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NORGES KOMMUNAL- OG SOSIALSKOLE

Utdanning

i sykehusadministrasjon

Norges kommunal- og sosialskole vil fra 1. september 1975 gi et

undervisningstilbud i sykehusadministrasjon.

Utdanningen tar sikte på å kvalifisere personell til saksbehandler-

stillinger og ledende administrative stillinger i helse- og sykehus-

institusjoner.

Undervisningen i sykehusadministrasjon vil blant annet omfatte føl-

gende fag:

Helsevesenets organisasjon, medisinske fag, personaladministrasjon,

institusjonssosiologi, administrasjon, effektivisering, sykehusøkono-

mi, budsjettering og planlegging og EDB.

Som søkere tar skolen sikte på

Personer med praktisk yrkeserfaring fra administrative stillinger i

helse- og sykehusadministrasjonen og annet arbeid i sykehus og helse-

institusjoner.

Studenter som har gjennomgått grunnutdanningen ved Norges kom-

munale- og sosialskole.

Kandidater fra distriktshøgskolenes offentlig/administrative og øko-

nomisk/administrative studieretninger.

Også andre interesserte med en annen yrkeserfaring, men med til-

svarende kvalifikasjoner og akademisk bakgrunn, kan søke.

Søknadsfrist 1. mai 1975.

Søknadsskjema og plan

for utdanningen i sykehusadministrasjon

fås fritt tilsendt ved henvendelse til skolen.
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Konjunktursituasjonen

De internasjonale konjunkturer
har i over et år vært i stadig ned-
gang. Denne utviklingen er nå
også i ferd med å slå inn over
norsk økonomi. Norske eksport-
næringer møter en stadig mer al-
vorlig svikt i sin avsetning, med
varsler om at utviklingen heller
blir til det verre enn til det bedre.
Særlig for skipsfarten og deler av
verkstedindustrien er konjuktur-
svikten følbar. Norsk økonomi
har totalt sett greid seg bra til nå,
først og fremst takket were olje-
virksomheten. Utbyggingen på
kontinentalsokkelen gir nye sys-
selsettings- og avsetningsmulighe-
ter, og forventningen om store inn-
tekter gir økt internasjonal kre-
dittverdighet til å dekke under-
skudd i utenriksøkonomien.

De offisielle vurderinger av kon-
junkturutsiktene, såvel i Norge
som i andre land og i de inter-
nasjonale organisasjonene OECD
og IMF, er fortsatt gjennomgående
optimistiske. Det ventes stagna-
sjon i hele 1975, men ingen alvor-
lig forverring for svikten i syssel-
setting og produksjon. Denne hold-
ningen er naturlig, fordi spådom-
mer om en alvorlig krise er det
sikreste middel for å bringe fram
slike tilstander. Med et markeds-
økonomisk system er følsomheten
for skiftende forventninger meget
sterk.

For vel et år siden var vi på
vei inn i en konjunkturavslapping,
slik vi har hatt flere ganger for i
etterkrigstiden. Denne utviklingen
ble kraftig forsterket ved at olje-
prisen ble 3-4-doblet og de inter-

nasjonale betalingsstrømmer for-
skjøvet. Ved at oljeeksportlandene
ikke kan utnytte sine inntekter
fullt ut til import fra industri-
landene, må store deler av disse
inntektene plasseres i internasjo-
nale kapitalmarkeder. Herfra gis
det lån til land med valutamessig
underskudd, slik at disse kan be-
tale for blant annet sin oljeimport.
Hvis underskuddslandene prover å
redusere sitt underskudd ved å
begrense sin import utenom olje,
vil andre lands eksportetterspørsel
gå ned. Her ligger en hovedårsak
til at vi ser muligheter for en mer
alvorlig konjunktursvikt. Sett un-
der ett kan ikke industrilandene
unngå et handelsunderskudd, og
tiltak fra enkeltland vil bare velte
underskuddet over på andre.

De oljeimporterende land møter
nå et finansieringsproblem. I
prinsippet kan vi tenke oss tre
mulige svar på dette. For det
første kan oljeprisen bringes ned
igjen, slik at problemet blir
vesentlig mindre. Dette vil være
et hovedønske for de oljeforbru-
kende industriland, og det er målet
for USA's politikk. Vi vil ikke
regne med at dette lar seg g jen-
nomføre, og det vil ikke være i
Norges interesse som oljeekspor-
terende land. Den andre mulighe-
ten er å etablere internasjonale
låneordninger for underskudds-
landene, slik det dels allerede er
gjort og dels arbeides videre med.
Dette krever spesielle ordninger
for utviklingslandene, som har
særlig lav kredittverdighet og som
ikke kan betale hva oljen nå kos-

ter. Oljeeksportlandene mener at
de rike industrilandene da skal
bære hoveddelen av kostnad og
risiko. Det tredje mulige utfall er
at de land som ikke kan bære sine
valutautgifter, må innskrenke sin
import tilsvarende, fordi ingen vil
finansiere den for dem. Her ligger
en stor risiko for redusert inter-
nasjonal handel og for konjunktur-
svikt.

Gjennom IMF og OECD lages
finansieringsordninger for oljeim-
portlandenes underskudd. USA går

inn for at en låneordning under
OECD skal dekke størstedelen av
de behov som ikke lar seg dekke i
kommersielle kredittmarkeder.
Dette kan innebære at IMF skal
skjermes mot de til dels meget
lite kredittverdige land som vil
benytte en låneordning. USA's
forslag kan innebære at gjelden vil

bli bilateral mellom oljeeksport-
landene og kredittverdige OECD-

land, som igjen vil ha tilsvarende
bilateral gjeld med svake land,
som ikke selv kan oppnå kreditt
for sin import. De store beløp vil

da ikke gå til dekning av utvik-.
lingslandenes behov, men til enkel-
te Industriland, som gjennom van-

styre har bragt seg selv i en øko-
nomisk uforsvarlig situasjon. Det
vil være vanskelig for Norge å

avslå deltaking i en slik ordning,
som vil gå ut på å betale disse
lands oljeimport. Innenfor den
OECD-ordningen som nå drøftes,
vil f.eks. vårt bidrag til å betale
for Italias import kunne komme
opp i meget store beløp. Det er

all grunn til å tvile på både om
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vedkommende importland vil be-
tale tilbake slik gjeld, og på at
dens realverdi vil være bevart hvis
den blir betalt.

Den prisøkning som er gjennom-
ført for olje, er trolig den største
globale omfordeling av inntekt som
vi noen gang har hatt. Det er stort
sett en omfordeling fra de oljefor-
brukende industriland til en liten
gruppe utviklingsland. Vi kan se
det som positivt at industrilan-
dene avstår noe av sin velstand,
men de økte oljeprisene rammer
samtidig de fleste utviklingsland
forholdsvis hardere enn industri-
landene. Den uklare konjunktur-
situasjonen kan sees som en følge
av at verdensøkonomien nå skal
tilpasse seg en ny global fordeling
av kjøpekraft. Det gunstigste som
nå kan skje vil være at olje-
eksportlandene greier å tilpasse
seg de nye inntektene ved at
de oker sin import tilsvarende. Ut-
viklingen i den siste tiden tyder
på at dette skjer raskere enn det
har vært regnet med.

Omstillingene i verdensøkonomi-
en skjer sammen med en meget
sterk internasjonal prisstigning.
Denne prisstigningen fører til at
oljeeksportlandenes tilgodehaven-
der blir redusert i verdi, og for-
brukerlandenes gjeld blir lettet.
Oljeeksportlandene kan ikke sikre
seg mot dette, de kan bare øke
prisen på den olje de selger til
enhver tid. Ved å la inflasjonen
fortsette, kan industrilandene opp-
nå omtrent det samme som ved at
oljeprisen bringes ned. Oljeeks-
portlandene kan da finne det mer
gunstig å beholde oljen i jorden
inntil de kan bruke salgsinntek-
tene. Disse utsiktene kan også til-
si at utvinningen på norsk konti-
nentalsokkel bor. begrenses. Det
er negativ realrente i de interna-
sjonale kapitalmarkeder, og med
okt kapital som skal plasseres til de
vilkår markedet gir, kan slik plas-
sering bli enda mindre fordelaktig.

Vi ser det som mest sannsynlig
at fortsatt rask internasjonal
prisstigning sammen med omfat-
tende låneordninger blir veien
fram. Det er vanskelig å se noen
utsikter til at prisstigningen skal
bremses ned. Ingen forklaring på
den stadig sterkere internasjonale
prisstigning er alment anerkjent,
men vi bør ikke se bort fra at øk-
ende internasjonal likviditet kan
være en hovedårsak. Etter at
valutaordningen fra Bretton
Woods brot sammen, har inter-
nasjonal likviditet økt sterkt. Det
har ikke vært noen samlet regule-
ring for hoveddelen av denne
likviditetsøkningen, som er skapt
av landenes betalingsunderskudd
og overskudd. Med oljeeksportlan-
denes store overskudd i de nær-
meste år, må vi vente en fortsatt
rask vekst i internasjonal likvidi-
tet. Det er ikke påtenkt noen in-
ternasjonale tiltak for å begrense
det inflasjonspress som dette kan
gi.

Det ville være å ønske at de in-
dustrialiserte underskuddsland
selv sikrer seg økt kredittverdig-
het. Dette kan skje gjennom be-
grensing av det løpende forbruk,
til fordel for økte investeringer

realkapital. Oljeeksportlandene
gis da en viss sikkerhet for til-
godehavender, som alternativt må
gis ved at de overtar fordringer
på stadig mer av allerede eksi-
sterende kapitalverdier i under-
skuddslandene. De oljeimporteren-
de land bør begrense veksten i sin
levestandard i samsvar med den
reduksjon i reell inntekt som pris-
økingen på olje har gitt, slik at
ikke forpliktelsene skal veltes
over på fremtiden.

Om de umiddelbare utsiktene
framover kan vi nå sporre om vi
bor vente et alvorlig sammenbrudd
for internasjonal økonomi, om vi
må regne med en langvarig stag-
nasjon, eller om det er utsikter
til en rask tilpassing med ny kon-

junkturoppgang. Vi har imidlertid
ikke noe godt grunnlag for å gi
slike prognoser, tilsvarende som,
vi kan forutsi befolkningsutvik-
ling, forbrukssammensetning og
vridninger i næringsstruktur. For-
håpningene om en bedring mot
utgangen av 1975 innebærer bare
at et omslag vil kreve minst tiden
fram til da. Om det videre vet vi
intet.

Nasjonal økonomisk politikk har
gitt gode resultater, så lenge in-
ternasjonal økonomi tok vare på
seg selv. Det gjor den ikke lenger,
og vi har ingen ordninger for å
regulere internasjonal økonomi.
Gjennomføringen av nasjonale
økonomiske tiltak i mellomkrigs-
tiden, for å møte depresjonen den
gang, må ha vært langt lettere.

.Konjunktursituasjonen kan bli
vesentlig dårligere enn den nå er.
Men likevel er en langvarig og
alvorlig krise, som i 1930-årene,
meget lite sannsynlig. Lenge før
slike tilstander oppstår, må vi
kunne regne med at interessekon-
fliktene vil bli lagt mindre vekt på,
slik at den nødvendige internasjo-
nale enighet om å gripe inn blir
nådd.

Norges konjunkturutsikter er
nært knyttet til de internasjonale.
Vår situasjon er likevel spesiell,
ved at oljevirksomheten gir høy
innenlandsk etterspørsel og uten-
riksøkonomisk handlefrihet. Disse
mulighetene er også norsk nær-
ingsliv kjent med. Hvis de interna-
sjonale konjunkturer svekkes yt-
terligere, må vi vente et sterkt
press for økt oljeleting, slik at
denne virksomheten kan gi større
marked for norsk industri. it gi
etter for disse interessene, vil were
å rive bort grunnlaget for norsk
oljepolitikk. I et lengere perspektiv
må det være et meningsløst kon-
jukturtiltak.
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Spekulasjon og gevinst ved
handel med fast eiendom

AV
VITENSKAPELIG ASSISTENT ANTON S. BACHKE,
INSTITUTT FOR JORDSKIFTE OG EIENDOMSUTFORMING,
NORGES LANDBRUKSHØGSKOLE

Ulik bruk av fast eiendom har fort til store prisforskjeller for ensartede
arealer. Dette har gitt muligheter for spekulasjon og store gevinster ved han-
del med fast eiendom. Den tradisjonelle oppfatning at arveretten er en del av
eiendomsretten, ønsket om stabil bosetting og ønsket om å holde kapitalkost-
nadene ved overdragelsen så små at en landbrukseiendom gir en rimelig drifts-
inntekt har ført til at samfunnet ved hjelp av lovverket har lagt restriksjoner
på omsetningen av fast eiendom.

I As kommune i Akershus var det en sterk folkeøkning i tiårsperioden 1964-
73. Dette førte til stor etterspørsel etter tomter. Mulighetene for spekulasjon
var således gode. Det viste seg likevel at spekulasjon ikke forekom i særlig ut-
strekning. Derimot førte prisforskjellen mellom landbruksarealer og tomter til
at noen grunneiere mer eller mindre ufrivillig må avstå arealer og får meget
betydelige gevinster.

Fra landbrukskretser har en hørt påstander som
«Kapitalsterke personer kjøper eiendommer til høy-
ere priser enn økonomisk avkastning ved normal
drift tilsier», og «Dette prispresset er uheldig for
de som ønsker å ha yrke sitt i landbruksnæringa».
I den senere tid har vi fått endringer i odels- og
åsetesloven og konsesjonsloven samt at bruksverdi
nå skal legges til grunn ved forkjøp og ekspropria-
sjon. Disse virkemidlene har bl.a. til hensikt h
hindre en uheldig utvikling i eierstrukturen i land-
bruksnæringene. Dette er bakgrunnen for denne
artikkelen.

Har det vært mulig å drive spekulasjon i fast
eiendom i herredskommuner i den senere tid? Hvor
vanlig har spekulasjonen vært ? Hvem er det som
får gevinsten? Har gevinsten vært stor ? Vil det
fortsatt være mulig å drive spekulasjon i fast eien-
dom ?

Jeg skal forsøke å svare på spørsmåla. Det sentra-
le begrepet er spekulasjon. Med spekulasjon i fast
eiendom mener jeg beregning av cn sannsynlig
gevinst eller tap ved handel med fast eiendom innen
et kortere tidsrom.

Fast eiendom regnes for å være en sikker penge-
plassering. Stor sikkerhet gir vanligvis lav forrent-
ning av kapitalen. Kjøp av fast eiendom skulle
altså ikke gi særlig stor avkastning av kapitalen.
Drift av landbrukseiendommer gir en viss avkast-
ning, men gir ikke grunnlag for spekulasjon. Videre
kan kjøp av fast eiendom gi (spekulativ) mulighet
for redusert skatt ved at store inntekter fra annet
hold nyttes til avskrivninger på eiendommen., Her

vil jeg holde meg til hva handel med fast eiendom
i herredskommuner kan kaste av seg.

Prisene på fast eiendom varierer sterkt etter hva
areala skal brukes til ,og etter slektsforholdet mel-
lom kjøper og selger. SSB's statistikk over ting-
lyste hjemmelsoverganger viser noen tendenser i
prisutviklinga for fast eiendom. Tabell 1 og 2 viser
begge forholdet mellom pris ved fritt salg og fami-
liesalg av vanlig gårdsbruk og forholdet mellom
«andre eiendommer» og familiesalg. Tabell 1 viser
forholdstalla etter ,skyldmarkklasser mens tabell 2
viser forholdstalla etter år.

Statistikken omfatter ikke ekspropriasjon av
grunn til gater og veger. Familiesalg og fritt salg
omfatter vanlige gårdsbruk. Andre eiendommer om-
fatter fjellområder, tomter, skog, hus og «ikke
vanlige gårdsbruk». Andre eiendommer kan være
omsatt innen familien eller på det frie marked. Ta-
bellen viser at prisen i alle skyldmarkklasser har
vært størst når fast eiendom blir solgt til andre
formål enn landbruk. Sammenliknet med familie-
salg har eiendommer i skyldmarkklasse 3 (1,01 —
3,00 skm) hatt den høyeste prisen ved begge typer
omsetning . Dette er bruk på anslagsvis 20-60 da
fulldyrka -F tilhørende skog og utmark.

For fritt salg viser tabellen en tendens , i retning
av at forskjellen mellom prisen ved familiesalg og
fritt salg av landbrukseiendommer har oket fra
1964 til 1972. For andre eiendommer er det store
variasjoner i forholdstallet. Dette forholdstallet er
likevel alltid vesentlig storre enn forholdstallet for
fritt salg.
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Skyldmark

klasser

Omsetnin.gsform

Ar

Omsetningsform

Fritt salg 	

Andre eiekdommer 	

1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972
Gj.snitt

1964--72

1,6 2,0 2,1 2,3 2,2 2,4 2,6 2,3 2,4 2,2

4,0 5,4 6,4 6,2 8,7 5,9 4,3 6,4 8,5 6,2

Tabell 1. Forholdet mellom pris ved fritt salg og familiesalg, og mellom salg av andre eiendommer og familiesalg, etter skyldmarkklasser.
Gjennomsnitt for herredskommuner (unntatt Finnmark) i perioden 111-64-31112-72.

Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5 Klasse 6 Gjennom-

0,24 1)-0,50 0,51-1,00 1,01-3,00 3,01-5,00 5,01-10,00 og 7 snitt

skm skm skm skm skm > 10,00 skm klasse 1-7

1,9 2,1 2,3 2,5 2,3 2,3 2,2

5,8 6,7 7,2 7,6 5,7 4,2 6,2

Fritt salg 	

Andre eiendommer 	

Kilde: NOS XII 202, 224, 236, 254, NOS A 375, 428, 505, 572 og Statistisk ukehefte nr. 47/73.
1) Eiendommer med mindre skyldmark enn 24 øre er ikke med fordi statistikken ikke gir data for disse eiendommene. Denne nedre

grensa tilsvarer bruk på ca. 5 da fulldyrka	 tilhørende skog og utmark.

Tabell 2. Forholdet mellom pris ved fritt salg og familiesalg, og mellom salg av andre eiendommer og familiesalg, etter år. Gjennomsnit
for eiendommer med skm	 0,24 i herredskommuner (unntatt Finnmark).

Kilde: Se tab. 1.

De påviste prisforskjellene på fast eiendom har
gitt muligheter for store gevinster. Teoretisk sett
foreligger muligheter for kjøp og salg som vist i
tabell 3.

Tabell 4 er satt opp på grunnlag av tabellene
1, 2 og 3. Tabellen viser den relative gevinst eller
det relative tap som ulike kombinasjoner av kjøp og
salg i gjennomsnitt har gitt.

Kombinasjoner av kjøp og salg som etter gjen-
nomsnittstalla hverken gir gevinst eller tap, er
sløyfet i tabellen. Tabell 2 viser imidlertid at handel
av typen B-b og C-c også kan ha gitt betydelige
gevinster eller tap. Muligheten for gevinst var alt-
så normalt til stede i tre tilfeller. Denne ene mulig-
heten for tap er mer diskutabel. De fleste famine-
salg er fra far eller mor til sønn eller datter, og
spørsmålet om gevinst eller tap tillegges da ofte
mindre vekt enn ved andre eiendomshandler.

Ut fra SSB's statistikk over omsetning av fast
eiendom i herredskommuner, har det altså vært mu-
lig å drive lønnsom spekulasjon i perioden. Det over-
stående viser noen måter en kan få gevinst på. Men
markedet for fast eiendom har vært regulert ved.
flere lover, og dette begrenser sjansene for speku-
lasionsgevinster. Tilbud og etterspørsel etter fast
eiendom har variert fra fraflyttingsdistrikt til
pressområder. Denne variasjonen går ikke ,fram av
talla som er presentert ovenfor. For de skisserte
mulighetene til gevinst har antakelig distrikt
lite å si, men for størrelsen av gevinsten er distrikt
av vesentlig betydning.

Hvis selger har odel, har odelsloven gitt familien
til selger fortrinnsrett til kjøp. Konsesjonsloven har
favorisert innenbygdsboende. Åsetesretten har gitt
åsetesberettigede rett til å overta eiendommen for
billig takst, hvilket normalt har vært 3/4 av taksten
på eiendommen. Seerlig forhold knyttet til noen

kjøpere, har altså ført til at alle potenslelle kjøpere
ikke konkurrerte på lik fot. Årsaken til dette er
dels den tradisjonelle oppfatning at arveretten til
fast eiendom er en del av selve eiendomsretten,
dels et ønske om stabil bosetting og dels å gjøre ,

kapitalkostnadene ved overtakelsen så små at
landbrukseiendommen gir en rimelig driftsinntekt
for kjøperen.

Etter å ha pekt på noen muligheter for spekula-
sjon i fast eiendom og de viktigste restriksjoner i
lovverket, skal jeg forsøke å svare på spørsmåla i
første avsnitt.

For perioden 1/1-1964 -- 32/12-1971 fordelte
antall tinglyste hjemmelsoverganger seg som vist i
tabell 5.

Tabell 5 viser at hjemmelsoverganger innen fami-
lien har dominert. Hvis en sammenholder tabell 3
med tabell 4, er det rimelig at eiendomshandel av
typen A-c har dominert over Typene A-b og
B-c.

Omfanget av videresalg er det ikke mulig A ta
ut av SSB's statistikker. For å belyse omfanget av
videresalg av deler av eller hele eiendommer, har jeg
registrert samtlige tinglyste hjemmelsoverganger
for eiendommer > 0,24 skm. As kommune i perio-
den 1/1-1964 - 31/12-1973.

I dette tidsrommet hadde 109 eiendommer skiftet
hjemmelshaver. Bare fire eiendommer var omsatt
minst to ganger. 19 av de 109 eiendommene hadde
solgt eller festa bort areal. En eiendom var med
både blant de fire og de nitten slik at i alt 22
eiendommer har blitt nyttet til handel ut over den
forste omsetningen. Dette tilsvarer ca. 20 pst.
Tabell 6 er satt opp etter samme monster som tabell
3. Tabellen viser de kombinasjoner av kjøp og salg
som As materialet gir.

6	Sosialøkonomen nr. 2 1975.



Andre gangs

salg om-

fatter

Kombina-

sjon av kjøp

og salg

Hele	 Del av eien.-

eiendommen dommen')

Antall	 Antall

eiendommer eiendommer

Sum

Tabell 3. Mulighetene for kombinasjon av kjøp og salg. Kodet.

Solgt
Andre

ved/som Familiesalg Fritt salg
eiendommer

Kjøpt

ved/som a b c

Familiekjøp A	 . A-a A-b A-c
Fritt kjøp B	 . . . B-a B-b B--c
Andre eiendom-

mer C 	 1 ) 1) C--c

1 ) Pga. sin egenart i forholdet til a og b vil c antakelig alltid
komme i gruppa andre eiendommer ved videresalg.

Tabell 4. Relativ gevinst (+) eller tap (-) etter kombinasjon av
kjøp og salg. Talla viser gjennomsnittet for perioden og skyld-
markklassene.

Relativ gevinst (+ )

eller tap (-)

A-c + 6,2
B-c + 2,8
A-b + 2,2
B-a - 2,2

Kilde: Se tab. 1.

Som antatt, viste det seg at handel av typen A—c
dominerte. Denne typen var den eneste som skilte
seg ut hva antall angår. Andre typer handel var
jevnt fordelt og tilsammen mindre enn halvparten
av typen A—c. I As har videresalg med muligheter
for gevinst ligget på 20 pst. av antall omsatte
eiendommer 0,24 skm. i 10-årsperioden 1964—
1973, men hvor mange har hatt gevinst og hvor stor
har den vært?

Tabell 7 forsøker å gi svar.
Tabellen viser at eiendommene fordelte seg

noenlunde jevnt. Bruttoinntektene fra videresalg
varierte fra 500 kr. til ca. 2,1 mill. kr., i prosent av
kjøpspris fra 1 pst. til 409 pst. For alle eiendommer
hvor videresalg i prosent av kjøpspris var mindre
enn 100, omfatta videresalget bare en (liten) del av
eiendommen. Den totale nominelle oppnådde pris
ved videresalg var ca. 6 mill. kroner. Av dette var
ca. 5,2 mill. kr. gevinst når en regner med nominelle
kroner. De 7 eiendommene i gruppa < 5 pst. har
ikke hatt noen gevinst av interesse i spekulasjons-
sammenheng. For gruppa 5-10 pst. spiller feil ved
bruk av nominelle kroner liten rolle fordi videre-
salget hadde funnet sted senest ett år etter første
hjemmelsovergang. Feil som skyldes nominelle kro-
ner er større i de andre gruppene. Tiden fra kjøp til
videresalg er maksimalt 5 år og 8 måneder og i
gjennomsnitt 3 år og 6 måneder for disse gruppene.
Til tross for dette er det klart at 15 av 109 omsatte
eiendommer > 0,24 skm. i As, ca. 14 pst., har gitt
betydelig gevinst ved handel i perioden.

Hvem får denne gevinsten ? Tabell 8 viser hvor-
dan eiendommene i gruppene med gevinst fordelte
seg på kombinasjon av kjøp og salg.

Tabell 5. Tinglyste hjemmelsoverganger for eiendommer	 0,24

skm. i herredskommuner (unntatt Finnmark)  i perioden 111

1964-31112 1972'). Etter omsetningsform.

Omsetningsform Antall Prosent

Familiesalg (A) 	 35 745 69,2

Fritt salg (B)    5 972 11,6

Andre eiendommer (C) 	 9 893 19,2

Sum    51 610 100,0

Kilde: Se tab. 1.

1) For 1964 og 1965 er talla beregna.

Tabell 6. Eiendommer > 0,24 skm. i As som er omsatt to ganger

i perioden 111 1964-31112 1973 etter kombinasjon av kjøp og

salg, og etter hva andre gangs salg omfatter.

A-a 	

A-b 	 2 2

A-c 	 15 15

B-b 	

B-c 	

C-c 	 2 2 ) 3')

Sum 	 5 18 2 ) 23')

Kilde: Grunnboka for As.

1) Bortfesting av areal er regna som salg.

2) Den ene eiendommen er omsatt hel før den ble parsellert

ut.

Som ventet var det eiendomshandel av typene
A—a, A—b ,og A—c som dominerte. For As om-
folio disse kombinasjonene av kjøp og salg omlag
75 pst. av det totale gevinstgivende videresalg.
Hvis en begrenser seg til hjemmelsoverganger for
landbrukseiendommer, oker dominansen til ca. 85
pst. Det har altså vært vanligst at den som overtar
en fast eiendom innen familien får gevinsten. Den
normale overdragelse innen familien er at sønn
eller datter kjøper eiendommen av foreldrene, og
enten det var penger å tjene eller ei, ville overdra-
gelsen høyst sannsynlig funnet sted. Det er mulig
at tidspunktet for hjemmelsovergangen har vært
bestemt av skattetekniske og arveavgiftsmessige
grunner, men gevinsten ville i alle fall tilfalle den
samme kjernefamilien. Når en ser bort fra familie-
omsatte landbrukseiendommer som nærmest har
blitt «påtvunget» tomtesalgsgevinst, synes det
klart at spekulasjon i landbrukseiendommer har
vært ubetydelig i As i perioden.

Fra 1/1-1964 til 1/1-1973 har folketallet i As
økt fra 6986 til 9878. Rundt regna tilsvarer det en
fordobling av folketallet på 20 år. Økningen i folke-

Kombinasjon av kjøp

og salg
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Frekvens
Gruppeinndeling < 5% 5-50% 51-100% > 100%

Usikre

(anslått)
Sum         

Pris ved videre salg i prosent av kjøpspris 1, 1, 1, 2, 4,

4
7,14, 27, 36 58, 71, 97 136, 170,

178, 213,

290, 409,
60 1)

1,75

5-

50%

51-

100%
>100% Sum

1
1

4') 4 9

1 2

4 Sl) 6 15

Gruppeinndeling

Kombinasjon

av kjøp og salg

A-a 	

A-b 	

A-c 	

B-b 	

B-c 	

C-c 	

Sum 	

Tabell 7. Pris ved videresaly i prosent av kjopspris fordelt på grupper. Beregninger bygger IA nominelle kroner. Hver eiendom er bare
med en gang.              

Antall eiendommer i gruppa 	 6 4 3 7 2 22       

Kilde: Grunnboka i As.

') oo står for en eiendom av typen C-c som er kjøpt som råtomter og solgt fullt utbygd. Eiendommen er ikke med i de tall
som senere er oppgitt for total oppnådd pris eller gevinst.

Tabell 8. Antall eiendommer etter kombinasjon av kjøp og salg,
og etter grupper av pris ved videresalg i prosent av kjopspris.

Kilde: Grunnboka for As.
1) Den ene usikre er plassert i gruppa >5%, den andre i

gruppa 51-100%.

tallet har gitt en sterk etterspørsel etter tomteare-
aler. Fast eiendom i As har sannsynligvis gitt minst
like gode muligheter for spekulasjon av typene
A—c og B—c som gjennomsnittet for landet.

Innen kommunen har mulighetene for tomte-
salgsgevinst vesentlig vært knyttet til sentre og
planlagte utbyggingsområder. I alt har 29 av de
109 omsatte eiendommer arealer som ligger innen-
for de områder som «Generalplan for As kommune
1966-80» avsatte til framtidig omdisponering fra
landbruk til annen utnytting. Av de 29 eiendom-
mene er 19 bare omsatt en gang og har altså ikke
gitt gevinst ved handel i perioden. De resterende
10 eiendommene er omsatt udelte mer enn en gang
i perioden, eller det er solgt eller festa bort arealer
fra dem etter at de ble omsatt første gang. Tabell 9
viser fordelingen av de 10 eiendommene etter kom-
binasjon av kjøp og salg og grupper av pris ved
videresalg i prosent av kjopspris.

Tabellen viser at 9 av 10 eiendommer har hatt
en meget betydelig gevinst og at eiendomshandel
av typer A—c dominerer. Når en sammenholder
tabellene 8 og 9, viser det seg at 10 av 15 eiendoms,
handler med betydelig gevinst gjelder eiendom-
mer som ligger i de planlagte omdisponerte områ-
der. Videre viser det seg at hele 5 av 6 eiendommer

Tabell 9. Antall eiendommer med areal i planlagt omdisponerte

områder i perioden 1966-80, etter kombinasjon av kjøp og salg,

og etter grupper av pris ved videresalg i prosent av kjopspris.

Gruppeinndeling

S- Si-
>100% Sum

Kombinasjonig

av kjøp og sa

50% 100%

A-c 	 4 4 8

C-c 	 2

Sum 	 1 4 5 10

Kilder: Grunnboka for As og Generalplan for As kommune

1966-80.

i gruppa 100 pst. og 4 av 5 eiendommer i gruppa,
51-100 pst. har ligget i framtidig utbyggingsom-
råde.

Den største delen av gevinsten ved handel med
fast eiendom faller altså på familieomsatte land-
brukseiendommer i utbyggingsområdene. Omsetning
av landbrukseiendommer uten nærliggende sjanser
for tomtesalgsgevinst har bare for 5 av 80 eiendom-
mer i As (ca. 6 pst.) gitt noen gevinst i perioden
1964-1973. Total salgspris ved videresalget for
disse fem eiendommene var ca. 215 000 kr. Hvis en
regner med nominelle kroner, var gevinsten ca.
127 000 kr. Denne gevinsten er ubetydelig sammen-
lignet med de ca. 5,2 mill. kr. som er samlet gevinst
i perioden.

Konklusjonen må bli at mulighetene for speku-
lasjon i fast eiendom har vært svært begrensa.
Likevel har noen eiere av landbrukseiendommer i
utbyggingsområder fått store gevinster ved tomte-
salg. Disse eierne har meget ofte kjøpt eiendom-
men innen familien.

Til slutt vil jeg peke på noen momenter i til-
knytning til spørsmålet: «Vil det fortsatt være
mulig å drive spekulasjon i fast eiendom?». Nye
bestemmelser om bo- og driveplikt i konsesjons, og
odelsloven har som mål at eiendommen også skal
være arbeidsplass for eieren. Dette vil gjøre det
vanskeligere h foreta ren pengeplassering i land-
brukseiendommer. Utslaget av virkemidlet vil an-
takelig bli fall i prisen på landbrukseiendommer
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på det frie marked. De nye bestemmelsene om
erstatningsutmåling ved ekspropriasjon knesetter
prinsippet om at erstatningen skal tilsvare bruks-
verdi for ekspropriaten. Samme bestemmelser gjel-
der nå også for statens forkjøpsrett. Dette vil
bringe prisen for andre eiendommer (deriblant
tomter) ned mot det nivå som omsetningen av land-
brukseiendommer ligger på. Etter dette er det
rimelig at mulighetene for framtidig spekulasjon
blir mindre.

Kilder:

1. Generalplan for As kommune 1966-80.

2. Grunnboka for As.

3. NOS XII 202, 224, 236, 254.

4. NOS A 375,428, 505, 572.

5. Statistisk ukehefte rir. 47/73.
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Det kreves utdanning som sosial- eller siviløkonom.

Stillingen er plassert i lkl. 19.
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NYTT FRA NSF

I styret 9. januar ble Per Hal-
vor Vale (Norges Landbrukshøg-
skole) valgt til viseformann og
hovedstyrets medlem i kursrådet.
Grete Dahl (Statistisk Sentralby-
rå) ble valgt til sekretær. På det-
te årets første møte i hovedstyret
ble først og fremst diskutert møte-
og kursvirksomheten og medlems-
oppslutning en.

Lovene for Norske Sosialøko-
nomers Forening fastlegger i § 2
foreningens formål:

«1. å være et samlede forum for
alle sosialøkonomiske kandidater
og studenter,

2. å ivareta sosialøkonomens fag-
lige og økonomiske interesser,

3. å virke for en hensiktsmessig
utdannelse av sosialøkonomer,

L. d representere sosialøkonmene».

Sosialøkonomen burde være et
velegnet organ for meningsutveks-
ling om hvordan vi til enhver tid
best mulig kan gjennomføre fore-
ningens formål. Hovedstyret vil
derfor regelmessig gjennom tids-
skriftet gi uttrykk for syn på for-
skjellige sider av foreningens virk-
somhet. Kanskje kan vi dermed
få i gang en diskusjon som kan bli
en nyttig kurskorreksjon fra tid
til annen. Denne gang vil jeg be-
handle medlemsmøtene.

På generalforsamlingen de siste
ti år har det jevnt over blitt klaget
over dårlig oppslutning om med-
lemsmøtene. Selv faglig - poli-
tisk gode emner trekker ikke uten

videre medlemmene til motene.
Jeg tror at en meget viktig for-
klaring på den dårlige oppslutning,
som ikke er spesiell for vår fore-
ning, er den store mengde fore-
ninger som konkurrerer om vår
knappe tid. Jeg kan ta den for-
holdsvis typiske situasjon fra
mitt eget arbeidsfelt, som er sam-
ferdselsplanlegging. I de første år
etter embetseksamen var de brede
faglige foreningene forholdsvis
enerådende i møteboken. Med prak-
sis følger økende spesialisering,
og en rekke foreninger gir et fag-
lig tilbud som man ikke uten vi-
dere kan lukke øynene for. Slike
tilbud kan være metodeorienterte,
f.eks. operasjonsanalyse eller re-
gionale planleggingsmetoder; sek-
tororienterte f.eks. samferdsels-
foreninger eller problemorienterte
f.eks. støy. Etter noen års praksis
havner man lett i den situasjon at
et titalls foreninger konkurrerer
om en på forhånd meget knapp
tid. Dertil kommer politiske fore-
ninger og fritidsaktiviteter. Uten
en god porsjon standhaftighet vil
familielivet kunne bli et lett offer
for presset fra all den forenings-
virksomhet som omgir oss med
dårlig samvittighet om vi ikke
«følger med».

Trass i de vanskelighetene vår
forening står overfor når det gjel-
der å gi et godt møtetilbud som
vekker gjenklang, tror jeg fore-
ningen skal mote utfordringen
med et variert fremstøt. Etter
min tro ligger svaret i å utforme

tilbudet etter den enkle antagelse
at de enkelte generasjoner sosial-
økonomer har forskjellige møtebe-
hov. Følgende opplegg kan derfor
kanskje være et brukbart svar på
utfordringen:

Samarbeid med andre forenin-
ger om fellesmøte, også for å
gi våre medlemmer et supple-
rende motetilbud.
Et vist antall faglig- politiske
møter i egen regi. Vi bor sann-
synligvis prøve å finne emner
i grenselandet mellom flere
fagområder.
Klubbaftener som innebærer at
foreningen leier et eget lokale
med alle serveringsmuligheter.
Her kan vi motes etter ar-
beidstid, spise, knytte gamle
kontakter og hygge oss sam-
men. Når dette tilbud blir
kjent som er fast del av fore-
ningens møtevirksomhet, bor
vi overveie å ha et kåseri o.l. i
løpet av klubbaftenen.

Noen av medlemsmøtene tror jeg
vi bør søke å holde i eller nær de
arbeidssteder som får sine proble-
mer diskutert. Denne ncerhet til
problemene kan kanskje gi med-
lemsmøtene mer liv og dybde. Jeg
tror også det er en fordel om mo-
teprogrammet er kjent for et halvt
år om gangen. Dette er imidlertid
lettere sagt enn gjort, men kan
være et mål å arbeide mot.

Dag Bjørnland.
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Problems of educational
development in develop-
ing countries *
BY
CAND.OECON BIRGER FREDRIKSEN,
UNESCO, PARIS

•■•■■ 

This article reviews some of the particular difficulties experienced by the poor
countries in developing their educational systems, and contrast their problems
to those of the rich countries. The focus is mainly on the quantitative problems
such as problems related to the expansion of the number of pupils enrolled at
school and to the acheivement of universal primary education. It is not at all
unusual that at least half the children entering the first grade in a developing
country leave before the end of the fourth year without even having acquired
permanent literacy. In this way a considerable fraction of the total educational
investment made by these countries is entirely lost.

1. Introduction.
The economic gap between rich and poor

countries has become a central issue of our time.
In spite of large efforts during the last decade to
increase economic growth in the developing coun-
tries, the gap was wider at the end of the period
than at the beginning for a number of countries.
Figures quoted in Pearson (1969) show, for exam-
ple, that while the Gross Domestic Product for the
period 1960-1967 grew at an annual rate of 3,6%
per capita for the developed countries, the corres-
ponding rate for the developing countries was only
2,5% 1 ).

At the same time, the contrast between the
rich and poor within most of the developing coun-
tries themselves remains. While large segments of
their populations are pitifull poor, unemployed,
suffer from malnutrition and live in miserable
housing, a very smal segment enjoys great afflu-
ence. The information available suggests that in
some developing countries the income and wealth
has become even more unequal in recent years, see
United Nations (1972).

The gap in the level and speed of economic
development between the two groups of countries
is reflected in the development within the individual
sectors. In education, one of the sectors where the

*) I owe thanks to Professor T. Thonstad of the Uni-
versity of Oslo for commenting upon an earlier draft
of this article.

1.) The term ozleveloping» country refers to all coun-
tries with the exception of Japan, Australia, New Zea-
land, USSR, Canada, USA, Israel and the European
countries, all of which are classified as «developed»
countries. The terms «developed» country and «rich»
country are employed as synonyms in this article. The
same is true of the terms «developing» country and
«poor» country.

developing countries made the most spectacular
effort during the last decade, the differences be-
tween the two groups are still striking. The purpose
of this article is to review some of the particular
difficulties experienced by the poor countries in
developing their educational systems and to con-
trast their problems to those of the rich countries.
Four developing and one developed country have
been selected for a quantitative study. These
countries, which were chosen according to data
availability and similarities in the structure of
their educational systems, are Colombia, Iran,
Niger, Zambia and Netherlands2 ). In addition.,
reference will be made to the developed and deve-
loping countried considered as groups.

The article concentrates on the purely quantita-
tive educational problems, that is, problems related
to the expansion of the number of pupils enrolled
at school and, in particular, to the achievement of
universal primary education. Some of the more
qualitative problems will also be discussed briefly,
mainly to emphasise that the issues which have
been the focus of discussion in the developed
countries during the last decade are indeed still
more serious in the developing vvorld 3 ).

2) It is worth noting that among the four developing
countries only Niger belongs to the group of 25 coun-
tries considered by the United Nations as the «least
developed» of the developing countries. Both Iran and
Zambia are, for example, countries which are rich in
terms of natural resources. The 25 least developed
countries include Botswana, Burundi, Chad, Dahomey,
Ethiopia, Guinea, Lesotho, Mali, Malawi, Maldives,
Niger, Rwanda, Somalia, Sudan, Uganda, Tanzania,
Upper Volta, Afghanistan, Bhutan, Laos, Nepal, Sik-
kim, Western Samoa, Haiti, North Yemen. It is expected
that Bangladesh will be added to this list.

3) See Eide (1973) for an excellent review and dis-
cussion of these issues.
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Table 1. Enrolment by level, 1960 and 192O. Both sexes.

The Netherlands Zambia Colombia

1960 1970
0/0

Growth

1960-70

1960 1970
0/0

Growth

1960-70

1960 1970
0//c.

Growth

1960-70

Primary education 	 1 415 703 1 462 376 3 287 183 688 803 140 1 690 361 2 915 584 72
Secondary education 	 765 000 1 000 512 31 3 398 55 412 1 531 253 786 630 000 148

Higher education 	 93 000 176 589 90 0 1 671 22 660 103 835 358

Total 	 2 273 703 2 639 477 16 290 581 745 886 157 1 966 807 3 649 419 86

Iran Niger

1960 1970

Primary education 	 1 429 590 3 002 858
Secundary education 	 295 321 1 056 787
Higher education 	 19 815 74 708

Total 	 1 744 726 4 130 603

1960 1970
0/c)

Growth

1960-70

22 292 66 902 200

4 996 26 672 434

137 116 715

19 841 63 610 221

°X)
Growth

1960-70

110

258

277

137

Source: Unesco (1973c).

The article starts by reviewing the trends in the
number of pupils enrolled during the last decade.
Section 3 discusses the factors which numerically
determine enrolment in primary education in order
to illustrate some of the most serious problems
encountered by the developing countries in their
efforts to increase enrolment. Section 4 illustrates
the heavy educational «burden» on the labour
force in the developing countries caused by the
large proportion their school-age population consti-
tute of the total population. Finally, Section 5 dis-
cusses some of the more qualitative educational
problems specific to developing countries.

2. Expansion of enrolment between 1960 and 1970.
While developed countries take universal primary

education for granted and either already have or
are rapidly moving towards a system of universal
secondary education, most developing countries are
still not in a position to give a minimum of basic
education to all their children. While the developed
countries as a group in 1970 had some 93 % of
their children aged 6-11 and some 86 % of their
children aged 12-17 in school, the corresponding
figures for the developing countries were 60 %
and 32 % respectively, see UNESCO (1974). The
statistical data available for the recent past indicate
furthermore a slowdown in the annual growth
rates of enrolment as compared to the period 1960
—1965, see UNESCO (1973) and (1974). For some
countries this slowdown in enrolment growth has
lead to a stagnation or even decline in the enrol-
ment ratio.

Table 1 gives figures for enrolment in primary,
secondary and higher education in 1960 and 1970
for the five countries covered. We note the consi-

derably higher growth at all levels for the four
developing countries as compared to that of the
Netherlands. For example, the enrolment in pri-
mary education in Niger increased by about 200%
during the decade as compared to 3 % for the
Netherlands. We also notice that for all countries
the growth was relatively faster for higher edu-
cation than for secondary education, which in
turn grew faster than primary education. Hence,
for Zambia the enrolment in secondary education
was in 1970 sixteen times that of 1960.

Table 2 gives the number of pupils enrolled in
each age-group in relation to the size of the cor-
responding population (i.e. the enrolment ratios) 4 ).
The table shows clearly the large difference
between the Netherlands and the remaining four
contries. None of the latter had as much as 50 %
of their children aged 6-11 in school in 1960 and
in spite of an impressive growth during the period,
only Zambia had passed 60 % in 1970. The diffe-
rence is even larger for the two other age-groups.
We notice moreover the significant difference
between the four developing countries themselves,
particularly the extremely low enrolment ration for
Niger which in 1970 had only some 10 % of its
children aged 6 11 years in school. It should be
noted that Niger is not the only developing contry
with extremely low enrolment ratios. For example,

4 ) These ratios are calculated on the basis of data
classifying enrolment by age and not, as is often the
case, by dividing the number of pupils in primary edu-
cation by the number of children that according to legal
regulations should be enrolled at that level. Due to late
entries and repetition, this latter procedure often gives.
grossly overestimated enrolment ratios for developing
countries. It giver, for example, for Iran an enrolment
ratio of 62 % for the age-group 6-11 insteda of 52 %.
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Table 2. Enrolment ratios, by age-groups, 1960 and 1970. Both sexes.

The Netherlands Zambia Colombia Iran Niger

1960 1970 1960 1970 1960 1970 1960 1970 1960 1970

Pupils aged 6-11	 ...... 92 93 42 64 48 57 32 52 4.6 10.4

Pupils aged 12-17 	 70 78 11 43 29 42 19 34 1.3 5.1

Pupils aged 18-24 	 10.5 15.6 0.2 2.0 2.5 5.7 3.7 7.3 0.02 0.15

out of the 38 African countries with a population
exceeding one million inhabitants, 6 countries had
in 1970 an enrolment ratio of less than 20 % and
only 11 had more than 60 % of their children aged
6 11 in school. Similarly, only 3 of the 25 least
developed countries had in 1970 more than 60 %
of their children in this age-group in school, and
9 countries had enrolment ratios lower than 20 %
for this group 5 ).

Below, we shall examine the most important of
the factors which numerically determine enrolment
in order to point out differences between the
Netherlands and the four developing countries in
each of these factors, This will illustrate some of
the specific problems that the deceloping countries
encounter in their efforts to increase enrolment.
We shall limit this discussion to primary education,
not only because this is easier, taking into account
the data available, but mainly because universal
primary education is a common concern for almost
all developing countries today.

3. Factors determining enrolment ia primary edu-
cation.

For the five countries covered here, the legal
entry age to primary education is 6, apart from
Colombia where it is seven. The duration is five
years in Colombia, six years in the Netherlands,
Iran and Niger, and seven years in Zambia. In the
case of no late entries, 6 ) the total enrolment at
this level at any given dato will depend om the
trend over the previous years in :

i) the population aged six years (growth of the
school age population),

ii) the percentage of the six-year-old's admitted
to school (the intake rate),

iii) the repetition and droput within the system
(educational wastage).

3.1 The growth of the school age population.
The relative effect of growth of the population

in the school-going ages on enrolment depends on
the size of the intake, repetition and dropout rates.
Thus, for developed countries where the intake rate
is close to 100 % and where the repetition and drop-
out rates are relatively low, the growth of enrolment
in primary education is almost exclusively deter-
mined by growth in the population. Table 3 shows
the growth in the number of children aged 6 years
between 1930 and 1970.

5) See Unesco (1974), p. 7.
6) Entries to primary education after the normal age

of admission.
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The table shows that the four developing contries
had a rate of growth between 2.7 and 3.4 times
that of the Netherlands. Thus, while the latter
country could keep pace with its growth in the
school-age population by increasing the number of
new entrants to primary education by some 11 %
during the decade, the four developing countries
needed to increase their number of new entrants by
between 30 % and 37 %.

The rapid growth of population in developing
countries, caused by high birth rates and rapidly
declining death rates, is likely to continue in the
foreseeable future. For the period 1970-1985 the
number of six-year-olds is projected to grow at an
average annual rate of 2.9 % for the developing
countries (excluding China) as compared to 0.7 %
for the developed countries. The corresponding rate
of growth during the 1960's was 2.8 % for the
former countries and 0.6 % for the latter.

Apart from the direct effect rapid population
growth has on the possibilities for expanding
enrolment and improving the quality of education,
it also tends to reduce the potential contributing of
education towards more social equailty. Experience
suggests that programmes designed to reduce
inequalities between boys and girls, between urban
and rural areas or between the upper and lower
classes of society are the ones which are likely to
get sacrificed first when resource constraint start to
make themselves felt7 ).

3.2 The intake rate.
While practically all children in the developed

countries enrol at school when they attain the
legal entry age, in developing countries only a
fraction of the children is ever admitted to school,
and among those who are admitted, only a certain
number starts at the legal entry age. Thus, for
Colombia 23 % of the new entrants to Grade I of
primary education in 1968 were more than 8 years
old and 12 % were over 10 years old 8 ).

Late entrants ra ise at least two problems : firstly,
the children who start their education at the age of
10 should not necessarily be taught in the same
way as or together with those who enter at the age
of 6. Secondly, for a period of time the number of
new entrants to Grade I may, due to late entries,
exceed substantially the population aged 6 years.
Thus, in 1968 the total number of new entrants
in Colombia as a percentage of the 6-year-old
population was 118 % in the urban areas and 134 %

7) See, for example, Unesco (1973b).
8) See Unesco: IIEP (1972), p. 134.
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Table 3. Number of children aged 6 years in 1960 and 1970.
Both sexes. (Thousands)

Country

Number of children

aged 6 years
Percentage

increased

during the
1960 1970

period

Netherlands •	 •	 • 222 246 11
Zambia 	 101 136 35
Colombia 	 491 675 37
Iran 	 675 876 30
Niger 	 90 120 33

in the rural areas 9 ). These percentages show that
the pattern and rhythm of admission is changing
rapidly so that many of the children who were not
enrolled at the age of 6 were admitted later. This
is the case in many developing countries, although
few have yet reached a rate as high as that of
Colombia.

One might question why Colombia, with such a
high intake rate, had an enrolment ratio of only
57 % for the age-group 6-11 in 1970. To under-
stand that, we have to examine the third factor
determining enrolment, namely repetition and drop-
out.

3.3 Educational Wastage.
The term «educational wastage» refers to the

combined effects of the two events repetition (i.e. a
year spent by a pupil in the same grade as the
preceding year) and dropout (i.e. leaving school
before the completion of a cycle or level of edu-
cation). The extent to which wastage thus defined
equals inefficiency depends on the objectives of
the educational system. Since these objectives
differ between countries, what is considered to be
inefficient in one country is not necessarily so
considered in another. For example, to repeat a
grade might in one country be regarded as wastage
of educational resources while another country
might regard this as an appropriate measure of
dealing with slow learners. The importance of
these events depends also on the level of education
at which they take place. Hence, while pupils who
leave secondary education prematurely might do so
because they have obtained the desired education,
dropout from the lower grades of primary education
might be regarded as wastage if the child relapses
into illiteracy. It is sometimes assumed that this
will be the case for children who leave school before
they have completed grade 4 of primary education.

It is not the purpose here to go into the details
of this problem. A number of studies have been
carried out, all of which indicate that the amount
of repetition and dropout is large in most developing
countries -to). Judging from responses to a
questionnaire issued by the International Bureau

9) See Unesco: IIEP, op. cit. p. 133.
10) See Brimer (1971) and (1972), and Unesco: IBE

(1972) for a survey of the literature in this area.

of Education requesting the various countries to
list what they consideres to be the most serious pro-
blems in the fields of education, both developed and
developing countries regard educational wastage
as one of the most important problems. The diffe-
rence, however, is that while most developed
countries have already reduced repetition to a
minimum through automatic promotion and are
seriously trying to identify and attack the causes
of droput, the developing countries have still a
long way to go. The problem cannot be solved by
one administrative decision which eliminates, repe-
tition in favour of automatic promotion and
dropout by introducing compulsory education. These
events depend in a complex way on economic
conditions, cultural environment, etc. Most studies
carried out show, for example, that poverty is the
most important cause for droput and it will certain-
ly take more than one administrative decision to
change that. Statistics available show moreover
that dropout from primary education in rural areas
is often due to the fact that the schools do not
provide education at all grades. Thus, the children
after having completed the two first grades of
primary education are expected to follow the two
next grades in another village. With no available
school transportation, one night be tempted to
name this phenomenon« kickout» from school rather
than «dropout».

A second important factor that makes wastage
more serious for poor than for rich countries is
that their educational resources are relatively more
scarce. The more repetition, the less places will be
available for other children not yet provided for
whose educational potentiality and progress might
be better than that of the repeaters. Furthermore,
the cost of providing classrooms, equipment and
teachers for pupils who will drop out of school
before acquiring even functional literacy, might
easily by bearable in terms of resources for rich
countries, but a serious hindrance to educational
and social advance for poor countries.

Table 4 presents repetition and dropout rates for
the five countries. The table indicates very different
patterns for these countries. On the one extreme
are the Netherlands and Zambia both with low
dropout and repetition rates, and on the other
extreme are Colombia and Niger with very high
rates. In between is Iran with relatively low droput
rates, but quite high repetition rates. Zambia's
low repetition rates are due to automatic promotion
which was introduced a few years ago, and the
relatively high droput rate between grades four
and five is due to the fact that grade four is the
er d of the first cycle of primary education. Thus
ti is rate is not a real droput rate.

The «input/output» ratio is a statistical index
often used to indicate the «efficiency» at which a
given number of successful school leavers is «pro-
duced». It is calculated by dividing the number of
pupil-years spent by the number of successful com-
pleters. The ratio thus obtained is again divided
by the prescribed duration of the cycle. If the
whole cohort completed primary education without
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Table 4. Dropout and repetition rates. Latest year available. Both sexes. (Percentages)

Year
Repetition rates by grade Dropout rates, by grade

2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6

Netherlands 	 1970 6.0 3.4 2.1 1.9 1.2 1.0 11.2 1.0 0.6 0.3 2.0

Zambia 	 1971 0.4 0.5 0.9 3.7 0.5 1.4 1.0 0.4 0.5 0.5 22.1 1.0 0.9

Iran 	 1967 13.6 14.2 10.7 8.7 8.6 10.1 7.1 4.9 3.5 3.4 1.7

Colombia 	 1967 24.0 18.9 15.7 11.7 9.7 23.0 19.8 15.1 11.9 9.8

Niger 	 1969 15.8 18.3 17.9 17.9 22.5 38.4 9.7 9.8 13.8 9.9 16.5

repetition, this ratio would be 1.00. A pupil who
repeats once but completes the cycle will thus, in a
system of six grades, have used seven pupil-years
to complete. A pupil who drops out after grade 3
without previous repetitions accounts for three
pupil-years. As he does not complete, all three are,
by using this method, counted as a loss. If the
system had only those two pupils, the «input/out-
put» ratio would be:

number of pupil-years

number of completers x
prescribed length of cycle

For the Netherlands the input/output ratio was
1.03 for the cohort starting in 1966, while it was
1.21 for Zambia, 1.25 for Iran, 2.00 for Colombia
and 2.25 for Niger. Thus, Niger had to «produce»
2.25 times more pupil-years compared to the optimal
situation, while the Netherlands had to «produce»
only 1.03 times more. We emphasise once again the
purely statistical nature of this index, but it does
illustrate the difference between educational sy-
stems with low as compared to high repetition and
droput rates.

The two events, repetition and droput, affect
differently the output and costs per graduate in a
school system. Repetition alone leads to increased
costs per graduate, but does not reduce the number
of graduates. Droput (if considered entirely as
wastage) increases the cost and reduces the number
of graduates. In this sense droput may therefore
by regarded as more serious than repetition. We
shall in the next section examine in more detail
the consequences of high droput rates.

3.4 Consequences of dropout.
The rapid increase in enrolment during the last

decade illustrated above was common for most
developing countries. As a total for all developing
countries the enrolment during the period 1960-
1970 grew by 69 % for primary education, 132 %
for secondary education and 168 % for higher
education. The corresponding increase in enrolment
for the developed countries was 14 %, 40 % and
125 % respectively, see UNESCO (1973c).

The performance of an educational system
should however be measured in terms of the quanti-
ty and quality of the output produced and not in
terms of input, e.g. by counting the number of
pupils enrolled. (Counting the number of pupils
does not even give a correct picture of the student
input as they are enrolled in different grades). If
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one regards the level of output from the systems,
instead of the level of input, the high dropout
rates observed for many developing countries cast
some doubt on the significance of the rapid expan-
sion of enrolment in terms of increased output. As
an example, let us assume that two countries in a
given year both have 60 % of their children aged.
6-11 enrolled at school. In Country A this enrlo-
ment ratio might have been obtained by enrolling
each year 60 % of the children aged 6 years and
keeping them all at school throughout a six-year
period. In Country B, this enrolment ratio might
have been obtained by enrolling all children aged
six but, due to high regular dropout, maintaining
only 20 % at school by the end of the six-year
period. If the enrolment rations are used as proxy
for the level of output from the system, in relative
terms the outputs are equal for the two countries.
However, if the fraction of those who successfully
complete six year of education is used, the output
of Country A is three times that of Country B. If
the efficiency at which the two systems achieved
the output is measured by the input/output ratio
defined under point 3.3 above, the effciency of Coun-
try B's system might be smaller or larger than three
times that of Country A's depending on the distribu-
tion over time of the dropouts (dropouts in the be-
ginning of the six years mean less loss than dropout
later).

The notion of successful leavers from, for
example, primary education is a too restrictive
measure for output. It is difficult to define in
meaningful, measurable terms the objectives of any
cycle of the educational system. However, for
primary education it might be argued that one of
the main objectives, possibly the main objective
of the first few grades, is to produce literate
children. It is sometimes assumed that a pupil has,
on the average, to complete grade 4 of primary
education to become and remain literate. Pupils
who drop out before grade 4 are considered likely
to relapse into illiteracy. To illustrate this pro-
blem, we shall calculate the percentage of children
starting grade 1 of primary education in a given
year who reach successive grades of the cycle.
This in done in Table 5 which show the school
history (in statistical terms) of one selected cohort
for each of the five countries covered here 11 ). Un-

11) The data presented in Table 5 are derived by
reconstructing the school history in statistical terms of
the children starting grade 1 of primary education in a
given year. See Unesco: IBE (1972) for a detailed
explanation of this technique.
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Table 5. Survival rates for selected cohorts. Both Sexes.

Country

in 2 3 4 5 6 7

Netherlands 	 1966 98 97 95 94 92
Zambia 	 1971 99 98 97 76 74 73
Colombia 	 1967 70 52 43 37
Iran 	 1965 92 87 83 80 77
Niger 	 1968 86 75 62 54 41

fortunately, the data available allow us to calculate
the percentage only of the children enrolled in
grade 1 in a given year who will reach successive
grades and not the percentage of those who will
actually complete each grade.

Table 5 shows that while 92 % of the 1966 cohort
reached the last grade of primary education in the
Netherlands, the corresponding percentage was 77
for Iran, 73 for Zambia, 41 for Niger and only 37
for Colombia. The figures are not strictly compar-
able since the data refer to different cohort and
the length of primary education differs between the
five countries. Still, the considerable dropout in
Colombia and Niger appears clearly. For Iran the
dropout is lower. As commented earlier, the rela-
tively high «dropout» for Zambia between grades
4 and 5 is due to pupils who leave the educational
system after having completed the first cycle of
primary education.

If, for the sake of illustration, we consider that
all pupils dropping out before grade 4 relapse into
illiteracy, this would mean that only 43 % of the
1967 cohort for Colombia became literate, while for
Niger 62 % of the 1968 cohort became literate.
We notice also that only 70 % of the Colombian
cohort reached grade 2. The data presented in
UNESCO : IBE (1972) for Colombia also illustrate
the serious inequalities between rural and urban
areas existing in many developing countries. While
44.2 % of the children in urban areas starting
primary education in 1960 completed all five
grades, only 3.4 % of the children in rural areas
completed. Moreover, 49.2 % dropped out after
grade 1 and 85.7 % had dropped out before
reaching grade 3. In 1960, 52 % of total enrolment
in grade 1 in Colombia was in the rural areas.

The figures for Niger can also be used to
illustrate the percentage of children in a given age-
group who reached grade 4 and how this percentage
developed during the 1960's. Table 3 shows that
Niger in 1960 had 90.000 children aged 6 years.
The enrolment that year in grade 1 was 9,200, i.e.
some 10 % if we, for the case of this example,
assume that all new entrants came from this age-
group12 ) . Table 5 shows that, of the cohort

12 ) As the size of each age-group does not usually
vary much and a child in general starts school only
once, the fact that new ,entrants come from several
age-groups does not introduce serious errors as long as
the age structure of the new entrants does not change
rapidly over time.

starting in 1937, some 62 % or 5,700 pupils reached
grade 4. Thus, aosuming that the 1960 cohort be-
haved similarly to the 1967 cohort, only about
5,700 or some 6.3 Ye' of the 90,000 children reached
grade 4 and thus became literate according to our
assumption. This means that some 84,300 children
of this cohort remained illiterate, 80,800 because
they were never enrolled at school and 3,500 be-
cause they dropped out before reaching grade 4.

In 1970 Niger had 120,000 children aged 6
years. Using the same procedure as above, we
find that out of the 21,830 children enrolled in
grade 1 in 1970, assuming that they follow the
same pattern as the 1967 cohort, 13,535 or 11.3 %
will reach grade 4. This means that some 106,465
shildren of this cohort will remain illiterate, 98,170
because they were never enrolled at school and
8,295 because they dropped out before reaching
grade 4. Thus, although in relative terms there was
an improvement during the decade, the calculated
number of children who remained illiterate from
the 1970 cohort was considerably larger than for
the 1930 cohort (105,465 as compared to 84,300).

Colombia and Niger are far from being the only
developing countries which have high levels of
dropout. Figures published in UNESCO (1974)
suggest that, for all the developing countries taken
together, only some 54 % of the children starting
grade 1 in 1967 reached grade 4. For Latin America,
only 42 % reached grade 4 while the corresponding
figures for Africa and South Asia were 67 % and
53 % respectively. These figures should be interpre-
ted with care as the data available on dropout
are scarce and often unreliable. However, there is
no doubt that they suggest the magnitude of the
problem. It is not at auu unusual that at least half
the children entering the first grade in a developing
country leave before the end of the fourth year,
without even having acquired permanent literacy.
It is doubtful that all the investment in their edu-
cation is entirely lost, but a large portion of it
certainly is, representing a considerable fraction of
the total educational investment made by these
countries. Added to this comes the socially impor-
tant fact illustrated above for Colombia that
dropout in rural areas is often considerably higher
than in urban areas.

4. Demographic structure and education burden.

4.1 Dependency rate.
The rapid growth of the school-age population

in the developing countries illustrated under point
3.1 above is caused by rapid decline in child
mortality and continued high birth rates. Together,
these two factors have also shaped the broad-
based age pyramid typical for developing countries.
This section illustrates the implications of the
differences in age-structure between developing and
developed countries on the education burden to be
carried by the labour force of the two groups of
countries.

Column 1 of Table 6 gives the number of children
aged 6-11 years per 1,000 persons in the labour

Cohort

starting

1grade

Percentage of enrolment

in grade 1 reaching grade:
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Table 6. Dependency rates, age structure and labour force

participation rates (1970).

Number of

children

aged 6-11

per 1,000

people in

the labour

force

Number of

pupils per

per 1,000

people in

labour

force

Number of

children

aged 6-11

per 1,000

people

aged

15--64

Labour

force

participa-

tion

rates

1 2 3 4

Western

Europe 	 227 210 156 66.1
Zambia	 . . . 449 289 340 67.8
Colombia 	 608 347 347 54.4

Iran 	 620 321 334 57.3

Niger 	 529 55 328 53.2

Source: The figures for labour force and labour force par-

ticipation rates were derived from ILO (1971).

force in 1970. This rate will be referred to as the
dependency rate. The four developing contries had
a dependency rate of between 2.0 (Zambia) and 2.7
(Iran) times that of Western Europe, which has this
time been included for reasons of comparison13 ).
This means, for example, that in order for Iran
to be able to enrol all children in this age-group
and have the same number of pupils per teacher
as has Western Europe, this country would, other
things being equal, need 2.7 times as many teachers
per 1000 persons in the labour force as Western
Europe.

The importance of the difference for countries
which are poor in most things, and particularly on
well-educated teachers, should be underlined.

Column 1 illustrates the burden if all children
aged 6-11 were at school. Column 2 of the same
table gives the number of pupils aged 6 11 years
actually enrolled in 1970 per 1,000 persons in the
labour force. The table shows that three of the four
developing countries had a higher number of
pupils aged 6-11 years per 1,000 persons in the
labour force than Western Europe. Thus, taking
Iran as an example, in spite of having an enrol-
ment ratio of only 52 %, the number of pupils
actually enrolled represented still 1.53 as many
per 1,000 persons in the labour force as that of
Western Europe. In fact, even with an enrolment
ratio of only 34 %, Iran would have had a depen-
dency rate as high as that of Western Europe. It is
also interesting to note in this connection that the
total enrolment in primary, secondary and higher
education in Western Europe in 1970 represented
424 pupils per 1,000 persons in the labour force.
This compares with 620 for Iran only to provide
primary education to all children aged 6-11.
Although the unit cost is higer at the second and

13 ) Western Europe includes, according to the defini-
tion used by the United Nations: Western Germany,
France, Netherlands, Belgium, Austria, Switzerland,
Luxenmbourg, Monaco and Liechtenstein.
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third levels than at the first level, these figures
suggest that for a given resource input per pupil,
it might be as expensive for a developing country
to provide primary education for all children aged
6 11 as for a developed country to provide, say,
compulsory primary and lower level secondary
education.

The main reason for the difference in dependency
rates discussed above appears clearly from the two
last columns of Table 6. Although three of the four
developing countries had considerably lower labour
force participation rates than that of Western
Europe, it is the difference in age-structure which
is the decisive factor. In fact, the four countries all
had more than twice as many children aged 6-11
per 1,000 persons aged 15-64 as had Western
Europe.

Finally, it should be noted that even if fertility
were to decline rapidly, leading to a less rapid
increase in the school-age population, the structure
of the population would change only slowly over
time so that the developing countries for the
foreseeable future will continue to have a depen-
dency rate much higher than that of the developed
countries.

4.2 Teacher requirement.
The dependency rate indicates the potential

mpact of differences in age-structure and labour
'orce participation rates on the «burden» of edu-
mtion on the labour force. Whether or not these
differences lead to real discrepancies in educational
0,osts cannot be answered without examining the
extent to which the pupils in the various regions
are provided for with teachers, classrooms, equip-
ment, etc. As we are here concerned with primary
education only, the number of teachers is the most
important factor, accounting for 80-90 pst. of the
total recurrent costs at this level in most countries.
One possible way of comparing the real burden of
a given enrolment is therefore to compare the
number of teachers per 1,000 persons in the labour
force between countries. This is done in columns
1 and 2 of Table 7 for 1960 and 1970. The table
shows that in 1970 Western Europe had, on the
average, 0.85 % of the total labour force was
teaching in primary schools. The figure was lower
for Niger and higher for the three other countries.
For example, even with an enrolment ratio of
only 52 % in 1970, Iran had 1.15 % of her labour
force teaching primary education as compared to
0.85 % for Western Europe. The figures for 1960
and 1970 taken together show a considerable increase
in the burden for all the developing countries while
the increase was much more moderate for Western
Europe.

The pupil/teacher ratios given in columns 3 and.
4 indicate that Western Europe, due to low popula-
tion growth (and therefore low growth of enrol-
ment) during the decade, were able to reduce the
pupil/teacher ratio by more than could any of the
four developing countries by increasing only slightly
the percentage of the total labour force occupied as
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Table 7. Number of teachers in primary education per 1,000
persons in the labour force and pupil !teacher ratios.

Number of

teachers per

1,000 persons
in the labour force

Pupil/teacher

ratio

1960 1970 1960 1970

Western Europe .. . 7.8 8.5 30 25
Zambia 	 4.4 9.0 50 47
Colombia 	 9.5 11.8 38 37
Iran 	 6.7 11.5 31 38
Niger 	 0.7 1.9 41 39

primary school teachers. The figures also suggest
that the four developing countries might have paid
the price of rapid enrolment growth by having
a large number of pupils per class. Whether this
is true or not can however not be seen from these
figures as the pupil/ teacher ratio, in addition to
class size, depends on factors such as the number
of teaching hours provided per week for the pupils,
and the weekly teaching load for the teachers.

A more realistic indicator of the differense in
education burden between rich and poor countries
would probably be to compare the number of pri-
mary school teachers to the part of the labour
force which has an education high enough to be a
potential teacher instead of to the total labour
force. This would give a more realistic indication
of the differense in burden between rich and poor
countries, as people who have completed a certain
level of education are relatively scarcer in devel-
oping countries than unqualified members of the
labour force. Unfortunately, the data available from
the population cencus for these countries do not
allow us to examine the question.

5. Other problems.
We have above illustrated some of the obstacles

to decresasing the educational disparities between
rich and poor countries in terms of enrolment at
school. Our thesis has been that, although the rich
countries also have difficulties in catering for the
increased demand for education, the problems are
moist serious in the developing countries as they
occur at all levels of education, including primary
education. Furthermore, the constraints on expan-
ding enrolment are more serious in the poor
countries due to lack of qualified teachers, to rapid
population growth, to high dependency rates, etc.

The obstacles related to the expansion of school
enrolment are, however, only one part of a much
more complex picture. Numerous other problems,
related particularly to the quality and relevance of
education, have to be solved before the developing
countries can achieve an educational system adapted
to their needs. Some of these problems are common
to both rich and poor countries, others are specific
to the developing world. Futhermore, improving
the quality of education in developing countries

cannot be seen independently of such problems as,
for example, extending basic education to all. They
are both imperative, and are both competing for the
same limited resources.

A far-from-complete list of problems specific to
developing countries would have to include the
following points: (i) Shortage of qualified teachers:
This problem is particularly relevant for African
countries and specially for secondary and higher
education. Teacher shortage leads to over-crowded
classes, use of unqualified teachers and importation
of foreign teachers. For example, out of 2779 secon-
dary school teachers in Zambia in 1972, 84 % were
foreigners, see Zambia (1972). The dependence on
foreign teachers does not only mean that expansion
of enrolment for secondary education relies heavily
on the availability of foreign teachers, but it also
has implications as regards, for example, the class-
room activities (the pupils are not taught in their
mother tongue, the way of instruction used by a
foreigner is not necessarily adapted to the local
situation, etc). A different type of problem in
connection with the use of foreign teachers may be
illustrated by the situation in some former African
colonies where the school vacation takes place in
the months when it is summer in Europe since this
is the period when the teachers want to visit their
relations. Thus, the school vacation is adapted to
the needs of the foreign teachers and not to the
rhythm of life of the countries concerned.

The use of foreign teachers has political implica-
tions also. Many former colonies are eager to
reduce the differences between the various ethnic
groups and tribes in order to promote «nation
building». The school system plays an important
rôle in this task, and foreign teachers are not
necessarily best suited to perform this function.

(ii) Lack of appropriate instructional material:
Many pupils in developing countries, particularly in
Africa, do not have written instructional material
in their own language. This forces the children to
use textbooks in foreign languages which they may
not yet have learnt properly. Furthermore, these
textbooks are in general designed for the use of,
for example, European children, and therefore use
examples and illustrations which may be completely
unknown to the local population. This problem is
particularly serious for countries which do not have
any one unifying national language. For example,
Zambia with a population of about 4 million, has
some 43 national languages, of which 9 major ones.
All instruction is therefore carried out in English.
Another example is offered by Mexico where more
than 50,000 villages representing over one million
inhabitants do not speak the national language 14 ).
The task here is not merely that of securing more
effective language teaching in school, but also to
unify the cultures within a single nation through
the medium of a common language.

14 ) See Brimer and Pauli (1971) p. 100.
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(iii) The relevance and appropriateness of the
content of education:

The curriculum of many former colonies has until
recently remained and still remains in many coun-
tries as imported from the former colonial powers
whose economic and soscial conditions and cultural
heritage were very different from those of the
former colonies. The changing conditions brought
about by independence and national development
have made these curricula even more irrelevant.
For example, one may question the utility of offering
(as was the case until recently) latin as one of the
foreign languages in secondary education in a
country such as Zambia. The imported educational
methods, structure and curriculum were further-
more designed for education of a small élite,
mainly administrators. This system is proving to
be inappropriate both as a mass educational system
and as a means of providing the skills needed in the
country. This latter point is illustrated by the grow-
ing surplusses in many developing countries of
certain types of graduates while manpower short-
ages exist in other sectors. As a matter of fact
unemployment among graduates from secondary
and higher education is already a known pheno-
menon in many developing countries. One may
therefore question how long the enrolment in
secondary and higher education can expand at the
present rate in countries that for a long time to
come will continue to have basically agricultural
economies. The modern sectors can only provide
jobs for a small fraction of the total labour force.
Yet almost everywhere educational systems tend to
orient and train people for work in the modern
or «urban» sector. One might therefore question.,
as does Coombs (1968), whether the basic orien-
tation of these educational systems is not «grossly
out of line with the future needs of their students
and with the development needs of their society» 15 ).
There seems to be a need for these countries to
concentrate on training young people to engage
constructively in the work of modernising agri-
culture and rural life instead of preparing them for
jobs in a modern sector which hardly exists. Many
developing countries are now trying to do this.

Concluding Remarks
In spite of the large efforts made in most devel-

oping countries during the last decade to reach
universal basic education, the achivement of this
goal is, for most of them, still distant. While the
industrialised countries take universal primary edu-
cation for granted and either already have or are
rapidly moving towards a system of universal
secondary education, a majority of the children in
the developing world has not even the opportunity
to learn to read and write. The content of the edu-
cation offered is furthermore often so ill-adapted to
the needs of the pupils that a large proportion of
those who do learn to read and write still remain
functionally illiterate. Hence a majority of the

15) op. cit. p. 81.
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children in the developing world are condemned to
life of illiteracy unless they are later rescued by an
adult literacy programme.

The educational problems encountered today by
developing countries are not likely to find an
early solution. Their population in the school-going
ages is expected to continue to grow at a rate
several times that of the developed countries. Even
if the fertility were to decline rapidly, their
dependency rate would remain much higher than in
the developed countries for many years to come as
the ags-structure of the population changes only
slowly over time. Thus, however urgent are the
solutions to the developing world's problem of
future population growth, their educational systems
must face up to the consequences of that growth
even sooner, since many of the future enrolments
are alredady born.

Despite these problems, there is little agreement
as to needed reforms. It seems however obvious
that the developing countries cannot continue, as
is often the case, to aim at achieving an educational
system with more or less the same content and.
structure as that of the developed countries. Edu-
cation is already consuming a large proportion of
national income, and there are many competing
demands on public funds. One might therefore
question whether it will be at all possible for many
African and Asian countries to achieve universal
primary education during the next decade or two
within the formal school system, and at the same
time improve the quality of the education offered.
The most commonly proposed remedy to these pro-
blems is possibly innovations in the traditional
ways of teaching. These innovations must however
lead to reduction in unit costs in order to be of
interest. So far most of the use of teaching medias
seems to increase instead of decrease the cost per
pupil. Non-formal or out-of-school education is
also proposed in order to reach the children not
enrolled in the formal school system. However, there
is little evidence so far to show that out-of-school
education would necessarely lead to lower costs per
pupil made literate. The tendency in some developing
countries now seems to be to reduce the length of
primary education to four or five years and to be
very selective for 'enrolment in 'secondary and
higher education. The aim of such a policy is to give
basic education to as many as possible and limit
enrolment at the further levels to the needs of the
countries for qualified manpower. These needs are,
however, not always easy to define.
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Kontroliteori og
makroøkonomis stablisering

AV
SIVIUNGENIOR ARILD NORMANN NYSTAD,
NETHERLAND, SCHOOL OF ECONOMICS, ERASMUS UNIVERSITY

Vi	 innføre et begrepsapparat fra kontrollteorien (Kybernetikken) som er
ïe!evani for ancayse av makrookonomiske modeller i forbindelse med styrings-
rolAtilac og stabi7iscringuo!itikk

013tkaalkontro!,l, modalkontroll og styrbarhetsgrad er sentrale elementer i en
sik anaZyse. Vi vil formuere en dynamisk multiplikator akselleratormodell og
foreta en analyse av denne ved hjelp av dette begrepsapparatet.

1. Beskrivelse av multivariable dynamiske system.

✓i ønsker å formulere en matematisk modell av vårt

m.akrookon,omiske system som er egnet - til å bli ana-
lysert vha.kontrollteori (reguleringsteori).

✓i har således et kontinuerlig dynamisk system som
vi ønsker å beskrive ved hjelp av vektorer og funk-

sjonssammenhenger i tidsplanet; Modellen må be-

skrive de trekk i makroøkonomien som er vesentlige og
vil derfor ikke være nøyaktig i alle detaljer. Pr. de-
finisjon er modeller uvirkelige. Vi bygger modeller for

spesielle formål, ikke for alle mulige formål.. Det er da

viktig å vite hva våre modeller skal gi svar på. -Vi

kan ha forskjellige modeller av samme system alt etter

hva vi ønsker å utrette med dem. Hensikten Med
modellen er ikke h imitere for imitasjonens skyld Men

muliggjøre visse beslutninger. Vi må således redusere

nøkkeltrekkene av realitetene til en form som man be-.

hersker. Modeller er verdifulle både for å forstå syste-
met som man lager modell over, og for å lage forut-

sigelser i planmessig øyemed.

Vi antar at vi kan beskrive vårt makroøkonomiske
system på følgende generelle form :

dx
 	 x	 u v t)	 (1.1)
dt —

y = g(x)
Her er

['xi]
x2

x = . = tilstandsvektor

L xn]

r Ui

U2

kontrollvektor (styrin.gsvektor, pådrags-

vektor)

Ur

Vi

v=
V2

= forstyrrelsesvektor (variable som gene-

reres fra omgivelsene)   

vs

Y2

y = . = målevektor (variable som måles)

Lyn,

L og g er funksjorissammenhenger.

Hvis vi tilnærmet kan beskrive systemet lineært

antar modellen formen:

dx	 .
	  x = Ax Bu Cv	 (1.3)
dt

(1.2)	 y -= Dx	 (1.4)

A, B, C og D er matriser.

Denne formuleringen kan betraktes som en lineari-

sering omkring stasjonær tilstand.

Ligningene (1.3) og (1.4) kan også illustreres vha.

et blokkdiagram som i fig. 1.1. Blokkdiagram kan

enkelte tilfelle hjelpe en med å beholde oversikten og er

således en alternativ måte å formulere vår modell på.
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D
X

XAx
A

Fig. 1.1.

Matrisene representerer vi i firkantede blokker, tre-
kantsymbolet står for n integratorer som integrerer
hver komponent i tilstandsvektoren, og linjene mellom
blokkene og trekantsymbolet angir vektorene:

Når en skal «lese» et blokkdiagram har en:

f(-) —>- y=f(x)

Hvis P.) er spesielt en konstant a får vi:
y a . x

y=x–z–w

Dette er et summasjonselement.

y=x

Dette er en integrator som integrerer variabelen x.

2. Økonomisk styring og stabilisering.

I enhver styringsproblematikk er følgende punkter
sentrale

— Vi må skaffe oss en modell av vårt system.
— Vi må vite hvor vi er (analyse).
- Vi må vite hvor vi vil (målsetting).
— Vi må vite hva vi skal påvirke vårt system med

(styrings- eller kontrollvariable) for at det skal
bevege seg dit vi ønsker.

Vi har i lign. (1.3) antatt at vi kan beskrive vårt
system på formen

Ax Bu Cv	 (2.1)
Forstyrrelseselementene i vektoren v genereres exo-

gent og vi kan tenke på faktorer som

22

— Skift i eksport.

— Skift i import.

— Skift i konsumetterspørsel.

— Skift i investeringene.

Tilstandene i x vektoren avhenger av hvorledes vi
formulerer vår modell. Dette skal vi komme tilbake til.
Tilstandsvariablene beskriver systemets karakteristiske
egenskaper og kan være f. eks. nasjonalinntekten,
konsumet, investeringene, m. m.

Faktorer som vi kontrollerer og med hvilke vi kan
påvirke forløpet av de enkelte tilstandsvariable er

angitt av kontrollvektoren (styringsvektoren) u. Vi

har en rekke offentlige styrin.gsvariable til rådighet

som f. eks. :

— offentlige investeringer

- skattesatser
prisstopp

— lønnsnivå
offentlige utgifter
investeringstillatelse
lånerente

— tilbakebetalingstid

— m. m.

Vi kan tenke oss å aggregere slike påvirkningsfak-

torer og ende opp med en styringsvariabel som vi vil

kalle <policy-demand». Dette er en størrelse som sier

noe om den etterspørsel de offentlige initierer. Vi må

regne med en «timelag» mellom selve beslutningene og

til dette gir seg utslag i reell etterspørselsendrin.g.

En aktiv styringspolitikk (13) består i at vi følger

utviklingen av målevariablene, y, og så snart disse

viser en uønsket utvikling, gripes det inn med en-

dringer i styringsvariablene (kontrollvariablene). Der-

som våre styrin.gsvariable er av finanspolitisk art

kaller vi dette en aktiv finanspolitikk (fiskalpolitikk.

Dersom våre styringsvariable er av pengepolitisk art,

kaller vi dette en aktiv pengepolitikk (monetær-

politikk).
Vi har således etablert en tilbakekopling fra måle-

variablene til styringsvariablene. Dette kan vi in-
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Fig. 2.1.

korporere i vår modell ved å innføre en tilbakekop-
lingsmatrise, 0(0 mellom målevariablene i y-vektoren
og styringsvariablene i u-vektoren. Vår modell kan
da utvides og skisseres som i fig. 2.1. og på formen

u = 0(t) . y (2.2)

Hvorledes vi skal velge styringsvariablene, dvs.
hvorledes tilbakekoplingsmatrisen 0(t) skal være, vil
være avhengig av hvorledes vi vurderer målevariablene
— med andre ord hvilken målsetning vi har.

ønsket er å beherske innsvingningsforløpet av til-
standsvariablene gjennom tilbakekoplin.gsmatrisen 0(t).
I denne forbindelse er følgende aspekter vesentlige

Styrbarhet.

En forutsetning for å få oppfylt en spesiell målset-
ning er at systemet er styrbart:

Et system er styrbart hvis en vilkårlig begynner-
tilstand x(0) kan transformeres til en slutt-
tilstand x(tf) i et endelig tidsintervall, tf > 0 ved
styringsvariablene (kontrollvariablene)

Et system som ikke tilfredsstiller denne definisjonen
er ikke styrbart ; dvs. at en bare kan transformere et
begrenset antall av tilstandene. Styrbarhet har po-
pulært sagt å gjøre med beslutnin.gstakeren.s mulighet
til å styre hver tilstandsvariabel.

Denne definisjonen sier hvorvidt systemet er styr-
bart eller ikke. Det er utviklet matematiske kriterier
for å undersøke dette (12).

I tillegg vil det være ønskelig å stadfeste hvor styr-
bart systemet er. Dette gjøres ved styrbarhetsgraden.
Også her er det utviklet kriterier (24).

Modalkontroll.

Vår målsetning kan were å etablere en politikk som
sørger for at vi har et stabilt system og hvor en har
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mulighet til å påvirke stabiliteten. Dette oppnår vi ved
å spesifisere hvilke egenverdier vi ønsker at vårt totale
tilbakekoplede system skal ha og bestemme en tilbake-
kopling G(t) som oppfyller dette.

Vi tar for oss ligning (1.3) og setter v =-- O:

y = D–
x 

-
x Ax Bu
	

(2.3)
(2.4)

Vi innfører en tilbakekopling
u = Oy
	

(2.5)
Dette gir vårt totale system på formen

x	 (A -1- 130D)x
	

(2.6)

Vi kan nå påvirke innsvigningsforløpet gjennom
dersom systemet er styrbart, og vi har mulighet til å
bestemme hvor stabilt systemet skal være. Vi velger
de mest hensiktsmessige styringsvariable (kontroll-
variable) når dim u > dim y eller de mest hensikts-_
messige målingene når dim u < dim y slik at antall
styrin.gsvariable (kontrollvariable) og målinger blir
like. Vi flytter med andre ord de mest dominerende
egenverdiene (modi).

Optimalkontroll.

Vår målsetning kan være å bestemme en politikk,
dvs. etablere styringsvariable u, slik at et gitt kri-
terium får en ekstremalverdi

W =- .171) F(x, u, v, t)dt, max eller min!	 (2.7)

Vi kan for eksempel ønske 6, maksimere konsumet over

tid. Dette kan f. eks. løses vha. Pontryagin.s maksi-

mumsprinsipp.
Vi kan alternativt spesifisere nivåene på tilstands-

variablene som er ønskelig å oppnå over tid. Dette

ut i fra at det er en sammenheng mellom det nivå som
vi mener er ønskelig på tilstandene og en rekke mål

som bygger på sosiale, politiske og økonomiske be-

traktninger. Dette kan formuleres i et kvadratisk
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=
dt y 

ai(z — y)
dy

(3.1)

kriterium hvor avvik fra spesifisert nivå oppfattes som
en straff. Vi kan også pAlegge visse begrensninger på

styrevariablene (kontrollvariablene)

147 = f1( 1) (x xo)Tvx - XCI )dt

+ f ( u — u°) 4"/3(u — u°)dt min! (2.7)

X0 , u° — ønskede nivåer på variablene x og u.

Q, P — vektmatriser som veier «straffen» ved avvik.

Problemet er å minimere denne funksjonalen sam-

tidig som ligningene (1.3) over systemet er tilfreds-

stilt. Vi øksker å finne frem til en styrestrategi, etablere

en tilbakekopling 0(t), under disse forutsetninger sam-

tidig som vi ønsker å stabilisere tilstandene. Dette kan

løses vha. Ricattiprosedyren..

Modal-optimal kontroll.

Vår målsetning kan være å spesifisere hvor stabilt

systemet skal være samtidig som et gitt kriterium får

en ekstremalverdi.

Ved en slik aktiv styringspolitikk er det viktig h

sette tiltakene inn på rett tid, dvs. timingen (13).
I økonomien vil vi alltid ha visse bevegelser oppover og

nedover i produksjonen, sysselsettingen, prisene osv.

Dette kan ikke tas som tegn på at konjunktursitua-

sjonen er under forandring. Vi må operere innenfor

følgende grenser :

— Vi reagerer for raskt på konjunktursvingningene.

Vi mistolker tilfeldige endringer som begynnelse til

noe større og forårsaker inflasjon eller arbeidsløshet

og produksjonsnedgang i stedet for stabilisering.

— Vi reagerer for sent på konjunktursvingningene.

Vi kan vente så lenge at dynamiske prosesser settes

i gang. Når disse først er i gang, kan de være vanske-
lig å stoppe.

Foruten korrekt timing ex det viktig å sette tiltakene

inn med riktig kraft, dvs. doseringen (13).

Dersom enkelte av tilstandsvariablene ikke er di-

rekte tilgjengelig kan det bli nødvendig å estimere disse

tilstandene i en modell som løper parallelt til vårt

system. Dersom fo -f.styrrelsesvektor ikke er kjent kan
det bli nødvendig med estimering av omgivelsene. Om-
givelsene kan were av storre betydning for et systems
utvikling enn systemets «egenutvikling».

Når en modell skal benyttes i et optimalt styrings-

øyemed på kort sikt, selv om planene skal være for et
endelig antall år fremover i tid, må modellen oppda-
teres hvert år ved å benytte en reestimert modell.

3. Presentasjon av en økonomisk modell.

Mediumperiodemodeller.

Vi vil etablere en makroøkonomisk m.ediumperiode-

modell som kan analyseres vha. kontrollteori. Medium-

periodeanalysen interesserer seg for dag-til-dag-poli-

tikken. Vi opererer med en tidsperiode ph 2-5 år.

Vi ser på syklene og stiller oss spørsmålet : Kan

oseillasjon.er når de oppstår bli styrt av styringsvariable

(kontrollvariable) ? En makroøkonomisk styrestrategi

vil i dette tilfelle gå ut på å beherske og styre syklene,

dvs. økonomisk stabiliseringspolitikk.

Dynamikken i økonomien.

I m.ediumperiodemodellene genereres dynamikken

gjennom lagstrukturen, det tar en viss tid før en for-

an.dring et sted i systemet har gjort seg gjeldende over

det hele, og forplantingen av en slik forandring gjen-

nom systemet har en viss funksjonssammenheng.

Produksjonsdynamikken.

Produksjonsdynamikken gir sammenheng mellom et-

terspørselen (z) og output (y). Vi forutsetter at foran-

dringen i produksjonen er proporsjonal med differensen

mellom etterspørsel og output

a l = proporsjonalitetskonstant.

Vi ønsker å løse denne differensialligningen og inn-

fører differensialoperatoren.:

d
8 = 	  =

dt	
driffterensialoperatoren.

sy	 a l (z 	
 

y)
1

—	 Z, — 	z
al + 8	 ± T 18

T1=	 = tidskonstant.
ai

Denne sammenhengen forteller hvorledes en for-

and-ring i etterspoeselen (z) forplanter sog over til out-

put (y). Vi har således en tidsforsinkelse mellom en-

dringer i z og endringer i y. Denne tidsforsinkelsen

kalles en lag. Vår spesielle form på tidsforsinkelsen

kalles en enkelt eksponensiell lag. Generell ekspo-

nen.siell lag av orden n har folgende form:

nal

= (
nai	 s )n .z	 (3.4)

n ---- konstant.

Denne er sammensatt av n enkelteksponensielle lag

hver med en tidskonstant på linai som kombinert gir

en totallengde på laggen lik : T 1 = 1/a i .

Hvis vi befinner oss i en likevekttilstand i det enkel-

eksponensielle tilfellet og ettersporselen faller med en

enhet ved tiden t = 0 kan vi sette z = — 1 for 0

og løse differensialligningen:
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0.25 0.50 0.75 1.00
	> tid (år)

— 1,0

Fig. 3.1.

ai
	  når t > 0

al + 8

med begynnelsesbetingelser

s = 0 når t =

Løsningen av (3.5) og (3.6) gir

y	 ( 1	 e—a t	 (3.7)

Vi velger al lik 4 og plotter dette i fig. 3.1, kurve a,
med tidskonstant T1 = 1/ai 0.25.

Kurve b i fig. 3.1 viser en trippel ekspon.en.siell lag.
Dette er tre kortere eksponensielle lag som opererer i
sekvens, hver med en tidskonstant på 0.0833 slik at
den totale tidskonstanten brr 0.25.

Investeringsdynamikken — akselleratoreffekt.

Investeringen (I) er proporsjonal med forandringen
output :

dy

• —it — •

= proporsjon.alitetskonstan.t.
Dette sammen med okosirksammenhengen mellom

produksjon Y), konsum (C) og investering (I).

Y = C ± I	 (3.9)

medfører at en liten forandring i Y genererer forandring
i / som igjen genererer en ny forandring i Y ovs. (en
aksellereren.de virkning).

Vi kan innføre et mellomtrinn som angir investerings-

beslutningen (B) og en enkelekspon.ensiell lag mellom

dette at vi beslutter å investere til dette gir seg utslag

i reelle investeringer:
dY	 .

	B = 
dt 

=- Y	 (3.10)

a2
/ 	1= 	 B	 (3.11)

	0 2+ 5 	1 + T2s

a2	 .
I	

a2 + 8 
Y	 (3.12)

a2 = proporsjonalitetskonstant.

Konsumdynamikken — multiplikatoreffekt.

Konsumet antas å være et multippel av produk-

sjonen
	C = c Y	 (3.13)

C 	proporsjonalitetskonstant.
Dette er en multiplikatoreffekt. Vi kan også her

innføre en enkelteksponensiell lag:

	

a3	 1
C =c	 Y c	 Y	 (3.14)

	

a3 + s	 1 + T3s

a3	 proporsjonalitetskonstant.

Beskrivelse av vår totale modell.

Vi presenterer her en dynamisk multiplikator ak-

selleratorm.odell.

(3.5)

(3.6)

(3.8)
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(3.23)

Iv

å+s

G
0 --> 0
A

C

Y

a + 8

- St

Y

Fig. 3.2.

Y	 Produksjon (output) (nasjonalinn-
tekt)
Etterspørselen

C	 Konsum
Investering
Uregelmessig forstyrrelse

G	 Policydeman.d
— Styringsvariabel (kontrollvariabel)

C 	Konsumtilbøyelighet

St	 Sparetilbøyelighet
a, [3, y,	 responshastigheter i forskjellige lag
T1, T2, T3, T4 - Tidskonstanter i forskjellige lag

- Proporsjonalitetskon.stant
8	 — Differensial operatoren

Tilbudssiden:

dY

dt ---	
a(Z	 y)	 (3.15)

a
	

1
Y 	

 
Z 	

 
Z
	

(3.16)
± 8	 1 + Tis

Etterspørselssiden:

Z=I+C±G±v	 (3.17)

= 	
+ 

1.7 _ 
	+

. 8 Y	
+ T28

sY
 

(3.18)
8 	 8

å	 1
C (1 — s t ) 	 Y = (1 —

1 + T 38
Y
 

(3.19)
å+s

G
	

(3.20)
	u 	 /It+ s 1 + T48

Ligningene (3.15) til (3.20) kan alternativt formu-
leres i et blokkdiagram som vist i figur 3.2.

Konstanter, lagelementene og differensoperatoren er
fyllt inn i blokkene. Variablene Y, Z, I, C, G, u, v er
angitt ved linjene.

Vi ønsker å transformere ligningssystemet (3.15) til
(3.20) over på formen (1.3) og (1.4). Dette er det samme
som å transformere blokkdiagrammet i fig. 3.2 over
på formen angitt i fig. 1.1,

Vi innfører tilstandsvariablen.e :

Y

X2 =-	 (3.21)
X3 C

X4 = CT

Etter en del regning kan vi uttrykke vår tilstands-

modell

-- a a	 a a	 [xi] F01
- aß " fl(*(1-1 ) X'a [g'a x2	 0

= 6(1—s t ) 0	 —6 0	 x3 + 0

LO	 0	 0 —y_ Lx4] LY]

x = Ax + Bu + C v

Vi antar at alle tilstandsvariablen.e er direkte målbare:
(3.22)

Yi
	

-1 0 0 01 [Xi]

Y2 = 0100	 X2
	 (3.24)

y3 	0010 	X3

LY4_	 0 0 0 1]

y Dx	 (3.25)
-

Vi har nå etablert en dynamisk multiplikatormodell
på formen (1.3) og (1.4). Vi er nå i stand til å analysere
denne modellen vha. det analyseverktø: som er skissert

i avsnitt 2. Dette skal vi komme tilbake til i avsnitt 5.

4. Stabiliseringspolitikk og styringspolitikk.
Et litteraturstudium.

Kontrollteorien (reguleringsteorien) har primært

vært anvendt for analyse av tekniske systemer. Tustin
(21) benyttet en del av den mest elementære teorien
på økonomiske systemer i begynnelsen av 1950-årene.
Phillips (2)(3), Stone (4) og Thalberg (5)(6) har skissert
noen ideer innen ren stabiliseringspolitikk (modal-
kontroll) mens Holt (7) i tillegg innførte et ekstremal-
kriterium (optimalkontroll). Vi vil gi en summarisk
oversikt over disse arbeidene ved å benytte oss av det
begrepsapparat som er skissert i de tidligere avsnittene.
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Fig. 4.1.     

Phillips (2)(3) :
a

Y— 	 Z
a + s

Z=C+1+0+-v

C = (1 — st)Y

	sy

v	 spontan etterspørsel.
Phillips totale styringsmodell er vist i fig. 4.1.
Phillips tar utgangspunkt i avviket e og innfører

tre typer stabiliseringspolitikker : proporsjon.alpoli-
tikken er proporsjonal med selve avviket (k 8), inte-
gralpolitikken er proporsjonal med integralet av av-
viket (k . fedt), og derivatpolitikken er proporsjonal

d
med den deriverte av avviket (k . 

dt
8) . Han simulerer

dette systemet med forskjellige parametre og ved å
anta en spontan ettersporselssvikt på en enhet :
v — 1. Phillips (2).

Han konkluderer med at dersom en stabiliserings-
politikk skal bli vellykket må den were sammensatt av
både proporsjonal-, integral- og derivatpolitikk. Et
sterkt proporsjonalelement må brukes som hovedbasis
for politikken. Tilstrekkelig integralkorreksjon bør
adderes til for å oppnå fullstendig korreksjon for feilen
innen rimelig tid. Derivatkorreksjonen er nødvendig
for å beherske de oseillatoriske tendenser som skyldes
proporsjonal- og integralpolitikken..

Vi har hittil forutsatt enkeleksponen.siell «lags på
produksjonslaggen (a/a + 8) og korreksjonslaggen
(v/y + 8). Phillips (3) foretar også en simulering der
han inkorporerer andre «lag»typer. Han benytter
en.keltekspon.en.siell «lag», trippel eksponensiell «lags,
og en som er sammensatt av en dimedelay» (tidsfor-
sinkelse) og en trippelekspon.ensiell «lags. Dette gjøres
parallelt både i produksjons- og korreksjonslaggen.
Konklusjonen her er at de forskjellige former på lag-
typene har stor innflytelse på stabiliteten. Phillips
trakk her den konklusjon at et system med de to siste
lagtypene bare vil være stabilt og ikke oseillileren.de

dersom proporsjonalelementen.e i politikken er til-

strekkelig lave. Dette impliserer igjen en korrespon-

derende grense i hastigheten som er mulig å korrigere

en feil p.g.a. en forstyrrelse.
Dersom vi tar for oss en korreksjonsdelay og redu-

serer lengden på denne forsinkelsen, kan vi øke mak-
simumsverdiene på korreksjonsfaktorene (dvs. pro-

porsjon.alelem.entet i politikken.e) uten at systemet blir

ustabilt og oscillilerende. Dette vil igjen si hurtigere

korrigering av feilen og forbedret styring.

Vi bør med andre ord foreta en kontinuerlig og hurtig

justering på grunnlag av feilen, og justeringen bør ha

en initialeffekt hurtigst mulig. Om feilens fulle effekt

oppnås hurtig eller sakte er uinteressant. Det verste

tilfelle vil være når vi har en stor tim.edelay mellom feil

i produksjonsprogrammet og justeringen av policy-

demand og man får en hurtig og plutselig reaksjon..

Vi må inkludere et derivatkorreksjonsledd i stabili-

seringspolitikken dersom styringen skal bli tilfreds-
stillende. Dess lenger vår timedelay i hovedloopen er,

desto mindre effektiv er derivatpolitikken m.h.t. å

redusere fluktuasjoner. Men dess lenger denne time-

delay er, desto viktigere er det å inkludere en derivat-

politikk.

Stone (4) :

Stone bruker en litt annen multiplikatoraksellerator-

modell men tar til gjengjeld med omverdenen i form
av eksportetterspørselen, A, og importen, B. Vi får da

en åpen økonomi:

a
Y=

a 8 
(4.6)

Z —C-1-1+G+A—BH-ao (4.7)

C = c Y (4.8)
/ = ý (4.9)

B -= (12 konstant) (4.10)
a () = konstant.

Stone tar utgangspunkt i en annen korreksjon.sfak-

tor :
8 = A — B (4.11)

I prinsippet er styringen den samme. Han innfører

også proporsjonal-, integral- og derivatstabiliserin.gs-

politikk.

(4.1)

(4.2)

(4.3)

(4.4)

(4.5)
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a Delay

Investeringsfunksjonen beskrevet av en lag som varierer
endogent over syklene i Y

Inneholder ulineariteter

Fig. 4.2.

Thalberg (5)(6)

Thalberg tar for seg en stabiliseringspolitikk ved en
modell som genererer eksplosive bevegelser og som
holdes i sjakk av ulineariteter. Han inkorporerer også
en veksttrend og andre mål. Phillips (2)(3) påpekte
allerede i sine artikler viktigheten av å ta hensyn til
disse tre aspektene. Thalberg's modell kan sees på som
en utvidelse av Phillips enkle dynamiske multiplikator-
modell, og han opererer også med en lukket økonomi.
Denne modellen inneholder kun realfaktorer. Modellen
er i prinsippet ph samme form som vår tidligere multi-
plikator-akselleratormodell, se fig. 4.2.

Thalberg innfører en stabiliseringspolitikk sammen
med en delay og lagstruktur. Den totale styringsmo-
dell er vist i fig. 4.3.

Thalbergs kritikk av Phillips går bl. a. på at Phillips
ikke baserte sin diskusjon på modeller som produserer
vedblivende sykler. Phillips studerte etterfølgende ef-
fekt av én forstyrrelse, mens det hadde vært mer rea-
listisk å studere resultatet av en sekvens av forstyrrel-
ser.

Thalberg benytter seg imidlertid av flere muligheter
m.h.t. hvilken variabel X som brukes i styringsøye-
med. En vil kort skissere Thalbergs ideer omkring
dette, og nevne noen spredte konklusjoner fra hans
simuleringer. (Han tar for seg proporsjon.alstabiliser-
ingspolitikk relatert til sine avvik).

0* = k( Yref Y) (4.12)

0=  0*(t —0) (4.13)
+ 8

y

Forbedringen i styringsproblemet er meget sensitiv
m.h.t. variasjoner i k (styrken på politikken) men ikke
til variasjoner i 0 (lengden på timedelayen) og y (reak-
sjonshastigheten til korreksjonslaggen). Dette siste
m.h.t. 0 og y bryter med Phillips p.g.a. at vi her har en
ulineær modell.

0*	 k(iref 	-1)

	

(4.14)

Y 
G	 0*(t — 0)	 (4.15)

± 8

Effekten av politikken er også her meget sensitiv
overfor variasjoner i k.

0* = k(Qref Q)

— 	 0*(t —0)
Y + 8

Q = ordrer etter kapitalvarer (inngår i investerings-
sløyfen).

Vi har nå innført et målepunkt i vår prosess som
gjør oss i stand til å registrere kommende fluktuasjoner
på et tidligere stadium : ved at vi ser på ordrer på ka-
pitalvarer som er inngått (og som etter en stund vil
resultere i disse ønskede varene). Også her er politikken
meget følsom overfor variasjoner i k men ikke så føl-
som overfor variasjoner i 61 og y.

G* k( Yref

— 	 0*(t —0)
s y

(4.16)

(4.17)

zit)) (4.18)

(4.19)
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Fig. 4.3.

■

Fig. 4.4.

y(t At) = estimert verdi av Y for tidspunkt t +
ved estimeringstidspunkt t.

I de tre siste alternativene påpeker Thalberg å ha
fått en dorecast» inn i stabiliseringspolitikken.

Holt (7):

Holt tar for seg en diskret modell:

Y(t)	 C(t — 1) + /(t — 1)	 G(t — 1) (4.20)
C(t) = cY(t)	 (4.21)
I(t) = eksogent gitt.

G(t) = pådrag.

Objektkriteriet

21
w= E [{Y(t+r)—y(t+T)1 2 +g{G(t+T)--6(t+T)} 2]

0
(4.22)

Han tar forventningsverdien til dette kriteriet. Mini-
mum av dette m.h.t. systemligningene gir:

N	 N A

G(t) G(t) — a[ E if:6(t +r)+ E zTI(t 7)]
T=0	 T=0

1 N
[	 y(t	 -0]

ge T -1

— ac[I(t —1) + G(t —1) 4- cY(t 	  1)]
a, zi er funksjoner av g og c.

Optimal aksjon for periode t avhenger av:

— Tilstandene til økonomien på det tidspunkt be-
slutningene tas [/(t — 1) G(t —1) + cY(t —1)].

- Forventede verdier av fremtidige private inves-
teringer med avtagende vektfunksjon

[Zri(t	 T), T' =: 1, 2, . . . N]
— ønsket fremtidig forløp av offentlige utgifter med

avtagende vektfunksjon [ird(t T), T =1, 2, . . . N].

— ønsket fremtidig forløp av nettonasjonalin.ntekten
med avtakende vektfunksjon

[zr Y(t	 r), =- 1, 2, . . . N].

Vektfunksjonen avtar hurtig i de nærmeste perio-

dene fremover, slik at mesteparten av fremtiden er ir-

relevant i praktisk henseende for dagens beslutninger

(selv om fremtiden kunne blitt forutsett perfekt).

Se fig. 4.4.:

Holt simulerte dette system når han antok en gitt

investeringsforstyrrelse :

— Ingen stabiliseringspolitikk og ikke predikterbar

forstyrrelse: Y fluktuerer, G ligger på nullnivå.

— Stabiliserin.gspolitikk og ikke predikterbar for-

styrrelse : Y fluktuerer mindre p.g.a. at vi nå har en

feedback gjennom G som prover å eliminere fluktua-

sjonene.

Stabiliseringspolitikk og predikterbar forstyrrelse :

Y fluktuerer enda mindre. Vi har nå også i tillegg

en deedforward#: styringsvariablen G trer i funk-

sjon før forstyrrelsen / opptrer. Se fig. 4.5:

5. Analyse av en økonomisk modell.

Vi benytter vår modell som er skissert i avsnitt 3, og

begrepsapparatet fra avsnitt 2.

(4.23)
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Fig. 4.5.

Styrbarhet og styrbarhetsgrad.

Vi vil benytte to kriterier for styrbarhetsgraden
og 'Yi 2. Det matematiske grunnlaget for disse kriteriene
er gitt i (24). Vi vil konsentrere oss om de absolutte
verdiene av styrbarhetsgraden når en av parametrene
i modellen varierer. Vi varierer tidskonstanten i kon-
sumlaggen.

Forstyrrelsen (v) i vår modell (3.22) antar vi er lik
null. De øvrige parametre er idet vi regner med ett år
som enhet langs tidsskalaen:

= 0,6
st = 0,36 (c =- 0,64)
T1 	3 måneder (a 4)	 (5.1)
T2 -------- 12 måneder (f3 = 1)
T4 -= 6 måneder (y --- 2)
T3 .= 24, 12 og 8 måneder (6 = 0,5 og 1,0 og 1,5)

Styrbarhetsgraden ni og n2 er skissert i tabell 5.1
og fig. 5.1. Dess større verdi i eller n2 har dess mer
styrbart er systemet. Et ikke-styrbart system ka-
rakteriseres ved at ni og n2 er lik null.

Tabell 5.1.

0,5	 1,0

0.357	 = 0
0.0721	 = 0

Dette indikerer at styrbarhetsgraden er avhengig av
parametrene i modellen. En ser at når tidskon.stantene
i konsumlaggen og investeringslaggen er like (i dette
tilfelle (5 =--- /5' 1.0) er systemet tilnærmet ikke styr-
bart.

Optimalkontroll.

Vi har vår modell på formen (jmf. lign. 3.22) :

= Ax Bu C v	 (5.2)_	 _	 _

Vi innfører et kvadratisk kriterium (jf. lign. 2.7) hvor
referanseverdiene er nullstillt :

oo
W = f (xTQx uTPu)dt

	
(5.3)

o -

Ved en optimal styrestrategi, som samtidig sikrer
stabilitet, får vi en tilbakekopling

u =- 0 . x	 (5.4)—
og vi får vårt totale tilbakekoplede system på formen:

x = (A + BO)x -+ C v	 (5.5)
—

Vi oppfatter kontrollvektoren (styrevariablene) u
som beslutningene om hvorledes vi skal reagere på
bakgrunn av informasjon fra tilstandene i vårt system.
Etter en lag gjør disse beslutningene seg gjeldende som
reell etterspørsel G i samfunnet (jmf. fig. 3.2).

Vi vil se bort fra laggen i konsumligningen 3.19 og
velger derfor T3 = 0. Videre vil vi denne gang variere

T4. Dette vil si at vi analyserer vår modell med for-
skjellige hastigheter i vår tilbakekopling avhengig av
hvor raskt vi initierer en reell etterspørsel. De øvrige
parametre er like. Vektmatrisene Q og P i kriteriet

velger vi lik enhetsmatrisen.
Vi initierer et enhetsfall på forstyrrelsen (v) ved

tidspunkt t = 0 og vil analysere den optimale styre-

strategi for å korrigere en slik forstyrrelse. Inn.svig-

ningsforløpet til de interessante tilstandene ( Y, I og G)
er vist i fig. 5.2.

Vi vil kun gi en summarisk oversikt over noen av

konklusjonene fra denne simuleringen:

272

1,5

1.01
0.248
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Fig. 5.2.

v = — 1 , tid 0 x(0) =
v	 O, tid > 0 o

_o

Fig. 5.1.

-÷ 1

–

—2

—3

—4

–5

— Nasjonalprduktet ( Y) legger seg på et lav ere nivå
enn før. Dersom denne skal svinge seg tilbake til
opprinnelig nivå, må vi innføre en integrator i til-.
bakekoplingen På grunn av vårt valg av tilstands-
vektor har ikke dette kommet med. Vi kunne ut-
vide tilstandsvektoren med forstyrrelsen og hadde
da fått en foroverkopling fra forstyrrelsen direkte
til kontrollvektoren

- In.vesteringsfunksjonen er gitt av

dY
(5.6)

fl 4- s dt

Dette medfører at investeringene svinger seg til-

bake til samme nivå som tidligere

— Offentlig etterspørsel (G) må legge seg på forskjel-

lige nivåer avhengig av hastigheten (Ta) i tilbake-

koplingsrelasjonen
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Tilbakekoplingene fra investeringene (I) og off ent-
lig etterspørsel (G) er negative En skal således rea-
gere i motsatt retning mht beslutningen om å heve

eller senke etberspørselen for å oppnå optimal styre-

strategi som sikrer stabilitet

— Tilbakekoplingen fra nasjonalproduktet ( Y) er

positiv for noen verdier av tidskonstanten T4 og

negativ for noen Ved positiv verdi skal vi reagere i

samme retning som forandringen Dette indikerer
at vi bør være varsomme når vi reagerer på for-

andringene i nasjonalproduktet Vi kan reagere i

feil retning og forårsake ustabilitet Dette er av-

hengig av hvor rastk våre beslutninger får reell be-

tydning

(Simuleringene er foretatt vha DAREK systemet

ved Institutt for Teknisk Kybernetikk, Norges Tek-
niske Høgskole, på UNIVAC 1108 )
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DEBATT

ØKOLOGI OG

SOSIALØKONOMI
AV
HØGSKOLELEKTOR
PER HALVOR VALE,
NORGES LANDBRUKSHØGSKOLE

1. Økologi

Levende organismer utgjør
sammen med det livløse miljø et
økosyst e m. Hva man kaller et
økosystem kan være forskjellig.
Det kan være en liten innsjø eller
en skog eller bare en stubbe. Hvis
vi ser stort på det, har vi ett eneste
økosystem på jorden, nemlig det
tynne laget av jordskorpen og
lufthavet omkring, hvor vi finner
levende organismer.

I et økosystem er det et krets-
lop av stoffer (vann osv.). Det
er bare en liten del av jordens
stoffmengder som er i en slik fase
at den kan sirkulere. Store meng-
der vil være avsatt i et reservela-
ger (oljeforekomster, kullforekom-
ster, osv.). Jorden er et lukket
system med hensyn til stoffer.

Økosystemene behøver ikke å
være stabile. I praksis endrer de
seg også ofte. Dette skjer ved at
nye samfunn av organismer erstat-
ter de tidligere. Dyrket mark som
blir liggende brakk, blir f.eks. in-
vadert av forskjellige typer av
vegetasjon, som igjen avløser
hverandre og f.eks. ender med at
skogen inntar plassen.

Det som forårsaker slike en-
dringer, kan være klimaendringer,
tilfeldige forstyrrelser på grunn
av vær og vind, andre tilfeldige
folstyrrelser og ikke minst inn-
gn,p i naturen foretatt av men-
ne ker.

9et finnes få tradisjonelle øko-
lo/riske kriterier for hvilke øko-
sy;temer som kvalitativt sett er
bc3t. Hvis man f.eks. spør øko-
logene: Er det riktig å ta malmen
uf av fjellet, å asfaltere dyrket
jord for å anlegge veg, utnytte
oljeforekomstene, osv., så kan de
trotdisjonelt ikke gi noe bestemt
OQ entydig svar.

Økologen kan imidlertid fortelle
os at hvis vi er interessert i å
hoste og oppnå stor produksjon,
se vil de t innebære at vi lager
monokulturer, at vi luker bort det

vi ikke liker i naturen og kanali-
serer energistrømmen gjennom
akkurat de organismer vi vil
høste. Dette vil gjøre vårt økosy-
stem mindre stabilt og mer sår-
bart. Hvis vi imidlertid er villig
til å betale denne «prisen», så vil
den tradisjonelle økolog neppe
hevde at dette er galt.

Det verdiutsagn økologen even-
tuelt kan komme med er at krets-
løpene må holdes intakt. Et slikt
utsagn gir imidlertid liten vei-
ledning for hvordan en skal for-
holde seg mer generelt til foru-

rensning, tapping av lagerressur-

ser, inngrep i naturen, monokul-

turer o.s.v.

Det er derfor vanskelig -- for

ikke å si umulig — å utlede den

riktige politikk av tradisjonelle

økologiske kriterier.

2. Økologisk inspirerte politiske
bevegelser.

I den seinere tid har vi imid-
lertid fått visse økologiske inspi-
rerte politiske bevegelser. De
hevder blant annet at mang-
fold er en verdi i seg selv. Stor
produksjon krever monokulturer,

spesialisering osv. som ofte gir

motsatte resultater av mangfold.
Disse bevegelser liker derfor ikke
stor produksjon, og vil sannsynlig-
vis advare mot ekstrahering av

malm, olje og asfaltering av dyr-
ket mark.

Disse bevegelser vil vel som

argumenter for sin politikk også

henvise til den u s t ab il it e t

vôrt økosystem vil få ved slike
produksjoner, samtidig som de vil

hevde at ved ikke å ha slike virk-

somheter, vil vi spare la-
gerressurser til de kom-

mende generasjoner (som

vil trenge dem mer enn oss).
Det bør understrekes at disse

bevegelser neppe går inn for
mest mulig mangfold, mest
muli g stabilitet, at menneskene

ikke skal få luke bort ting de ikke

liker, at man ikke skal få tappe
lagerressurser overhodet. Poenget
er imidlertid at slik situasjonen
er i verden i dag, finner man det

riktig å prioritere slike delmål som
er nevnt ovenfor. Det utelukker

midlertid ikke at man i andre

situasjoner kunne hatt en annen
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prioritering, både i retning av

inngrep i naturen, tapping av
lagerressurser osv.

Det er, så vidt jeg kjenner til,
innen denne 49kologiretning ikke
formulert almengyldige kriterier
for hvor en skal si at man balanse-
rer riktig mellom mangfold og sta-
bilitet på den ene siden og men-
neskets ønske om å utnytte natu-
ren for å oppnå menneskelig be-
hovstilfredsstillelse på den annen
side. Dette må derfor den enkelte
avgjøre på grunnlag av sine per-
sonlige erfaringer og sitt subjek-
tive skjønn. Dermed blir dette
politiske bevegelser, bestående av
de som på grunnlag av sine per-
sonlige erfaringer og subjektive
verdier vil korrigere samfunnsut-
viklingen i retning av mindre
spesialisering, urbanisering, pro-
duksjonseffektivitet og ressurs- og
energiforbruk.

Både økologer, sosialøkonomer,
leger, jurister, sivilingeniører og
andre faggrupper kan som sam-
funnsengasjerte individer være
enige i en slik politikk.

3. Økonomi.

Det karakteristiske for en øko-
nomisk produksjon er at det er
en prosess, hvor det innsettes vis-
se elementer (produksjonsfaktor-
er) og det fås ut ferdige produk-
ter (sluttprodukter) som vurde-
res høyere enn innsatsen ( i vid
betydning).

Økonomisk lønnsomhet og fram-
gang har vi altså når sluttproduk-
tene vurderes som mer verdifulle
enn det som er forbrukt i produk-
sjonsprosessen, medregnet pro-
duksjonens innvirkning på miljø,
forurensning, støy, stress, osv.

Hvis betingelsene er til stede,
kan sosialøkonomen også hevde at
malmen i fjellet bør ligge urørt,
en bor ikke asfaltere dyrket mark
for å anlegge veger, oljeforekom-
stene bor ikke utnyttes.

Hva er betingelsene for at øko-

nomen skal komme til en slik kon-
klusjon?

Vi må da se nærmere på de
verdibegrep sosialøkonomene ope-
rerer med. Sentralt her er
særlig begrepene to talnyt t e,

grensenytte, etterspør-
sel og markedspriser. Med
disse forsøker en å beskrive de be-
hov, ønsker og verdsettinger som
menneskene har. Hvilke mennes-
kers behov? — dagens mennesker
eller de kommende generasjoners?
Den tradisjonelle økonom oppfat-
ter seg selv og sitt fag som en
tjener for det samfunn han eller
hun lever i. Det er derfor en
vanlig oppfatning blant mange
sosialøkonomer at det er preferan-
sene til ens samtid som bor prege
behovene, ønskene og verdset-
tingene. Disse bør altså ikke være
utformet på grunnlag av den en-
kelte okonoms subjektive oppfat-
ning av hva som er galt og riktig,
f.eks. av hva som er en riktig for-
deling mellom dagens mennesker
og de kommende generasjoner.
(En annen sak er at økonomene
som alle andre individer må ha
anledning til å delta i vanlig poli-
tisk arbeid for å påvirke sam-
funnets oppfatning.)

Hvis dagens mennesker vur-
derer materielt forbruk lavt, verd-
setter urørt natur høyt, ønsker å
spare lagerressurser til de kom-
mende generasjoner, må derfor
økonomene og deres kriterier også
gjøre det, mener sosialøkonomene
tradisjonelt. Også deres bereg-
ninger vil da måtte vise at sam-
funnet bør spare oljeressurser, at
vi ikke bør asfaltere dyrket mark,
at malmen i fjellet bor ligge urørt.

Det økonomiske verdibegrep
skal tradisjonelt altså gjenspeile
menneskenes egne verdier, verd-
settinger og vurderinger. Hvis
derfor menneskene av i dag ønsker
å tappe lagerressursene, fordi de
ikke er opptatt av livsvilkårene
for de framtidige generasjoner, så

vil den tradisjonelle økonomen
<,qua økonom» ikke godt kunne
hevde noe annet.

Det samme gjelder overfor na-
turinngrep og forurensing: Hvis
dagens mennesker prioriterer pri-
vat forbruk så høyt at de er vil-

lige til å betale prisen — foruren-
sing, miljøforringelse, åpne sår i
naturen osv. — kan økonomene
«qua økonomer» vanskelig hevde

noe annet.
Det kan nevnes at det i dag er

en viss diskusjon om hvorvidt
sosialøkonomene i praksis klarer å
leve opp til den verdinøytralitet de
tilstreber. Denne diskusjonen vil
antagelig gjøre det klart for den
tradisjonelle økonomen at det er
vanskeligere enn antatt å 'reflek-
tere ens samtids behov, ønsker og
preferanser. Det vil imidlertid
høyst sannsynlig ikke endre den
oppfatning at økonomens person-
lige og subjektive oppfatning ikke
bør prege nytte (funksjonen) og
målsettingene.

4. Økologi og sosialøkonomi — en

konflikt?

Mellom den tradisjonelle økologi
og sosialokonomi er det liten, om
mulig ingen, konflikt. Denne øko-
logien sier nemlig svært lite om

hva som er en riktig utnytting av
ressurser, som nettopp er det

spørsmål økonomene beskjeftiger
seg med.

Som nevnt forsøker sosialøko-
nomen å anbefale tiltak på grunn-

lag av nåtidens menneskers øns-
ker og verdioppfatninger. Disse
kan fra et best emt verdi- og

moralsyn oppfattes som mer eller

mindre gaie. En kan f.eks. hevde

at nåtidens mennesker i gjennom-
snitt er for mye opptatt av materi-

elle ting, og for mye opptatt av

seg selv — og for lite av de fram-
tidige generasjoner. Fordi de
samfunnsengasjerte mennesker og
økologisk inspirerte politiske be-
vegelser blant annet hevder dette,
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vil den komme i konflikt med den
eksisterende politikk, herunder de
økonomiske anbefalinger.

Den økologisk inspirerte poli-
tiske bevegelse prover på å påvir-
ke forbrukerne og vårt politisk-
økonomiske system, i retning
av ressurssparing, nøysomhet, an-
svar for framtida osv. Dette er
nødvendig arbeid også etter mange
sosialøkonomers vurdering, qua
samfunnsengasjerte mennesker og
individer. Slik virksomhet, i den
grad den angår verdipremissene
som skal nyttes, bør imidlertid
presenteres som et politisk alter-
nativ (og ikke som en faglig di-
siplin), vil mange økonomer hev-
de).

Den tradisjonelle sosialøkonomi
foreslår tiltak som er basert på de
verdier markedsdeltagerne har
(forbrukerne, produsentene) og
vårt politisk- økonomiske system
ellers prioriterer. Den moderne
økologi (den økologisk inspirerte
politiske bevegelse), anbefaler
derimot tiltak på grunnlag av

sine subjektive verdier. Dette er
antagelig den store forskjellen
mellom økonomi og moderne øko-
logi.

Så snart den økologisk inspirer-
te politiske bevegelse lykkes i å
påvirke markedsdeltagerne og
vårt politisk-økonomiske system i
økologisk retning, vil derimot de
økonomiske beregninger gi andre
resultater, og nå til fordel for øko-
logisk inspirerte politiske bevegel-
ser.

Et samfunn som vil ønske å føre
en økologisk politikk, vil trenge
økonomer i minst like stor grad
som et samfunn som fører en
uøkologisk politikk. Sosialøkono-
mene er (burde were) eksperter i
foreslå tiltak for å realisere visse
målsettinger gitt at ressursene er
begrenset. Ved en økologisk poli-
tikk er poenget først og fremst at
ressursene er knappe.

Derfor kan det were uheldig at
enkelte økologer ofte uttrykker seg
som om sosialøkonomene og de
økonomiske teorier er hovedfien-

den. Dette kan imidlertid kanskje
ha sin bakgrunn i at enkelte øko-
nomer offentlig har uttalt seg
sterkt imot de økologiske verdier
og oppfatninger, også når de ut-
taler seg i egenskap av økonomer.
Dette skulle de ikke ha anledning
til i følge sitt eget fags tradisjo-
nelle ønske om verdinøytralitet.
De økologiske problemstillinger er
mer generelt også i liten grad tatt
opp til behandling av økonomer.
(Det kan synes som om en del øko-
nomer har identifisert seg selv med
de målsettinger vårt politisk-øko-
nomiske system tradisjonelt har
bedt dem prioritere.)

Økologer og sosialøkonomer bør
derfor komme sammen til felles
diskusjoner. Dette vil være til
nytte for sosialøkonomien, man
kan få et mer nyansert syn for
hva som er ens samtids ønsker,
verdier og målsettinger. Økologe-
ne vil også tjene på en slik dialog,
de vil få et mer praktisk grep på
hvordan de skal få realisert sine
idealer og målsettinger.

NORSK

KONFEKSJONSINDUSTR1
AV
DIREKTØR
ARNE RØNNING,
CONFEKTIONSFABRIKANTERNES
LANDSFORBUND

Med denne tittel har Sosialoko-
nomen nr. 9 1974 en leder som om-
taler Stortingsmeldingen om tiltak
for å styrke konfeksjonsindustriens
konkurranseevne.

Redaksjonen viser skepsis til den
målsetting å bevare konfeksjons-
industrien i don fremtidige norske
økonomi, og peker på at de foran-
dringer som fremveksten av en
petroleumsindustri i Norge vil
komme til å skape, med stor sann-
synlighet vil komme til å bevirke

at !næringer går tilbake eller dør
ut, og at konfeksjonsindustrien i
denne sammenheng synes å være
sterkt utsatt.

Sosialokonomen har nok rett i
dette, men når den tar avstand fra
at våre myndigheter positivt skal
søke å bevare en viss balanse i nær-
ingsstrukturen og sysselsetting i
distriktene hvor vår industri sær-
lig har betydning for kvinnelig
arbeidskraft, vil jeg tro at Sosial-
økonomens rene økonomiske vur-

deringer kanskje ikke tar hensyn

til alle faktorer i det store spillet.
La meg gi en tankestiller.
Både Danmark, Sverige og Nor-

ge er idag store nettoimportører
av tekstil- og konfeksjonsvarer. Det
samme er tilfelle med landene i
EF-området, omenn i vekslende

grad, mon samlet er de netto-
importorer. Vi moner at den langt

sterkeste årsak til denne tilbake-
gang i store geografiske områder,

er den meget høye lavprisimporten,
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særlig fra Sørost-Asia. Denne spil-
ler ikke rolle bare for prisene på
de produkter som don direkte
kopierer, men også for prisnivået
i sin allminnelighet. De største
leverandører av disse varer er rela-
tivt små industrienklaver som
Hong Kong, Singapore, Taiwan
og Syd-Korea, som alle kjenne-
tegnes av sentralisert politisk sty-
ring med stor makt over arbeids-
kraften som er billig, og med faste
kostnader som er utenfor en hver
sammenligning med de kostnader
europeiske land har. Dertil bruker
disse land tilskottsmidler og skatte-
fritak i meget liberal utstrekning.

Det meste av produksjonen i
disse områder går direkte tilbake
til Europa og Amerika, og er i

meget høy grad finansiert og ledet
av japansk, kinesisk, amerikansk
og europeisk kapital.

En kan med rimelighet spørre
seg om det er fornuftig i så kon-
sentrert omfang å flytte tekstil- og
konfeksjonsindustri ut til slike pro-

duksjonssteder som ikke egentlig
er U-land, og som fordi de beslag-
legger meget store markedsande-
ler hindrer de virkelig befolknings-
rike agrarstater som er i ferd med
å utvikle sine Teko-industrier, i å
oppnå markedsandeler og dermed
øker de grunnleggende U-lands
problemer.

Den andre siden av dette bildet

er viktig. Det er at vi nu i en slik
urolig tid som vi politisk går imote
for vår beredskap, umulig kan

være avhengig av forsyningslinjer
som er så lange, ikke bare i ett
land, men i en hel verdensdel.
Jeg tror at det nå er nødvendig å
omvurdere forutsetningene for den
bedriftsøkonomiske tenkning for
Teko-området i det nasjonale per-
spektivet på ganske kort sikt. Det
finnes muligheter her som denne
artikkel ikke behøver å gå inn på.

La meg som en avslutning min-
ne om at det tok 8 år med rasjone-
ring og 4 år med importbegrens-
ning utover denne tid, for å gjen-
vinne klesformuen etter den an-
ne verdenskrig. Det er et ganske
tankevekkende perspektiv i en tid
da vi slett ikke lenger kan utelukke
mulighetene for nye avsperringer
eller konflikter i vår verdensdel.

HANDELSDEPARTEMENTET

Forstesekretær Konsulent

I Valutaavdelingen er det ledig stillng som førstesekretær/konsu-

lent II for søker med sosialøkonomisk embetseksamen eller tilsva-

rende kvalifikasjoner.

Allsidig arbeidsområde omfattende internasjonale betalingsspørsmål

og generelle utredninger angående Norges betalingsbalanse overfor

utlandet, bl.a. til nasjonalbudsjett og langtidsprogram. Stillingen blir

ledig fra ca. 1. april d.å. Lønn etter statens lønnsreg. lkl. 17/19.

Nærmere opplysninger ved byråsjef Nygaard, tlf. 20 51 10.

Søknader sendes

HANDELSDEPARTEMENTETS ADMINISTRASJONSKONTOR,

Postboks 8113, Oslo Dep, Oslo 1

innen 7. mars 1975.

36 	Sosialøkonomen nr. 2 1975.


	Innhold
	Leder
	Spekulasjon og gevinst vedhandel med fast eiendom
	Problems of educationaldevelopment in developingcountries
	Kontrollteori og makroøkonomisk stablisering
	ØKOLOGI OGSOSIALØKONOMI
	NORSKKONFEKSJONSINDUSTR1

