


Langtidsprogrammets
rolle
Regjeringens langtidsprogram for perioden 1986-89 ble lagt frem i slutten av
forrige måned. Vi skal ikke her kommentere innholdet i programmet, det vil
bli gjort av andre i neste nummer av Sosialøkonomen. Etter at
langtidsprogrammet nå er kommet ut for niende gang, ønsker vi imidlertid å
komme med noen betraktninger om programmets rolle i planleggings- og
budsjetteringsprosessen.

Programmenes karakter er i betydelig grad endret i løpet av de siste 15
årene. Langtidsprogrammet var tidligere et mer utpreget økonomisk
program der prognoser og tallfesting av økonomiske målstørrelser utgjorde
fundamentet. I de siste programmene som er lagt frem, inklusive det som nå
er presentert, er hovedvekten lagt på programerklæringer og retningslinjer
for regjeringens politikk. Innholdsmessig favner programmet også videre
enn tidligere. Prognosene og tallfestingen ellers spiller mer rollen som
uforpliktende regneeksempler.

Det er flere årsaker til denne utviklingen. Tidspunktet for fremleggelsen av
programmet, et halvt år før et stortingsvalg, sammen med en mer usikker
parlamentarisk situasjon er trolig viktige faktorer. Behovet for et samlet
program av denne type oppleves trolig også som spesielt viktig for en
regjering bestående av flere partier.

Men en viktigere årsak er nok at det er vanskeligere å lage prognoser i dag
enn tilfellet var i 50- og 60-årene. Dette har sammenheng med at
problemstillingen den gangen var hvordan veksten skulle fordeles, mens
problemet i dag er hvordan den skal skapes. Denne utfordringen kan
møtes på en av to måter. En kan slutte å lage prognoser og ellers tone
ned en mer forpliktende tallfesting på de enkelte programområder.
Den andre muligheten er å forbedre prognosemetodene og legge
opp til et system med rullerende langtidsprogrammer. Behovet for
prognoser er ikke redusert selv om de er blitt vanskeligere å lage.
Snarere tvert i mot. Det er derfor beklagelig at myndighetene har
møtt denne utfordringen ved i hovedsak å vike unna den.

Et rullerende langtidsprogram med et mer forpliktende og helhetlig
langtidsbudsjett, kunne vært et nyttig styringsinstrument for
regjeringen og gitt andre nyttige holdepunkter når de skal planlegge
sin virksomhet. Innenfor en slik ramme ville en bl.a. på en bedre
måte kunne få vurdert de økonomiske konsekvensene av forskjellige
forslag til reformer. I den politiske debatt er det i dag en tendens til å
bagatellisere kostnadene ved et reformforslag, hvis disse først
begynner å påløpe om et-to eller tre år, eller i år det enda ikke er
laget et helhetlig budsjett for.

Mangelen på en helhetlig referanseramme vanskeliggjør en
skikkelig prioritering. Det kan være at mange f. eks. i dag ville
vurdert spørsmålet om redusert pensjonsalder annerledes hvis de
klarere fikk se at konsekvensene måtte bli en sterkere nedtrapping
av pensjonsnivået gjennom Folketrygden enn det
trygdefinansieringsutvalget foreslo, eller en økning i
medlemspremien med 1 pst. poeng i tillegg til de 3-4 pst. poeng frem
til 1990 som vil følge av eksisterende pensjonsregler.



NORSKE SOSIALØKONOMERS FORENING
INVITERER TIL

KURS OM PENGE- OG KREDITTPOLITIKK
Refsnes Gods, Jeløya, 22.-23. mai 1985

PROGRAM

ONSDAG 22. MAI
10.30 Kredittpolitikken i årene fremover - fortsatt ut-

vikling mot et mer markedsbestemt penge- og
kredittmarked?
Statssekretær Eivind Reiten, Finansdepartementet.

11.30 Kaffe.

12.00 Hva vil et eventuelt regjeringsskifte innebære
for penge- og kredittpolitikken?
Sjeføkonom Juul Bjerke, Landsorganisasjonen.

12.45 Det kortsiktige pengemarked og obligasjonsmar-
kedet - synspunkter fra myndighetene.
Avdelingsdirektør Svein Gjedrem, Finansdeparte-
mentet.

13.30 Lunsj.

15.00 Fortsettelse, med hovedvekt på senere tids ut-
viklingstendenser på det kortsiktige penge-
marked.
Ass. dir. Leif Eide, Norges Bank.

15.45 Kaffe.

16.00 Fortsettelse, med hovedvekt på markedsbetrakt-
ninger.
Finansdirektør Arvid Grundekjen, A/S Nevi.
Adm. direktør Henning Stene, Oslo Finans A/S.

17.00 Lov om verdipapirhandelen.
Berskommissær Erik Jarve, Oslo Børs.

19.00 Middag

TORSDAG 23. MAI
08.00 Frokost.

09.00 Lov om Norges Bank.
- Orientering ved underdirektør Per Christiansen,

Finansdepartementet
- Synspunkter på arbeidsdelingen mellom Finans-

departementet og Norges Bank, ved avdelingsdi-
rektør Einar Forsbak, Sparebankforeningen i
Norge.

10.30 Kaffe.

11.00 Eierstruktur/konsentrasjonstendenser/konkur-
ranseforhold - internasjonale utviklingstenden-
ser på penge- og kredittmarkedet.
Head of Financial Market Division, Günther Bröker,
OECD.

12.30 Lunsj.

13.30 Konkurranseforholdene på det norske finans-
markedet.
Avdelingsdirektør Ingvar Strom, Den norske Bank-
forening.
Synspunkter ved direktør Egil Bakke, Prisdirekto-
ratet.

15.30 Avslutning.

Programkomité:
Thorvald Moe, Finansdepartementet
Jon A. Solheim, Finansieringsselskapenes Forening
Kjell Kraakmo, Kreditkassen
Gerd Buflod, Norske Sosialøkonomers Forening

Oppholdsutgiftene er kr. 730,- for enkelt rom og betales
direkte til hotellet.

••••••	 ■■■

Påmelding innen 5. mai til NSF, Storgt. 26, Oslo 1

Påmelding til kurs om
PENGE- OG KREDITTPOLITIKK

Kursavgift .

Kr. 3 000,- for medlemmer
Kr. 3 100,- for øvrige (ekskl. opphold)
Medlem av NSF?	

Avgift kr 	 oversendes
D Bankgiro 6001.05. 13408
D Postgiro 516 78 87
D Sjekk vedlagt

Arbeidsgiver: 	

Adresse: 	

	  tlf: 	

Underskrift

Navn/tittel
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Aktuell kommentar:

Kapitaleksport o g valuta-
reserver styringsmulig-
heter og styringsbehov')

Arne Lie

I denne artikkelen viser Arne Lie hvordan anslagene for utviklingen i Norges drifts-
balanse overfor utlandet har skiftet fra stortingsmelding til stortingsmelding. Han stiller
spørsmålstegn ved om overskudd på driftsbalansen er en tilstrekkelig og nødvendig
forutsetning for at Norge kan bli et finanssentrum. Land som USA og Sveits er internasjo-
nale finanssentra hvor en driftsbalanse der i lange perioder har vært i balanse og i
underskudd. Skal Norge bli en internasjonal kapitalformidler må det foretas endringer i
vår penge- og valutapolitikk.

AV
ARNE LIE*

Usikkerheten om driftsba-
lansen med utlandet

Hver gang Norge har
vært inne i en situasjon med
store driftsoverskudd med
utlandet, har en diskusjon
blusset opp om hvordan vi
skal forvalte overskuddet
og innrette vår økonomiske
politikk for å utnytte mulig-
hetene som kapitalekspor-
ter, Det skjedde i begyn-
nelsen av 1970-årene, da
forventningene om en årlig
olje- og gassproduksjon på
90 millioner tonn gav lofter
om en fundamental forand-
ring i utenriksokonomien
og næringsstrukturen. Også
dengang ville vi sikte mot:

- å gjøre Norge til et nytt
internasjonalt	 finans-
senter,

- kontinuerlig revaluere
kronen og gjøre den til
en internasjonalt sterk og
stabil valuta,

1 ) Basert på foredrag holdt på
NSF's Valutakurs januar 1985.

" Arne Lie er direkter for Valuta-
avdelingen i Norges Bank.

- bruke styrkelsen av kro-
nen til å oppnå stabilitet i
priser og kostnader,

- innpasse oljevirksomhe-
ten slik at det ikke oppsto
pressproblemer i okono-
mien eller kriser i en-
kelte bransjer.

Som kjent kom vi ikke inn
i den «gode økonomiske
sirkel», som Tyskland tidli-
gere hadde vært forbilde
for når det gjelder kurspoli-
tikk, innenlandsk kostnads-
utvikling og tilpasningsevne
i næringslivet. Utviklingen
ble den motsatte, mer i lik-
het med den britiske «onde
sirkel»
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Optimismen fra 1970-åre-
ne har skiftevis blitt avløst
av realisme og pessimisme,
avhengig av hvordan olje-
markedet og driftsbalansen
har stilt seg. Kursutviklin-
gen for dollar ble et nytt
dominerende element i
framtidsvurderingene og

norsk valutakurspolitikk -
kronens plassering i det in-
ternasjonale bildet - har i
denne tiden levet sitt eget,
særegne liv:

- langtidsprogrammet for
1982-85 inneholdt alterna-
tive prognoser for driftsre-
sultatet, et lavt med et
underskudd på cirka 6 mil-
liarder, et høyt med et
overskudd på cirka 6 milli-
arder, og et midlere med
balanse. Usikkerheten ble
understreket. En endring
av oljeprisen på 10% i for-
hold til den som var forut-
satt, ville isolert sett slå ut
med 8,5 milliarder kroner i
1985. Olje- og gassproduk-
sjonen ble antatt å øke til 60
millioner tonn-enheter i
1985, den forutsatte oljepris
fastsatt til betydelig over
dagens nivå på omkirng
$ 30. I den mer summariske
perspektivoversikt fram til
2000 ventet Regjeringen
driftsoverskudd og en net-
tofordringsekning overfor
utlandet i 1980- og -90-åre-
ne, men da under forutset-
ning av at realprisen på olje
økte med 2% i året,

- det reviderte nasjonal-
budsjett for 1982 konsen
trerte interessen om svik

-

-

ten i de tidligere anslag for
oljepris og -produksjon.
Skattelette som var stilt i ut-
sikt, kunne ikke innfris. Pro-
duksjonen i 1982 ble anslått
til cirka 50 millioner toe.,
en pris på USD 32 pr. fat
(det vil si 7 dollar lavere
enn i det opprinnelige Na-
sjonalbudsjett) og en dollar-
kurs på 6 kroner.

- i nasjonalbudsjettet for
1984 ble det igjen en mer
optimistisk tone; en oljepris
på USD 30 - omtrent det
samme som i revidert Na-
sjonalbudsjett 1983 - en
produksjon på 52 millioner
toe. og balanse i utenriks-
okonomien. Resultatet ble
et driftsoverskudd som var
stone enn Norge og noe
annet land noen gang har
hatt, når det settes i forhold.
til størrelsen av vår okono-
mi. Vi hadde hostet forde-
ler av at OPEC-landene
siden mars 1983 hadde
holdt en fast råoljepris på 29
dollar pr. fat og begrenset
produksjonen til 17,5 millio-
ner fat pr. dag.

- i nasjonalbudsjettet for
1985 synes vurderingene av
oljemarkedet og utenriks-
balansen å ha tatt farge av
de gode resultater i fjor. En
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Er overskudd på driftsbalansen en tilstrekkelig og endog nødvendig betingelse for at Norge kan bli et
finanssentrum?

Foto: Samfoto as

4:141r

leilighetsvis ubalanse i olje-
markedet med press på
oljeprisen ble antatt å bli
motvirket av den forvente-
de veksten i verdensøkono-
mien. Nasjonalbudsjettet
holdt fast ved en pris på 30
dollar pr. fat for Nordsjø-
olje, en norsk produksjon
på cirka 60 millioner toe.
og en dollarkurs på 8 kro-
ner, tilsvarende den antatte
gjennomsnittskursen for
1984. Det ble kalkulert med
et meget stort driftsover-
skudd også i 1985, på over
20 milliarder kroner.

Gjennom 1970- og 1980-
årene er det således ikke
fra myndighetenes side gitt
noen klare, entydige kon-
klusjoner om Norge vil
komme til å være et kapital-
eksporterende land på va-
rig grunnlag.

Norges Bank foretok
våren 1983 en vurdering av
de underliggende tenden-
ser i Norges økonomi med
utgangspunkt i langtidspro-
grammet 1982-85. For
driftsbalansen kom vi til et
underskudd i 1987, dersom
vi la til grunn en fast real-
pris for olje med utgangs-
punkt i 1983-prisen på 30,5
dollar pr. fat og en dollar-
kurs på 6,69. Med konstant
nominell oljepris på 30,5

dollar, alternativt et prisfall
ned til 25 dollar, ville vi få et
driftsunderskudd et sted
mellom 10 og 20 milliarder
kroner. De underliggende
tendenser i vår utenriks-
økonomi etter disse bereg-
ninger, pekte klart mot
driftsunderskudd og i hoy-
den balanse, med mindre
vi forutsatte meget høye
oljepriser og vekst i olje- og
gassutvinningen.

Må vi ha overskudd for å bli
finanssentrum?

Vurderingen av Norges
framtidige rolle som kapi-
taleksportor har i denne ti-
den alltid hatt som utgangs-
punkt hvorvidt vi ville opp-
nå driftsoverskudd og samle
opp valutareserver på sta-
tens hånd. Men er over-
skudd på driftsbalansen en
tilstrekkelig og endog en
nødvendig forutsetning for
at Norge kan spille rollen
som en viktig kapitaleks
portør og bli et «finanssen-

-

trum»?

Mest ekstrem har de
koplingeri mellom
driftsresultat og rollen
som sentral, internasjo-
nal kapitaleksportør
vært for USA.

Denne spørsmålsstilling
krever en presisering. Et
driftsoverskudd på beta-
lingsbalansen med utlandet
er pr. definisjon et lands
netto kapitaleksport. Men
land som tradisjonelt har
vært kapitaleksporterende
og oppfattes som interna-
sjonale finanssentra, har
fortsatt å spille denne rollen
i perioder da de ikke len-
ger har hatt noe overskudd
på driftsbalansen. Mest
ekstremt har de-koplingen
mellom driftsresultat og rol-
len som sentral, internasjo-
nal kapitaleksportør vært
for USA. I 1960-årene, da
det tradisjonelle grunnlaget
for USA's driftsoverskudd

stadig ble tæret bort, ble
den internasjonale ekspan-
sjon av amerikanske indu-
strielle etableringer i alle
verdensmarkeder finansiert
lokalt, eller ved at landet
akkumulerte kortsiktig va-
lutagjeld. I 1970- og -80-åre-
ne økte valutagjelden en-
ormt og driftsunderskudde-
ne kom opp i størrelser som
enhver finansekspert på
forhånd ville ha benektet
muligheten for. Men de
amerikanske bankenes ut-
lån til den øvrige yerden
økte også enormt, og USA
er fortsatt det store, stabile

og dominerende internasjo-
nale finanssentrum. Sveits
har i mindre målestokk,
men på en liknende måte,
de-koplet forbindelsen mel-
lom driftsresultat og kapital-
formidling.

Det er ikke mulig for
Norge å kopiere Sveits og
USA, enn si de store olje-
eksportorer, som kapital-
eksportør. Men kanskje vi
burde forsøke å bygge opp
resonnementer om det er
mulig for Norge i internasjo-
nalt sammenheng å spille
rollen som bank; ta sparing
fra kilder der den er å
finne, og kanalisere den ut
til sikre, lønnsomme finansi-
eringsprosjekter? I hvilken
grad skal driftsoverskudd
og utplassering av offisielle
valutareserver danne basis
for internasjonal finansvirk-
somhet? Hvilken sammen-
henger gjør seg gjeldende
mellom utviklingen av
norsk, internasjonal finans-
virksomhet, internasjonali-
seringen av vårt næringsliv
og internasjonaliseringen
av vårt penge- og valuta-
stell?

Internasjonaliseringen av
norsk næringsliv

Internasjonaliseringen
framstilles som en ny trend
i vår økonomiske utvikling.
Den vil kreve en finansie-
ring, og problemstillingen er
blitt framstilt slik at våre
driftsoverskudd gir oss et
godt utgangspunkt for å fi-
nansiere internasjonalise-
ringen av norsk næringsliv.
Av flere grunner synes
dette resonnementet uklart:

For det første har inter-
nasjonalisering pågått som
kontinuerlig prosess siden
omkring århundreskiftet, da
Norge startet sin industri-
elle utvikling i moderne for-
stand. Vi har hele tiden
hatt en markedsintegrasjon;
blant annet i form av frihan-
delsordninger og et privat
konkurransesystem, et be-
driftssamarbeide mellom
norske og utenlandske sel-
skaper, bruk av internasjo-
nale kapitalkilder til finansi-
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ering av investeringer og
produksjonsvirksomhet i
Norge og bedriftsetablerin-
ger i utlandet for norsk-eide
foretak og utenlandske
etableringer og medeier-
skap i Norge. Resultatet har
vært av våre utenriks-
transaksjoner hele tiden
har økt med stone vekstra-
ter enn den samlede pro-
duksjon.

Innstillingen fra det re-
gjerings-oppnevnte «intern- .

sjonaliseringsutvalg» (NOU
1981:47) er ikke blitt fulgt
opp av noe særskilt doku-
ment fra Regjeringen eller
Stortinget. Utvalget skulle
klarlegge behovet for inter-
nasjonaliseringen av næ-
ringslivet og hvilke former
den kan anta. Med former
for internasjonalisering
tenkte utvalget seg ute-
etableringer, eierinteres-
ser i og samarbeidsavtaler
med bedrifter ute. I omta-
len av behovet for interna-
sjonalisering ble pekt på
lav lønnsomhet, svekket
konkurranseevne og beho-
vet for 6. bygge ut veks-
tkraftige produksjonsområ-
der. Det ble ikke gitt over-
bevisende resonnementer
om at ute-etableringer nød-
vendigvis kunne bidra til å
lose disse problemer. For-
deler og siktemål med in-
ternasjonaliseringen ville
omfatte ervervelse av tek-
nologisk know-how, mar-
kedsnærhet, viderefored-
ling ute, sikre råstoffkilder,
lavere produksonskostna-
der ute, stor-driftsfordeler,
spesialisering i produktfra-
mstillingen og muligheter
for å omgå skjult proteksjo-
nisme i andre land. Myn-
dighetenes tiltak for å sti-
mulere til ute-etableringer
forutsettes av utvalget å
være av generell art: «Myn-
dighetenes rolle blir å sør-

ge for at det ikke er utilsik-
tede hindringer i veien for
ute-etablering» og det vil-
le . . «ikke være nødven-
dig med ordninger som er
spesielt øremerket for eller
favoriserer utenlandsinves-
teringer .». Av tiltak fore-
slo utvalget økte avsetnin-
ger til et konsoliderings-
fond, men uten øremerking
av formal, og en generell
aksjesparing med skattefra-
drag.

Internasjonaliseringsut-
valget uttalte seg i prinsip
pet om all næringsvirksom-

-

het, unntatt utflagging av
skip. Det pekte på mulighe-
ter for utevirksomhet i bank
og forsikring, bygg- og an-
leggsvirksomhet, fiske og
fiskeforedling og rådgiv-
ende tjenesteytelser. Ho-
vedkonklusjonene i denne
utredning synes å være
folgende:
- «internasjonalisering»
omfatter de former for sam-
menknytning med andre
lands økonomier som vi
kjenner fra Norges økono-
miske utvikling i flere ti-år
tilbake;

- internasjonaliseringspro-
sessen vil kreve tid, plan-
legging i bedriftene, kapital
og ligger best til rette for
de store bedrifter. Vi kan
derfor ikke vente noen dra-
matisk faking i antallet, om-
fanget og bredden i inter-
nasjonaliseringen i et kort
tidsperspektiv.

Et annet synspunkt i ord-
skiftet om internasjonalise-
ringen bør klargjøres. Våre
aktuelle driftsoverskudd
brukes som begrunnelse
for å trappe opp internasjo-
naliseringen - «nasjonen
har nå penger til å finansie-
re en slik kapitalutgang».
Denne tankegang innehol-
der neppe logikk. Dersom
formålet med internasjona-
liseringen oppnås - nemlig
stone effektivitet, styrkelse
av konkurranseevnen, for--
nyet vekst og full sysselset-
ting - vil ikke internasjona-
liseringen svekke vår
driftsbalanse eller legge
beslag på offisielle va-

lutareserver i alle fall
ikke på noe sikt. Også
internasjonaliserings-
utvalget sier at undersøkel-
ser tvert imot tyder på en
positiv virkning på vår uten-
riksbalanse. Internasjonali-
seringen er derfor ikke en
utvikling som vi vil anvende
et driftsoverskudd til, men
en prosess som ytterligere
styrker en på forhånd god
driftsbalanse. Hvis interna-
sjonalisering gir bedre
lønnsomhet, bør næringsli-
vet selv sorge for at den
finner sted, uansett hvordan
driftsbalansen stiller seg i
øyeblikket.

Gyldigheten av denne
konklusjonen kan betviles
dersom Regjeringen iverk-
setter selektive stottetiltak
for å trappe opp internasjo-
naliseringen. Utsagnet fra
Industriministeren nylig om
at staten vil gå inn med an-
svarlig lånekapital i ute-
etableringer, kan være et
skritt på veien mot en ny,
selektiv industristøtte. Der-
som denne støtte svekker
den effektivisering av næ-
ringslivet som man tilsikter,
kan de positive virkninger
på driftsbalansen også bli
svekket.

Det synes å være en al-
minnelig akseptert hold-
ning i det politiske miljø og
blant næringslivets organi-
sasjoner at det er bedrifte-
nes ansvar å vurdere lønn-
somheten av, planlegge,
treffe beslutning om og
gjennomføre ute-etablerin-
ger. Myndighetene har på
dette området ikke «styrt»
internasjonaliseringspro-
sessen på annen måte enn
ved generelle rammebetin-
gelser for den økonomiske
politikken og ved å delta i
internasjonalt økonomisk
samarbeid. Praktiske for-

enklinger i valutaregulerin-
gen er iverksatt på dette
området i 1984. Norske næ-
ringsetableringer (direkte
investeringer) har i senere
år omfattet stabile bebop på
1,5 à 2 milliarder kroner i
året (utenom olje og
shipping).

Utflagging av skip har hit-
til blitt håndtert av myndig-
hetene på en annen og mer
restriktiv måte enn andre
ute-etableringer. Men også
for skipsfarten er adgangen
til utflagging, ute-etablerin-
ger og samarbeidsordnin-
ger med utenlandske skips-
fartsinteresser blitt mer
fleksibel. Kapitalutgangen
til direkte skipsfartsinveste-
ringer i utlandet har økt i
senere år, men er neppe en
kilde til en stor og varig
kapitalutgang i forhold til
våre aktuelle driftsover-
skudd eller som et element
i Norge som «finansielt sen-
trum».

Internasjonalisering av
pengeøkonomien

Vi ville bli stilt overfor
noe prinsipielt nytt og til
dels uprøvet, dersom vi
skulle sikte mot å bli en va-
rig kapitaleksportør og in-
ternasjonalisere pengeøko-
nomien:

(i) på den ene siden er det
sterke ønsker i vårt næ-
ringsliv og til dels i det poli-
tiske miljø at forvaltningen
av våre tilgodehavender i
utlandet fortrinnsvis beg
skje i den private sektor og
ikke alene i form av en opp-
samling av offisielle valuta-
reserver i Norges Bank. Vi
vil ha en kommersiell eks-
pertise som internasjonale
pengeforvaltere og kapital-
formidlere,

ii) på den annen side har vi
ønsker om å skjerme våre
innenlandske penge- og
kredittforhold overfor inter-
nasjonale penge- og kre-
dittforhold og holde rente-
forhold Isom er forskjellig
fra internasjonale renter.

De to hensyn behøver
ikke nødvendigvis å være
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litralost,
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uforenlige. Men vi har fort-
satt motforestillinger mot å
gjøre kroner til en interna-
sjonalt brukt valutaenhet.
Imidlertid kan en «interna-
sjonalisering» av kronen vise
seg å bli en konsekvens av
vedvarende overskudd på
driftsbalansen, avhengig av
i hvilket omfang forvaltnin-
gen av dette overskudd ka-
naliseres til den private
sektor.

Privatpersoner har nå ad-
gang til å kjøpe utenlands-
ke, børsnoterte aksjer uten
begrensning i bebop, og
utenlandske obligasjoner
for inntil 1 million kroner.
Dessuten har privatperso-
ner adgang til å kjøpe i an-
nenhåndsmarkedet krone-
denominerte obligasjoner
som er lagt ut i utlandet, og
da uten belopsbegrens-
ning. Her er det altså åpnet
for en kanalisering av privat
sparing til utlandet. Jeg tror
imidlertid ikke vi kan vente
noen vedvarende og om-
fattende utgående netto
pengestrømmer på disse
poster, i alle fall ikke så len-
ge vi har et så aktivt aksje-
marked i Oslo og så høyt
rentenivå. Hvis aksjemar-
kedet og renteforholdene
hjemme skulle stille seg
mindre fordelaktige for
personlige sparere, kan
pengestrømmen til utlandet
bli mer omfattende. Men
heller ikke under disse for-
hold tror jeg på noen dra-
matisk endring i nord-
menns sparevaner i form av
en varig kapitaleksport.
Bruttostrømmene av verdi-
papirkjøp og -salg med ut-
landet (aksjer og obligasjo-
ner) er nå kommet opp i
omkring 25 milliarder kro-
ner i året, mens det netto er
nær balanse.

Bedriftssektoren er langt
mer sammensatt og uover-
siktelig når det gjelder å
vurdere omfanget og sving-
ningene i pengestrømmene
med utlandet. Oljeselskap-
ene står i en særstilling,
idet de i praksis har en
temmelig vid adgang til å
alternere mellom Norge og
utlandet som kapitalkilder
og som plasseringssteder
for forvaltningen av likvide
reserver. Kapitalbehovet er
enormt, og kildene for å
dekke dette er hovedsake-
lig moder-selskapene og
internasjonale kapitalmar-
keder. Vi får forholdsvis
bra oversikt og styring på
denne kapitaltilgang gjen-
nom konsesjonssystemet og
den politiske godkjenning
av utbyggingsplaner. Tilba-
keforing av overskudd, ut-
bytte og investert kapital
skulle også kunne forhånds-
beregnes og regulariseres.
Oljeselskapenes pengefor-
valtning - cash manage-
ment - vil imidlertid kunne
være en kilde til omfat-
tende bevegelser i penge-
strømmene med utlandet
og dermed kreve en fleksi-
bel likviditetsstyring hjem-
me. Men oljeselskapene
har hittil ikke skapt uforut-
sette problemer for norsk
penge- og valutapolitikk.

Oljesektoren vil vel nep-
pe i overskuelig framtid bli
kilde til varig kapitaleks-
port fra Norge, utover det
som gjelder repatriering av
kapital investert på oljefel-
tene i Nordsjøen. Hvilke
eventuelle prosjekter Stat-
oil, Norsk Hydro og SAGA
vil kunne engasjere seg i
utenom norsk sokkel i 1990-
årene og det neste århund-
re, kan vi vel bare speku-
lere over.

I næringslivet for øvrig
kan de største og mest utad-
rettede bedrifter alternere
mellom Norge og utlandet
som kredittkilde og som
plasseringssted for reser-
ver. Vi har en regulert kre-
ditt- tilgang fra utlandet for
stor-bedriftene, men effek-
tiviteten av reguleringen
kan betviles. Vanligvis får

bedriftene de tillatelser de
anmoder om, og får de av-
slag, vil utenlandsfinansie-
ring ofte kunne ordnes i
andre, liberaliserte former .

Kortsiktige pengestrøm-
mer med utlandet som tra-
disjonelt virker de-stabili-
serende på valutakurser
og innenlandske pengefor-
hold, gjelder betalinger,
kreditter og kurssikrings-
forretninger for vare- og
tjenestebyttet. Disse pen-
gestrømmer lar seg van-
skelig regulere, uansett om
man har valutaregulering
eller ikke. Disse betalings-
ordninger er en del av fri-
handelssystemet. En annen
sak er at videre valuta- og
pengepolitisk samarbeid
med andre land kan dem-
pe disse de-stabiliserende
pengestrømmer. Behovet
for 8. holde offisielle valuta-
reserver raker med risikoen
for og omfanget av slike
overforinger.

Bedriftssektorens adgang
til å holde konti og andre
finansielle fordringer i ut-
landet, vil eike potensialet
for destabiliserende pen-
gestrømmer med utlandet.
Utenom bankene har næ-
ringslivet for tiden slike
utenlandske fordringer for
20 milliarder kroner. Med
liberaliseringstiltakene fra i
fjor vil denne pengeforvalt-
ning i utlandet bli utvidet,
avhengig av bedriftenes
overskudd, deres likvidi-
tetssituasjon, relative rente-
forhold, kursforventninger
osv., altså slike vurderings-
forhold som kommer i bet-
raktning i selskapenes
cash-management. Sam-
menknytningen av norsk og
internasjonal pengehus-
holdning tar et ytterligere
skritt. Oppbyggingen av sli-
ke pengeposisjoner for næ-
ringslivet kommer som et
alternativ til valutareserver
for Norges Bank. Men den-
ne daglige pengeforvalt-
ning er ikke ment som - og
vil neppe bli - en kilde til
vedvarende og langsiktig
kanalisering av kapital til
utlandet.

Internasjonalisering av kre-
dittmarkedet

Banksektoren og finans-
institusjonene står bedre
plassert til å organisere en
kapitaleksport i langsiktige
og varige former. En sped
begynnelse er tatt ved at
det er åpnet adgang til å
yte kronelån til utenlandske
kunder og norske oljesel-
skaper innenfor en ramme
på 5 milliarder kroner. Av
stone betydning på lengre
sikt er deres adgang til å
opptre som ledere og del-
takere i emisjoner og «pri-
vate placements», spesielt i
norske kroner. Siden 1979
er det lagt ut obligasjonslån
denominert i norske kroner
i internasjonale markeder
for 21/2 milliarder kroner, for
hvilke fire norske banker
har vært konsortieledere.
Skal bankene utvikle sin
ekspertise og konkurranse-
dyktighet for disse oppga-
ver og gjøre Norge til en
internasjonal kapitalformid-
ler, vil de trolig måtte ope-
rere i alle kapital- og pen-
gemarkeder, internasjonalt
såvel som i Norge. Enkelte
sider ved vår penge- og va-
lutapolitikk vil da komme i
søkelyset:

- de må ha adgang til 8.
selge papirer med uten-
landsk debitor til norske
bedrifter og enkeltperso-
ner. Den gjeldende be-
grensning på 5 millioner
kroner pr. bedrift og 1 mil-
lion kroner pr. person kan
ikke lenger opprettholdes,

- de bor ha adgang til å
denominere sine utlån og
emisjoner i hvilken som
helst valuta. Norske kroner
kommer da mer med i in-
ternasjonale transaksjoner,

- den norske krone må bli
oppfattet som en internasjo-
nalt stabil og «sterk» valuta .,
regelmessige nedjusterin-
ger av kronens kursverdi
kan ikke lenger fortsette,

- vi må se nærmere på om
kravet til balanse i banke-
nes aktiva og passiva i valu-
ta, den såkalte 0-posisjo-
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nen, kan opprettholdes i
den nåværende form.

Styringsmidler, styrings-
metoder og avveining av
de ulike styringsmål i pen-
gepolitikken vil derfor måtte
bli annerledes enn i en situ-
asjon der Norge er en varig
kapitaleksportør gjennom
den private sektor. ønsker
vi ikke å privatisere kapital-
eksporten, for dermed å
unngå en internasjonalise-
ring av våre penge- og kre-
dittmarkeder og kronen, vil
vi falle tilbake på den tradi-
sjonelle oppsamling av offi-
sielle valutareserver i Nor-
ges Bank eller i et eventuelt
annet offentlig institutt for
forvaltning av utenlandske
tilgodehavender.

Hittil har kapitalekspor-
ten i det alt vesentlige
skjedd i form av en avvik-
ling av statens utenlands-
gjeld og en øking av Nor-

ges Banks valutabeholdnin-
ger. Med den endring i
Norges Banks plasserings-
politikk som blir gjennom-
ført fra i år, vil en del av
valutabeholdningene - til-
svarende 4 måneders im-
port - bli plassert som tra-
disjonelle reserver i lik-
vide, kortsiktige og lett om-
settelige former, hovedsa-
kelig i det amerikanske
marked. Den øvrige delen
av valutabeholdningene -
plasseringsdelen - vil bli
investert mer langsiktig i
mindre likvide og omsette-
lige former, men med sam-
me krav til sikkerhet. I det
lange lop vil denne delen
kanskje oppnå noe høyre
avkastning, selv om vi ikke
kan forvente noen markert
forskjell fra den tradisjo-
nelle reservedelen og selv
om plasseringene ikke i
dag oppnår noen høyere

avkastning sammenliknet
med tradisjonelle reserver.

En del av de offisielle be-
holdninger vil etter de nye
retningslinjer bli overført til
bankene i form av valuta-
innskudd. Også disse valu-
tainnskudd er skritt påvei-
en mot en sammenkopling
av vår pengeøkonomi med
den internasjonale penge-
økonomi. Med den gjeld-
ende begrensning av inn-
skuddene til 11/2% av valuta-
bankenes forvaltningskapi-

tal, vil valutainnskuddsord-
ningen imidlertid ikke gi
grunnlag for noen stor, ved-
varende og langsiktig kapi-
taleksport. En trinnvis opp-
trapping av omfanget av sli-
ke innskudd er neppe den
mest velegnede metode for
kanalisering av kapitaleks-
port gjennom den private
sektor. Bankene vil trenge
å mobilisere kapital - «fun-
de seg» - på et mer selv--
stendig grunnlag og gjen-
nom et bredere spektrum
av pengemarkeder. Og det
er politiske og legale gren-
ser for hvor store innskudd
Norges Bank kan foreta i
nasjonale banker. Men som
et startgrunnlag for en
skrittvis internasjonaliser-
ing av vår pengeøkonomi i
en situasjon med vedvar-
ende driftsoverskudd, kan
denne innskuddsordning
gjøre nytte.

Statens
rasjonaliseringsdirektorat
Postboks 8115, Dep., Oslo 1, Tlf. 02/2050 26

R-direktoratet er det sentrale effektiviseringsorgan for statsforvaltningen. Arbeidet organiseres som regel i samar-
beid med andre institusjoner og konsulentfirmaer. Fagmiljøet er inspirerende og bredt sammensatt. Oppgavene gir
god innsikt i statsforvaltningen, bruk av metoder og teknikker og prosjekterfaring. Direktoratet legger stor vekt på å
gi videre opplæring og faglig utvikling,

Prosjektleder (ltr. 29), førstekonsulent (ltr. 24), konsulent (ltr. 19-23),
førstesekretær (ltr. 16-21)

I gruppen for økonomi, budsjett og regnskap (OBR) er det ledig tre stillinger og i gruppen
for metodeutvikling (MU) er det ledig en stilling.
OBR-gruppen arbeider med okonomistyring, budsjett- og regnskapsystemer i statlig
virksomhet og utredning av økonomiske konsekvenser av offentlige tiltak. Prosjektlederen
vil få et spesielt ansvar for å lede et program for resultatorientert okonomistyring som R-
direktoratet skal iverksette i forbindelse med det pågående budrsjettreformarbeidet i
staten.
MU-gruppen arbeider med utvikling og utprøving av metoder innenfor direktoratets
arbeidsfelt. Aktuelle arbeidsområder for gruppen gjelder produktivitetsmåling, etatsstyr-
ing og ledelse.
Søkere bor ha høyere utdanning og/eller erfaring innen økonomi. Prosjektleder avlønnes i.
ltr. 29 (kr 191 511). Høyere akademisk utdanning uten praksis gir tilsetting som førstesekre-
tær i ltr. 19 (kr 123 090). Fra hannen trekkes 2% pensjonsinnskudd. For fullstendig utlysing se
Norsk lysningsblad 18. april.
Nærmere opplysninger ved rasjonaliseringslederne Terje Pettersen (OBR) eller Trond
Johansen (MU) på telefon 02/46 62 00.

Søknad merket .13BR» og/eller .MU» sendes
Statens rasjonaliseringsdirektorat, Boks 8115 dep, Oslo 1 innen 3. mai.
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Aktuell kommentar:

Familiemeldingen
Charlotte Koren

Familiepolitiske spørsmål er blitt noe kvinner sysler med, skriver Charlotte Koren i
denne artikkelen der hun kommenterer regjeringens familiemelding. Kanskje det skyl-
des at menn ikke er klar over hvor stor økonomisk aktivitet som foregår i familien; den
kan anslås til å være på størrelse med industriproduksjonen i Norge. I artikkelen
presenterer Charlotte Koren en rekke av de målsettinger og prinsipper som regjeringen
ønsker å basere sin familiepolitikk på. På flere punkter er den konkrete oppfølgingen av
målsettingen i meldingen svak. Meldingen bærer ellers preg av kompromisser mellom
regjeringspartiene i det flere aktuelle og vanskelige familiepolitiske spørsmål ikke
behandles eller blir ikke tatt standpunkt til.

AV
CHARLOTTE KOREN*

Regjeringen Willochs
første familiepolitiske ut-
spill var å trekke tilbake
den forrige regjeringens fa-
miliemelding. Over tre år
har det tatt å få skrevet en
ny, St. meld. nr. 50 (1984-
85) Om familiepolitikken
(89 s.). Når arbeidet har tatt
såpass tid, skyldes det bl.a..
at man har ventet på utred-
ningene fra Skattekommisjo-
nen, Befolkningsutvalget og
Trygdefinansieringsutval-
get.

Meldingen bærer preg
av forsiktige kompromisser
mellom regjeringspartiene.
Den er neppe ment å gi en
uttømmende behandling av
alle familiepolitiske spørs-
mål, men det synes likevel
noe tilfeldig hvilke spørs-
mål som tas opp, og hvilke
som får ligge. Demograf-
iske forhold, kostnader ved
å ha barn, ulike familiety-
pers inntektsforhold, om-
sorg i hjemmene for pleie-
trengende og ugift sambo er
emner som er behandlet

" Ansatt som forsker i Statistisk
Sentralbyrå.

8

nokså inngående. Fami-
liebeskatning, skilsmisser,
flerbarnsfamilier, etable-
ringskostnader for unge fa-
milier og 6-timersdagen er
eksempler på temaer som
ikke er med. Flere føl-
somme temaer tar ikke
meldingen standpunkt til,
men skyver foran seg til
ytterligere utredning, det
gjelder f. eks, aleneforeld-
renes økonomi og evt. sam-
ordning av regler for gifte
og samboende.

Jeg vil i det følgende re-
ferere en del punkter fra
meldingen, og knytte mine
kommentarer til enkelte av
punktene.

Familiepolitiske mål
Nokså overraskende an-

føres bekymringen for be-
folkningsutviklingen som
begrunnelse for å bedre
barnefamilienes situasjon.
Barnefamiliene skal støttes
gjennom bedret økonomi,
utbygging av barnehager
og andre praktiske støttetil-
tak for familien, og mer bar-
nevennlig nærmiljø. Gjen-
nom lovgivning og økono-
miske overføringer ønsker
man å styrke ekteskapet og
familiens stilling i samfun-

net, fordi man mener at fa-
milie basert på ekteskapet
gir de beste oppvekstvilkår
for barn og unge. Man Øns-
ker å gi (kvinner) mer reell
valgmulighet mellom yr-
kesaktivitet og omsorgsar-
beid, og gjøre det lettere å
kombinere lønnet arbeid
med omsorg for barn. Fami-
lier med omsorgsansvar må
kunne ha en forsvarlig leve-
standard på bare én inn-
tekt.

Det er vanskelig å finne
noen konkrete tiltak i mel-
dingen som følger opp
disse målsettingene i sær-
lig grad.

Noen familiepolitiske
målsettinger for familier
uten barn inneholder mel-
dingen ikke.

Befolkningsutviklingen i 70-
årene

Familiestrukturen har en-
dret seg sterkt de siste 10-
20 årene. Mest påfallende
er fallet i fruktbarheten. An-
delen av kvinnene som føder
barn har ikke endret seg,
men de fleste får nå bare
ett eller to barn - og de to
barna kommer tett. Perio-
den i livet man har barn blir
dermed kortere enn tidli-

gere, og andelen av famil-
ier med hjemmeboende
barn er synkende. Andelen
aleneforeldre oker, stadig
flere barn opplever å bo
hos far eller mor, både fordi
flere ekteskap ender i skils-
misse, og fordi flere barn
blir født av ugifte mødre.

Mange skilte gifter seg
igjen, og blant både ugifte
og for gifte finner vi (akende
samliv utenfor ekteskapet.
Familietypene er altså langt
mer varierte enn tidligere.
Dette byr på nye utfordrin-
ger for fordelingspolitikken
mellom ulike husholdnin-
ger. Enkelte av de proble-
mene som oppstår er omtalt
i meldingens kapittel om
ugift sambo. Barnas plass i
de nye familietypene be-
handles ikke.

Familienes økonomi
I meldingen benyttes

data fra inntektsstatistikken
1979 til å belyse familienes
økonomi. Et inntektsbegrep
som brukes er «disponibel
ligningsinntekt», som i gro-
ve trekk består av inntekt
etter skatt pluss barne-
trygd, forsørgerfradrag og
bostøtte. Skattefrie trygde-
og sosialstonader er ikke
medregnet.
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På bakgrunn av at meldingen fokuserer på barnefamiliens anstrengte økonomi, og målsettingen for familiepoli-
tikken nettopp er rettet mot å bedre forholdene for barnefamiliene, virker de tiltak som foreslås puslete.

Foto: Inger Kurås.

Statistikken viser at ens-
lige er den familietype som
har lavest inntekt, så følger
enslige forsørgere. Ektepar
har økende inntekt med an-
tall barn i familien. Ser man
derimot på disponibel lig-
ningsinntekt pr. forbruks-
enhet blir bildet et helt an-
net. Barnefamilier kommer
da langt dårligere ut enn
barnlese, ektepar med små
barn har lavere inntekter
enn andre barnefamilier.

På dette grunnlag fastslår
Regjeringen at det er små-
barnsforeldre som har sær-
lig vanskelig økonomi, og
ønsker å rette sine tiltak
særlig til denne gruppen.

Jeg synes ikke slike gjen-
nomsnittstall er særlig be-
lysende for å forstå hva som
påvirker familienes okono-
mi. Det er vanskelig å se
hva som skyldes ulike livs-
stadier - gruppen enslige
har f. eks. et sterkt innslag
av studenter og skoleelever
med midlertidige små inn-
tekter - hva som skyldes at
familiesituasjonen påvirker
inntektsmulighetene, som
for enslige forsørgere, og
hva som skyldes den inn-
tektsomfordeling som alle--
rede har funnet sted gjen-
nom skattlegging og over-
foringer.

Store deler av inntekts-
forskjellene mellom fami-
lier stammer fra hvor mange
familiemedlemmer som har
inntekt. Statistikken viser at
husholdninger med to inn-
tektstakere har en disponi-
bel ligningsinntekt som er
85 prosent høyere enn hva
én inntekts husholdningene
har.

Det er også interessant å
se på hva barnehold faktisk
koster. I meldingen påpe-
kes at det er vanskelig å slå
fast hva det «koster» en fa-
milie å ha barn. Barnas for-
bruk vil være avhengig av
familiens inntektsnivå.

En metode som kan bru-
kes til å anslå merutgiftene
ved å ha barn i familien, tar
utgangspunkt i budsjettan-
delen for matvarer som et
mål på økonomisk stan-
dard. Ved hjelp av for-

bruksdata kan man bereg-
ne de inntektsnivåer for fa-
milier med og uten barn
som gir samme matvarean-
del. I meldingen legges det
frem en slik beregning for
1983, som viser at for et ek-
tepar med gjennomsnittlig
forbruksnivå medfører mer-
utgiftene pr. barn ca. 20 000
kroner.

Meldingen viser også til
svenske beregninger av
hva et nøkternt forbruk for
barn koster, som anslås til
ca. 8-15000 svenske 1983-
kroner, økende med bar-
nas alder. I disse anslagene
er det bl.a. ikke medregnet
boutgifter og transport.

Barnetilsyn
I tillegg til barnas direkte

forbruk, har foreldrene ut-
gifter til barnetilsyn. Mens
barns forbruk oker med
barnas alder, er det for de
minste barna at barnetilsy-
net koster. Utgiftene til bar-
netilsyn avhenger sterkt av
om man får plass i offentlig
barnehage, har privat dag-
mamma eller passer barna
selv.

Offentlige barnehage-
plasser er priset lavt - for-

eldrebetalingen utgjør ca.
25% av kostnadene. Mar-
kedsprisen på dagmamma-
tjenester ligger høyere enn
barnehagesatsene i de fles-
te kommuner. Barnehage-
dekningen i Norge er svært
lav i internasjonal sammen-
heng, ca. 25 prosent av
barna i forskolealder har
barnehageplass, og det in-
kluderer heldags-, halv-
dags- og korttidsplasser.

En barnehageplass er i
forste rekke et tilbud til
barna - det gir et trafikksik-
kert, trygt lekemiljø sam-
men med andre barn under
kyndig voksen veiledning.
En heldags barnehageplass
frigjør samtidig foreldrenes
arbeidstid, slik at begge
kan ha inntektsgivende
arbeid.

Det skjer altså en bety-
delig inntektsomfordeling
gjennom tildelingen av bar-
nehageplasser. Men forde-
lingsvirkningene er nokså
tilfeldige - det er stor geo-
grafisk variasjon i barneha-
gedekning, betalingssatser,
opptakskriterier og inn-
tektsmuligheter for den av
foreldrene som ellers må
passe barna i hjemmet.

Fordelingsvirkningene av

barnehageplassene tilslo-
res som regel i den politis-
ke debatt fordi «barnehage
er bra». Det er prisverdig
at Regjeringen tar opp
spørsmålet i Familiemel-
dingen. I meldingen avvi-
ses imidlertid å øke forel-
drebetalingen med at bar-
nehageplassene da ville bli
svært dyre. Eneste limning
som tilbys er en vag mål-
setting om fortsatt utbyg-
ging av et variert barne-
hagetilbud.

Økonomiske tiltak til bar-
nefamiliene

Av de fire konkrete oko-
nomiske reformene som
meldingen prioriterer for å
bedre barnefamilienes
økonomi, dreier tre seg om
ytelser i forbindelse med
fødsler: to ukers økning av
lønnet barselpermisjon, ca.
3 000 kroners økning i fod-
selspenger til husmødre og
økte ytelser ved flerbarns-
fodsler. Det fjerde forslaget
er økte rettigheter til lønnet
permisjon for yrkesaktive
foreldre til kronisk syke
barn.

Videre foreslås en grad-
vis omlegging av barne-
trygden slik at det bygges
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opp et småbarnstillegg på
bekostning av barnetryg-
den til eldre barn. Dette tol-
ker jeg som at Regjeringen
ser deler av tilsynbehovet
hos barnefamiliene som en
samfunnsoppgave, mens
barnas forbruk er familiens
ansvar.

På bakgrunn av at mel-
dingen fokuserer på barne-
familienes anstrengte eiko-
nomi, og målsettingen for
familiepolitikken nettopp er
rettet mot å bedre forhold-
ene for barnefamiliene, sy-
nes jeg tiltakene omtalt
ovenfor virker ganske
puslete.

Husmoren
Etter min mening er et

sentralt spørsmål i familie-
politikken om vi fortsatt skal
ha husmødre i Norge. I
likestillingsarbeidet har det
vært et hovedpoeng å gi
alle kvinner mulighet til å ta
lønnet arbeid utenfor hjem-
met, De siste 10-20 årene
har vi opplevet en sterk ok-
ning i kvinnelig yrkesaktivi-
tet, også blant kvinner med
små barn. Kvinnene har
gått til tjenesteytende næ-
ringer, og særlig til offentlig
sektor, vi finner dem i sko-
ler, barnehager, sykehus,
sosialvesen etc. Det har
m.a.o, foregått en flytting av
tjenesteyting fra hjemmene
til markedet. (I parantes
bemerket: Denne endrin-
gen i tjenesteproduksjonen
har sannsynligvis gitt en
produktivitetsgevinst. Det
skulle likevel være interes-
sant å vite hvor meget av
veksten i nasjonalproduktet
i perioden som skriver seg
fra at denne tjenestepro-
duksjonen først blir regi-
strert som økonomisk akti-
vitet når den flyttes fra
hjemmene ut i markedet.)

Om Regjeringen mener
at denne utviklingen bor
fortsette eller stoppes frem-
går ikke av familiemeldin-
gen. Målsettingen om «mer
reell valgmulighet mellom

yrkesaktivitet og omsorgs-
arbeid» kan tolkes begge
veier. Selv om meldingen
slår fast at det bor bli let-
tere å kombinere bonnet ar-
beid med omsorg for barn,
følges det opp med svært
beskjedne tiltak. I meldin-
gen hevdes også at en fami-
lie skal kunne ha en for-
svarlig økonomisk standard
på én inntekt. Heller ikke
denne målsetting følges
opp med konkrete tiltak.

Skattekommisjonen delte
seg i tre fraksjoner når det
gjaldt familiebeskatning.
Uenigheten gikk på hva
som er skattyterenheten,
individet eller familien. In-
dividbeskatning tilgodeser
likestilling mellom kjønn-
ene og kvinnenes arbeids-
tilbud, mens fordelingshen-
syn tilsier at man tar ut-
gangspunkt i den samlede
familieinntekten. Ikke et
ord om dette problemet fin-
ner vi i Familiemeldingen.

Derimot tar meldingen
opp spørsmålet om omsorgs-
arbeid i hjemmet skal gi
rettigheter i folketrygden
på like linje med lønnet ar-
beid når det gjelder syke-
penger, 'tilleggspensjon og
arbeidsledighetstrygd. Re-
gjeringen avviser både en
sykepengeordning og dag-
penger ved arbeidsløshet
etter omsorgsarbeid. Når
det gjelder eventuell opp-
tjening av tilleggspensjon
ved omsorgsarbeid vil Re-
gjeringen vurdere dette i
forbindelse med behand-
ling av Trygdefinansiering-
sutvalgets  innstilling.

Familieomsorg for pleie-
trengende

En betydelig del av til-
syns- og pleiearbeidet for
pleietrengende eldre og
funksjonshemmede utføres
i hjemmene av ektefeller,
søsken, barn og foreldre.
Meldingen viser til en
undersøkelse hvor det sam-
lede omsorgsarbeidet uten-
for institusjon anslås til

105 000 årsverk. Omkring
29 000 personer utfører om-
sorgsarbeid mer enn 5
timer daglig - som regel
uten limn og med svært få
avlastningsmuligheter.

Behovet for eldreomsorg
vil øke kraftig ut dette år-
hundre. Hvem skal ta seg
av de eldre pleietreng-
ende? Pleiehjemsplasser er
dyre på de offentlige bud-
sjetter - ikke rart at Regje-
ringen vil styrke hjemme-
hjelpsordning og hjemme-
sykepleie slik at de eldre
lettere kan pleies i sine
hjem. Men med økende
kvinnelig yrkesaktivitet skal
det etter hvert bli vanskelig
å finne nok personer som
kan stå for det ulonnete om-
sorgsarbeid som det blir
behov for.

I meldingen hevdes at de
som utfører dette omsorgs-
arbeidet har stone behov
for praktisk avlastning enn
økonomisk stotte. Dette er
nok riktig. Men når meldin-
gen dermed forkaster om-
sorgslønn fordi det vil bli så
dyrt, understrekes nettopp
hva for et kjempebidrag
disse «omsorgspersoner»
yter til samfunnsøkonomien.

I en del tilfeller finner
meldingen det rimelig å
bonne pårørende som hjem-
mehjelpere.

Sambo
Behandingen av papir-

lose ekteskap er visst et fol-
somt politisk spørsmål, og
det har trolig vært uenighet
mellom regjeringspartiene
om i hvilken grad sambo-
ende skal likestilles med
ektepar.

Om det lønner seg å
være gift eller ikke varierer
med livssituasjonen, inn-
tektsforhold, barn o.l. For
eksempel: To samboende
med hvert sitt særkullsbarn
mottar barnetrygd for i alt
fire barn. Får de så et fel-
lesbarn, reduseres barne-
trygden til satsen for tre
barn. For et par med bare
én inntekt vil det lønne seg

å være gift. Har de to for-
muer, vil det lønne seg å
være ugift.

I meldingen gis det en
grundig oversikt over for-
skjeller/likheter mellom
gifte og samboende i ulike
situasjoner. Men Regjerin-
gen tar ikke standpunkt til
om dagens regelverk bor
endres, og i tilfelle hvordan.

Full likestilling mellom
gifte og samboende forut-
setter en registreringsord-
ning. Hvorfor ikke ta imot
innmeldelser av sambofor-
hold på Rådhuset hver
fredag formiddag? Gjerne
med litt høytidsstemning,
blomster og lunsj etterpå -
det er jo ikke hver dag man
inngår samboskap!

Familiepolitikk - bare for
kvinner?

Til slutt - det virker som
om familiepolitikk er noe
som mest kvinner sysler
med. Forbruker- og admi-
nistrasjonsminister er blitt
et tradisjonelt kvinneyrke,
partienes hovedtalsmenn(!)
i familiepolitiske saker er
ofte kvinner, det er en
kvinne som skriver dette i
Sosialøkonomen.

Kan det tenkes at menn
ikke er klar over hvor stor
økonomisk aktivitet som.
foregår i familien? Produk-
sjonen kan anslås til å være
av samme størrelsesorden
som industriproduksjon i
landet. De økonomiske
overføringene mell6m fami-
liemedlemmer er fremde-
les stone enn de offentlige
overføringene gjennom
trygdesystemet. Det fore-
går betydelige inntektsom-
fordelinger mellom ulike fa-
milietyper, som avhenger
av valg av samlivform, til-
pasning på arbeidsmarke-
det, bruk av det offentlige
hjelpeapparat, og ikke
minst av om man får barn.
Disse tilpasningene opple-
ves ofte som kvinners valg,
men resultatet burde like
meget interessere menn.
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Portrett:
Torstein Moland

Økonomer bor five
litt selvkritikk
Intervju av Stein B. Hauglid

- Det er nok dessverre riktig at økonomer har fått et litt
dårlig rykte blant endel politikere. Jeg tror ikke det er
noen enkelt faktor som forklarer hvorfor, men en kombi-
nasjon: Det skyldes ikke bare at vi økonomer forteller de
ubehagelige sannhetene, eller at vi er blitt utpekt til
syndebukker når ting går galt. Jeg tror også det i høyeste
grad henger sammen med at økonomer ikke alltid tar inn
over seg de kompliserte beslutningssituasjoner politik-
erne ofte står oppe i. Da er det heller ikke alltid okono-
menes svar til så stor hjelp.

- På dette punktet haler jeg at vi som økonomer bor ewe
litt selvkritikk. Ikke slik at vi skal fornekte vår innsikt,

men snarere akseptere at vårt fag ikke alltid strekker til.
Blant annet må vi innse at for politikere er det en realitet
at beslutninger må ha mulighet for aksept blant befolk-
ningen, og at de må ta med i betraktningen mulige
motreaksjoner hos betydningsfulle interessegrupper og
organisasjoner. Dette er ikke uttrykk for at politikere er
svake. Det er derimot et innebygd trekk ved det demo-
kratiske system og organisasjonssamfunnet. Dersom be-
slutninger fattes uten at det oppnås aksept, kan det sette
igang prosesser som gir andre resultater enn opprinnelig
tilsiktet.

Det er Torstein Moland -
sekretariatsleder for Ar-
beiderpartiets stortings-
gruppe som sier ovenstå-
ende i en samtale med «So-
sialøkonomen». Moland har
arbeidet på Stortinget med
permisjon fra avdelingsdi-
rektor-stilling i Finansde-
partementet siden 1982, og:
- Moland, er det problema-
tisk å hoppe fra en em-
bedsmannsstilling til parti-
politisk arbeid?

- Nei, jeg synes ikke det,
Tvert imot tror jeg det er
svært nyttig, og at jeg vil ha
med vesentlige erfaringer
tilbake til departementet.
Det er en klar fordel når
man kjenner det politiske
liv slik man får se det fra
innsiden her i Stortinget. I
forhold til arbeidet i depar-
tementet har jeg dessuten
et mye bredere arbeidsfelt,
og deltar i politiske beslut-
ninger på en måte som jeg
som	 samfunnsengasjert
økonom setter stor pris på.

- Men, legger det ikke
sterke beskrankninger rent

faglig å arbeide for ett spe-
sielt politisk parti?

- Jeg foler ingen slike
beskrankninger. Iallfall ikke
av negativ karakter. I de-
partementet må man jo
også arbeide for partier av
forskjellig farve, så jeg har
ingen spesielle problemer i
den retning. Det er i forste
rekke spørsmål om lojalitet
og profesjonell holdning til
arbeidet.

- Burde Stortinget i lik-
het med for eksempel den
amerikanske kongress, ha
et felles økonomisk sekre-
tariat?

- Det tror jeg ikke ville
være hensiktsmessig. Re-
gjeringen og departemen-
tene representerer egent-
lig en form for fellessekre-
tariat idet alle partier kan
be om konkrete tilleggs-
opplysninger i saker som
skal behandles. For opposi-
sjonen er det imidlertid vik-
tig å ha økonomisk eksper-
tise dersom opposisjonspo-
litikken skal drives seriøst.
- Det ser ut som politikere

har storre tro på direkte re-
guleringer enn økonomer.
Ser du forskjeller her efter
3 år i Stortinget?
- Jeg er ikke sikker på om

dette er riktig som en gene-
rell påstand. Økonomenes
svar her er nok heller ikke
entydig. Jeg mener blant
annet at de såkalt nylibera-
le økonomer har en over-
dreven tro på hva marke-
det klarer alene, og at de
tar altfor lett på de proble-
mer frikonkurranse medfo-
rer. Når det er sagt, kan jeg
uten videre være enig i at
mange har en overdreven
tro på hva man kan regu-
lere direkte. På mange om-
råder har nok forutsetnin--
gene for direkte regulerin-
ger endret seg. Et eksem-
pel er penge- og kredittpo-
litikken der det har skjedd
avgjørende ting både tek-
nologisk og når det gjelder
markedsdeltagernes inn--
sikt. Det gjor at regulerin-
ger og kredittrasjonering
etter gammel oppskrift ikke
lenger er så effektiv.

- Forholdet mellom fi-
nanspolitikk og kredittpoli-
tikk er stadig mer sentralt i
den økonomisk-politiske
debatt. Finnes det noen vei
ut av det «uføret» vi nå be-
finner oss i?

- Jeg tror at uansett parti
vil dette forholdet være
problematisk. Det som kan
gi en bedring er skattepoli-
tikken. En overgang som
den	 Skattekommisjonen
legger opp til, vil virke
kraftig dempende på etter-
sporselen etter kreditt til
konsumformål samtidig som
den vil virke stimulerende
på sparingen. Dermed vil
det bli markedsmessig
grunnlag for en lavere
rente.

- Markedsmessig grunn-
lag for en lavere rente -
betyr det at du synes mar-
kedet skal overta for fi-
nansministerens renteer-
klaeringer?

- Nei. Systemet med
renteerklæringer bor be-
holdes. Man bor imidlertid
fortrinnsvis bruke systemet
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Torstein Moland er cand. oecon. fra 1972. Han er i dag
sekretariatsleder for Arbeiderpartiets stortingsgruppe,
med permisjon fra avdelingsdirektorstilling i Finansde-
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for å få til en raskere tilpas-
ning til markedsrenten.
bakgrunn av den sterke
stigningen vi har hatt i real-
renten, synes jeg renteer-
klæringene burde brukes
mer aktivt for å få ned real-
renten.

- Er det ikke et tanke-
kors når det arbeides så
aktivt for en rente-nedgang
at netto-gjelden stiger med
inntekten slik at de med
'west inntekt vil tjene mest
på politiske nedjusteringer
av renten?

- Dette problemet har
flere sider. Blant annet vil
en skatteomlegging forryk-
ke dette forholdet. Det er et
hovedproblem i fordelings-
politikken at i den perioden
man skal skaffe bolig og har
små barn, får man en leve-
standard som er vesentlig
lavere enn man ellers opp-
når i livet. Rentepolitikk og
boligfinansiering står her
sentralt. Det er heller ingen
tvil om at den økende koen
på sosialkontorene har
sammenheng med bokost-
nader og dermed med ren-
tenivået. Mitt inntrykk er at
mange som opptar lån i dag
tror situasjonen er den sam-
me som i 70-årene - at real-
renten er negativ.

- Nå ser det ut som de-
batten om rentetak er over.
Tror du folk er klar over at
Skattekommisjonenes real-
beskatningsopplegg	 vil
ramme folk med stor gjeld
adskillig hardere enn noe
rentetak?

- Jeg tror ikke folk er
klar over hva som ligger i
forslaget om realbeskat-
ning. Selvom det er et inter-
essant system, tror jeg sa-
ken trenger lang modning
og den vil neppe bli aktuell
de nærmeste årene. Såvidt
jeg kan se er det heller in-
gen partier som har tatt
standpunkt til denne siden
av Skattekommisjonens for-
slag.

- I hvor stor grad er
overgangsproblemer i for-
bindelse med et nytt skatte-
system drøftet?

- Når det gjelder realbe-
skatningsopplegget så er

12

det så langt frem i tid at
overgangsproblemer ennå
ikke er behandlet. Det vil
bli en sak for 90-årene. For
den såkalte «straksløsning»
burde ikke overgangspro-
blemene være særlig store.
For de aller fleste blir det
ingen dramatisk endring i
skatten selv om den skal
beregnes på et annet
grunnlag, men de som har
utnyttet fradragsmulighet-
ene ekstremt vil merke det.
Det er da også noe av hen-
sikten ved en overgang. Sli-
ke tilpasninger som dagens
skattesystem gir, skal ikke
lenger være lønnsomme.

- Strukturproblemene i
næringslivet - skal de løses
ved statsinngrep eller ved
hjelp av markedskreftene?

- Her er det nødvendig
med en kombinasjon. Vi må
utnytte de muligheter mar-
kedet gir. Men markedet
klarer ikke jobben alene,
spesielt ikke her i landet
hvor en stor del av struk-
turproblemene er knyttet til
store arbeidsplasser i små
lokalsamfunn. Det vil rett og
slett være altfor risikabelt å
satse på at markedet vil
lose problemene på en til-
fredsstillende måte. Derfor
trengs det en betydelig of-
fentlig innsats - ikke for å
konservere, men for å bidra
til nye Muligheter. Det kan
skje gjennom et offentlig til-
bud for produktutvikling og
et apparat som startere kan
gå til for å få veiledning,
hjelp og risikomidler. Be-
slutninger om hva det skal
satses på av næringsvirk-
somhet, skal derimot ikke
tas i Stortinget.

- Arbeiderpartiet går inn
for nedsatt pensjonsalder. I
hvor stor grad tror du dette
eller arbeidstidsforkortel-
ser kan hjelpe på sysselset-
tingen?

- Det er klart at det vil
bety noe, men ikke allver-
den. Nedsatt pensjonsalder
eller kortere arbeidstid er
velferdsreformer hvor en-
del av den økonomiske
vekst tas ut. Hadde hensik-
ten vært å minske ledighe-
ten, kunne midlene vært

benyttet like effektivt på
andre måter. Andre fakto-
rer er vel så viktige for å få
ned ledigheten: Okt offent-
lig tjenesteyting, innsats på
industri- og næringslivssek-
toren forøvrig, og et nær-
mere inntektspolitisk sam-
arbeid.

- Kan du utdype det siste
litt mer?

- Vi må unngå at en høy-
ere aktivitetsvekst skal slå
ut i forsterket inflasjon. Da
må vi kunne påvirke inn-
tektsdannelsen mer direk-
te. Vi må ta sikte på en forna
for sosial kontrakt hvor sta-
ten gjør en ekstra innsats
mot ledighet og fagbeve-
gelsen på sin side bidrar
med moderate inntektstil-
legg. Dette forutsetter at
man også trekker inn grup-
per som ikke får sine inn-
tekter fastsatt gjennom sen-
trale oppgjør.

- For utenforstående ser
det ikke ut til at Arbeider-
partiet har lært noe av feil-
ene i 70-årenes okonomis-
ke politikk?

- Når historien om 70-
årenes økonomiske politikk
skal skrives, tror jeg vurde-
ringene vil bli langt mer po-
sitive enn det inntrykket
man i dag kan få gjennom
den politiske propagan-
daen. Tallene viser at vi på
de fleste viktige områder
gjorde det klart bedre enn
andre land. Det gjelder
slett ikke bare arbeidsle-
digheten. Norge var blant
de få land som fulgte
OECD's anbefalinger i ti-
den etter det første olje-
sjokket. I ettertid er det
imidlertid lett å se at man
gikk lenger enn nødvendig
i motkonjunkturpolitikken
og i å støtte opp om industri
i vanskeligheter. Det man



trodde var en forbigående
krise viste seg å være inn-
ledningen til en langsiktig
strukturendring. Konse-
kvensene som bor trekkes
er at man bor være mer
forsiktig med å sette iverk
vidtgående motkonjunk-
turtiltak. Det bor imidlertid
ikke på noen måte få oss fra
å drive en aktiv konjunktur-
politikk.

—Regjeringen har nett-
opp lagt frem sitt langtids-.
program. Hvordan oppfat-
ter du innholdet i det?

—Det generelle inntrykk
er at det er forbausende lite
konkret. Både næringspoli-
tikk, støtte til FoU og spred-
ning av teknologi sies det
mye positivt om. Likeledes
når det gjelder eldreom-
sorg og helse. Det er imid-

lertid sparsomt med kon-
krete anvisninger på hva
som vil bli gjort. På den
økonomiske siden tror jeg
sysselsettingsbalansen er
et kritisk punkt. Med den
veksten det er lagt opp til i
etterspørselen etter ar-
beidskraft, må det til en
sterk overgang til deltidsar-
beid for å hindre ledighet.
Jeg forstår godt at departe-

mentet er forsiktig med å
brette ut det bakenforligg-
ende tallmaterialet i lang-
tidsprogrammet. Men man-
glen på tallmessig analyse
og dokumentasjon svekker
muligheten for å få en reell
diskusjon om hovedproble-
mene fremover.

Hvor enige er økonomer?

Ofte har nok andre inn-
trykk av at økonomer er
svært uenige i aktuelle oko-
nomiske spørsmål. Avhen-
gig av de oppfatninger som
forfektes settes det merke-
lapper på økonomer som
keynesianer, monetarist, til-
budssideokonom, nyklassi-
ker etc. Striden mellom for-
skjellige skoler har nok
vært betydelig stone i
andre land enn i Norge.
Likevel kan en nesten i et-
hvert økonomisk-politisk
stridsspørsmål også her
hjemme finne økonomer i
hver av de stridende leirer.

I «The American Econo-
mic Review» fra desember
i fjor presenteres en me-
ningsmåling blant okono-
mer i USA, Vest-Tyskland,
Østerrike, Sveits og Frank-
rike. De intervjuede okono-
mer ble stilt overfor 27 ut-
sagn som de ble bedt om å
ta standpunkt til. I alt
936 økonomer besvarte de
spørreskjemaer som ble
sendt ut. I spørreskjemaet
ble økonomene bedt om å
angi hvorvidt de kunne si at
de generelt var enig i de
enkelte utsagn, enig med
visse forbehold eller om de
generelt ville si at de var
uenig. Som et eksempel på
et utsagn de måtte ta stilling
til, kan nevnes folgende:
«Toll og importkvoter redu-
serer det generelle okono-

miske velferdsnivå». Av
de amerikanske okonome-
ne svarte 57% at de var ge-
nerelt enig i utsagnet, 30,8%
at de med visse forbehold
var enige mens 10,3% svar-
te at de generelt var uenig i
utsagnet.

En hovedkonklusjon fra
undersøkelsen er at okono-
mer i alle de fem landene
ansey prismekanismen og
markedet for å være et ef-
fektivt og ønskelig system
for hvordan forbruk og res-
surser skal fordeles. På
spørsmål av mer normativ
karakter og på spørsmål
som gjelder makro-oko-
nomiske problemstillinger,
registreres det relativt
klare nasjonale skillelinjer.
De amerikanske, sveitsiske
og vest-tyske økonomene
er generelt mer frimarkeds-
tilhengere og mot offentli-
ge inngrep enn det okono-
mene fra Frankrike og
Østerrike er.

Mellom 46 og 64% av de
amerikanske, sveitsiske og
tyske økonomene er f.eks.
generelt uenig i at myndig-
hetene skal garantere sys-
selsettingen i landet. I Os-
terrike er bare 33% og i
Frankrike 38% uenige i
dette utsagnet. Over 52% av
de amerikanske, tyske og
sveitsiske økonomene er
tilhengere av flytende valu-
takurser, mot 34% av de Jos-

terriske og 11% av de fran-
ske. Endelig kan det nev-
nes at mellom 55 og 66% av
økonomene i de tre land-
ene i den forste gruppen er
helt eller delvis enig i folg-
ende utsagn: «Inflasjon er
primært et monetært feno-
men». Bare 29% av de fran-
ske og 41% av de osterriske
økonomene er derimot helt
eller delvis enig i utsagnet.

Forfatterne av artikkelen
i The American Economic
Review der undersøkelsen
presenteres mener de na-
sjonale forskjellene som
kommer tilsyne i de okono
misk-politiske problemstil-

-

lingene økonomene stilles
overfor, skyldes forskjeller i
historiske erfaringer m.h.t.
virkningene av bestemte
politikk-tiltak og forskjeller
i kulturbakgrunn.

Sosialøkonomen planleg-
ger en tilsvarende under-
søkelse blant norske oko-
nomer, eller blant de som
er medlemmer av NSF. Ap-
riori vil vi anta at norske
økonomer generelt vil falle
i samme gruppe som de os-
terriske og franske okono-
mene. Det er også grunn til
å anta at enigheten blant de
norske økonomene er stor-
re enn i de fleste av de
andre landene. Dette har
sammenheng med at vi inn-
til relativt nylig bare har
hatt en institusjon som har

kunnet tilby full sosialøko-
nomisk utdannelse. Det vil
likevel kanskje kunne regi-
streres en viss forskjell i
oppfatninger mellom ho-
vedmiljøer som Statistisk
Sentralbyrå, Norges Bank,
Finansdepartementet og
økonomer i næringslivet.

Så gjenstår det å se om
lose og generelle inntrykk
kan bekreftes av en empi-
risk undersøkelse.

Månedens sitat

Tro kan flytte fjell. Martin
Feldstein, tidligere sjefsråd-
giver i økonomiske spors-
mål for president Reagan
synes å mene at dette også
er tilfellet i økonomiske
spørsmål. I artikkelen «In-
flation and the American
Economy» i «Public Inte-
rest» våren 1982, skriver
han: «It was not events but
the ideas that propelled the
increasing rate of inflation»
og videre «the upward drift
of inflation rate was the re-
sult of a fundamental set of
beliefs about the economy
and about macroeconomic
policy that was shared by
economists and policy offi-
cials during the past two
decades».
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Aftenpostens Distribusjonsseksjon
ønsker å forsterke sin innsats innenfor områdene

DISTRIBUSJONS-
OG MARKEDSANALYSE

Til nyopprettet stilling søker vi således en initiativrik medarbeider som skal
arbeide med:

- Analyse av trafikk- og reisetidsundersokelser.
- Analyse med tanke på å kartlegge faktorer som påvirker rekruttering og

turnover blant avisbud.
- Analyse av markedsundersokelser som kartlegger kjopsårsaker innenfor

abonnementssalg og løssalg.
- Analyse av salgskampanjer og resultater.
- Deltagelse i ulike former for prosjektarbeid, dels innenfor Distribusjonssek-

sjonen og dels på tvers av faggrensene innen avisen.

Stillingen søkes besatt av en medarbeider med høyere utdannelse, fortrinns-
vis av økonomisk art, og som har noen års erfaring med markedsanalyser eller
beslektede oppgaver. For -øvrig kreves initiativ, gode samarbeidsegenskaper,
analytisk evne, samt en klar fremstillingsform såvel skriftlig som muntlig.

Vi tilbyr meget gode vilkår og utviklingsmuligheter i et aktivt, krevende og
stimulerende miljø.

Skriftlig søknad vedlagt kopi av eksamenspapirer og attester merket «Mar-
keds- og distribusjonsanalyse» sendes Aftenposten, Personalseksjonen
Postboks 1178, Sentrum 0107 OSLO 1.

fiftenvoffen

Aftenposten er Norges
største abonnementsavis
med over 200 000 abonnen-
ter med et lossalgsopplag
på henimot 30 000 eksem-
plarer.

Avisens Distribusjonssek-
sjon har ansvar for den
samlede distribusjon og
markedsføring av Aften-
postens opplag, samt led-
else av Avisenes Fellesdi-
stribusjon som omfatter dis-
tribusjon av en rekke and-
re aviser. I alt teller seksjo-
nen 3 200 medarbeidere,
hvorav 2 700 avisbud.

ØKONOMISK DEBATTFORUM
NSF arrangerer åpent debattmøte med tema:

Betyr kortere arbeidstid og /eller nedsatt pensjonsalder høyere eller
lavere arbeidsløshet?

Foredrag.' Professor Michael Hoel,
Sosialøkonomisk institutt

Forberedte innlegg'
Amanuensis Hilde Bojer,
Sosialøkonomisk institutt

Direktør Olav Magnussen,
Norsk Arbeidsgiverforening

Tid:	 Tirsdag 23. april 1985 kl. 19.00
Sted:	 Apolloniasenteret,

Krdnprinsensgt. 9, Oslo

Velkommen!
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AV
THOMAS LØVOLD*

Mine bemerkninger un-
der valutakapitlene i denne
boken er ikke uttrykk for
noen helhetsvurdering,
men gjelder ensidig de de-
ler som etter mitt kjennskap
til dette saksområde er vil-
ledende eller direkte mis-
visende.

Det er naturlig å ta ut-
gangspunkt i folgende ut-
sagn i innledningen til kap.
XV i «Valutasystemer for
den annen verdenskrig»:

«Det er vanskelig å forstå
et valutasystem uten å se
det i historisk sammen-
heng. På få områder i livet
er dagens system i så stor
grad et resultat av gårda-
gens erfaringer som nett-
opp i ordninger for interna-
sjonalt betalingssamkvem.

Ut fra dette meget beret-
tigede syn er det desto me-
re forbausende at forfatté-
ren selv demonstrerer så-

* Thomas ',ovoid var ekspedi-
sjonssjef i Handelsdepartementet
fra 1955-76.

vidt mange misforståelser
nettopp når det gjelder his-
torien.

Begrepet nøkkelvaluta
For å begynne med for-

ordet, som må formodes å
inneholde særlig viktige
trekk i den historiske utvik-
lingen, sier han:

«På det internasjonale
området er det i løpet av de
siste år blitt stadig klarere
at den amerikanske dollars
stilling som nøkkelvaluta er
blitt svekket. Sentralban-
ker, private banker, og
foretak over hele verden
forsøker å redusere ande-
len av dollar i sine behold-
ninger, og inkluderer en
stone mengde fordringer i
sveitserfrancs, tyske mark
og andre sterke valutaer.

Denne innledning er lite
heldig i 2 henseender: Den
ene er at begrepet «nok-
kelvaluta» er meget uklart
og brukes i flere betydnin-
ger i boken. Den andre er
at den angivelig reduserte
rolle for dollaren ikke gjel-
der for noen av disse.

Den forste betydningen
er dollarens angivelige rol-

le som internasjonal verdi-
måler. Noen slik rolle har
dollaren i realiteten ikke
hatt under Bretton Woods-
avtalen, og er til overmål
uttrykkelig utelukket ved
den reviderte fondsavtalen
av 1978. Dette skal jeg kom-
me nærmere tilbake til.

Den andre er rollen som
transaksjons- og opp gjørs-
valuta, som sålangt fra er
redusert, som den tvertimot
er øket betydelig.

Den tredje, som forfatte-
ren vel må ha hatt nærmest
for øyet, er rollen som re-
servevaluta. Men her fore-
tar han en sammenblanding
av ulike «reserver». Egent-
lig reservevaluta er den
fremmede valuta som et
lands nasjonalbank for-
trinnsvis bruker til plasser-
ing av landets likvide reser-
ver. Forsåvidt angår denne
bruk av dollaren motsies
påstanden om «svekkelse»
direkte av flere talloppga-
ver senere i boken både
tekstlig og i grafiske frem-
stillinger som snarere må
tolkes i motsatt retning. De
bebop som holdes i utlandet
av «private banker og fore-
tak», er arbeidskonti og

Thomas Lovold

plasseringer for deres egen
regning

Bemerkelsesverdig er
også motsigelsene når det
gjelder kriteriene for at et
lands valuta blir brukt som
andre lands reservevaluta.
Et sted tales det om veksten
i bruken som en funksjon av
reserve-landets drifts-
underskudd, hvilket i og for
seg er riktig. Et annet sted
sies det tvertimot at et vil-
kår er den trygghet for re-
servelandets utenrikszko-
nomiske stilling som «er ut-
trykt ved et solid over-
skudd på driftsregnskapet
overfor utlandet, (Under-
strekningene av meg.)

Det passer iallfall ikke
særlig godt for dollaren.

Pundet som reservevaluta
Med den sterke vekt på

historiens betydning i en
lærebok med perspektiver
helt tilbake til tilblivelsen
av en nasjonal gullstandard
i England i 1821, burde det
langt mere ha vært plass for
en omtale av utviklingen av
pund sterlings rolle som re-
servevaluta i det internasjo-
nale betalingssystem.

Fra etableringen av den

Debatt:

Valutasystemets historiske
utvikling
Noen kommentarer til «Penger, kreditt og
valuta» Del I
av Preben Munthe

I denne artikkelen gir Thomas Lovold noen kortfattede kommentarer til enkelte deler
av fremstillingen av valutasystemets historiske utvikling i boka «Penger, kreditt og
valuta» av Preben Munthe. Han omtaler spesielt fastkurs-systemet og dollarens rolle i den
opprinnelige avtale om Det Internasjonale Valutafond (Bretton Woods-avtalen) etterfulgt
av en redegjørelse for systemets sammenbrudd fra 1973 og hovedtrekkene i den
reviderte fonds-avtale som trådte i kraft i 1978. Særskilt er omtalt utviklingen av pund-
sterlings og dollarens funksjoner som reservevaluta.
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Mars 1973

Tid
Mars 1973 ble «slangen» flytende i forhold til dollar,
«slangen brot ut av tunnelen».

Antall
dollar
i slange
valutaene

internasjonale gullstandard
i 1870-80-årene og frem til
den forste verdenskrig i
1914 var pund sterling den
helt dominerende reserve-
valuta. Denne rollen ble i
mellomkrigstiden gradvis
overtatt av dollaren som yt-
terligere øket sin andel
etter siste krig bl.a. takket
være gullinnlesningsplikten.

Men endog så sent som
ved årsskiftet 1958/59, som i
boken betegnes som en mi-
lepel i valutahistorien etter
krigen, falt noe mere enn
en tredjedel av valutareser-
vene, ekskl. gull, på pund
sterling. Etter oppgaver fra
IMF var andelen imidlertid
i 1982 kommet ned i ca.
2,5% av totalen og bare ca.
1/2% av industrilandenes re-
server.

Liberalisering av løpende
transaksjoner og innføring
av konvertibilitet

I innledningskapitlet,
som jo markerer hoved-
linjene i utviklingen, sies
det (s. 22):

«Liberaliseringen av
handel og betalinger mel-
lom OEEC-landene la
grunnen for en liberaliser-
ing overfor resten av ver-
den. En milepel i denne ut-
vikling var OEEC-landenes
beslutning i desember 1958
om å gjøre disse 17 lands
valutaer konvertible også
overfor andre land. Det vik-
tigste i denne beslutning
var å innføre konvertibilitet
overfor dollar »

Også dette avsnitt inne-
holder en sammenblanding
av begrepsmessig forskjel-
lige prosesser. En sak for
seg er at det har vært en
viss sammenheng i tidsfor-
lopet og en felles målset-
ting for liberaliseringen av
det internasjonale vare- og
tjenesteutbytte og for inn-
foringen av konvertibilitet
mellom landenes valutaer.

Det burde ha vært frem-
hevet sterkere at utviklin-
gen har gått gradvis i beg-
ge prosesser. Etter begren-
sede ordninger gjennom

Den Internasjonale Opp-
gjersbank (BIS) i slutten av
40-årene ble en mere ge-
nerell konvertibilitet etab-
lert i Den Europeiske Beta-
lingsunion fra 1. juli 1950, for
europeiske valutaer inn-
byrdes og derfra utvidet til
å omfatte også dollar fra
årsskiftet 1958/59.

Det savnes også påpek-
ing av at en vesentlig forut-
setning for konvertibilitet er
tilnærmet likevekt i drifts-
balansen mellom valutaom-
rådene eller tilstrekkelige
kredittmuligheter mellom
disse innbyrdes og fra Det
Internasjonale Valutafond.
At så mange land holder
største delen av sine reser-
ver i dollar betyr tilsvar-
ende kreditt til USA.

Kurssystemet i avtalen om
Det Internasjonale Valuta-
fond

Etter de uheldige erfarin-
ger med hyppige valuta-
kursendringer i mellom-
krigstiden var et grunn-
leggende element i avtalen
om Det Internasjonale Valu-
tafond, som trådte i kraft
den 27. oktober 1945, det
såkalte fastkurssystem. Det-
te innebar for det forste at
kursene for de enkelte
medlemslands valutaer
skulle stå i et fast paritets-
forhold til en felles verdi-
måler eller denominator.
Denne denominator var de-
finert som «gull eller US-
dollar av den vekt og finhet
som gjaldt 1. juli 1944».

De ord som er fremhevet
viser klart at det her siktes
til gullinnholdet i den «his-
toriske dollar», som således
ifølge avtalen var identisk
med selve enheten i syste-
met, nemlig 0.888671 gram
fint gull Dobbelt-heten i
definisjonen hadde rent
praktiske grunner.

Ved tiltredelsen av avta-
len deklarerte USA en kurs
for dollaren på $35,- pr. un-
se fint gull (1 unse = ca 31
gram).

Til sammenligning ble
gullinnholdet av den norske
kronen deklarert til
0.179067 gram fint gull, som

ga en initialkurs mellom
kronen og dollaren på
4.96278.

For det annet var det
grunnleggende for fastkurs-
systemet at paritetene, el-
ler kursene, ikke skulle
kunne endres utover 10%
uten godkjennelse av Valu-
tafondet og under forutset-
ning av at det forelå en
«fundamental ulikevekt».

Systemet er i boken be-
skrevet bl.a. slik:

«Fastsettelse av valuta-
kurser skulle ikke lenger
overlates til myndighetene i
det enkelte land, men være
et anliggende for alle med-
lemsland. >>

Dette gir et misvisende
inntrykk av systemet først
og fremst fordi selve ut-
gangspunktet, nemlig fast-
leggelsen av de initiale kur-
ser som ble deklarert ved
tiltredelsen av medlemskap
i Valutafondet, i praksis var
helt overlatt til hvert enkelt
land selv. En meget stor del
av de problemer som opp-
sto etterhvert i økonomien i
de vest-europeiske land
etter krigen har sin opp-
rinnelse nettopp i feilvur-
dering av kurspolitikken
allerede fra starten av.

Dernest undervurderer
forfatteren betydningen av
at også endringer i de
allerede etablerte pariteter
i prinsippet bare kunne
skje etter initiativ av ved-
kommende land selv. Det
var derfor liten realitet i at

fastsettelsen av valutakur-
sene skulle være «et an-
liggende for alle medlems-
land».

Når han summerer det
hele opp med folgende
vurdering: «Kritikken mot
den måten Bretton Woods-
systemet ble praktisert på
ble derved forsterket. Sys-
temet var for stivt, kursend-
ringene kom for sent» - så
er vel disse setninger van-
skelig forenelige innbyr-
des. Det var intet i selve
systemet som hindret at fle-
re meget nødvendige kurs-
endringer, hvorav særlig to
devalueringer av pund
sterling og en oppvaluering
av tyske mark, foruten de-
valueringen av dollar, med
stor fordel kunne ha vært
foretatt lenge for de faktisk
skjedde. Det var forsåvidt
snarere praktiseringen enn
selve systemet som hadde
hovedansvaret for de stors-
te valutakrisene og for det
endelige sammenbrudd.

Nærmere om devaluerin-
gene av pund sterling i 1949
og 1967

Den forste radikale kurs-
endring skjedde i septem-
ber 1949 da pund sterling
ble nedskrevet med mere
enn 30% og skyldtes i ve-
sentlig grad at selve den
initiale kurs for pundet,
med opprettholdelsen av
forkrigskursen overfor dol-
lar, var helt urealistisk etter
de store krigstap landet
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hadde lidt. Da de fleste
vest-europeiske valutaer
dengang tradisjonelt var
knyttet til pundet, forte det-
te til tilsvarende nedskriv-
ninger av alle disse valuta-
er overfor dollar. Franske
francs var da allerede ned-
skrevet enda mere foregå-
ende år.

Det var disse samordne-
de og store devalueringer i
1949 som representerte
den nødvendige justering
av vest-europeiske valutaer
i forhold til dollar, og ikke,
som anført i boken, de man-
ge og mindre kursendrin-
ger mellom vest-europeis-
ke valutaer innbyrdes i
1950-1960-årene.

Nærmere om devahierin-
gen av dollar i 1971

Det kan vel vanskelig
unngå å virke forvirrende
når det et sted i boken hev-
des at «som nekkelvaluta-
land kunne USA ikke deva-
luere», mens det i et senere
avsnitt opplyses at dollaren
faktisk ble devaluert 2 gan-
ger, den ene gangen angi-
velig i august 1971 og den
andre i februar 1973.

Forvirringen skyldes ukl-
are anvendelser av begre-
pet «nokkelvaluta» som jeg
har omtalt foran i kommen-
tarer til forordet.

At en valuta brukes som
«reservevaluta» har i og for
seg aldri verken praktisk
eller legalt vært til hinder
for at den kunne devalue-
res, slik som det f.eks.
skjedde ved den store
pund-devalueringen i 1949,
da pundet fremdeles var en
meget viktig reservevaluta.
Anderledes ville forholdet
ha vært hvis valutaen had-
de vært verdimåler eller
denominator i systemet,
men dette var, som påpekt
foran, ikke tilfelle for noen
valuta etter Bretton Woods
avtalen.

Som et tredje argument
mot devaluering av dolla-
ren sies det i boken at «der-
som andre land opprett-
holdt sin dollarkurs, altså
endret sin valutas gullverdi

i takt med dollaren, ville
USA ikke kunne oppnå å
endre dollarens verdi i for-
hold til andre valutaer - og
var derved avskåret fra
endre konkurransevilkåre-
ne for landets eksport- og
importkonkurrerende næ-
ringer..

Også dette argument må
jo gjelde i like høy grad for
enhver annen valuta når det
må ventes at en endring av
dens kurs mere eller mind-
re automatisk vil bli etter-
fulgt av en tilsvarende kurs-
endring av konkurrerende
lands valuta.

Her spiller forfatterens
feildatering av den forste
dollardevaluering til august
1971 en vesentlig rolle. Det
som skjedde da var at USA
fragikk gullinnlosningsplik-
ten og konverteringsplikten
i forhold til andre valutaer
til daværende offisielle
kurs, hvilket bare innebar
at dollaren dermed ble
gjort midlertidig «flytende».
Den offisielle devaluering
skjedde først ved den så-
kalte Smithsonion-avtalen
18. desember s.å.

Poenget lå her i at den
mellomliggende tid ble
brukt til nettopp slike for-
handlinger med de andre
land i den såkalte 10-lands
gruppen som tok sikte på
kursmessig å bedre USA's
internasjonale konkurran-
seevne. Dette ble oppnådd
ved omfattende innbyrdes
kursendringer i en «pakke-
losning», hvorved bl.a. dol-
laren ble nedskrevet i for-
hold til gull med 7,89%,
mens bl.a. DM og Yen ble
oppskrevet.

Da dette var den forste
gang hvor det var blitt fore-
tatt en slik «kollektiv» jus-
tering som resultat av for-
handlinger i Valutafondets
regi, ble avtalen av davær-
ende president Richard
Nixon proklamert som en
verdenshistorisk begi-
venhet.

Dette er gått hus forbi i
boken.

Mindre vellykket var
selve innholdet i pakken.
Det viste seg snart at heller

ikke de nye kursrelasjoner
til de viktigste konkurrente-
nes valutaer var tilstrekke-
lige for USA. En ny ensidig
«formell» devaluering av
dollaren ble derfor foretatt i
februar 1973.

Da endringer i dollarens
offisielle gullinnhold treng--
te godkjennelse av Kon-
gressen, var slik godkjenn-
else i begge tilfellene sikret
på forhånd.

Fastkurssystemets sam-
menbrudd

Det hevdes i boken at
allerede etter pundkrisen i
1967 «vokste forståelsen for
et system med mere flek-
sible valutakurser».

Om slike planer måtte ha
vært drøftet på enkelte
hold, hadde de ihvertfall
ikke dengang dekning i
oppfatningene i Valutafon-
dets styre og råd. Endog
etter at begivenhetene i
begynnelsen av 1970-årene
hadde gjort det klart at det
trengtes en revisjon av Va-
lutafondsavtalen, var det da
praktisk talt full enighet om
at en revidert avtale fortsatt
måtte baseres på et fast-
kurssystem.

Et omslag kom i 1973, og
det er her tre hendelser
som markerer utviklingen i
saken.

Den ene var den nevnte
devalueringen av dollaren i
februar 1973 som var en re-
gulær kursendring i hen-
hold til det dagjeldende
system med faste men jus-
terbare kurser.

Den andre var det derav
utløste vedtak av deltaker-
landene i det europeiske
«slange-samarbeid» i mars
måned s.å. om «flyting» av
valutane i «slangen» i for-
hold til valutaene utenfor.
Slik «flyting» var da allere-
de erklært for britiske pund
sterling i 1972 og for japans-
ke yen. Da USA på sin side
ikke bandt opp dollarkur-
sen til «slangen», var der-
med i realiteten hele syste-
met blitt flytende fra da av.

De drastiske forhøyelser
av oljeprisene, som forfatte-

ren trekker frem i denne
forbindelse, fant først sted i
oktober-november s.å., alt-
så mer enn 1/2 år senere.

De hadde altså ikke noe
å gjøre med selve iverkset-
telsen av flytingen, men ble
selvsagt en viktig faktor i de
etterfølgende utredninger
om eventuell gjeninnføring
av et fastkurssystem i en re-
vidert avtale.

Kurssystemet i den revider-
te Valutafondsavtale

Det er en sterk forenk-
ling når det i omtalen av det
nye kurssystemet sies at
medlemslandene «fikk et
valg mellom å holde fast va-
lutakurs eller fluktuer-
ende».

«A holde fast kurs» har
flere betydninger alt etter
hvilke tilknytninger det er
tale om. I den foreliggende
situasjon er det vel egentlig
bare US-dollar som ikke
har noen offisiell fast tilknyt-
ning overhodet siden myn-
dighetene bare sporadisk
intervenerer i markedet.
De fleste valutaer har ster-
kere eller svakere tilknyt-
ning, dels i form av innbyr-
des gruppebindinger,
hvorav den viktigste er
European Monetary System.
(EMS), dels i form av indivi-
duelle bindinger til ulike
«kurver» av valutaer som
landene selv har sammen-
satt til eget bruk og med.
bestemmelser om vektfor-
hold mellom kurvenes valu-
taer, slik som den norske
kronen har hatt siden års-
skiftet 1978-79. Endelig fore-
komme sterkere eller sva-
kere bindinger til annen
valuta.

Det karakteristiske for et
fastkurs-system i valuta-
fondsavtalens forstand er
noe mer vidtgående enn
dette, nemlig tilknytning til
en felles verdimåler for alle
medlemslands valutaer.
Denne denominator var
etter den opprinnelige av-
tale gull.

Den reviderte avtale er
åpen for gjeninnføring av et
slikt system med en felles
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denominator, men det er
uttrykkelig utelukket at
denne kan være gull eller
noen enkelt nasjons valuta.
Forutsetningen er altså en-
ten «De spesielle trekkret-
tigheter», SDR, eller et an-
net kurvsystem.

Et positivt og lite reali-
stisk vilkår er at Fondet,
med et stemmeflertall på
minst 85%, finner at forhol-
dene har utviklet seg slik at
de tillater gjeninnfering av
et sådant paritetssystem,

men det vil også da fortsatt
være overlatt til de enkelte
land selv å bestemme om
de vil delta.

Formal og prinsipper i dert
reviderte Valutafondsav-
talen

Det er villedende når
fremstillingen flere steder
må gi inntrykk av at endrin-
gene i fastkurs-systemet er
forbundet med stone end-

ringer i Fondets formål og
prinsipper.

Selve formålsbestemmel-
sene er nesten ordlydende
gjengangere fra den opp-
rinnelige avtale.

Om de angivelige nye
prinsipper sies det at avta-
len «er revidert slik at land-
ene nå har anledning til å
fore den valutakurspolitikk
som best samsvarer med
målene for indre okono-
misk stabilitet». Heller ikke
dette er nytt, men det

egentlige problem ligger jo
fremdeles i mulighetene for
konflikt mellom en slik na-
sjonalt bestemt kurspoli-
tikk, og at landene samtidig
også «i samarbeid med
Fondet skal bidra til ordne-
de valutaforhold og til 8.
fremme et system med sta-
bile valutakurser».

Også i den opprinnelige
avtalen var et lands 1<u.rspo-
litikk prinsipielt «et interna-
sjonalt anliggende».

KØBENHAVNS UNIVERSITET

Lektorstillinger under det statsvidenskabelige
fagråd

Under det statsvidenskabelige fagråd vil tre stillinger som lektor snarest muligt være at besætte. En af
disse kan eventuelt være et ekstraordinært lektorat i henhold til forskerrekrutteringsplanen.

Der skal besættes én lektorstilling inden for hvert af folgende fagområder:
1. Driftsøkonomi/erhvervsøkonomi; der lægges især vægt på at få ansøgere, der er kvalificerede inden

for et eller flere af folgende områder: Operationsanalyse, planlægning, industriøkonomi og finansier-
ing. (J.nr. 2,2-5-201)

2. Økonomi med krav om kvalifikationer inden for et eller flere af områderne: a) International økonomi
b) Pengeteori og pengepolitik. (J.nr. 2,2-5-202)

3. Økonomi med krav om kvalifikationer indenfor planlægning. Det vil være ønskeligt om ansøgeren
kan kombinere teorien med praktiske anvendelser. Det vil endvidere være ønskeligt, at ansøgeren
har kendskab til planlægning i såvel offentlig som privat virksomhed. Det vil også være ønskeligt, at
ansøgeren kan påtage sig undervisning i faget driftsøkonomi på 2. årsprøve. (J.nr. 2,2-5-203)

Ansættelse forudsætter forsknings- og undervisningsmæssige kvalifikationer svarende til, hvad der
opnås gennem ansættelse som adjunkt efter den nye stillingsstruktur. Stillingen aflønnes efter overens-
komst mellem Finansministeriet og den pågældende organisation. Der ydes sædvanligt lektortillaeg.
Forventelig månedsløn 18 000 kr.-22 000 kr. (ca.) afhængig af tidligere beskæftigelse.
Stillingen indebærer forpligtelse til undervisning, vejledning og eksamensarbejde såvel på årsprøverne
som på det statsvidenskabelige studiums afsluttende del.

Der lægges vægt på undervisningsmæssig erfaring og da det statsvidenskabelige studienævn skal have
lejlighed til at udtale sig om ansøgernes undervisningsmæssige kvalifikationer, må ansøgningerne tillige
indeholde oplysninger, der gor dette muligt. En liste, der opregner en række forhold, som er af
betydning for nævnte udtalelse, samt iøvrigt yderligere oplysninger om stillingens indhold kan fås ved
henvendelse til fakultetssekretær Arne Olsen (01) 11 08 28.

Ansøgningen bedes så vidt muligt bilagt tre eksemplarer af de arbejder, der ønskes inddraget i
bedømmelsen. Endvidere bedes vedlagt en fortegnelse over samtlige bilag, der fremsendes i forbind-
else med ansøgningen. Hvert af bilagene ønskes nummereret og mærket med ansøgerens navn. Hvis
der vedlægges arbejder, der er resultat af et gruppearbejde, skal omfanget og karakteren af ansøge-
rens andel i hvert af arbejderne fremgå af ansøgningen, om muligt ved en erklæring underskrevet af en
af de øvrige medforfattere eller eventuelt af chefen for den institution eller det kontor, hvor arbejdet er
udfort.

Opmærksomheden henledes på, at bedømmelsesudvalgets indstilling i sin helhed vil blive tilsendt
ansøgerne.

Ansøgninger stiles til
rektor for Københavns Universitet og fremsendes til
Det samfundsvidenskabelige fakultet,
Nørregade 10, postboks 2177, 1017 Kobenhavn K,
således at de er fakultetskontoret i hænde senest onsdag den 1. maj 1985 kl. 12.00.
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Debatt:

Svar til Thomas Løvold

AV
PREBEN MUNTHE

Ekspedisjonssjef Thomas
Levolds innsigelser mot de
valutahistoriske deler av
min bok, Penger, kreditt og
valuta, er av to slag: 1. feil
og 2. utelatelser. Som jeg
skal vise nedenfor kan jeg
ikke - selv med min beste
vilje - se at det er hold i
hans anforsler om «feil».
Når det gjelder punkt 2 kan
man naturligis alltid hevde
at en fremstilling er for
knapp. Jeg skal være dem
forste til å understreke at
den valutahistoriske utvik-
ling er full av enkelt-begi-
venheter som er interes-
sante og som kunne omta-
les i adskillig bredde.
Spørsmålet er bare om det-
te ville sprenge naturlige
rammer. Det dreier seg her
om en bok som skal dekke
et langt stone felt enn bare
valutahistorien, og da har
jeg ment at ca. 50 av i alt
380 sider var et rimelig om-
fang. Jeg er redd for at den
grad av detaljerthet som
Lavold angir, lett ville brin-
ge de valutahistoriske av-
snitt opp i det dobbelte
omfang.

Så til de påståtte feil. Jeg
skal ta dem i samme rekke-
felge som Levold og benyt-
te hans avsnittsoverskrifter.
En del går jeg ikke inn på,
fordi jeg mener at teksten i
min bok er klar nok. De
som ønsker å vurdere Le-
voids innsigelser, kan der-
for gjøre det ved å gå til
«kilden».

Begrepet nøkkelvaluta
Lavold mener at min

bruk av ordet «nokkelvalu-
ta» er uklar. I det sitatet fra.
forordet som han paberö-
per, kan det vel ikke være
tilfelle, for der sies det klart
at det dreier seg om nek-
kelvalutaens (dollarens)
rolle som reservevaluta.
Det ser også ut til at Lev°ld
mener at jeg ikke har rett i
min anforsel om at sentral-
bankers og andre akterers
beholdninger av dollar i de
senere år er blitt redusert
relativt sett. Det er merke-
lig, for her har vi statistikk
for den viktigtste delen av
disse beholdninger: I IMF's
siste årsberetning (s. 61)
heter det at dollarens andel
av sentralbankenes be-
holdninger av fremmed va-
luta gikk ned fra 78 prosent
i 1977 til 55 prosent i 1980
og så økte til 58 prosent i
1982 og 1983. Hovedtrekket
i utviklingen - nedgangen
fra 78 til 58 prosent - er
klar, men jeg skal gjerne
vedgå at de senere års
oppgang - fra 55 til 58 pro-
sent - er et brudd i trenden,
og at dette kanskje burde
fremheves. Denne opp-
gang avspeiler nok i bety-
delig grad stigningen i dol-
larkurs. Derfor må man
vente at prosenten kan bli
enda høyere for 1984. Et
eventuelt dollarfall senere
vil nok igjen snu utvik-
lingen.

Kurssystemet i avtalen om
Det Internasjonale Valuta-
fond

Levold siterer fra min
fremstilling en setning som
går ut på at fastsettelsen av
valutakursene ikke skulle

overlates til det enkelte
lands myndigheter, men
være et anliggende for
IMF's medlemsland. Levold
finner dette misvisende.
Jeg må si det samme om
hans innvendinger.

Sitatet er hentet fra av-
snittet om «De grunnleg-
gende prinsipper» bak
IMF. Avsnittet begynner

«Både den britiske og den
amerikanske planen byg-
get på enkelte grunnleg-
gende prinsipper. I stor ut-
strekning gjenspeilet disse
de erfaringer man mente å
ha hostet i mellomkrigsti-
den. Disse prinsipper ble
også grunnleggende for
den Avtale om det interna-
sjonale valutafond som ble
vedtatt i Bretton Woods.»

Det skulle vel være klart
at jeg her omtaler Keynes-
og White-planene og IMF-
avtalen. At man i disse do-
kumenter bygde på prin-
sippet om valutakursfast-
settelse som et anliggende
for den internasjonale orga-
nisasjon (IMF), og ikke som
en sak for det enkelte lands
regjering, trodde jeg ikke
det kunne herske tvil om.
Det finnes tallrike doku-
menter som viser dette. La
meg nøye meg med to
sitater.

På grunnlag av Keynes'
forste memorandum pre-
senterte finansministeren
den britiske planen i
Underhuset 2. februar 1943.
Der sa han blant annet:

We want an orderly and
agreed method of determi-
ning the value of national
currency units, to eliminate
unilateral action and the
danger which it involves

that each nation will seek to
restore its competitive posi-
tion by exchange deprecia-
tion.

Om Whiteplanen skriver
Richard Gardner (s. 74):

In specific terms, mem-
ber countries would have to
surrender the right to vary
their exchange rates; abo-
lish all forms of exchange
control; and submit to Fund
supervision over domestic
policies.

Etter min mening kan det
ikke være den ringeste tvil
om at valutakursene skulle
underkastes Valutafondets
godkjenning.

Når Lovold skal godtgjo-
re at min fremstilling er
misvisende, påberoper hah
den praksis som ble fulgt av
Valutafondet. For ham er
det altså ingen forskjell
mellom prinsippene i fonds-
avtalen og praktiseringen
av avtalen. La gå med det.
Men det han skriver om
praktiseringen er heller
ikke riktig, nemlig at fast-
leggelsen av de initiale pa-
ritetskurser «i praksis var
helt overlatt til hvert enkelt
land selv». I den offisielle
historie om IMF heter det:

By the middle of Septem-
ber 1946 countries had be-
gun to communicate par va-
lues, and early in October a
program for their conside-
ration was worked out.
Thereafter the Board revie-
wed the proposals put for-
ward by all the member
countries, beginning with
the U.S. dollar, for which
purpose the staff provided
an appraisal of each of the
par values proposed. The
review occupied the Direc-
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tors throughout November
and the early part of De-
cember. (Horsefield s. 156.)

Nå skal det føyes til at
den eksaminasjon som fon-
dets ledelse foretok, kon-
kluderte med at de kurser
som var foreslått av med-
lemslandene skulle aksep-
teres. Forslagene ble altså
vurdert, men ikke forand-
ret. Det er derfor misvis-
ende å gi inntrykk av at
kursfastsettelsen stadig var
et nasjonalt anliggende.

Levold hevder videre at
kurser bare kunne endres
etter initiativ av det berørte
land, og at medlemsforplik-
telsen derfor ikke innebar
noen stor realitet. - Denne
fremstillingen kan jeg ikke
akseptere. Enhver som har
fulgt Valutafondets politikk
vil vite at 'fondet forsøker å
fore en dialog med de land
som har en «fundamental
ulikevekt» i sitt utenriks-
regnskap. I denne dialog
vil naturligvis fondet gi sitt
syn til kjenne også når det
gjelder valutakursen. Det
er heller ikke så sjelden at
fondet har stilt kursjustering
som vilkår for at landet skal
få lån.

Endelig gir Lovold en
skjev fremstilling av det jeg
skriver om praktiseringen
av Bretton Woods-systemet.
Jeg skriver at systemet ble
praktisert for stivt. Lovold
skriver at ikke systemet,
men praktiseringen var for
stiv. Vi er altså enige om at
feilen lå i praktiseringen,
ikke i systemet. Men hvor-
for er han da uenig i min
fremstilling?

Devaluering av dollaren
1971

I dette avsnittet gir Lo-
vold en høyst utilfredsstil-
lende «gjengivelse» av min
tekst. Han omtaler min
«feildatering av den første
dollardevaluering til august
1971», men dette har han
ikke dekning for. Jeg skri-
ver at den amerikanske re-
gjering 15. august 1971
meddelte at den blant an-
net ville «oppgi den faste
valutakurs. Sentralban-
ken . . ville ikke lenger
støtte kursen i markedet,
men aksepterte flukturer-
ende valutakurser» (s. 254).
Her står det altså ikke at
dollaren ble devaluert. Det-

te skjedde først 4 måneder
senere ved Smithsonian
Agreement. Forhandlinge-
ne frem til denne avtalen er
omtalt i min bok, og hvor
Lovold har fått det fra at
denne begivenhet er «gått
hus forbi i boken», er meg
ubegripelig.

Fastkurssystemets sam-
menbrudd

Min påstand om at forstå-
elsen for et system med
mer fleksible valutakurser
vokste etter pundkrisen i
1967, trekker Lovold i tvil.
Den hadde i hvert fall ikke
dekning i oppfatningene i
Valutafondets styre og råd,
sier han.

Mitt utsagn gjelder ikke
de interne drøftelser i fon-
det, og det tror jeg heller
ingen leser kan få inntrykk
av. Utsagnet gjelder den.
valutapolitiske debatt ge-
nerelt, og jeg mener det er
god dekning for det. En-
hver som fulgte denne de-
batten vet at drøftelsen om
faste eller flytende kurser
ble stadig livligere i denne
periode, og at stadig flere
økonomer utover i 1960-

årene ble talsmenn for fluk-
tuerende kurser.

For øvrig er jeg så fri å
tro at denne debatten ikke
gikk fondets styre og råd
forbi, og at den kan ha vært
en medvirkende årsak til at
disse organer forstod «at
det trengtes en revisjon av
Valutafondavtalen». Selv
om disse organer ikke gikk
inn for fluktuerende kurser
på ennå noen år, må de jo
ha sett noen av poengene
som tilhengerne av dette
systemet hadde. Dette går
helt klart frem av de Vries'
fremstilling av fondets virk-
somhet i disse årene.

Preben Munthe

KILDER:
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lar Diplomacy. The Origins and
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nal Economic Order. New York
1969.

Horsefield, J. Keith: The Internatio-
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Monetary Cooperation. Wash-
ington D.C. 1969.

International Monetary Fund. An-
nual Report 1984. Washington
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NORGES BANKS FOND
TIL ØKONOMISK FORSKNING

I samsvar med Fondets formål kan det i juni 1985 utdeles bidrag til forskning, især anvendt
forskning, på det økonomiske område, herunder også studier i utlandet i forbindelse med
spesielle forskningsoppgaver. Det kan også ytes bidrag til dekning i forbindelse med
gjesteforedrag og -forelesninger innenfor det økonomiske fagområde og for deltakelse i
internasjonale forskningskonferanser. Bidrag gis ikke til rene utdanningsformål.

Søknadsskjema kan en få ved å henvende seg til:
Norges Banks fond til økonomisk forskning
Postboks 336, Sentrum
0101 Oslo 1
Tlf. (02) 41 21 20 linje 222
Søknadsfristen er 1. mai 1985.

Petter Jakob Bjerve
Formann

20
	

Sosialøkonomen nr. 4 1985



A = alder.	 ekteskap«

modell
(A, K. E

21

Framskriving a v tilgang
på arbeidskrafti)

I denne artikkelen presenteres en modell for bereg-
ning av tilgang på arbeidskraft, som er utviklet i Statistisk
Sentralbyrå. Modellen er først og fremst egnet til å
illustrere hvordan befolkningsutviklingen vil påvirke til-
gangen på arbeidskraft. Ulike utviklinger i yrkesdelta-
kingsmonsteret kan imidlertid også legges inn. Det er
imidlertid ikke bygd inn eksplisitte atferdsrelasjoner
som forklarer hvordan tilbudet kommer til å utvikle seg.
Modellen kan bruke både grove og detaljerte befolk-
ningsoppdelinger som grunnlag for beregning av framti-
dig arbeidsstyrke.

AV
KJETIL SØRLIE

Noen egenskaper ved modellen vil bli kommentert og
det presenteres noen beregninger over tilgangen på
arbeidskraft fram mot år 2000. Selv om resultatene viser
seg å overestimere arbeidsstyrken sammenlignet med
tall fra arbeidskraftsundersokelsen (AKU) i 1984, indike-
rer resultatene at vi fortsatt må vente en betydelig tilgang
til arbeidsstyrken. En nærmere sammenligning med tall
for AKU 1984 nevnes helt til slutt.

Beskrivelse av modellen for arbeidskraftsframskrivinger
(MATAUK)

Kort om selve modellen
MATAUK (Modell for arbeidskraftstilgang etter alder,

utdanning og kjønn) inngår i et system med tre andre
modeller i Statistisk Sentralbyrå. Det er Byråets befolk-
ningsmodell, Byråets utdanningsmodell og Byråets mo-
dell for framskriving av befolkningen etter ekteskapelig
status. MATAUK består selv av tre delmodeller, en for-
delingsmodell som kryssgrupperer befolkningen etter
alder, kjønn, utdanning og ekteskapelig status, en yrkes-
deltakingsmodell og en timeverksmodell. Innenfor
timeverksmodellen arbeides det med å lage en under-
modell for deltidsarbeid. De forskjellige delmodellene i
MATAUK er satt sammen etter modulprinsippet slik at
hver delmodell kan skiftes ut og erstattes uten at de
andre delmodellene påvirkes. Dette gir også muligheter
til å operere med alternative delmodeller parallelt. Fi-
gur 1 gir oversikt over strukturen i MATAUK.

Utdanningsmodellen, Hernaes (1985), gir befolkningen
framskrevet etter alder, kjønn og 235 utdanningsgrupper.
Over halvparten av utdanningsgruppene spesifiserer tall
for elever og studenter. Modellen for ekteskapelig status,
Brunborg m.fl. (1981), gir en framskriving etter alder,
kjønn og sivilstandsgruppene «ugift», «gift» og «for gift».
Begge modellene er konsistente med befolkningsmodel-
len for hver ettårsklasse og kjønn, Rideng m.fl. (1985).
Resultatene kobles så sammen i befolkningsdelen i MAT-
AUK, slik at vi får en framskriving med fullstendig kryss-
gruppering etter alder, kjønn, utdanning og ekteskapelig

1 ) Mye av innholdet i denne artikkelen ble lagt fram på en konferan-
se for programmet «Arbeid i 80-åra«, Lysebu, 12,-14. november 1984,
ved Olav Ljones og Kjetil Sorlie.
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Figur 1. MATAUK - en modell for framskriving av ar-
beidsstyrken.
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status, Sorlie (1985). Kryssgrupperingen mellom utdan-
ning og ekteskapelig status lages med utgangspunkt i
tilsvarende fordelinger fra et basisår for aldersgrupper
og kjønn. For hvert framskrivingsår blir fordelingene
justert slik at observerte forskjeller i sivilstandsfordeling
mellom utdanningsgrupper beholdes og slik at den totale
sivilstandsfordeling blir identisk med resultatet fra mo-
dellen for ekteskapelig status. Tilsvarende blir den totale
utdanningsfordelingen den samme som etter utdannings-
modellen.

I persondelen i MATAUK, se figur 1, får vi framskrevet
befolkningen 16-74 år, etter ettårsklasser og kjønn, 39
utdanningsgrupper og de tre gruppene for ekteskapelig
status. Utdanningsgruppene er aggregater av de 235
gruppene i utdanningsmodellen. Figur 2 viser hvordan
de er satt sammen av klassetrinn og fagfelt. Tre av
gruppene omfatter elever og studenter. Av de øvrige 36,
som omfatter personer som ikke er under utdanning, er
det to grupper for uoppgitt.

En tidligere versjon av MATAUK, Fridstrom (1981),
fremskrev befolkning, arbeidsstyrke og timeverkstall
uten at det i modellen var mulig å velge en ønsket
persongruppering. Modellen opererte med en fast grup-
peinndeling, valgt en gang for alle. F.eks. opererte den
bare med to utdanningsgrupper. Nå er MATAUK mer
fleksibel på dette punkt. Det er mulig å velge alders-
gruppering fritt, og det er mulig å velge vilkårlige aggre-
gater av de 39 utdanningsgruppene. Tilsvarende kan
f.eks. to av gruppene for ekteskapelig status slås sam-
men, hvis man ønsker det.

Yrkesdeltakingsmodellen beregner antall personer i
arbeidsstyrken for hver av de persongruppene en har
valgt. Dette gjøres ved først å lage anslag for framtidige
yrkesprosenter i hver enkelt gruppe og deretter ved å
multiplisere disse med framskrevet tall på personer i
gruppen.

«Kjetil Sorlie er cand.act. og ansatt i Sosiodemo grafisk
forskningsgruppe i Statistisk Sentralbyrå, Arbeidsom-
r6det er utvikling og bruk av befolkningsmodeller, kom-
binert med til dels utstrakt bruk av EDB».

Figur 2. Utdanningsgrupperinger i MATAUK Fin grup-
pering, 39 grupper (X)

Grov gruppering, 14 grupper

Klassetrinn
Fagfelt

7-9	 10	 11-12	 13-16	 17-20
år	 år	 år	 år	 år

Personer som ikke er under utdanning:

1. Almennfag
	 X 2

2. Humaniora, estikk
3. Undervisning

4

6

8

10 FX- 1
11 X	 X

12 X	 X

13

Personer som er under utdanning

Alle fagfelt	 14 I X	 X

Timeverksmodellen er analog med yrkesdeltakings-
modellen i struktur. Etter først a ha laget anslag for
framtidig gjennomsnittlig arbeidstid pr. uke multipliseres
anslagene med tallene beregnet for arbeidsstyrken.
Også i denne modulen kan persongruppering velges
fritt, det er ikke nødvendig å bruke de samme gruppene
som i yrkesdeltakingsmodellen. Det arbeides som nevnt
med å implementere en deltidsmodell i denne modulen
av MATAUK.

Ved all bruk av MATAUK må vi peke på de tolknings-
problemene vi står overfor. Langt på vei framskriver vi et
markedspunkt uten å ta hensyn til utviklingen i etterspor-
selsforhold og lønninger. Hvis en selv velger en utvik-
lingsbane for yrkesprosenter og arbeidstider, står en
imidlertid selv som bruker fritt til å bygge inn ulike
vurderinger av ettersporselsutviklingen.

Estimering og gruppering
Datagrunnlaget for estimering av yrkesprosenter og

gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid i MATAUK er ar-

4. Adm. og økonomi

5. Ind. håndv.teknikk

6. Samferdsel

7. Helsevern

8. Jord- skog og fiske

9. Tj. yting forsvar

0. Uoppgitt fagfelt
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beidskraftsundersokelsene (AKU). I prinsippet kan også
andre data brukes, men utenom AKU finnes det ikke
kilder i dag som gir oss tidsseriedata. Svakheten ved.
AKU er naturligvis at det ligger hew usikkerhet i materia-
let når vi skal estimere for små persongrupper.

Innenfor MATAUK er det i en delmodell utviklet en
generell prosedyre for estimering, glatting og forlenging
av trender med basis i AKU-data for en periode av minst
7 års varighet. Den blir beskrevet noe nærmere neden-
for. Ved to kjøringer i 1984 ble det estimert yrkesprosen-
ter og gjennomsnittlige arbeidstider for årene framover,
først med basis i perioden 1976-1982 (SU nr. 6, 1984) og
deretter en revidert kjøring med basis i perioden 1977-
1983. Den siste skal det presenteres tall for i denne
artikkelen. Til estimering ved disse kjøringene brukte vi
en aggregert persongruppering med 10 aldersgrupper,
14 utdanningsgrupper og de tre gruppene for ekteska-
pelig status for kvinnene. For menn ble det bare grup-
pert etter alder og utdanning.

De 10 aldersgruppene er:

16-19 år, 20-24 år, 25-29 ar, 30-39 år, 40-49 år
50-59 år, 60-64 år, 65-69 år, 67-69 år, 70-74 år

De 14 utdanningsgruppene framgår av figur 2. Som
figuren viser er disse aggregater av de 39 gruppene. De
14 gruppene er som vi ser mer orientert mot arten enn
mot lengden av utdanningen. Dette har sammenheng
med at vi også skal koble tilbudssiden mot ettersporse-
len i arbeidsmarkedet og på den måten prove å lage en
markedsmodell.

Forutsetninger i befolkningsframskrivingene bak
MATAUK

Som nevnt ligger det tre befolkningsframskrivinger
bak framskrivingen av arbeidsstyrken og timeverkstal-
lene.

Fra den siste tabellpublikasjonen som er laget ved
hjelp av befolkningsmodellen, NOS B317, er det lagt til
grunn alternativ K182. Her er dødeligheten redusert fra
nivået i 1981 med ett prosentpoeng hvert år f.o.m. 1982
t.o.m. 1991. Deretter holdes dødeligheten konstant.
Fruktbarheten holdes konstant gjennom hele framskri-
vingsperioden lik nivået i 1981. Det forutsettes videre en
netto innvandring på 4 000 personer hvert år i perioden.
Estimatene laget til befolkningsmodellen baserer seg på
perioden 1977-1980.

Utviklingen i ekteskapelig status forutsettes også å
være konstant gjennom framskrivningsperioden. Gifte-
målsrater og skilsmissehyppigheter holdes som gjen-
nomsnittsniv&et i perioden 1975-1978. Til slutt er også
utdanningstilbøyelighetene holdt konstante, og basispe-
rioden er 1979-1980.

Fra arbeidskraftsdelen av MATAUK presenterer vi
resultatene i to alternativer: Det ene holder yrkesprosen-
ter og gjennomsnittlige ukentlige timetall konstant lik
nivået på disse i 1983 og det andre viderefører trender i
utviklingen fra perioden 1977-1983. De to alternativene
blir omtalt som «konstant-alternativet» og «trend-alterna-
tivet».
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Figur 3a. Illustrasjon av vekstbaner og yrkesprosenter

Nærmere om hvordan trend-alternativet er utformet

I dette avsnittet skal vi gi en liten beskrivelse av
trendalternativet. Men først vil vi drøfte hva vi egentlig
skal mene med «trend». En generell definisjon på «kon-
stant» og «trend» er at begge gir uttrykk for at noe er
konstant, det forste refererer til konstant nivå, det andre
til konstant endring. Men hva er en konstant endring?
Figur 3a illustrerer forskjellige muligheter for hva vi kan
mene med det.

Hvis vi antar at veksttakten i yrkesdeltakingen fra år til
år er konstant, vil utviklingen i tilsvarende yrkesprosent
folge en eksponensiell bane. Det er illustrert i bane 1 på
figuren. En direkte forlenging av gjennomsnittsveksten i
basisperioden gir en slik sterkt økende yrkesprosent
som vil vokse «rett i taket». Dette er selvfølgelig helt
urealistisk. For mange persongrupper har vi i 70- og 80-
årene observert vekst hvor yrkesprosentene har lagt seg
langs rette linjer, slik som figuren viser. En tenkelig
fortsettelse er da å forlenge linjene videre som i bane 2.
Det forutsetter riktignok en reduksjon i årlig veksttakt,
men de fleste vil likevel tro at heller ikke dette er noen
realistisk utvikling i det lange lop. Egentlig er det vel
intuitivt å anta at fortsatt vekst heller vil gi yrkesprosenter
langs en bane som flater ut når yrkesprosenten kommer
høyt (eller lavt) nok. Bane 3 illustrerer en slik utvikling.
Trendbegrep av denne typen reiser to problemstillinger:

A. Hvor mye lavere skal veksten være i en bane som 3 i
forhold til i bane 2 og hvordan skal veksten dempes
fra år til år?

B. Hvilket nivå skal yrkesprosenter konvergere mot når
veksten nærmer seg null og når skal dette skje?

Ettersom vi er nødt til å velge et slikt trendbegrep må
vi også gå videre inn på disse problemstillingene.

Nå har yrkesprosentene for ulike persongrupper selv-
følgelig utviklet seg forskjellig gjennom de senere år.
Gifte kvinner i visse aldre med hew utdanning har hatt
sterkest raking i yrkesdeltaking, for grupper av menn har
yrkesdeltakingen gått ned. Med fin oppdeling på per-
sonkjennetegn ser vi utviklinger hvor både nivå- og
endringstall er forskjellige. En generell trendmodell må
da være slik at den kan behandle alle grupperingene, og
samtidig behandle dem slik at særtrekk ved hver enkelt
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Figur 3b.

Yrkesandel

Figur 3c.

av dem blir tatt hensyn til. Figur 3b og 3c viser f.eks. to
utviklinger hvor nivået på yrkesprosentene er forskjelli-
ge men veksten i dem relativt lik. Ber trendforlenging slå
ulikt ut i disse to eksemplene? Det er rimelig å tro. Vi har
etterstrebet å finne metoder som venter med å la baner
som den i 3b flate ut i forhold til tidspunkt for utflating av
den i 3c. Likeledes har vi sett etter metoder som velger
konvergeringsnivået i 3b lavere enn i 3c. Figurene illu-
strerer dette. Tilsvarende gir metoden raskere utflating
av baner med lavere vekst, som rimelig er. Vi har utviklet
en prosedyre som tar hensyn til det vi nå har nevnt, som
er implementert i modellen. Det sentrale i denne er
avdempingsmekanismen, som er laget slik at den gir
ulike baner for veksten, avhengig av en del faktorer.
Faktorene er nivå- og endringstall for yrkesprosenter i
basisperioden og i framskrivingsperioden opp til det
tidspunkt (år) vi ser på og absolutte maksimums- og
minimumsnivå for hvor store yrkesprosentene kan tenkes
å være. Det siste er eksogene parametre i modellen som
ved disse kjeringene er lagt nær 0 og 1. Det er altså
mulig å legge inn restriksjoner på det fysiske mulighets-
området, men det er ikke gjort ved disse kjeringene.

Med referanse tilbake til de to problemstillingene (A
og B) kan vi si at vi har laget en modell for A som gir
implisitt losning på B avhengig av de faktorene vi nevnte.
Det enkleste av formelapparatet er gjengitt i et ap-
pendix.

Figur 4 viser eksempler på yrkesprosenter framskre-
vet ved hjelp av dette opplegget. I tillegg er AKU's
observasjoner for perioden 1976-1984 tegnet inn på
figuren.

Resultater fra arbeidskraftframskrivingene
Det er som nevnt gjort to kjoringer med modellen. Jeg

skal presentere noen hovedresultater fra framskrivingen
basert på perioden 1977-1983.

Etter denne vil tallet på personer i arbeidsstyrken eke
med 274 tusen fram til år 2000, dersom «dagens» prosen-
ter av yrkesaktive i ulike befolkningsgrupper holder seg.

Det betyr en eking fra drøyt 2 millioner yrkesaktive i 1983
til snaut 2,3 millioner i år 2000. Hvis de siste års tendens til
økende yrkesdeltaking fortsetter fram til århundreskiftet,
kan ekingen komme opp i 350 tusen. Tallene gjelder
personer i aldersklassene 16-74 år.

Med dagens nivå for yrkesdeltaking vil tallet på yrkes-
aktive kvinner og menn øke med hhv. 140 og 134 tusen,
mens en viderefering av trenden vil bety 232 tusen flere
yrkesaktive kvinner og bare 118 tusen flere menn.

I perioden fram til år 2000 vil befolkningen i alder 16-
74 år Joke med 169 tusen. Når den beregnede yrkesbe-
folkning vil øke så mye sterkere, selv med uendret
yrkesdeltaking, skyldes dette at yrkesdeltakingen varie-
rer med kjønn, alder, utdanning og ekteskapelig status
og at befolkningens sammensetning etter disse kjenne-
tegn endrer seg. Generelt kan vi si det er tre faktorer
som gir bidrag til endring i arbeidsstyrken:

- endring i befolkningsnivå
- endret sammensetning i befolkningen etter kjønn, al-

der, utdanning etc.
- endret yrkesdeltaking.

De to befolkningsfaktorene er alene om å styre utvik-
lingen i konstant-alternativet, mens den tredje faktoren
også gir bidrag til resultatene i alternativet med trend.

Etter trend-alternativet vil mennene gjennom hele pe-
rioden ha en svak nedgang i sin yrkesaktivitet, men tallet
på yrkesaktive vil likevel cake. Dette skyldes at vekst og
effekt av endret sammensetning etter alder og utdanning
av den mannlige del av befolkningen gir stone virkning
enn effekten av nedgangen i yrkesdeltakingen.

Veksten i den kvinnelige befolkning er omtrent den
samme som for menn. Effekt av endret sammensetning i
befolkningen er imidlertid sterkere for kvinnene, i det
det er stone nivåforskjeller i yrkesdeltaking mellom
grupper av kvinner. Til slutt viser trendene at kvinnene
fortsatt vil Joke sin yrkesaktivitet. Denne økingen vil etter
modellen imidlertid avta etter 1990. Inntil 1990 kan det se
ut som om de tre faktorene vil bidra temmelig jevnt til
den fortsatte vekst i kvinnelig arbeidsstyrke.
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Tabell 1. Arbeidsstyrke og ukentlige timeverkstall. AKU 1976-1983 og framskrevet 1948-1990

ARBEIDSSTYRKE. 1000	 UKENTLIG TIMEVERK. 1000

Alternativ	 Alternativ
AKU	 AKU 	

Som 1983	 Med trend	 Som 1983	 Med trend

1976  	 1 821	 60 791
1977  	 1 851	 61 096
1978  	 1 888	 61 835
1979  	 1 909	 61 893
1980  	 1 947	 62 977
1981  	 1 971	 63 594
1982  	 1 998	 63 481
1983  	 2 024	 63 320
1984  	 2 044	 2 056	 66 011	 66 201
1985  	 2 063	 2 087	 66 726	 66 944
1986  	 2 083	 2 117	 67 469	 67 686
1987  	 2 102	 2 144	 68 168	 68 364
1988  	 2 121	 2 170	 68 875	 69 022
1989  	 2 139	 2 195	 69 582	 69 663
1990  	 2 157	 2 217	 70 248	 70 257

Tabell 2. Personer 16-74 år i arbeidsstyrken, utvalgte .år. 1000

IALT
	

MENN	 KVINNER

alternativ alternativ	 alternativ     

Ar	 Som 1983	 Med trend	 Som 1983	 Med trend	 Som 1983	 Med trend

1983  	 2 024	 2 024	 1 156	 1 156	 868	 868
1984  	 2 044	 2 056	 1 166	 1 164	 878	 892
1985  	 2 063	 2 087	 1 175	 1 171	 888	 916
1987  	 2 102	 2 144	 1 194	 1 187	 908	 957
1990  	 2 157	 2 217	 1 221	 1 210	 936	 1 007
1995  	 2 233	 2 305	 1 258	 1 244	 975	 1 061
2000  	 2 298	 2 374	 1 290	 1 274	 1 008	 1 100

Tabell 3. Gjennomsnittlig årlig vekst i arbeidsstyrken etterkjønn. Prosent.

IALT
	

MENN	 KVINNER

alternativ alternativ	 alternativ     

Ar	 Som 1983	 Med trend	 Som 1983	 Med trend	 Som 1983	 Med trend

	1983-85 	 0.97	 1.56	 0.84	 0.66	 1.15	 2.74

	

1985-87 	 0.94	 1.36	 0.79	 0.66	 1.13	 2.24

	

1987-90 	 0.87	 1.12	 0.74	 0.66	 1.03	 1.69

	

1990-95 	 0.69	 0.78	 0.60	 0.55	 0.81	 1.06

	

1995-2000 	 0.58	 0.59	 0.51	 0.47	 0.67	 0.73

Tabell 4. Kvinner 16-74 år etter ekteskapelig status i arbeidsstyrken. 1000

UGIFTE  GIFTE	 FOR GIFTE       

alternativ  alternativ	 alternativ       

Ar	 Som 1983	 Med trend	 Som 1983	 Med trend	 Som 1983	 Med trend

1983  	 212	 212	 576	 576	 80	 80
1984  	 214	 219	 582	 590	 82	 83
1985  	 219	 227	 585	 604	 84	 85
1987  	 228	 239	 591	 628	 89	 90
1990  	 238	 255	 604	 655	 94	 97
1995  	 242	 261	 629	 692	 104	 108
2000  	 244	 264	 651	 718	 113	 118
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Utdanningslengde  	 1983	 1990	 1983 1990	 1983	 1990	 1983	 1990	 1983	 1990

7-9 Ar i)  	74	 71	 84
	

83
10-12 år  	 89	 89	 84

	
84

13-16r  	 94	 93	 81
	

84
l7-203r  	 95	 94	 79)	 83'

Alle  	 85	 84	 84	 84

93
	

91
	

77
	

73
	

17
	

14
99
	

99
	

88
	

87
	

31
	

29
99
	

98
	

93
	

92
	

38
	

39
99
	

98
	

95
	

94
	

51
	

46

97	 97	 83	 82	 24	 23

Tabell 1 viser totaltall for arbeidsstyrke og ukentlige
timeverkstall. Utforte timeverk i AKU ligger lavere enn
det framskrevne tilbudet, det skyldes at det i tilbudte
timeverk i framskrivingen også kommer med timeverk
som tilbys fra arbeidslose. Det ligger altså en definisjons-
forskjell mellom begrepene «utforte timeverk» og «til-
budte timeverk». Videre ser vi at de to alternativene
omtrent gir de samme anslag på timeverkstall. Det betyr
at å forlenge de to trendene, tendensen til okt yrkesdel-
taking og tendensen til reduksjon i arbeidstider, nesten
balanserer i forhold til å regne med konstant utvikling
videre etter 1983.

Tabell 2 viser arbeidsstyrken etter kjønn for noen år
fram mot år 2000, tabell 3 viser veksten i arbeidsstyrken.

Beregningene gir også tall for kvinner spesifisert etter
ekteskapelig status. Av tabell 4 ser vi at veksten i ar-
beidsstyrken av gifte kvinner er lavere enn veksten både
for de ugifte og de for gifte. Dette rimer tilsynelatende
dårlig med det vi vet om at det er de gifte kvinnene som
raker sin yrkesdeltaking mest. Igjen finner vi forklaringen
ved å se på bidragene fra de tre faktorene. Gruppen av
gifte kvinner totalt vokser lite og alderssammensetningen
endrer seg i retning av at de i gjennomsnitt blir eldre.
Gruppen får heller ikke bedret sin utdanning så mye
sammenlignet med spesielt ugifte kvinner. Nesten hele
veksten i arbeidsstyrken av gifte kvinner skyldes okt
yrkesdeltaking. For de ugifte kvinnene er det tvert imot,
de har moderat øking i yrkesdeltaking i enkeltgrupper,
men gir betydelig vekst til arbeidsstyrken pga. «gunstig»
befolkningsutvikling. De er i gjennomsnitt unge og blir
stadig yngre, og de får som gruppe bedret sin utdanning
raskere enn andre, fordi de er unge. Og det blir flere av
dem. Det siste gjelder sannsynligvis bare inntil omtrent
1990. For de for gifte kvinnene gjelder mye av det
samme som for de ugifte. Det er en myte at de for gifte
oker sin yrkesdeltaking mye, av disse tre kvinnegruppe-
ne er det disse som har lavest øking i perioden 1976-
1983. Hovedforskjellen i forhold til de ugifte er at de er
eldre i gjennomsnitt, men også de blir stadig yngre. Det

Tabell 5. Yrkesprosenter for kvinner etter ekteskapelig
status. AKU 1976-1983. Framskrevet 1985 og
1990 med trend.

ALLE UGIFTE GIFTE FOR GIFTE

1976  	 50	 55	 51	 40
1977  	 51	 54	 52	 41
1978  	 53	 55	 54	 41
1979  	 54	 55	 56	 41
1980  	 55	 56	 58	 40
1981  	 56	 55	 59	 42
1982  	 57	 54	 61	 43
1983  	 59	 57	 62	 42

1985  	 61	 62	 64	 44
1990  	 66	 67	 69	 47

er også en viss forskjell på nivået i yrkesdeltakingen, det
skyldes vel at de for gifte i noe stone grad har omsorg for
barn.

Tabell 5 gir yrkesprosenter for kvinner etter ekteska-
pelig status fra perioden 1976-1983 og framskrevet med
trend for de to årene 1985 og 1990.

Forklaringen på hvorfor de ugifte og de for gifte kvin-
nene vil øke sin yrkesaktivitet ligger altså i den kom-
mende befolkningsutviklingen (veksten inngår ikke i yr-
kesprosenten). For de gifte kvinnene ligger forklaringen
derimot i at vi trendforlenger den økte yrkesdeltakingen
vi har hat

Tabell 6 viser yrkesprosentene for personer som ikke
er under utdanning etter alder, kjønn og utdannings-
lengde.

Tendensene i tabellen er relativt klare. For menn er
det bare små endringer i yrkesdeltakingen. Fram mot
1990 er det med få unntak stillstand eller svak nedgang
for alle alders- og utdanningsgrupper. For hovedtyngden
av arbeidsstyrken, personer i alder 25-66 år, gjelder det
alle.

Kvinnenes økende yrkesdeltaking har inntil 1983 vist få

Tabell 6. Yrkesprosenter for befolkning ikke under utdanning, etter alder, utdanningslengde og kjønn. 1983 og 1990.

Menn
	

I alt	 16-24 Ar
	

25-49 Ar
	

50-66 ar	 67-74 Ar

Kvinner	 I alt	 16-24 Ar
	

25-49 år
	

50-66 år	 67-74 år

Utdanningslengde
	

1983	 1990	 1983
	

1990	 1983	 1990	 1983	 1990	 1983	 1990

7-9 Ar''  
	

47
	

49
	

72
	

77
	

66
	

72
	

47
	

50
	

7
	

7
10-12 Ar  

	
72
	

77
	

86
	

89
	

77
	

83
	

66
	

72
	

13
	

15
13-16 Ai  

	
83
	

86
	

89
	

90
	

88
	

91
	

78
	

80
	

16
	

14
17-20 är  

	
85
	

88
	

92'
	

94 2 '
	

91
	

93
	

78
	

81
	

17
	

17

Alle  
	

63	 69	 83	 87
	

75	 82	 56	 62	 9	 10

1)Inklusive uoppgitt utdanning.
2)Svært få personer i gruppen.
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• tegn til å avta. Sterkest har økingen vært blant kvinner
med hew utdanning. Den gruppen som framover ligger
an til å kunne fortsette rakingen sterkest er den store
mellomgruppen med 10-12 årig utdanning. Denne har til
nå ikke nådd så veldig høyt og det er «mye å gå på»
fortsatt.

Usikkerhet ved forutsetningene. Noen vurderinger
MATAUK's ene del består som beskrevet av en be-

folkningsframskriving oppdelt i grupper som antas å
være relevante for arbeidstilbudet. Den andre delen
består av å lage anslag for framtidige yrkesprosenter og
arbeidstider for disse befolkningsgruppene. Jeg vil der-
for skille mellom feil i befolkningsframskrivingen og feil i
anslag på yrkesprosenter og arbeidstider.

Forst vil jeg se på noen usikkerhetsmomenter ved
befolkningsframskrivingsdelen i MATAUK

kjørt med konstante rater, og vi er allerede nå klar over
at dette representerer en sviktende forutsetning. Tallet
på elever og studenter skulle allerede i 1984 ha vært 15
tusen høyere ved realistiske anslag her. Beregninger vi
har foretatt viser at arbeidsstyrken i MATAUK av denne
grunn er overestimert med 9-10 tusen personer i 1984.

Det er også problemer forbundet med tolkingen av
elevtall fra utdanningsmodellen. Overgangsratene er ob-
servert i en periode hvor det er kapasitetsskranker på
antall elever. Modellen framskriver så med konstante
overgangsrater hvordan framtidige ungdomskull kom-
mer til å fordele seg i utdanningssystemet. I de framtidi-
ge overgangsratene er det altså ikke tatt hensyn til
varierende kullstørrelse eller til at det i basisperioden
eksisterte søkerkøer til ulike skoleslag.

For beregning av befolkningens fordeling etter fullført
utdanning drar vi også med oss disse tolkingsproble-
mene.

Antall personer i kjønn og aldersklassene
Denne størrelsen vil bli påvirket av antagelser om

fruktbarhet, dødelighet og inn- og utvandring. I perioden
fram til år 2000 betyr ikke endringer ved fruktbarheten
noe, idet forste årskull som er fodt i framskrivingsperio-
den (fodt i 1982), først kommer inn i arbeidsstyrken som
16-åringer i år 1998. Vi regner også med at endringer i
dødelighet betyr lite, idet dette eventuelt vil slå sterkest
ut for personer over 74 år.

Inn- og utvandringen kan representere en betydelig
usikkerhetsfaktor. Vi har imidlertid ikke lagt opp til å
beregne konsekvensene av dramatiske endringer i den
nåværende innvandringspolitikk, som har vist seg å gi et
stabilt innvandringsoverskudd på omtrent 4 000 personer
årlig.

Ekteskapelig status (for kvinner)
Modellen framskriver fordelingen etter formell ekte-

skapelig status. Det må sies å være heftet betydelig
usikkerhet ved utviklingen av giftemåls- og skilsmisse-
hyppighetene. Noen mener at vi burde ha valgt et alter-
nativ med avtagende giftemålsrater og økende skilsmis-
serater. Men selv om dette er mer realistisk, kan det
hende at det i denne sammenheng - virkningen på
yrkesdeltakingen - er riktig å bruke litt høye giftemålsra-
ter. Begrunnelsen er at avtagende giftemålshyppighet
henger sammen med okt tendens til 8. bo sammen uten å
være gift. Sosialt kan dette ligge nærmere opp til det
være gift enn det 8. være ugift, og spesielt hvis kvinnene
har eller får barn blir de, hva yrkesdeltaking angår,
sterkere å sammenligne med gifte kvinner. Denne effek-
ten tror vi at vi får tatt noe hensyn til ved å bruke
alternativet med konstante giftemålsrater.

Vi har også et konsistensproblem ved at AKU slår
sammen gifte og papirløst samboende til en gruppe. Når
vi så estimerer yrkesprosenter for grupper av gifte kvin-
ner i AKU, er befolkningsgrunnlaget utvidet i forhold til
bare å gjelde de formelt gifte. Dette støtter også argu-
mentet for heller å bruke høye enn lave giftemålsrater i
MATAUK.

Utdanning
Elevtallet i MATAUK blir endogent bestemt ut fra

overgangsratene i utdanningsmodellen. Modellen er

Yrkesprosenter og arbeidstider
Så lenge yrkesprosenter og arbeidstider blir anslått

eksogent i MATAUK, har vi i prinsippet folgende mulig-
heter:

yrkesprosenter og arbeidstider kan settes konstante
lik de observerte, jfr. konstant-alternativet
de framtidige yrkesprosenter og arbeidstider kan
framskrives mekanisk (men ikke nødvendigvis line-
ært), jfr. trend-alternativet

- yrkesprosenter og arbeidstider kan for hele framskri-
vingsperioden gis et hvilket som helst utviklingsforløp

Med bare slike eksogene anslag inne i modellen har vi
egentlig ikke noe problem med usikkerhet. Men vi lager
jo disse framskrivingene med henblikk på å belyse sann-
synlige utviklingstrekk i tilgangen på arbeidskraft. Ved
bruk av flere årganger .av AKU som estimeringsgrunnlag
får vi i utgangspunktet eliminert det meste av utvalgsfeil i
anslagene for yrkesprosenter og gjennomsnittlige ar-
beidstider. Dermed vil usikkerheten også her, som til
befolkningsdelen, bare knytte seg til de vurderinger vi
gjor om framtidig utvikling. Vurderingene kan imidlertid
være vanskeligere å foreta for yrkesdeltakingsdelen,
idet yrkesdeltakingen i langt stone grad enn befolknings-
utviklingen er følsom for uventede endringer ved andre
sider av samfunnslivet. Allerede i AKU-tallene for 1984
ser det ut som om vi får bekreftet det. Jeg skal avslutte
avsnittet med 8. gi noen momenter som kan danne grunn-
lag for vurderinger til denne sentrale delen av MATAUK.

Når en ser på de siste års utviklingslinjer i faktorer som
virker på menns yrkesdeltaking, er det neppe grunn til 8.
vente dramatiske endringer. Selv om det pga. stone
likestilling mellom kjønnene kan utvikle seg mot endret
arbeidsdeling mellom ektefeller, vil dette kanskje i
mindre grad virke på yrkesdeltakingen, men heller ha
betydning for arbeidstidsmonsteret.

For kvinner har det de siste tiår vært store endringer i
yrkesdeltakingen, som nevnt først og fremst for de gifte.
Selv om økingen i yrkesdeltakingen selvsagt skyldes
økende arbeidstilbud, kan økingen imidlertid ikke be-
traktes uavhengig av den betydelige Joking i ettersporse-
len etter arbeidskraft som har skjedd innenfor sektorer
som tradisjonelt har sysselsatt mange kvinner. Den store
økingen av kvinner i arbeidsstyrken har kunnet skje ved
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både at tilbudet har okt og at ettersperselsforholdene har
ligget til rette for sysselsettingen.

Når det gjelder vurderingene av utviklingen i de for-
hold som har virket til å øke tilbudet er det neppe grunn
til å vente markerte brudd i den utvikling vi har vært inne
i. Vi vet fra en rekke analyser at de gifte kvinners
yrkesdeltaking påvirkes sterkt av barnetall og hushold-
ningsstorrelse. I den grad utvikling i barnehageplasser,
økonomiske overforinger til barnefamiliene, barselper-
misjoner og andre rettigheter for småbarnsfamiliene en-
drer seg, ma vi gjøre regning med visse endringer her.
Det er likevel neppe grunn til å regne med noen rask
overgang til et høyt fruktbarhetsnivå.

En annen viktig forklaringsfaktor for arbeidstilbud er
de ulike befolkningsgruppers helse. Vi har for enkelte
befolkningsgrupper sett en tendens til okt andel med
uforhetstrygd. Det er imidlertid neppe grunn til å regne
med endringer av en slik art at vi må anta at det virker
inn på tilbudet av arbeid. Eventuelle endringer i pen-
sjonsalderen vil selvfølgelig ha betydning for yrkesdelta-
kingen i de eldre aldersgrupper.

Siden veksten i arbeidsstyrken også har vært påvirket
av etterspørselen etter arbeidskraft må vi i vurderingene
også trekke inn disse forhold, Kan vi regne med den
samme vekst i «kvinnenæringer» i årene framover som vi
har hatt? Hvis det er slik at lavere vekst i etterspørselen
etter kvinner på arbeidsmarkedet leder til lavere vekst i
arbeidsstyrken, står vi overfor det tolkingsproblemet vi
har nevnt tidligere. En lavere vekst i arbeidsstyrken har
da antagelig en motpost i form av okt skjult ledighet. En
raking i den skjulte ledighet kan ha årsak ikke bare i
endringer i næringsfordelingen, men også via endringer
i den samlede etterspørsel. Vi kan også mote skjult
ledighet for menn.

Vi kan heller ikke se bort fra muligheten av «added
worker»-effekter. Når det gjelder den sterke økingen vi
de siste årene har hatt i dobbeltarbeidende ektefeller,
kan den muligens også sees på bakgrunn av utviklingen i
lennsintekter. Familier har kunnet sikre seg en sterkere
inntektsøking enn lønnsøkingene skulle tilsi, ved å fake
arbeidsinnsatsen og da for den av ektefellene som har
lav yrksdeltaking og kort arbeidstid. Vi vet imidlertid
ikke hvor stor betydning dette har hatt. Det er i det hele
tatt vanskelig å si hvor stor betydning inntekt- og lemns-
endringer har hatt og vil ha for endringer i yrkesdelta-
kingen.

Også for arbeidstidene regner MATAUK med visse
trendmessige utviklingstrekk. På mange måter kan ar-
beidstidsutviklingen være like viktig for tilbudet som
utviklingen i yrkesdeltakingen. Arbeidstidene påvirkes
til en viss grad av institusjonelle forhold gjennom lover og
avtaler i arbeidslivet. Samtidig er det åpenbart at de
faktiske arbeidstider også styres av markedskrefter. De
institusjonelle arbeidstider får etter hvert stadig mindre
innvirkning på de faktiske arbeidstider, et godt eksem-
pel på det er utbredelsen av deltidsarbeid. Det er vel
grunn til fortsatt å regne med en viss Joking i bruk av
deltid, avhengig av hva som skjer med normalarbeidsti-
den. Hvilken betydning dette får for det samlede antall
arbeidstimer er kanskje mer uklart, idet det både kan
skje overgang fra heltid til deltid og overgang fra kort
deltid til lang deltid. Den nye deltidsmodellen i
timeverksdelen i MATAUK gjor det imidlertid mulig å
gjøre eksplisitte forutsetninger om disse overgangene i
modellen.
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Sluttbemerkning
Til slutt vil jeg nevne at jeg i ettertid har foretatt en

sammenligning mellom framskrivingsresultatene og
AKU-tallene for året '1984. Statistisk ukehefte nr. 4 1985,
viser at arbeidsstyrken etter AKU dette året bare økte
med 7 tusen personer. Den kom da ikke høyere enn til

- 2 031 tusen personer, mens MATAUK i sine to alternativer
anslo tallet til å være hhv. 2 044 tusen og 2 056 tusen, jfr.
tabell 1. Det er redegjort for årsakene til denne store
forskjellen i et internt notat i Statistisk Sentralbyrå, Sorlie
(1985). Hovedkonklusjonen i dette notatet er todelt:

Som vi allerede har nevnt overestimerer MATAUK
arbeidsstyrken i 1984 med mellom 9 og 10 tusen perso-
ner p.g.a. manglende forutsetninger om økt tilbøyelighet
til å ta utdanning. Dette er det ene og berører befolk-
ningsfordelingen, den andre av de tre hovedfaktorene
som vi har nevnt bidrar til å endre arbeidsstyrken.

Det andre er at det kan se ut som om også veksten i
yrkesdeltakingen generelt har avtatt noe de siste par år.
For menn har yrkesdeltakingen avtatt sterkere og for
kvinner vokst svakere etter 1982/1983 enn etter trenden
tidligere. Det ser ut til at stagnasjonstendensene gjelder
begge kjønn og for de fleste alders- og utdanningsgrup-
per. I gjennomsnitt ligger yrkesprosentene i AKU for
1984 mellom et halvt og et helt prosentpoeng lavere . enn
beregnet etter trendalternativet. Ved hjelp av sammen-
ligning med resultater fra MATAUK og ved studier av
flere årganger av AKU kan vi fastslå at stagnasjonen
neppe er utslag av utvalgsusikkerhet i AKU. Men det er
selvfølgelig ikke mulig å finne fram til de bakenforligg-
ende årsakene til stagnasjonstendensene ved bjelp av
modellen. Momenten& i forrige avsnitt bor imidlertid
kunne være til hjelp hvis vi vil vurdere disse nærmere.

Til slutt bor jeg føye til at de tre befolkningsmodellene
som danner basis for MATAUK skal kjøres på ferskt
datagrunnlag i løpet av 1985. Vi regner da med at befolk-
ningsfordelingen etter utdanning og ekteskapelig status
vil bli riktigere, og at vi deretter vil lage en oppdatert
kjøring med MATAUK i 1986, basert på tall fra AKU hvor
året 1985 også vil være inkludert i basisperioden.

Appendix

Utdrag av formelapparatet for utledning av trender for
yrkesprosenter

Anta at vi ser på en gitt persongruppe og at vi kaller
yrkesprosenten i gruppen i år t for yt og veksten i
yrkesdeltagingen fra år t-1 til år t for vt. Har vi anslag på
yrkesprosenten i et basisår og anslag på årlig vekst i
perioden kan vi regne fram yrkesprosentene ved hjelp
av formelen

(1) yt Yt-i (1 + vt
t = 1, 2, 3, .

Vi må altså først estimere anslag for vekstratene vt; t = 1,
2, 3.

Vi antar videre at det er stor avhengighet mellom
vekstratene for ett år og vekstraten for året for. Denne
antagelsen bygger opp under folgende sammenheng:

(2) vt = v1(1 -At)

At står for avdemping i vekstutviklingen. Dempingsfak-
toren At vil være stor når yt har vokst eller avtatt så mye
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at verdien av den ligger nær sine yttergrenser. Dessver-
re kan vi ikke observere A t i særlig grad i en kort
observasjonsperiode. Noe avdemping kan vi kanskje
observere, men det kan ofte skyldes mindre generelle
forhold, som f.eks. reelle endringer ved arbeidsmarke-
det i observasjonsperioden. I perioder med sterk økono-
misk vekst, kan vi t.o.m. ha aksellerende vekst eller
negativ avdemping. I modellen skiller vi mellom obser-
verbar og ikke-observerbar avdemping. Den observerte
vil vi estimere mens vi erstatter den ikke-observerte
med en funksjon vi skal begrunne. Formel (2) kan om-
skrives til

(3) vt = v1(1-d) ( 1 -D(y1, Yrnin, Ymaks. y0))

hvor d er observert avdemping som vi holder konstant og
D er en funksjon som vi skal velge. yo og yt_1 er anslag på
(eller observasjoner av) verdier av y i utgangsåret og i år
t-1, mens intervallet (ymim , vmaks) er det kontinuum y-eneJ i 

kan bevege seg over.
Hvordan funksjon D bestemmes og hvordan dem-

pingsfaktoren d estimeres tror jeg det vil fore for langt å
ta med her. Istedet henviser jeg til den fullstendige
dokumentasjon av modellen, &mile (1985). Når A t er
bestemt finner vi imidlertid vt av formel (2) og det
gjenstår bare å estimere startverdiene yo og v 1 . Vi velger
utgangsår midt i perioden, dvs. 1980 for perioden 1977-
1983, og vi lar anslag for yo være gjennomsnittlig yrkes-

prosent i persongruppen for hele perioden. Tilsvarende
lar vi v l være gjennomsnittlig årlig vekst fra første halvdel
til annen halvdel i perioden, lokalisert ved gjennomsnit-
tene i halvperiodene og målt midt i hver av dem.
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Befolkningsutvikling
og boliger')

Norge manglet i 1980 i underkant av 90 000 boliger for
å ligge på Sveriges nivå for boligdekning. Nesten like
mange boliger manglet for å kunne dekke «ønskene» om
å danne egen husholdning fra personer som bodde hos
foreldre eller inne i andre husholdninger. Aldersgrup-
pen 16-66 år vil vokse med 12% fra år 1980 til år 2000,
mens hele befolkningen vil vokse med 6% i samme
tidsrom. Uendrede boligfrekvenser fra 1980 vil gi en

nybygging på 29 000 boliger pr. år i 1980-årene og 26 000
boliger pr. år i 1990-årene. Ved å ta utgangspunkt i
ønsker om å danne egen husholdning, må 33 500 boliger
bygges pr. år frem til år 2000 for å oppfylle disse.
Boligsubsidienes størrelse, hvem de rettes mot, og den
generelle økonomiske utviklingen vil vane med å be-
stemme hvor høy den faktiske boligbyggingen vil bli.

AV
ROLF BARLINDHAUG

Innledning
I hele etterkrigstiden har myndighetene stimulert bolig-

ettersporselen slik at alt som ble bygget også ble solgt.
Måltallene ble bl.a. satt under hensyn til prioriteringen
av landets utbyggingsoppgaver. Myndighetene hadde
sterk styring av boligbyggingen gjennom rammer for
Husbankens virksomhet, lån gjennom Kommunalbanken
til tomtetekniske arbeider og generelle utlånsbegrens-
finger. Dette medførte et jevnt nivå på boligbygging i
nært samsvar med de mål man hadde.

I de senere år har ettersperselen av forskjellige grun-
ner sunket. Husbanken får færre søknader og boligkoo-
perasjonen har problemer med å selge nybygde boliger.
For myndighetene har dette medfort stone interesse for
bedre å kunne forutsi virkningen av boligpolitiske tiltak.
Byggenæringen ønsker sikrere prognoser for aktivitets-
nivået, og er blitt tvunget til en nøyere vurdering av hva
slags boligtyper som kan omsettes i markedet fremover.

Ved å sammenligne historisk statistikk over befolk-
ning, husholdningsdannelser og boligdekning med frem-
tidig befolkningsutvikling, vil vi forsøke å vise hvilke
rammer boligbyggingen vil komme til å ligge innenfor
frem mot år 2000.

Historisk utvikling i befolkning og boliger
Fra 1970 til 1980 økte befolkningen med 0,5% pr. år,

mens antall husholdninger økte med 1,6% pr. år. Antall
bebodde boliger er lik antall husholdninger: Økningen i
antall husholdninger tilsvarte en årlig nettotilvekst i bo-
ligmassen på 22 700 boliger i 70-årene. Nybyggingen lå i
gjennomsnitt på 41 000 boliger pr. år slik at avgangen av
boliger i samme periode kan beregnes til 18 300 pr. år.
Avgang av boliger bygd mellom 1970 og 1980 utgjorde
nærmere to tusen av disse.

1 ) Artikkelen er basert på foredrag holdt på en boligkonferanse i
Kristiansand 22.-24. august 1984.

Boligmassen slik den fremkommer i Folke- og boligtel-
lingene gir uttrykk for antall bebodde boliger. En befolk-
ning på i overkant av 4 millioner mennesker bor i dag i
vel 11/2 million boliger. Forholdet mellom antall boliger og
hele befolkningen uttrykkes ofte som antall bebodde
boliger pr. 1 000 innbyggere. I Norge økte antall bebod-
de boliger pr. 1 000 innbyggere fra 284 i 1960 til 334 i 1970
til 372 i 1980. Vi skal senere komme inn på svakheter ved
dette målet.

Ifølge Boforholdsundersekelsen 1981 besto ca. 5% av
hele boligmassen, dvs. 80 000 boliger, av tomme boliger
eller boliger brukt på annen måte enn utleie. F.eks. kan
én husholdning disponere to boliger. Disse 80 000 boli-
gene kommer i tillegg til de bebodde boligene. En vet
ikke om hvorvidt det har vært endringer i dette tallet.

Befolkningsprognoser
Befolkningen vil øke med 0,3% pr. år fra 1980 og frem

til år 2000, dvs. en langt lavere vekst enn i siste tiarsperio-
de. Dette vil påvirke fremtidig husholdningsdannelse og
dermed også boligbyggingen.

Befolkningsprognoser etter alder og kjønn er et nokså
sikkert utgangspunkt for husholdningsdannelsen. En be-
folkningsfremskrivning ble laget i 1979 og en ny i 1982.
Det er imidlertid usikkerhet omkring forventede dodsra-
ter. På grunn av endrede forutsetninger om dødsrater fra
fremskrivningen i 1979 til fremskrivningen i 1982, forven-
tes antall personer over 80 ar i år 2000 å bli 196 000 mot
tidligere antatt 173 000, en endring på 23 000 personer.
Antall personer over 80 år forventes derfor å cake med
totalt 75 000 fra 1980 til år 2000.

Tabell 1. Prosentvis endring i folketallet. 1980 - 2000

I alt 	  + 6
o- 6år  	 2 )
7 - 15 år 	  - 17

16 - 24 år 	  - 14 t
25 - 66 år 	  + 16 )
67 - 79 år 	  + 2 I
80 år og over 	  + 62 )

Kilde: ALT. K 1 82, SSB Framskriving av folkemengden 1982-
2025. Regionale tall.

- 16 0- 15 år

+ 12 l6-66år

+ 15 67 år og over
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I tabell 1 ser vi den forventede prosentvise endringen i
folketallet fra 1980 til år 2000. Den totale befolkningsvekst
i perioden er beregnet til 6%. Det er imidlertid viktige
bevegelser innenfor de enkelte aldersgrupper. Antall
personer over 80 år vil eke med 62%. Aldersgruppen
under 16 år vil avta med 16%, mens gruppen 16 til 66 år
vil fake med 12%. I absolutte tall vil hele befolkningen
vokse med 225 000 personer. Gruppen 16-66 år vil imid-
lertid vokse med hele 300 000 personer.

Husholdningsdannelse og boligfrekvenser i Norge og
Sverige

Husholdningsdannelsen vil generelt avhenge av be-
folkningens sammensetning etter alder, kjønn og sivil-
stand samt økonomiske faktorer. Andelen 1-person hus-
holdninger økte fra 21% i 1970 til 28% i 1980. De fleste
samboende og gifte disponerer egen bolig. Egen bolig
betyr både å eie og å leie bolig. Også mange eldre ugifte
og forgifte personer disponerer egen bolig. Det er blant
de unge ugifte mange ikke har dannet egen husholdning,
men fortsatt bor hjemme hos foreldre eller inne i andre
husholdninger.

Med boligfrekvens menes hvor mange prosent av et
gitt antall personer som innehar egen bolig. Boligfrek-
vensene sier derfor noe om tendensen til å danne egen
husholdning. To personer som er gifte eller samboende i
egen bolig vil begge inneha egen bolig. 10 gifte eller
samboende personer må ha 5 boliger dersom alle skal
inneha egen bolig, mens 10 enslige pesoner må ha 10
boliger. Boligfrekvensen vil i begge tilfelle være 100%.
En boligfrekvens på f. eks. 40% betyr da at 4 av 10
personer innehar egen bolig. Med enslige personer
menes her samtlige personer over 15 år som ikke er gift
eller samboende.

Boligfrekvensene for ulike sivilstandsgrupper bereg-
net på data fra Boforholdsundersekelsen 1981 (BU -81) er
gjengitt i tabell 2. De er lave for enslige personer under
30 år, 6% for enslige mellom 16 og 19 år, 22% for enslige

Rolf Barlindhaug er Cand. oecon. fra 1978 og er ansatt
som forsker ved Norges Byggforskningsinstitutt.

Tabell 2. Boligfrekvenser 1980

Norge
Norge Sverige «ønskede»

1 Alle gifte og samboende .. .
	 98	 99	 98

2 Enslige 16 - 19 år,  
	

6	 5	 14
3 Enslige 20 - 29 år, menn  

	
22	 38	 39

4 Enslige 20 - 29 år, kvinner . .  
	

44	 56	 59
5 Enslige 30 - 49 år, menn 

	
60	 65	 66

6 Enslige 30 - 49 år, kvinner . .  
	

84	 84	 86
7 Enslige 50 - 69 år, menn 

	
74	 78	 77

8 Enslige 50 - 69 år, kvinner . .  
	

83	 89	 83
9 Enslige 70 år +, menn 

	
73	 75	 73

10 Enslige 70 år +, kvinner 
	

71	 81	 72

Bebodde boliger
pr. 1000 innbyggere 	 372	 420	 393

menn mellom 20 og 29 år og 44% for enslige kvinner
mellom 20 og 29 år. 1 )

I samme tabell har vi satt opp de tilsvarende svenske
boligfrekvenser tatt fra Folk- og bostadsräkningen 1980.
Boligfrekvensene i Sverige ligger høyere for samtlige
sivilstandsgrupper, bortsett fra for gruppen 16-19 år der
beregningen fra Boforholdsundersekelsen er noe usik-
ker. De svenske frekvensene for gruppen enslige menn
og enslige kvinner mellom 20 og 29 år ligger spesielt
høyt over de tilsvarende norske.

I den siste kolonnen i tabell 2 har vi satt opp de såkalte
«ønskede» frekvensene i Norge. Disse frekvensene refe-
rerer seg til et spørsmål i Boforholdsundersekelsen 1981
som loci slik: «Dersom det hadde latt seg gjøre, er det
noen personer i denne husholdningen som helst ville
bodd for seg selv i egen husholdning»?

Svärene på spørsmålet kan være diskutable. For det
forste har intervjupersonen svart på vegne av andre
personer i husholdningen og for det andre vil det være
slik at ønskene ofte ses i sammenheng med de reelle
muligheter for etablering. Ønskene på et gitt tidspunkt
kan imidlertid tolkes som et uttrykk for den maksimale
størrelsen på boligmassen på dette tidspunkt. Den faktis-
ke tilpasningen i markedet vil imidlertid være avhengig
av etterspørselen og eventuelle rasjoneringer i mar-
kedet.

Det er størst avvik mellom faktisk og ønsket bosituasjon
for enslige personer under 30 år. For enslige personer
mellom 20 og 29 år ligger de ønskede frekvensene på
nivå med de svenske frekvensene for samme gruppe. Få
gifte/samboende og enslige personer over 50 år som nå
bor inne i andre husholdninger ønsker å bo for seg selv.

Ved å ta utgangspunkt i de norske og svenske bolig-
frekvenstallene manglet det i Norge i 1980 ca. 90 000
boliger for at boligfrekvensene for hver gruppe skulle
vært like i Norge og Sverige. I Sverige ga dette en
boligdekning på 420 bebodde boliger pr. 1 000 innbyg-
gere. Ved å bruke svenske frekvenser på den norske
befolkningen i 1980 ville det gitt 394 bebodde boliger pr.
1 000 innbyggere. De gifte og samboendes andel av
befolkningen er nokså lik i de to land. Norge har imidler-

1 ) Med de frekvensene BU -81 gir, får vi et for lavt boligtall i forhold til
Folke- og Boligtellingen (FOB) når resultatene blåses opp. Frekven-
sene for de tre yngste, enslige-gruppene er justert for dette. Som
rettesnor for justeringène har vi brukt boligfrekvensene slik de er
beregnet i FOB -80. Disse er imidlertid beregnet indirekte, dels ved
bruk av registrerte frekvenser fra 1970-tellingen. I 1980 ble ikke
spørsmålet om hvem som var innehaver av egen bolig stilt i FOB.
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tid en steine andel barn under 16 år, mens Sverige har en
større andel enslige personer over 30 år. Antall boliger
pr. 1 000 innbyggere er derfor ikke et godt mål å bruke
ved sammenligning av boligdekning mellom land der-
som det er ulikheter i befolkningsstrukturen etter alder,
kjønn og sivilstand.

Tar vi utgangspunkt i de norske ønskede frekvensene
manglet det i 1980 ca. 83 000 boliger. De ønskede norske
frekvensene var som vi så svært lik de svenske frekven-
sene i 1980. Det ville gi 393 boliger pr. 1 000 innbyggere i
1980.

Med jevne mellomrom ber Kommunaldepartementet
Husbanken om å beregne byggebehovet i kommunene
med utgangspunkt i normerte boligfrekvenser for ulike
sivilstandsgrupper. Tidshorisonten er vanligvis fire år.
Det tas ikke hensyn til boligens standard.

Behov for standardhevning?
I en analyse av data fra Boforholdsundersokelsene har

Dagfinn As ved Norges byggforskningsinstitutt kartlagt
endringer i boligmassens standard. Ut fra tre krav til
boligene, nemlig at de skal ha innlagt vann, ha WC i
boligen og ha eget kjøkken, definerer han boliger som
ikke tilfredstiller ett eller flere av kravene som «ikke bra»
boliger.

I 1981 var 11% av boligmassen ikke bra boliger, mot
34% i 1967. Av denne forbedring i standard på 23% -
poeng utgjorde effekten av avgang 3%, ombygging 17%
og nybygging 3%. Det er altså den store ombyggingsak-
tiviteten i 70-årene som mest har bidratt til en heving av
boligstandarden.

Boligbyggingen frem mot år 2000
I den videre analysen av fremtidig boligbygging, vil vi

se bort fra standardbetraktninger og kun se på boligfre-
kenser, dvs. hvor mange boliger som må bygges dersom
visse mål for boligfrekvensene settes opp. Det tas der-
med ikke hensyn hverken til boligens standard eller
dens størrelse, f.eks, målt i antall rom. Dette er imidlertid
viktige faktorer i boligpolitisk sammenheng. Vi kan der-
for ikke av våre beregninger avlede noe om størrelsen
på de samlede boliginvesteringer.

Under forutsetning av uendrede boligfrekvenser innen
hver sivilstandsgruppe, vil det være en enkel sak å.
beregne netto-tilveksten i antall boliger med utgangs-
punkt i en befolkningsprognose etter alder, kjønn og
sivilstand. Spørsmålet blir i hvilken grad en kan forvente
endringer i frekvensene innenfor enkelte sivilstands-
grupper.

Vi vil nå se de faktiske og de ønskede boligfrekven-
sene i sammenheng med befolkningsfremskrivninger
fram til år 2000 og vise de endringer i boligmassen som
alternative forutsetninger om boligfrekvenser i år 2000
gir. 2 )

Det ene alternativet forutsetter uendrede boligfrek-
venser innen hver gruppe fram til år 2000. Det andre
alternativet forutsetter at befolningen inndelt etter al-
der, kjønn og sivilstand i år 2000 skal ha boligfrekvenser
som samsvarer med de ønskede frekvenser fra 1980. Vi
avleder deretter et jevnt årlig nivå for boligbyggingen
slik at boligmassen i år 2000 tilfredsstiller de ønskede
frekvensene pr. 1980.

2) I regneeksemplet er alt. K1 79 brukt. Hvis vi i stedet regner med Li
79 gir dette ubetydelige avvik fra K1 79.

Tabell 3. Boligbygging 1980 - 2000 1)

Antall bygde boliger pr. år

1980-1990	 1990-2000

1. Uendrede boligfre-
kvenser  	 29 000	 26 000

2. «ønskede» boligfre-
kvenser i år 2000 	 33 500	 33 500

Antall bebodde boliger pr. 1000 innbyggere

1990	 2000

1. Uendrede boligfre-
kvenser  	 393	 410

2. «ønskede» boligfre-
kvenser i år 2000 

	
403	 437

1 ) Det forutsettes samme antall ubebodde boliger som i 1980 for hele
perioden.

Resultatene kan ses i tabell 3. Befolknings-fremskriv-
ningen fra 1979 er brukt. Den gir befolkningens fordeling
etter alder, kjønn og sivilstand. 1982-fremskrivningen gir
ikke fordeling på sivilstand. En beregning med basis i
1982-fremskrivningen ville ha gitt flere boliger til perso-
ner over 80 år.

Alternativet med uendrede frekvenser gir en gjen-
nomsnittlig årlig nybygging i 1980-årene på ca. 29 000
boliger og ca. 26 000 boliger i 1990-årene. Da forutsettes
det en avgang på 16 500 boliger pr. år, ca. 1% av den
gjennomsnittlige boligmassen i perioden.

Alternativet med oppfyllelse av ønskede frekvenser i
år 2000 gir en årlig nybygging på gjennomsnittlig ca.
33 500 boliger i perioden 1980-2000.

Selv med uendrede boligfrekvenser vil antall bebod-
de boliger pr. 1 000 innbyggere eike fra 372 til 410 i år
2000. Dette skyldes endringer i befolkningens sammen-
setning etter alder, kjønn og sivilstand. I alternativet med
oppfyllelse av de ønskede frekvenser i år 2000 vil antall
bebodde boliger pr. 1 000 innbyggere være 437 på dette
tidspunkt.

Forskjellen i nybyggingsaktiviteten mellom de to alter-
nativene skyldes enkeltpersoners fanske om å danne
egen husholdning. Over 70% av ønskene kommer fra
ugifte personer i alderen 16-29 år. Ønskene kan tolkes å
være uavhengige av økonomiske forhold. Med en ugun-
stig utvikling i de faktorene som bestemmer etterspørse-
len etter boliger er det mulig å få en situasjon med lavere
boligfrekvenser i år 2000 enn i 1980. Denne utviklingen
vil imidlertid være mindre sannsynlig sett på bakgrunn
av forventet økonomisk utvikling i Norge på lengre sikt.

Hvis de ønskede frekvensene skal settes opp som
forpliktende mål, vil det være nødvendig å folge opp på
virkemiddelsiden. Da over 70% av ønskene kommer fra
ugifte personer mellom 16 og 29 år, må en spesielt være
opptatt av å utforme boligpolitikken slik at den treffer
denne gruppen.

Siden de unge enslige trolig vil være interessert i å.
overta de brukte og billigste boligene, vil det være
nødvendig å fere en politikk som får i gang en filtrerings-
prosess, dvs. en politikk som får allerede etablerte hus-
holdninger til å etterspørre nye boliger og dermed frigje
re sine gamle. Dessuten må en unngå å bruke virkemid-

-
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ler som medfører en økning i prisene i bruktmarkedet
Da vil eventuelle boligsubsidier som skulle tilfalle kjøp-
ere av brukte boliger i stedet tilfalle selgerne av disse
boligene. En selektiv subsidiering vil trolig ikke fake
prisene i bruktmarkedet like mye som en generell subsi-
diering.

Boligetterspørselen
Boligetterspørselen vil generelt avhenge av realinn-

tektens utvikling og fordeling samt prisen på det å bo.
Prisen på det å bo blir bl.a. bestemt av omsetningspriser/
bygge- og tomtekostnader, lånebetingelser og boligbe-
skatning. Det vil være en sammenheng mellom faktorene
nevnt ovenfor. På kort sikt vil omsetningsprisene påvir-
kes både av endring i lånebetingelser og boligbeskat-
ning. Jo bedre lånebetingelser, jo høyere omsetningspris
kan aksepteres av kjøper. Det samme gjelder boligbe-
skatning; jo lavere boligbeskatning, jo høyere omsetnings-
pris kan aksepteres.

Jo stone fremtidige kapitalgevinster som kan forven-
tes, jo mer er kjøperen villig til å betale for en bolig. En
analyse fra Boforholdsundersokelsen 1981 viser at omset-
ningsprisene på selveide boliger elide med 12% pr. år i
perioden 1973-81, mens konsumprisindeksen økte med
9,6% pr. år i samme periode.')

Forventningene om fremtidig verdistigning ligger na
knapt så høyt som forventet fremtidig inflasjon. Også
forventninger om endret boligbeskatning og forventnin-
ger om redusert effekt av å trekke renter fra inntekten for
skatt, vil bidra til en svakere etterspørsel etter boliger.
Slike forventninger kan allerede ha påvirket omsetnings-
prisene.

En økning i boligetterspørselen ved f.eks. gunstigere
lånebetingelser vil på kort sikt ikke kunne dekkes av
nyinvesteringer, men vil fore til prisøkning på boligtje-
nester fra eksisterende beholdning. Dette skyldes at
tilbudet av boliger på kort sikt vil være tilnærmet kon-
stant fordi nettonybyggingen utgjør en liten del av hele
boligmassen. Prisøkningen gjor det i neste omgang mer
lønnsomt å Joke tilbudet, noe som skjer ved nybygging og
ombygging.

Slik som boligpolitikken ble utformet i 70-arene førte
den til en overskuddsetterspørsel etter nye boliger. Det-
te medførte som nevnt høye priser på brukte selveide
boliger og en omfordeling av formue til fordel for hus-
holdninger i disse boligene.

...■•••■■•■••■■•■■•■■•■■

1 ) Rolf Barlinhaug: Endringer i omsetningsprisen og boligbeskatning for
selveide boliger. Boforholdsundersokelsen 1981. Temanotat nr. 29 av
28. mars 1984.

I dagens situasjon uten køer eller overskudds-etter-
sporsel i boligmarkedet vil effekten av en generell subsi-
diering av nye boliger ikke bare komme kjøpere av nye
boliger tilgode. I husholdningenes valg mellom å kjøpe
ny eller brukt bolig, vil den nye subsidierte boligen
framstå som mer attraktiv enn de brukte. Omsetningspri-
sene på brukte boliger vil derfor på lengre sikt tilpasse
seg et noe lavere nivå enn byggekostnadene for nye
boliger. Virkemidlene bor ideelt doseres slik at en får
likevekt på et ønskelig nybyggingsnivå.

En politikk som gir en bedre utnyttelse av boligmas-
sen, ved at en eldre person flytter fra en stor bolig til en
mindre og lar en barnefamilie overta den gamle, p&vir-
ker ikke boligfrekvensenes størrelse.  Derimot vil det ha
betydning for hva slags nye boliger som bor bygges. De
ikke-bebodde boligene kan imidlertid bli bedre utnyttet
gjennom en endret boligpolitikk Dette vil kunne lake
boligfrekvensene.

I utregningene ovenfor er det forutsatt en avgang på
16 500 boliger pr. år, ca. 1% av boligmassen. Avgang av
boliger slik den blir registrert i statistikken skjer både
gjennom fysisk avgang som f.eks. riving, brann og bruks-
endringer, men også ved opphor av utleie, fraflytting,
sammenslåing og evt. andre måter en husholdning kan

- disponere to eller flere boliger på for eget formål. Økt
mobilitet innen Norge og fremvekst av nye tettsteder kan
dermed bidra til å øke avgangen. Avgangen har vært
størst blant småboliger.

Bedre styringsverktøy
NBI har med støtte fra Kommunaldepartementet og

Rådet for forskning for samfunnsplanlegging, RFSP,
arbeidet med modeller for boligetterspørsel.

Gjennom NTNFs nyskapningsprogram for norsk bolig-
bygging, 3B (Bedre, Boliger, Billigere) ble det i 1984 satt i
gang et stone prosjekt om boligetterspørsel. Prosjektle-
der er Asbjørn Redseth ved Sosialøkonomisk institutt.
Prosjektet gjennomføres i samarbeid med NBI og vil ha
en varighet på 3-4 år.

Konklusjon
Under visse forutsetninger om fremtidig avgang, end-

ringer i befolkningen og stabil byggeaktivitet, vil framti-
dig boligbygging i de neste 20 arene ligge et sted
mellom 27 000 og 34 000 boliger årlig Størrelsen på og
innrettingen av boligsubsidiene samt den generelle oko-
nomiske utvikling vil være med på å bestemme hvor høy
den faktiske boligbyggingen vil bli.

Vi minner om at kontingenten for de av våre medlemmer
som betaler via bank, er forfalt til betaling.
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Jubileumsboken
Jubileumsboken 1983 er
fortsatt til salgs.

Pris kr. 140,-
inkl. porto.
Kontakt sekretariatet.

Nordisk
forskerkurs

Det arrangeres et- nor-
disk forskerkurs i analyse
av offentlig politikk i Skåne,
19.-31. august 1985.

Interessen for å se på
virkningene av offentlige
tiltak har øket sterkt siden
midten av 1970-tallet. En
del metoder for å analysere
gjennomforing og konse-
kvenser av politiske mål og
virkemidler har vokst frem.

Kurset vil presentere og
diskutere slike vurderings-
og oppfølgingsmetoder og
legger opp til at også delta-
kerne skal presentere erfa-
ringer og synspunkter.

Kurset henvender seg i
forste rekke til doktorander
og forskere i statsvitenskap,
økonomi, sosiologi og andre
innen samfunnsvitenskap,
men representanter for an-
dre akademiske fagområ-
der er også velkommen.

Påmelding innen 1. mai
1985 til docent Tore Nilstun,
Lund universitet, Filosofiska
institutionen, Kungshuset
Lundagård, S-223 50 Lund.
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Veiledning for bidragsytere

Sosialøkonomen er et frittstående fagtidsskrift som utgis av Norske Sosial-
økonomers Forening. Tidsskriftet har som mål å være et forum for den aktuelle
økonomiske politiske debatt, å orientere om utviklingen i faget sosialøkonomi og å
være et publiseringsorgan for økonomisk forskning. På det siste området har
tidsskriftet et særlig ansvar for arbeider som er av anvendt karakter og samtidig
har spesiell relevans for norsk økonomi, men også bidrag av mer teoretisk og
prinsipiell karakter mottas.

Alle bidrag beg gjøres tilgjengelig for ikke-spesialister. Det må gjøres  rede for
problemstilling og hovedresultater i verbale innlednings- og avslutningsavsnitt.
Der bruk av matematikk er nødvendig, bor leseren kunne folge hovedtrekkene i
resonnementene uten å sette seg inn i matematikken. Ofte vil det være mest
hensiktsmessig at forfatterne plasserer matematiske utledninger i appendikser.

Manuskript til redaksjonen bor være maskinskrevet med dobbelt linjeavstand
og bred marg. Egne ark fåes i sekretariatet. Sammen med manuskriptet bor folge
på eget ark opplysning om utdanning, eksamensår, viktigste arbeider/arbeidsfel-
ter, naværende stilling og arbeidssted. Alle innlegg sendes i to eksemplarer til
Norske Sosialøkonomers Forening, Storgt. 26, Oslo 1.

Aktuelle kommentarer som ønskes inntatt i et bestemt nummer må normalt
være redaksjonen i hende senest den 1. i måneden for, men helt korte debatt-
innlegg o.l. kan tas inn noe senere. Vitenskapelige artikler gjennomgår en
grundigere faglig vurdering, og det vil ofte gå noe lengre tid for disse kan trykkes.

Forslag til ingress skal folge med alle manuskripter. Forfatterne anmodes om å
legge arbeid ned i å finne fram til en ingress som er kort, poengtert og rett på sak
Qg som kan vekke interesse for artikkelen. Artikkelens hovedkonklusjon må gå
klart fram av ingressen. For aktuelle kommentarer bell- den ikke være lengre enn
på 6 maskinskrevne linjer, mens opptil 12 maskinskrevne linjer godtas for lengre
artikler.

Mellomoverskrifter anbefales hyppig brukt.
Figurer og tabeller må være på egne ark og nummereres hver for seg fort-

løpende. De må ha en slik standard at de egner seg for fotografisk reproduksjon,
og ha korte beskrivende titler. Teksten i manuskriptet må henvise til figur/tabell
nummer og ikke som «figuren nedenfor viser». Redaksjonen mottar også gjerne
andre illustrasjoner eller forslag til illustrasjoner (bilder, tegninger o.1.).

Fotnoter Bruken av fotnoter bor begrenses så mye som mulig. Fotnotene
nummereres fortløpende og legges ved på eget ark.

Som referansestil brukes forfatternavn og årstall i teksten: Frisch (1962). På eget
ark ordnes referansene alfabetisk. Det oppgis full tittel og tidsskrift volum/nr. eller
forlag/utgiversted: Frisch R. (1962): Innledning til produksjonsteorien, 9. utgave.
Universitetsforlaget, Oslo.

Matematisk tekst medfører meget store trykkekostnader. For å lette settingen,
skrives formler mest mulig på samme linje:

alb, ikke
b

n _ n
E i= ikke E

i= 1

Fot- og toppskrift kan brukes, men det bor også vurderes om ikke formen a(t) er
like god som at. Der greske bokstaver, sjeldne matematiske symboler o.l. brukes
bør dette forklares slik a = gresk alfa.
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Sosialøkonomisk institutt
Postboks 1095 Blindern, 0317 Oslo 3, tlf. 45 51 11, 45 51 27

Forelesninger i arbeidsmarkedsokonomi: Del 2: Fagforeninger. Memorandum
fra Sosialøkonomisk institutt nr. 6, 19.02.85
av Jon Strand.

Forelesningene tar for seg nyere emner i teorien for fagforeningens tilpasning. I
kapittel 2 studeres tilfellet der fagforeningen opptrer som monopolistisk, og i
kapittel 3 effisiente forhandlingslesninger mellom fagforening og bedrift. I kapittel
4 ser en på likevektsmodeller der en sektor har og en ikke har fagforeninger, når
det er fri mobilitet av arbeidskraften mellom sektorer på lang sikt.

ISBN 82-570-8293-7. 70 sider.

Perfect Equilibria in Sequential Bargaining Games With Non-Linear Utility
Functions. Memorandum fra Sosialøkonomisk institutt, Nr. 4, 31.01.85
av Michael Hoel

Forhandlinger over en pris mellom en selger og en kjøper analyseres som et
ikke-kooperativt spill. Likevektslesninger avhenger av partenes nyttefunksjon og
av deres diskonteringsrater. Dersom diskonteringsratene er like og går mot null,
går spillets likevektslosning mot Nash's forhandlingslesning.

Et forhandlingsspill med et endelig antall forhandlingsrunder er også analysert.
Likevektslesningen til dette spillet går mot Nash's forhandlingslosning når antall
potensielle perioder blir stort.

ISBN 82-570-8291-0. 23 sider.

Om Weitzman's «Recession Resistant» Employee Compensation Arrangements.
Memorandum fra Sosialøkonomisk institutt, Nr. 5, 15.02.85
av Karl O. Moene og Tone Ognedal

Alternative avlenningsformer kan gi en mer stabil sysselsetting enn fastlonns-
systemer. Men arbeiderne i én bedrift vil normalt ikke være tjent med å innføre
de nye systemene med mindre de andre bedriftene også gjor det. Notatet over
viser at enkle modifikasjoner av avlønningssystemet kan overvinne denne ekster-
naliteten.

ISBN 82-570-8292-9. 7 sider.

NORGES BANK
Postboks 336 - Sentrum, 0101 Oslo 1 - tlf. (02) 41 21 20
Tilbudsorientert investeringsteori
Av Michael Hoel.

Détte notatet tar utgangspunkt i to arbeider av Haavelmo, som skisserer
makromodeller hvor tilbudssiden er viktig for investeringsaktiviteten. Modellene
blir belyst innen rammen av elementære lærebok-fremstillinger, og det drøftes i
hvilken grad slik tilbudsorientert investeringsteori kan bygges inn i numeriske
makromodeller for den norske økonomien. En av konklusjonene er at en rendyr-
ket tilbudsorientert investeringsteori neppe egner seg i slike numeriske makro--
modeller. Slike modeller bor inkludere eksplisitte investeringsetterspørselsfunk-
sj oner.

ISBN 82-90130-23-6. Arbeidsnotat 1985/2, datert 7. februar 1985
42 sider.

RETTELSE
I forrige nummer av Sosialøkonomen hadde det sneket seg inn en feil i

presentasjonen av tre Arbeidsnotater fra Norges Bank. Det ble der angitt en
publiseringspris på kr. 100,- pr. rapport. Vi beklager denne feilen. Interes-
serte kan få rapportene ved henvendelse til Norges Bank.

Red,

Nye forsknin gsrapporter
Rapportene fåes kjøpt ved henvendelse til institusjonen.
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