelli-
gensnivå og sosial klasse. Disse variable har vi ikke
kunnet ta med her, og jeg tror ikke det har noen be-
tydning. Det er nemlig grunn til å anta at det er meget
sterk sammenheng mellom intelligensnivå hos barn
og utdanningsnivå hos foreldre. Det samme gjelder
sosial klasse og utdanningsnivå hos foreldre. Dette
betyr at den eventuelle «forklaringskraft» som ligger
i disse to variable med hensyn på variasjoner i y, er
tatt vare på ved å trekke foreldrenes utdanningsnivå
inn i modellen. Når det gjelder den innflytelse andre
miljøfaktorer måtte ha på yk vil jeg anta at disse er
tilfeldige, at de delvis motvirker hverandre og derfor
er av mindre betydning.

For A, kunne estimere parametrene ao , a1, a2 og a3 i
(II), må vi gjøre visse forutsetninger om den meka-
nisme som har generert observasjonene av ya,. Da det
er klart at de variable rk , zu og z2k ikke kan påvirkes
av variasjoner i yk , vil de kunne oppfattes som ekso-
gene i denne modellen.

Det betyr at det er realistisk å anta at:
1) Den betingede fordeling av y gitt rk , z1k og z2k er

uavhengig av den marginale, simultane fordeling for

rk , zjik og Z2k •

Videre vil vi anta at:
2) uk er normalt fordelt med forventning lik 0 og med

varians lik 82, at kovar (xi, uj) = 0 for i = j, hvor

kovar står for kovarians. Forutsetningene for A, be-
nytte minste kvadraters metode til estimering av
parametrene er derfor oppfylt, og estimatene vil der-
for ha de velkjente optimale egenskaper.

5. Resultatet av beregningene.

Vi beregner først regresjonen av yk m.h.p. zu, og

finner:
(III) yk = 6,98 + 0,5604 zu 	R2 = 0,7851

hvor R2 er den multiple korrelasjonskoeffisient.
Vi har altså fått som resultat at en stigning på i %

i den andel av befolkningen i 40-59 års-alderen som
har middelskoleutdanning eller examen artium forer til
ca. 0,6 % stigning i etterspørselen etter gymnasutdanning.
Videre later det til at vi har funnet den viktigste fak-

tor bak denne etterspørsel, idet restvariansen bare er

21,5 % av spredningen rundt y = 5, hvor

1 20
= --k E yk etter at za er trukket inn i modellen.

k= 1

Vi skal imidlertid være forsiktige med A, legge for

mye i dette resultatet. Størrelsen 1?2 sier ingenting om

hvor presist estimert ac, og al er, og dessuten vil den

innbyrdes samvariasjon mellom zik og de to andre

variable vi foreløpig ikke har trukket inn i analysen

være av betydning for tolkningen av resultatet. Med

et sannsynlighetsnivå på 95 % finner vi følgende kon-

fidensintervall for de to parametre:

5,36 < ac, < 8,60 og 0,4147 < a2 < 0,7053

Tross våre få observasjoner er altså begge estima-

tene signifikant forskjellig fra 0.
Trekker vi nå de to andre variable inn i analysen,

får vi følgende resultat:

(IV) yk = 7,930 0,00039 rk + 0,552 zu + 0,028 z2k

R2 = 0,7978

Videre finner vi følgende konfidensintervall med
samme sannsynlighetsnivå som ovenfor:

2: 0,00093 <a1 < 0,00013 0,0527 < a2 < 1,0157

og
0,1740 < a3 < 0,2269
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Innføringen av de to nye variable i analysen har
ikke endret bildet noe særlig. Restvariansen er bare
blitt ubetydelig redusert, og av størrelsen på konfi-
densintervallene ser vi videre at ingen av de to nye
parametre kan sies Et, være signifikante på grunnlag av
vårt materiale. Derimot er estimatet på as fremdeles
signifikant til tross for at vi her bare har 16 frihets-
grader. Til gjengjeld er intervallet ganske vidt sam-
menliknet med størrelsen på punktestimatet.

Av denne drøftelsen kan man tilsynelatende trekke
den konklusjon at det bare er foreldrenes utdannings-
nivå som betyr noe for etterspørselen etter gymnas-
utdanning. En slik konklusjon kan vi imidlertid ikke
trekke. Det er vesentlig to grunner til det:
1) Vi har bare 20 observasjoner i denne analysen, et
antall som bare gir 16 frihetsgrader når vi benytter
likning (IV). Konfidensintervallene blir av den grunn
svært vide og våre estimater derfor nokså upresise.
Hvis vi hadde kunnet skaffe oss tilsvarende Observa-
sjoner på kommunenivå eller aller helst individual-
data, så ville kanskje inntrykket blitt et annet.
2) Den lineære samvariasjon mellom de tre høyreside-
variable er meget sterk, d.v.s. vi har et sterkt innslag
av multikollinearitet i materialet. Dette betyr at det
er svært vanskelig å få isolert hver enkelt variabels
bidrag til forklaringen av variasjonen i ya,. Dette er
antakelig forklaringen på at estimatet på al har nega-
tivt fortegn i dette materialet, et resultat som a priori
må forkastes. Denne vanskelighet aksentueres ved at
vi har så få observasjoner i materialet. Som illustrasjon
gjengir vi korrelasjonsmatrisen for de fire variable i
modellen.

Korrelasjonsmatrisen for de høyresidevariable er
her «rammet inn». Vi ser at det tildels er sterkere
lineær sammenheng mellom hver av disse og den uav-
hengige variable ya,. Dette kan være grunnen til at vi
ikke fikk signifikante resultater for estimatene
al og as .

Skal vi komme med en konklusjon på det som er
kommet fram hittil, så må den bli at foreldrenes ut-

danningsnivå er en viktig forklaringsvariabel når det
gjelder etterspørselen etter gymnasutdanning. Når det
gjelder de to andre variable vi har med i denne analysen,
så kan vi ikke på grunnlag av dette materialet si at inn-
tektsnivå og bosted har noen selvstendig innflytelse på
ettersporselen, men utelukke det kan vi heller ikke.

Det må i denne sammenheng understrekes at funk-
sjonen (II) antakelig er lite autonom overfor endringer
i den offentlige utdanningspolitikk. Hvis det f.eks.
ble lagt vekt på 4, skape realistiske alternativer til
gymnaset, ville nok parameterverdiene i (II) endres.

Dersom det er realistisk å regne med at korrela-
sjonsmatrisen gir uttrykk for en stabil sammenheng
mellom de eksogene variable, er det mulig å benytte
(III) som grunnlag for en prognose over den sannsyn-
lige utvikling i etterspørselen etter gymnasutdanning.
D.v.s. en benytter sammenhengen yk = 0,56 .
der P står for tilveksten i de enkelte variable over
det betraktede tidsrom. En prognose på dette grunn-
lag er gjengitt i tabell 1.

Tabell 1.

% av 16- og
17 åringer

Fylker	 som vil søke
til gymnaset

i 1970

Østfold  	 14,2
Akershus 	 21,7

Oslo  	 22,7
Hedmark  	 14,1

Oppland  	 11,7

Buskerud  	 12,6
Vestfold  	 15,1

Telemark  	 14,7
Aust-Agder 	 11,9

Vest-Agder 	 17,1

Rogaland  	 14,1
Hordaland  	 14,2

Bergen  	 22,4
Sogn og Fjordane 	 13,5
Møre og Romsdal  	 13,5

Sør-Trøndelag  	 15,3
Nord-Trøndelag  	 10,3
Nordland  	 12,2

Troms  	 8,5
Finnmark  	 11,3

Riket  	 15,0
(eller ca. 30 % av 16% åringene)
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Utviklede fylker

Tilbakeliggende fylker

Etter-
spörsel

Utg.pos.

Utg.pos.

FIGUR 1 Tiden

Svakheten ved et slikt opplegg er at en ut fra en
sammenheng som er utledet på grunnlag av en cross-
section analyse forsøker å si noe om etterspørselens
utvikling over tiden. Vi har f. eks. implisitt antatt at
hvis et fylke i perioden før 1963 brukte t år på å kom-
me fra søkernivå A til søkernivå B, så vine det samme
fylket om det hadde vært på nivå A i 1963 fremdeles
brukt t år på å komme opp på nivå B. Dette er en
urealistisk forutsetning. I 1960-årene har den øko-
nomiske vekst vært sterkere enn noen gang før, og
den vil antakelig fortsette i tilnærmet samme tempo.
Dette fører til at de ressurser som står til disposisjon
for den enkelte innbygger i åra framover kommer på
et helt annet nivå enn før. Dessuten er det en helt
annen innstilling overfor utdanning enn før. Dette
skulle tilsi at den tid det tar å komme fra A til B vil
bli kortere enn før. Dette vil da virke til at vi ved å
bruke (III) som grunnlag for en prognose antakelig
vil undervurdere utviklingen i de tilbakeliggende fyl-
kene. Utviklingen vil derfor antakelig bli som i fig. 1.

Ideelt sett burde derfor en prognose bygges på en
teori for etterspørselsutviklingen over tiden. Dette
skal vi ikke gå inn på her, da lite teori foreligger på
dette feltet.')

6. Et forsøk på bygge opp en enkel modell til
forklaring av studietilboyeligheten

Hvis vi nå hadde hatt en teori for etterspørsel etter
universitetsutdanning, ville det vært mulig A, binde
denne sammen med etterspørselsmodellen for gymnas-
utdanning, og dermed kommet fram til en prognose-
modell for utviklingen i søkningen til universiteter og
høgskoler. En slik modell finnes ikke, men et forsok
er gjort, som gir visse indikasjoner på hva som vil
skje i åra framover.

For året 1963 finnes det oppgaver fra hvert fylke
over studietilbøyelighet (søkere til universiteter og
høgskoler i Norge i % av artiumskull) og artianer-

frekvens (antall som tar examen artium i % av 19%
åringer). Dessuten vet vi hvilke fylker som har uni-
versitet og/eller høgskole. 2) Sett nå at vi antok at:

y .= f(xl, x2, u), hvor x1 er artianerfrekvens og

1, dersom det er universitet eller høgskole i

X2 = vedkommende fylke
I 0, dersom dette ikke er tilfelle

X2 er her en såkalt dummy-variabel. u er en uobser-
verbar stokastisk variabel og y er studietilbøyelighet.
Hvordan kan man underbygge en slik teori?

Det er vanlig A, anta at jo større seleksjonsbredden
blir på gymnasnivået, jo flere artianere vil det bli
som hverken er motivert for eller føler seg istand til
å gjennomføre et universitetsstudium. Videre er det
en svak tendens til at andelen av kvinner blant arti-
anerne stiger parallelt med artiumskullets andel av
19% åringene. Kvinner har tradisjonelt en lavere
overgangsfrekvens til universitetet enn menn. I fyl-
ker med høy artiumsfrekvens er også det generelle
inntektsnivå høyt, og gevinsten ved å gjennomføre
en universitetsutdannelse kan være lavere her enn i
fylker hvor inntektsnivået er lavere.

Dersom framstillingen ovenfor er realistisk vil det

å
bety at 2- <0.

bx,

For artianere som hører hjemme i fylker hvor det
er universitet eller høgskole, vil kostnadene ved
gjennomføre en universitetsutdamielse were lavere enn

for andre studenter. For gitt brutto livsinntekt vil

derfor «the rate of return» ved å investere i en universi-
tetsutdannelse bli høyere for slike studenter enn for

andre. Dette skulle tilsi at

by
>0.

Antagelig vil de som er sterkt motiverte for en uni-
versitetsutdanning være lite påvirket av denne effek-

ten, mens den vil bety mer for de marginalt motiverte.

En analyse med utgangspunkt i dette opplegget er

utført for det tallmaterialet som er nevnt foran ved

å anta at funksjonen f er lineær i x1 og x2 :

(V) y = bo 	-+ b2x2 u

1) Se imidlertid R. Stone: Mathematics in the Social Scien-
ces and other Essays. London 1966.

2) Hordaland og Akershus er reknet med her.

30



Kandidater

Også her er begge parametre signifikante med føl-
gende konfidensintervall:

Betingelsene for å benytte minste kvadraters me-
tode er her oppfylt, og vi får følgende resultater:

1) Når fylket har universitet eller høgskole:

y = +1,92x1 15,25x2 -I- 74,10 = ±1,92x1 -I- 89,35

2) Når fylket ikke har universitet eller høgskole:

y = +1,92	 74,10	 R2 = 0,386

Forutsetter vi at u er normalt fordelt med forvent-
ning 0 og varians 82, kan vi beregne konfidensinter-
vall for bl og b2 med sannsynlighetsnivå 0,95:
-÷- 0,52 > bl >	 3,32	 og 28,45 > b2 > 2,05

Konfidensintervallene er meget vide, noe som er
naturlig på bakgrunn av at vi bare har 17 frihets-
grader. Parameterestimatene er likevel signifikante.
Den relativt lave verdi på R2 tyder på at der også
finnes andre faktorer som varierer systematisk med
y enn de vi har inkludert her, eller at variansen for
den stokastiske komponenten nødvendigvis er stor i
et tilfelle som dette.

Denne analyse er også blitt foretatt for de åpne •

studier alene. Det er mulig at estimatene på bo , b1 og
b2 i (V) kan være påvirket av begrensninger av tilbudet,
idet vi her inkluderte de lukkede studier.

Ved hjelp av minste kvadraters metode finner vi
nå at:

3) Når fylket har universitet eller høgskole:
y =	 1,45 x1 + 18,3 x2 54,0 = 1,45 X1 -I- 72,30

4) Når fylket ikke har universitet eller høgskole:
y =	 1,45 x1 -I- 54,0	 R2 = 0,325

2.- 0,034 > b1 >	 2,886 og 32,41 > b2 > 4,27

A

Vi ser at 11311 er mindre her enn i eksemplet ovenfor.
Dette kommer nok av at vi der hadde inkludert de
lukkede studier som institusjonelt setter større krav
til evner og motivering enn de åpne. Estimatet på b2

er også større her enn i forrige eksempel. Innslaget av
studenter med marginal motivering er åpenbart større
for de åpne studier, noe som fører til at en nedsetting
av kostnadene ved utdanningen får større positiv ef-
fekt på etterspørselen.

Konklusjonen på denne undersøkelsen må bli at
det er en tendens til at studietilbøyeligheten går ned når
artiumskullet stiger relativt til ungdomskullet, og at det
er en positiv sammenheng mellom studietilbøyelighet og
det å bo i et fylke hvor det finnes universitet.

I de kommende år vil artianerfrekvensen stige
sterkt i fylker som ikke har universitet eller høgskole.
Men dette betyr ikke at vi da kan vente noen nedgang
i studietilbøyeligheten av den grunn. Det kommer av
at ekspansjonen skjer i fylker med lav utgangsposi-
sjon, og det vil derfor ta en tid før tendensen til lavere
studietilbøyelighet soin følge av store artiumskull vil
gjøre seg gjeldende. I denne forbindelse kan det nev-
nes at utviklingen for studietilbøyeligheten har løpt
parallelt med artianerfrekvensen i lengre tid.

Da «forklaringskraften» og autonomigraden til mo-
dellen vi har brukt er temmelig lav, kan det hende at
systematiske faktorer som virker sterkere på studie-
tilbøyeligheten enn de vi har benyttet, er blitt utelatt
av analysen. Av den grunn kan utviklingen bli en
helt annen eim det soin modellen skulle tilsi.

Studentforeningen «Frederik» har i disse dager tatt initiativet til å
lage en visebok for sosialøkonomi , studenter. Det er i sakens anledning
satt ned den tradisjonelle komité som har gått i gang med å plukke
ut viser og sanger som kan brukes i den miljøskapende virksomhet i
huset.

I boka håper vi også å kunne lage en avdeling for spesielle øko-
nomsanger. Materialet er ikke overveldende stort på dette felt, og
det er her vi håper kandidatene kan bidra med viser og sanger som
de kanskje har sunget i sin studentertid.

Altså: Kandidatene oppfordres til å rote rundt i hjernekister —
eller andre kister, og skulle noe ligge gjemt så skriv det ned og send
inn til Frederik, Frederiksgate 3, Oslo.
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A. I. E. S. E. C. -
EN ORGANISASJON I VEKST

A.I.E.S.E.C. er en internasjonal sammen-
slutning av sosialøkonomi- og handelshøyskole-
studenter som i dag har over 300 universitet og
høyskoler i 41 land som medlemmer. Det er en
upolitisk nonprofit og uavhengig organisasjon.
som ble startet i 1949, og har sitt internasjo-
nale sekretariat i Genéve. Blant de som støtter
organisasjonen, kan nevnes FN's tekniske råd,
ICC og Ford Foundation.

A.I.E.S.E.C.'s hovedoppgave er, gjennom
praktikantutveksling og lignende virksomhet, å
utdype norske økonomistudenters kjennskap til
handelsmessige og økonomiske forhold i andre
land, samt bidra til å gi utenlandske økonomi-
studenter kjennskap til tilsvarende forhold i
Norge. Den internasjonale utvekslingen av øko-
nomistudenter har etter hvert fått meget stort
omfang. I 1966 ble 6 000 studenter, derav 172
norske, utvekslet gjennom A.I.E.S.E.C., og for
Norges vedkommende er dette en økning fra

SOSIALØKONOM
BEDRIFTSØKONOM

Som efterfølger til en av våre
økonomer som skal overta annen
stilling •i industrien søker vi en
medarbeider med høyere øko-
nomisk utdannelse og interesse
for nærings- og bedriftsøkonom-
iske spørsmål.

Stillingen byr på allsidige og
interessante arbeidsoppgaver, med
hovedvekten på
— bearbeidelse og analyse av sta-

tistikk
— økonomisk utredningsarbeide
— informasjonsvirksomhet
for treforedlings- og trelastindu-
strien. Det kreves godt kjennskap
til og evne til vurdering av offi-
siehl statistikk, og god fremstil-
lingsevne.

Lønn efter kvalifikasjoner. Søk-
nader sendes til

SKOGINDUSTRIENES
ØKONOMISKE
INSTITUTT

Rådhusgt. 7 B, Oslo, tlf. 20 13 57.

1 NESTE NUMMER:

Referat fra

Soehkonomisk Samfunn's holigkonferanse
27. og 28. januar 1967

med foredrag av bl. a.
statsråd Helge Seip,
ekspedisjonssjef Jens L. Seip,
banksjef Tor Sekse,
dosent Lennart Holm,
planeringssjef Erik Hook,
forskningsleder Per Bredsdorff

31 i 1962. 172 utenlandske økonomistudenter
var i 1966 også ansatt i norske industribedrif-
ter, forskningsinstitusjoner og andre egnede
virksomheter.

Det er ikke urimelig å tro at en stor del av
de studenter som har eller kommer til å ha
praktikantopphold i Norge, før eller senere vil
inneha høye stillinger innenfor økonomi-, eks-
port- eller importsektoren i hjemlandet. Det vil
da være av verdi at disse ikke bare kjenner
navnet Norge, men at de selv har praktisert
her og fått innblikk i vår høye industrielle stan-
dard. Selv et relativt beskjedent antall personer
som får denne mulighet, kan et stykke på vei
kompensere vedkommende lands manglende
kunnskap om Norge og norske eksportartikler.

De utenlandske studentene som kommer hit,
blir tatt meget godt hånd om utenom arbeids-
tiden av A.I.E.S.E.C. Det legges opp et sommer-
program, som omfatter foredrag om Norge og
om norsk næringsliv, bedriftsbesøk, sightsee-
ing, ekskursjoner av turistmessig karakter,
selskapelig samvær etc., i en rekke av de stør-
ste byene. Studentene blir på denne måten godt
informert om Norge, såvel faglig som turist-
messig. Da også arbeidsgiverne legger opp me-
get gode arbeidsprogram for praktikantene, er
resultatet blitt at de aller fleste vender hjem
som varme «Norgesvenner». Den reklame for
Norge, norsk næringsliv m. v. dette kan med-
bringe, bør en satse på i fremtiden som et sup-
plement til det tradisjonelle eksportarbeidet
med varemesser, reklamekampanjer o. 1.

Som nevnt, arbeider også A.I.E.S.E.C. på an-
dre felter. Organisasjonen arrangerer konferan-
ser og seminarer med deltagelse av professo-
rer, og andre universitetslærere, bedriftsledere
og studenter fra en rekke land. I sommer ble
det holdt en meget vellykket konferanse i Lau-.
sanne under tittelen «Education for Internatio-
nal Business», og neste sommer vil det for før-
ste gang være Norges tur til å stå som arran-
gør av et seminar. Det vil bli holdt på Norges
Handelshøyskole, og emnet er «Shipping in a
Changing World». For Norge skulle dette være
et meget aktuelt emne, og A.I.E.S.E.C. håper
seminaret vil gi verdifulle impulser til fortsatt
fremgang i denne tradisjonelt viktige næring.
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