


økonomikonsulent

Hos fylksmannen i Buskerud, Kommunal- og administrasjonsavdelin-
gen, er det ledig engasjement som økonomikonsulent.

Engasjementet er opprettet fra 1/9-1985 og ut 1986 og påregnes
omgjort til fast stilling fra 1987. Den er plassert som førstekonsulent i
lønnstrinn 25.

Arbeidsområdet er hovedsakelig kommunalekonomiske saker, først
og fremst års- og langtidsbudsjetter, skatteutjamning, søknader om lån
m.v. Arbeidet omfatter bl.a. saksbehandling, veiledning overfor kom-
munene og analyser i forbindelse med oversiktsplanlegging. Konsu-
lenten kan også bli pålagt andre arbeidsoppgaver. Stillingen forutset-
ter utstrakt samarbeid både med kommunene og med andre etater og
avdelinger og gir bred innsikt i kommunalokonomiske spørsmål.

Søkere bor ha høyere økonomisk utdanning og interesse for offentlig
forvaltning. De må kunne bruke begge målformer.

Nærmere opplysninger kan gis av avdelingsleder Kjell Arne Reistad
eller fylkeskontorsjef Knut Halvorsen, tlf. (03) 83 81 50.

Søknad med
bekreftet avskrift av vitnemål og attester sendes
Fylkesmannen i Buskerud,
Fylkeshuset,
Ranges gate 89, 3000 Drammen,
innen 30. september.



En milliard av
valutareservene . .
Live Aid-konsertene og de suksessrike pengeinnsamlingene til de
torkerammede i Afrika har bidratt til å forsterke et krav om å bruke
deler av Norges valutareserver til samme formål. En rekke
framstående politikere har også sluttet seg til kravene.

For en går videre, kan det imidlertid være grunn til å foreta en viss
begrepsopprydding. Verken Stortinget eller andre kan bevilge
penger av valutareservene til det ene eller annet formål. Derimot kan
Stortinget vedta en bevilgning over statsbudsjettet til de
torkerammede i Afrika. Isolert sett vil dette fore til at staten må trekke
på sine innskudd i Norges Bank, og at Norges Bank på sin side må
trekke på valutareservene. En forutsetning for en slik
engangsbevilgning må således være at landets valutareserver i
oyeblikket er rimelig store. Denne forutsetningen må i dag sies å være
oppfylt.

I denne forbindelse reises det ofte sporsmål om hvorvidt pengene
kunne vært bedre anvendt i Norge. Hvor store midler som bevilges
over statsbudsjettet og anvendes innenlands, må sees i sammenheng
med hvor store ettersporsselsstimulanser man bor få fra
offentlig sektor. En for ekspansiv politikk kan som kjent via
svekket konkurranseevne bidra tilen næringsstruktur som
gjor oss ennå mer avhengig av oljevirksomheten. Forutsatt at
varene som leveres til torkeofrene i Afrika kjopes på det
internasjonale marked, har imidlertid slike bevilgninger ingen
innenlandske ettersporselsvirkninger, og kan derfor ikke
stilles opp mot bevilgninger til eldreomsorg, eller til
reduksjon av sykehuskuene.

Et annet sporsmål som bor reises, er hvorvidt tilsvarende
midler kan brukes på en bedre måte over andre deler av u-
hj elpsbudsjettet, Generelt vil vel okonomer hevde at slike
midler primært bur brukes til tiltak som etter hvert kan sette
mottakerne i stand til å klare seg på egen hånd framfor
kortsiktige tiltak for å lindre dagens nod. Stilt overfor en
katastrofe av det omfang man nå har sett, kan det imidlertid
være grunnlag for å fire litt på disse prinsippene.

Således kan det være vanskelig å se tungtveiende prinsipielle
innvendinger mot direkte bevilgninger til de torkerammede i
Afrika. Som ved en hver bevilgning, må det imidlertid være
en forutsetning at en har rimelig sikkerhet for at pengene når
fram dit de skal.



NORSKE SOSIALOKONOMERS FORENING
INVITERER TIL

HØSTKONFERANSEN 1985
«NORGE MOT 1990. ARBEID FOR ALLE?

Grand Hotel, 21. og 22. oktober 1985

PROGRAM

MANDAG 21. OKTOBER
09.00 ÅPNING AV KONFERANSEN

v/forman,nen i Norske Sosialekonomers Forening,
Ingvar Strom.

09.15 FULL SYSSELSETTING I EN VERDEN MED AR-
BEIDSLOSHET
- En utfordring til den økonomiske politikken
Professor Tore Thonstad, Sosialokonomisk institutt,
Universitetet i Oslo

10.00 Kaffe

10.15 KAN DAGENS PLANLEGGING GI SVARENE PA
MORGENDAGENS SPØRSMÅL?- Stiller vi de
riktige sporsmil og fir vi de riktige svar?
Ekspedisjonssjef Per Schreiner, Finansdeparte-
mentet

11.00 Forberedte innlegg ved:
Professor Erling Steigum, Norges Handelsheyskole
Forskningssjef Svein Longva, Statistisk Sentralbyrå

12.00 Debatt

13.00 Lunsj

14.00 NÆRINGSPOLITIKK OG MAKROOKONOIVIISK
POLITIKK

Sammenhenger og konflikter
- Hva bør tilpasses til hva?
Professor Victor Norman, Norges Handelshøyskole

14.45 Forberedte innlegg:
Direktor Arne Øien, Statistisk Sentralbyrå
Adm. dir. Tor Moursund, Kreditkassen

15.30 Debatt

TIRSDAG 22. OKTOBER
09.00 UTVIKLINGSTREKK OG UITORDRINGER PA

ARBEIDSMARKEDET
Professor Steinar Strom Sosialøkonomisk institutt
Universitetet i Oslo

10.00 Kaffe

10.15 ANDELSOKONOMI, ER DET SVAR PA PROBLE-
MENE I ARBEIDSMARKEDET?
Førsteamanuensis Karl Ove Moene, Sosialokono-
misk institutt, Universitetet i Oslo

Forberedte imdegg:
Direktor Olav Magnussen, Norsk Arbeidsgiverfor
fling
LO-sekretær Yngve Hå.gensen, Landsorganisasjo-
nen i Norge
Arbeidsdirektør Kjell Stahl, Arbeidsdirektoratet

12.00 Debatt

13.00 Lunsj

Programkomité:
Alf Hageler, Den norske Bankforening
Knut Eggum Johansen, Finansdepartementet
Stein Reegård, LO
Steinar Strom, Sosialøkonoimsk institutt

Rimelding innen 10. oktober til NSF, Storgt. 26, 0184 Oslo I
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Kr. 1 800,- for medlemmer
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AV
KNUT ARILD LARSEN*

Hvilke omstillinger kre-
ves det i arbeidslivet for å
oppnå full sysselsetting, høy
økonomisk vekst og høy
vekst innen helse- og sosi-
alvesen, utdanning og kul-
tur? Kan sosiale og institu-
sjonelle forhold på arbeids-
markedet hindre en slik ut-
vikling?

Dette or sentrale spørs-
mål å stille når det nå er
bred politisk enighet om at
Norge trenger «ny vekst»,
bl.a, for å finansiere vekst i
velferdssektorene. Uenig-
heten synes å dreie seg om
i hvilken grad vi allerede er
«på rett vei» eller ikke.

Industriens konkurranse-
evne er av vesentlig betyd.-
ning for den nasjonale Øko-
nomiske politikk. Utenom
oljen er det særlig i indu-
strien at eksportmulighete-
ne ligger, og evnen til å.
balansere vår eksport mot
vår «ustyrlige» importtil-

-* Knut Arild Larsen er cand, oe-
con. fra 1974. Ansatt i NAVFs ut-
redningsinstitutt som avdelings-
sjef.

1 ) Basert på foredrag på NSF's
kurs om «Arbeidsmarkedet:
innføring i nyere teori og utvik-
lingstrekk på arbeidsmarke-
det., Oslo 12. og 13, juni 1985 .

bøyelighet, er avgjørende
for hvor ekspansiv Økono-
misk politikk som kan fores
og dermed for hvor raskt
sysselsettingen kan økes.
Omstillingsproblemene i
industrien med sikte på okt
eksportevne er derfor av
stor betydning for den øko-
nomiske politikk, samtidig
som de er nært knyttet til
arbeidsmarkedets virke-
måte.

Et hovedproblem i indu-
strien er å. skape sterk pro-
düksjonsvekst samtidig som
antall induStriarbeidsplas-
ser vil gå tilbake, Produk-
sjonsveksten vil antakelig
kreve en Sterk tilgang på
personell med fagutdan-
ning og med fersk høyere
utdanning. Med tilbake-
gang eller stagnasjon i an-
tall arbeidsplasser i hele
næringen, som de fleste
regner med, vil dette kreve
at mange av de som er i
industrien nå, må over i an-
dre næringer for å gi plass
til nye krefter. Beregninger
som er utført tyder på at det
kan være snakk om opptil
8-10 tusen personer i gjen-
nomsnitt pr. år i perioden
1980-2000 som må ut av in-
dustrien og over i andre
næringer (Colbjernsen og
Larsen 1 935),

Jeg tror at de viktigste
hindringene for å få til en
ønsket utvikling da vil ligge

i de noe eldre, etablerte
bedrifter. Disse vil enda
lenge stå for det meste av
industrisysselsettingen.

Hindringene kan opp-
summeres i to punkter:

- manglende motivering
- manglende kompetanse

Motiveringsproblemet
de etablerte bedrifter lig--
ger for det forste i frykten
for å bli overflødig og den-
ne frykten skyldes at det er
begrensede muligheter for
å. eke avsetningen av indu-
striens produkter, Dermed
vil antall jobber synke når
produksjonen automatise-
res og effektiviseres.
Manglende motivering for
omstilling grunnet frykt for
å miste jobben kan derfor
begrense produktivitotsut-
viklingen. Dette er motiva-
sjonsfelle nr. 1.

Det er også en annen
motivasjonsfelle, som kan-
skje ikke er så kjent. Den
skyldes at mange industri-
bedrifter, særlig de store,
er organisert som interne
arbeidsmarkeder, hvor re-
krutteringen til mange stil-
linger skjer ved interne
opprykk

En intervjuundersøkelse
innenfor forskningspro-
grammet «Arbeid i 80-åra»,
se Colbjernsen og Larsen
(1985), tyder på at vel 23
prosent av de ansatte i in-

Knut Arild Larsen

dustrien i 1982 hadde fått
sin jobb ved internt opp-
rykk. Hvis vi også tar med
de som er i et internt
arbeidsmarked, men som
foreløpig ikke har fått noe
opprykk, konmer vi opp i
38 prosent. Jette betyr at
mulighetene 'for opprykk er
en sentral md \tivasjönsfaktor
også i norsk ipdustri for et
stor del av de ',ansatte, anta-
kelig særlig fok de som skal
organisere, utvikle og styre
bedriftene.

Disse muligbetene er
gjerne gode når antall stil-
linger i en bedrift er i vekst.
Men hva skjer når veksten i
antall stillinger stopper'
opp? Hva med Motiverin-
gen til innsats når antall ar-
beidsplasser i hele bran-
sjen går tilbake og åpnin-
gene tetter seg til for man-
ge år fremover? Vi kan da
lett få en forgubbing og for-
suring i persopalet som
demper motivasjonen.

ileDermed kom er vi over
til problemet m d mang-
lende kompeta4se. Dette
har sammenheng med fa-
ren for at stagnasjon og
nedgang i sysselsettingen,
kombinert med ititerne ar-
beidsmarkeder, \ hindrer
unge folk med fE4sk kom-
petanse i; å slippe #1.

En strategi mot \ dette! er
selvfølgelig å satse på en
gigantisk ornskolerings- og

Aktuell kommentar:

Et åpnere arbeidsmarked')

De nærmeste årene må en regne med at opptil 8-40 000 personer hvert år mi ut av
industrien og over i andre næringer. Etablerte bedrifter er ofte organisert som interne
arbeidsmarkeder, noe som reduserer motivasjonen for omstillingen mellom bedrifter.
Sammen med nedgang i sysselsettingen vil dette hindre unge mennesker med fersk
kompetanse å komme inn. Kravene til økt kompetanse gjør at mange etablerte bedrifter
derfor vil måtte velge mellom nedleggelse, eller  a skifte ut deler av personalet. Den siste
løsning er lettest å gjennomføre hvis det synes fristende å gi over i andre næringer. Dette
krever et åpent arbeidsmarked, med mindre formelle krav til spesialutdanning, mindre
profesjonalisering og mindre innslag av bedriftsinterne arbeidsmarkeder utenom indu-
strien. Mer åpen konkurranse om jobber vil bedre våre egne muligheter for å skifte
arbeid, noe vi alle på lang sikt vil være tjent med.
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Hvordan kan et mer åpent arbeidsmarked bidra til å oppnå full sysselsetting?	 Foto: Samfoto NS.

etterutdanningsplan for de
som allerede er i industri-
en. Men det er ikke helt
urealistisk å anta at dette
ikke er nok. Også nyutdan-
nede må, og vil få slippe til.
Men da er det ikke bare
snakk om å opprette noen
nye stillinger. Antakelig vil
det også måtte skje en ut-
skifting av personell.

Jeg vil tro at mange eldre
bedrifter vil stå overfor to
alternativer:

- utskifting av endel folk
med foreldet utdanning og
manglende utdanning med
folk med utdanning som
passer bedre. Utskifting av
«utbrente» med «nytente».
- nedleggelse som folge av
dårlig	 tilpasningsevne.
Myndighetene kan ved
stettetiltak selvfølgelig på-
virke hvilke bedrifter som
skal nedlegges, de minst
lønnsomme eller mer lønn-
somme bedrifter. Men det
er ikke realistisk politikk å
stanse denne prosessen
helt.

Det forste alternativet er
vel mest gunstig, altså en
fornyelse av bedriftene.
Dette kan enten skje ved en
frivillig avgang av personell
eller i forbindelse med en
krisesituasjon.

Den frivillige losning
hindres imidlertid av at det
ikke fremstår som tilstrek-
kelig fristende å gå over i
andre næringer. Industri-
ens liege lønninger og man-
ge frynsegoder blir et tve-
egget sverd når en ønsker
å «bli kvitt folk». Det er
dessuten etablert en rekke
institusjonelle ordninger
som kan gjøre det vanske-
lig å slippe inn i andre næ-
ringer. Dette skal jeg kom-
me tilbake til.

Kriselosningen innebæ-
rer at de ansatte aksepterer
at ansiennitetsprinsippet
må underordnes kravet om
en optimal kompetanse-
sammensetning i forbind-
else med innskrenkninger.
En må i enkelte tilfeller an-
takelig også akseptere at
folk sies opp samtidig som
det ansettes nye. I mange

tilfeller vil antakelig alter-
nativet til dette være en
ikke levedyktig bedrift. Da
vil markedet sorge for ut-
skiftingen av personell.

Jeg tror det er viktig å
understreke at utskiftings-
problemet i industrien er et
rammeproblem, Det skyl-
des ikke at den enkelte har
gjort en dårlig jobb, men at
det er nødvendig å gjøre
plass til folk med fersk og
fremtidsrettet kompetanse.
Hvis vi skal få til den nys-
kaping og produksjon-
svekst i industrien som
mange i dag ønsker, må det
antakelig skje en holdnings-
endring i retning av at indu-
strien er et sted man gjor
en innsats i en periode av
sitt liv, for deretter A gå
over i mindre tøffe næ-
ringer.

Nedbyggingen av jord-
bruket bidro til en vesentlig
forgubbing i jordbruksbe-
folkningen. De unge startet
i andre næringer. Jeg har
vondt for å forestille meg en
tilsvarende utvikling i indu-
strien, hvor det er nådeløse
krav til markedstilpasning,
innføring av ny teknologi,
omorganisering etc. Derfor
er det slett ikke sikkert at
omstillingene mellom næ-

ringene i fremtiden blir
mindre alvorlige enn de vi
har bak oss. Fremtidens
omstillinger vil antakelig i
stone grad ramme eldre
arbeidstakere enn det som
var tilfelle ved overgangen
fra primærnæringene til in-
dustri og tjenesteyting.

Vi star derfor antakelig
foran flere ti-år med en fort-
satt problematisk avskalling
av personell fra industrien.
Vi kan få en voksende hær
av mennesker, særlig mid-
delaldrende menn med
årelang erfaring fra norsk
industri som banker på
døra til de andre næringe-
ne. Spørsmålet er da: får de
slippe inn i de trygge, var-
me stuene, skjermet for
verdensmarkedets larm og
ståk, eller må de bli stå-
ende ute i kulden? Vil de
bli ønsket velkommen og
takket for innsatsen i den
konkurranseutsatte sektor -
til gagn for oss alle - eller
vil de bli stengt ute?

I undervisning, helse- og
sosialvesenet er det sterke
krav til spesialutdanning, 70
prosent av de ansatte opp-
ga i 1982 at utdanningen
deres var av stor eller noen
betydning for at de fikk sin
forste jobb i slik virksom-

het. Til sammenligning er
tallet 50 prosent for alle næ-
ringer.

Profesjonalisering kan
også lukke arbeidsmarke-
det ved at det stilles rigide
formelle utdanningskrav
ved besettelse av jobber. I
alt 34 prosent av de ansatte
i 1982 matte ha en helt be-
stemt utdanning for å få de-
res nåværende jobb. Profe-
sjonalisering basert på of-
fentlige vedtak er mest ut-
bredt i undervisning, helse--
og sosialvesen, kulturell tje-
nesteyting, offentlig admini-
strasjon og forsvar.

Også utenfor industrien
er det et betydelig innslag av
interne arbeidsmarkeder
hvor en må starte langt
nede i hierarkiet. 40 pro-
sent av de ansatte i norsk
arbeidsliv hadde i 1982 fått
sin jobb ved internt opp-
rykk eller bekreftet at det
var vanlig med interne opp-
rykk på arbeidsplassen.
Vel 60 prosent av de ansat-
te innen offentlig admini-
strasjon og forsvar og omlag
halvparten av de ansatte i
samferdsel og i bank og for--
sikring og forretningsmes-
sig tjenesteyting var i en
slik situasjon.

Disse forholdene gjor det
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lite fristende å forlate indu-
strien frivillig, fordi det blir
vanskelig å slippe inn i and-
re næringer pa et nivå i
samsvar med det en har fra
for. En må ofte starte «på
bunnen», og for A starte
der, må en være ung - noe
<,:a satse på» på lang sikt for
bedriften.

Dette gjor det igjen mer
nødvendig med en mer
tvangspreget avskalling av
personell fra industrien.

For å motvirke at ned-
gang og utskifting i industri-
sysselsetting lammer selve
omstillingsprosessen og
medfører okt arbeidsløshet
eller uønsket fertidspensjo-
nering, må det bli lettere og
mer fristende for sysselsat-
te i industrien, å gå over i
stillinger i andre næringer
som i dag har strenge ut-
danningskrav eller i stor
grad er reservert som opp-
rykksstillinger. Dette er an-
takelig et nøkkelpunkt for A
få omstillingene til å gå smi-
dig og for å kunne gjen-

nomfere en økonomisk poli-
tikk med sikte på full sys-
selsetting.

Det er imidlertid mitt inn-
trykk at samfunnet hittil har
vært mer opptatt av å fange
opp de utestengte gjennom
tiltak som ekstraordinære
elevplasser og førtidspen-
sjonering. Dermed skjules
deler av den arbeidsledig-
het som skapes av arbeids-
markedets lukkethet.

Det synes A være liten
bevissthet i det norske
samfunn om at de ansettel-
seskravene som vi har be-
rørt, kan vanskeliggjøre an-
settelse av alle og at de kan
hindre de omstillinger som
er nødvendige for å oppnå
økonomisk vekst og full sys-
selsetting. Antakelig er det
slik at jo strengere ansettel-
seskrav, desto færre anset-
telser.

Det er videre lite fremme
i debatten at de motiva-
sfonssystemer som bygges
opp internt i bedriftene, i
forståelse mellom ledelse

og ansatte, på lang sikt kan
være alvorlige hindringer
for omstillinger mellom be-
drifter og næringer. Kan-

e er det slik at jo mer
motivasjonsfremmende en
bedriftsorganisasjon er,
desto svakere motiverer
den til omstillinger mellom
bedrifter og næringer. Fra
samfunnets side er det øns-
kelig med en rimelig balan-
se mellom bedriftsintern
motivasjon og motivasjon
for mobilitet mellom bedrif-
ter. Den enkelte bedrift fe-
ler imidlertid bare ansvar
for den bedriftsinterne mo-
tivasjon slik at det lett kam
oppstå en skjevhet i retning
av for lite motivasjon for
mobilitet mellom bedrifter,
Særlig blir dette et pro-
blem i perioder med sterke
krav til omstillinger.

Full sysselsetting er ikke
bare myndighetenes an-
svar, selv om regjeringens
politikk selvsagt alltid er av
stor betydning. Et mål om
full sysselsetting er en ut-

fordring for oss alle, som
deltakere i utformingen av
stillingsstrukturen, ansettel-
ses- og opprykkspolitikken
og lønnspolitikken på ar-
beidsstedet Vi må være
varsomme med å bygge
opp belenningssystemer
som binder den enkelte for
sterkt til sin bedrift, teks.
ved ansiennitetsbaserte
lønnstillegg og opprykks-
muligheter, låneordninger
og pensjonsordninger som
ikke kan overføres mellom
bedrifter. Vi må arbeide for
en mer åpen konkurranse
om jobbene og vi må innse
at dette også vil bedre våre
egne muligheter for å skifte
arbeidssted. På lang sikt
kan vi alle være tjent med
et åpnere arbeidsmarked

Colbjornsen, T. og Larsen, K. A
(1985): Fremtidens jobber. En
pempektivanalyse i grenselan-
d& mellom sosiologi og makro-
Jakonomi NAVFs utredningsin-
stitutt melding 1985:1.

KOMMUNAL- OG ARBEIDSDEPARTEMENTET
SØKER

Byråsjef til arbeidsavdelingens L seksjon

Seksjonens oppgaver omfatter utformingen av den generelle arbeidsmarkedspolitikken,
herunder beredskapsplaner for arbeidsmarkedstiltak, arbeid i forbindelse med Nasjonal-
budsjett, Langtidsprogram, fylkesplaner m.v., arbeidsmarkedstiltak i privat, kommunal og
statlig sektor, samt arbeidsmarkedsopplæring i ulike former . Oppgavene omfatter videre
vurdering av arbeidsmarkedsutviklingen og metodespørsmål med hensyn til prognosear-
beid og økonomiske modeller, arbeidsmarkedsstatistikk, evaluering og utforming av
strukturen i arbeidsmarkedstiltakene og de enkelte tiltak, samt forholdet til tiltak i andre
sektorer.

Søkere til stillingen må ha høyere utdanning, fortrinnsvis wsialekonomisk embetseksamen
eller annen høyere økonomisk utdanning, samt kjennskap til sentrale arbeidsmarkeds-
spørsmål.

Stillingen er plasserti Immstrinn 29, brutto kr. 199 842,- pr. år.

For nærmere opplysninger vennligst kontakt ekspedisjonssjef Eva Birkeland eller under-
direktør Henning Strand, tlf. 20 22 70.

Søknad sendes:

KOMMUNAL- OG ARBEIDSDEPARTEMENTET
:Personakontoret
Postheks 8112 Dep - 0032 OSLO 1

- innen 26. september 1985.
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Aktuell kommentar:

Hvordan selge norsk gass
etter at Sleipneravtalen
strandet?

Kjell Roland

Artikkelen trekker opp et forslag til strategi for salg av norsk gass. Prognoser fram mot
år 2000 kan tyde på at det blir et press nedover på prisene på gass sammenliknet med
prisene på andre energikilder. I denne situasjonen bor en fortsatt satse på de etablerte
store markedene på kontinentet og i England. En bin imidlertid legge stone vekt på å
sikre utnyttelsen av den faste kapital i Nordsjøen, og mindre på fiksering av priser over
feltets løpetid. Videre bor man gå bort fra uttømmingskontrakter og over til forsynings-
kontrakter. Det bor også vurderes om en beg opprette et eget konsortium for salg av all
norsk gass.

AV
KJELL ROLAND*

1. Innledning
Etter årelange forhand

linger mellom Statoil og Bri-
-

tish Gas Corporation (BGC)
om salg av gass fra
Sleipnerfeltet, vendte den
engelske regjeringen tom-
melen ned for hele prosjek-
tet tidligere i år. Årsaken
var dels et innenrikspolitisk
maktspill i forbindelse med
privatiseringen av BGC, og
var dels begrunnet ut fra
nye prognoser for det fram-
tidige behov for import av
gass til det britiske marke-
det. Nedjusteringer av tidli-
gere prognoser for forbruks-
utviklingen og oppjuste
ring av anslag over reserv-

-

ene på britisk sokkel ga et
bilde av markedsutviklin-
gen som var svært forskjel-
lig fra det forhandlingene
opprinnelig var basert på.

Utviklingen i det britiske
gassmarkedet er trolig en
indikasjon på mer generel-
le endringer i markedsfor-
holdene for norsk gass. I
Vest-Europa har situasjo-
nen i løpet av få år snudd

" Kjell Roland er leder for Petro-
leumsekonomisk gruppe i Statis-
tisk Sentralbyrå.

fra en situasjon med knapp-
het og bekymring for om
ønskelige kvanta lot seg
kjøpe i framtiden til et bety-
delig overskuddstilbud.

Samtidig ser norsk konti-
nentalsokkel på lang sikt ut
til i økende grad å bli en
gassprovins. I dag er 65
prosent av samlede påviste
utvinnbare reserver gass
mot '47 prosent i 1980. Ser
man på fordelingen av ut-
vinnbare reserver som ikke
er besluttet utbygget, utgjør
gassen hele 78 prosent.

Disse forhold gjor at ti-
den nå er inne for en kritisk
gjennomgang av norsk stra-
tegi for salg av gass. I det
folgende skal vi først trekke
opp et riss av det europe-
iske engimarkedet fram til
år 2000. Deretter beskrives
noen trekk ved dagens
norske markedsforingsstra-
tegi. Til sist antydes alter-
native måter å ordne gass-
salget på.

2. Det europeiske energi-
markedet mot år 2000
Utviklingen i energimar-

kedet i Vest-Europa i den
forste halvdelen av 1980-tal-
let må i forste rekke tolkes
som en tilbakevending til
mer «normale » , stabile

markedsforhold. 1970-åre-
ne representerte en juster-
ing av prisnivået og veks-
ttakt i forbruket av energi.
Samtidig skjedde en bety-
delig substitusjon mellom
ulike energibærere. Prisni-
vAet for de fleste energibæ-
rere ble hevet radikalt.
Både kull, kjernekraft og
gass fulgte i all hovedsak
prisutviklingen i markedet
for petroleumsprodukter,
riktignok med et etterslep i
tid. En viss forskyvning i re-
lative priser fant likevel
sted. Prisen på gass og rå-
olje steg noe relativt
til andre energibærere i de
fleste land. Sammen med
en betydelig fokusering på
risikoen for avbrudd i leve-
ransene forte dette til en
kraftig substitusjon bort fra rå-
olje. Den generelle hevin-
gen av prisnivået for energi
påvirket tilbudssiden for
alle energibærere i avgjør-
ende grad. Okt tilbud sam-
men med en dempet vekst-
takt i forbruket, er årsaken
til at energimarkedet i Eu-
ropa for tiden er og trolig
i lang tid framover vil være
preget av en sterk under-
liggende tendens til over-
skuddstilbud. I konkurran-
sen mellom ulike energi-

bærere utgjør gass og spe-
sielt råolje svingtilbudet.

Den langsiktige nedad-
gående trenden i kullpro-
duksjonen i Vest-Europa
stoppet opp i 1973. Etter
den tid har produsert volum
ligget relativt konstant. Pro-
duksjonen er i de fleste
land beskyttet av regulerin-
ger ved at deler av energi-
markedet er reservert for
kull. Gitt dagens realpriser
på energi og ved opprett-
holdelse av dagens regule-
ringer, er det rimelig å anta
at kullproduksjonen vil for-
bli relativt uendret fram mot
århundreskiftet. Dette er
delvis en folge av sosiale
problemer knyttet til en
nedtrapping av kullproduk-
sjonen og delvis et resultat
av at de fleste land av sik-
kerhetsmessige årsaker
ønsker å opprettholde en
viss innenlandsk energi-
produksjon.

En stadig økende foku-
sering på miljøproblemene
(både luftforurensning og
arealødeleggelse) knyttet
til produksjon og forbruk av
kull, er den største usikker-
hetsfaktoren på lengre sikt.
En eventuell bedring i for-
holdene på arbeidsmarke-
det i kullgruveområdene og
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Blir det vanskelig å selge norsk gass i årene framover?
Foto: Per Anders Rosenkvist/Samfoto

økende politisk makt til mil-
jøverninteressene kan fore
til en rask substitusjon bort
fra kull. Også statsfinansi-
elle forhold (store subsidier
til produsentene) trekker i
retning av en gradvis ned-
bygging av produksjonen i
Vest-Europa. Produksjonen
i Vest-Europa kan imidler-
tid reduseres samtidig om
forbruket økes ved hjelp av
tilgang av billig kull på ver-
densmarkedet.

Produksjon av elektrisk
kraft fra atomkraftverk er
om lag femdoblet over ti-
årsperioden 1973-1983. På
grunn av den lange plan-
leggings- og produksjonsti-
den ved bygging av nye
kjernekraftverk (8-10 år), vil
produksjonsveksten til et
stykke ut på 1990-tallet
være bestemt av beslutnin-
ger som allerede er fattet.
En rekke atomkraftverk blir
ferdigstilt i perioden fram til
tidlig i 1990-årene. Spesielt
i Frankrike utgjør dette en
direkte konkurranse til na-
turgass. Etter 1990 er det
imidlertid med unntak av
Frankrike, ventet liten
vekst i produksjonen en
del år. Dette har sammen-
heng med at svært få
atomkraftverk i dag er
under planlegging eller i
en tidlig fase av konsesjons-
behandling. Hvor vidt vi nå
står foran en ny bølge be-
stillinger av atomkraftverk
som så kommer i produk-
sjon en gang midt på 1990-
tallet avhenger av den poli-
tiske holdning til denne
energiform. Det synes
imidlertid trolig at redusert
vekst i A-kraft fra midten av
1990-tallet kan åpne en
lomme for gass. Av interes-
se er videre det forhold at
en lav/fallende gasspris og
forventninger om framtidi-
ge gasspriser på et mode-
rat nivå trolig vil bremse
utbyggingstakten. Også når
det gjelder kullproduksjon
kan forventninger om stabi-
le og relativt lave priser for
råolje og gass komme til 6.
påvirke de politiske beslut-
ninger som er knyttet til en
opprettholdelse av eksis-

terende produksjonskapa-
sitet.

Konkurransen mellom
gass og petroleumsproduk-
ter synes mer avklart. Pet-
roleumsproduktene utgjør
svingtilbudet i markedet og
kan med dagens priser
ikke i alvorlig grad true
noen av segmentene i gass-
markedet. Ved opprett-
holdelse av nåværende
gasskontrakter vil relativ
pris mellom oljeprodukter
og gass bare i ubetydelig
grad endres selv om pris-
nivået på råolje faller be-
tydelig.

Gassproduksjonen på kon-
tinentet inkludert Neder-
land er ventet å avta svakt
fram mot århundreskiftet.
Andre viktige aktorer på til-
budssida er Sovjet, Algerie,
Norge og muligens også Ni-
geria og Midt-Osten.

Sovjet har om lag 40 pro-
sent av de samlede gassre-
servene i verden og et godt
utbygd rortransportnett in-
ternt, men også et nett som
sikrer nødvendige leveran-
ser til Ost-Europa. Etter fer-
digstillelsen av den siste
rorledningen til Vest-Eu-
ropa er det også stor ledig
kapasitet i denne del av
nettet. En videre utvidelse
av transportkapasiteten til
Vest-Europa er trolig rela-
tivt billig. Den forste utvid-
else kan gjennomføres ved
installasjon av ekstra kom-
pressorkapasitet langs den
eksisterende ledningen.

Sovjets oljeproduksjon
sank i fjor for forste gang på
flere tiår. Blant de fleste
eksperter er det ventet at
produksjonen vil ligge rela-
tivt stabilt eller avta noe
fram mot midten av 1990-
årene. I hovedsak henger
dette sammen med produk-
sjonsproblemer på de store
oljefeltene i Sibir. De fleste
antar at Sovjet fortsatt har
store uoppdagede råolje-
reserver, men at disse er
vanskelig tilgjengelig og
innebærer store kapital-
kostnader. Sovjets eksport
av råolje til verdensmarke-
det har i en rekke år vært
omlag 1,5-2 millioner fat pr.

dag. Denne eksporten er i
dag helt avgjørende for So-
vjets inntjening av hard va-
luta. Tross stabil eller svakt
avtakende produksjon er
det trolig mulig å opprett-
holde eksportoverskuddet i
årene framover ved at So-
vjet internt bruker gass is-
tedet for råolje. Et betyde-
lig usikkerhetsmoment er
imidlertid råoljeforbruket i
Ost-Europa. Dersom ikke
Ost-Europa er i stand til å
produsere industriproduk-
ter som lar seg eksportere
på verdensmarkedet, vil
landene vært helt avhengig
av råolje innkjøpt i rubler.
Dette kan fore til at Sovjet i
økende grad blir avhengig
av valutainntekter opptjent
ved eksport av gass.

I Algerie er råoljepro-
duksjonen raskt avtakende.
Landet har imidlertid store
gassreserver. I løpet av få
år vil gasseksporten være
helt avgjørende for balanse
i landets utenrikshandel.
Det er grunn til å anta at
dette vil tvinge landet til 6.
fore en betydelig mer flek-
sibel prispolitikk i gassmar-

kedet enn hva tilfellet er i
dag. De siste årene har Al-
gerie insistert på en fob-
pris på gass tilsvarende pa-
ritet med råolje, mens mar-
kedsprisen cif har ligget på
70-80 prosent av raoljepri-
sen. Dette har fort til store
problemer med å opp-
rettholde eksporten. Både-
LNG-anleggene og rorled-
ningen til Italia har i flere
hatt betydelig ledig kapa-
sitet.

På dette grunnlag synes
det rimelig å anta at både
Sovjet og Algerie på sikt vil
ha sterke insentiver til å ut-
vide sin gasseksport. Skal
dette lykkes, er det en for-
utsetning at begge landene
inntar en svært fleksibel
holdning med hensyn til
priser og kvantum. Siden.
begge land har ledig kapa-
sitet i dag og med relativt
små kapitalkostnader kan
utvide kapasiteten, vil de-
res fleksibilitet i forhold til
markedet være betydelig
mye stone enn Norges,
dersom nye felt som
TROLL, Sleipner og andre
skal kunne bygges ut.
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I Nederland bygde myn-
dighetene i en årrekke
sine produksjonsanslag
svært konservative anslag
over utvinnbare ressurser.
Basert på slike antakelser
tok man sikte på en rask
utfasing av gasseksporten
og man kjøpte også mindre
kvanta norsk gass for ikke å
tomme egne reserver for
raskt. Reserveanslagene ble
imidlertid justert kraftig opp

fjor (uten at ny gass ble
funnet) og i dag rekner
man med at Nederland vil
være en betydelig netto-
eksporter av gass til etter
århundreskiftet.

Utenfor Europa er i forste
rekke Nigeria en potensiell
eksportør, men også LNG
eller en rørledning fra
Midt-Osten kan komme
tale.

Forbruket av gass gikk
ned i perioden 1979 til 1982,
elide svakt i 1983 og relativt
kraftig i 1984. Ettersporsels-
utviklingen var dels et re-
sultat av konjunktursituasjo-
nen og dels et resultat av
utviklingen i gassprisen.
Prisen på gass er nært
knyttet til råoljeprisen. Litt
forsinket forplantet prishop-
pet på råolje i 1979-80 seg
til gassmarkedet. På sam-
me måte som i råoliemarke
det var prisene som eksis-

-

terte i gassmarkedet tidlig
på 1980-tallet i utakt med
de underliggende mar-
kedsforholdene. Eksempel
på dette er prisene som ble
forhandlet for Statfjordgas-
sen og senere den mislykte
avtalen for eksport av
Sleipnergass. Det høye
prisnivået på gass forte til
en dramatisk reduksjon i
gass brukt til elektrisitets-
produksjon, men også gass
til andre energitunge pro-
sesser i industrien har gått
betydelig tilbake. Disse le-
veransene av tilfeldig gass
(«interruptible contracts»)
er viktige for å balansere
produksjonen mot sesong-
messige svingninger i for-
bruket i andre sektorer,
hvor gass hovedsakelig
brukes til romoppvarming.

Gassmarkedet i Vest-

Europa vil trolig være pre-
get av overskuddstilbud
lang tid. Legger man til
grunn prognoser for for-
bruksvekst i området 1,5-2
prosent pr. år som er vanlig
i dag, innebærer det at alle-
rede kontraktsforpliktede
leveranse er høyere enn
hva markedet vil kunne av-
ta de neste 5-8 år. Dette
innebærer selvfølgelig et
sterkt press på prisene,
spesielt for priser på nye
kontrakter som inngås i
denne perioden. Men også
på litt lenger sikt er det
grunn til å vente et tilbuds-
press i gassmarkedet med.
mindre man får opp veks-
ten i forbruket til et nivå
omkring 3-4 prosent pr. år.
Årsaken er at potensiell
produksjon langt overgår
forventet forbruk

På grunn av dagens over-
skuddstilbud er det grunn
til å vente en nedgang i
gassprisen relativt til prisen
på annen energi i de nær-
meste årene. Hvor langt
ned relativprisen mellom
gass og annen energi, spe-
sielt olje, må gå for å skape
en mer langsiktig likevekt i
markedet, er usikkert.

Et svakt fall i relativpris i
motsetning til en gradvis
økning opp mot raoljepari-
tet slik som tidligere for-
ventet, vil trolig skape ba-
lanse i gassmarkedet i løpet
av 4-8 år, og er trolig en
forutsetning for at store
norske prosjekter som Troll
skal kunne innpasses på
det europeiske markedet
for århundreskiftet. En slik
prisutvikling vil trolig også
påvirke investorenes for-
ventninger om framtidige
priser og således gi signal
til både regjeringer og pri-
vate investorer som skal fat-
te beslutninger om investe-
ring i andre energikilder.
Dessuten vil en lavere gass-
pris relativt til andre ener-
gibærere åpne muligheten
for å utvikle nye markeder,
i første rekke i Ser-Europa
og Skandinavia. I disse om-
rådene er gassforbruket nå
svært lavt. Introduksjon av
gass krever imidlertid lave

priser for å gi insentiv til
investere i nødvendig infra-
struktur. For Norge bor
strategien trolig fortsatt
være å satse på de etabler--
te store markedene på kon-
tinentet og i England. Ut-
vikling av nye markeder er
svært risikobetont. Eksi-
stensen av slike nye marke-
der vil likevel lette konkur-
ransetrykket mot hoved-
markedene.

3. Potensielle alliansepart-
nere
Et mye omtalt tema er

hvilke muligheter som eksi-
sterer for samarbeid mel-
lom to eller fiere tilbydere.
Utgangspunktet for forslag
om strategisk samarbeide
er som oftest Nederlands
spesielle situasjon. Landet
har stor produksjonskapasi-
tet (opp til omlag 120 bcm
korte perioder), men be-
grensede reserver. Et sam-
arbeid Norge-Nederland
skulle utnytte Nederlands
evne til 8. være svingprodu-
sent, både for å utjevne se-
songmessige og konjunk-
turbestemte variasjoner i
forbruket, mens Norge
skulle produsere et mer
konstant volum for å. utnytte
dyre installasjoner off-shore.
Dette kan gjennomføres
ved direkte produksjonssa-
marbeid eller ved at norske
produsenter løper lagerka-
pasitet i uttemte nederlands-
ke felt. I perioder Med lavt
forbruk kunne deler av  pro-
duksjonen gå til lager, mens
forbrukstoppene ble dekket
ved leveranser fia lager.

En omfattende bruk av
ger er imidlertid kostnads-
1(revende. En allianse mel-
lom Sovjet og Nederland lar
seg trolig realisere uten
ke kostnader. Argumentene
mot sovjetisk gass er at leve-
ransene kan komme til å bli
avbrutt av politiske årsaker.
Denne risikoen 'gjer at en
rekke konsurnentland ikke
har ønsket å gjøre seg for
avhengig av slike - leveran-
ser. En enkel måte
redusere denne risikoen på .
kan oppnås ved et samar-

beid Sovjet-Nederland.
Landene inngår en bytte-av-
tale (swap-avtale), som inne-
bærer at Sovjet leverer de-
ler av Nederlands kontrakts-
forhandlede eksport. Ned-
erland reduserer sin pro-
duksjon tilsvarende og So-
vjet opparbeider seg en
«gass-bank» i Nederland.
Denne gassen er ikke poli-
tisk risikabel og kan erstatte
direkte leveranser fra Sovjet
dersom disse skulle avbry-
tes. På denne måten oppnår
Nederland å redusere tak-
ten i uttemmingen av landets
ressurser og Sovjet reduse-
rer den av konsumentlande-
ne opplevde politiske risiko
ved sovjetisk gass.

Konklusjonen er trolig at
en slik konstellasjon er like
sannsynlig som at Norge
deltar i et samarbeid med
Nederland. Vi har ingen na-
turlige allierte i dette marke-
det og må være forberedt
på en svært hard konkurran-
se med aktører som har en
rekke strategiske fordeler
med hensyn til kostnadsfor-
hold, infrastruktur og nærhet
til markedet.

4. Dagens markedsforing
av norsk gass
Til nå har norsk gass vært

solgt «på rot», dvs. man sel-
ger ett og ett felt og kjøper
forplikter seg til avta fel-
tets produksjon over hele
dets levetid, såkalte uttom-
mingskontrakter. Kontrak-
tene fikserer pris i initial-
året, en skaleringsklausul
for prisen, en produksjons-
profil for feltets levetid
samt en øvre og nedre
grense for produksjonen i
hver periode. I disse for-
handlingene kan det se ut
som at man fra norsk side
har lagt stor vekt på be-
stemmelsene om pris ut fra
den antakelse at kontrakt-
ene er bindende i juridisk og
faktisk forstand. Et premiss

det som blir sagt i det
følgende er imidlertid at
det er liten grunn til å anta
at juridiske kontrakter vil
være de facto bindende
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dersom markedet i særlig
grad avviker fra det prisni-
vået som var forventet på
det tidspunkt da kontrakten
ble inngått. Hvis prisnivået
initialåret er for høyt, eller
indekseringsklausulen ikke
fixer til at kontraktsprisut-
viklingen avspeiler de fak-
tiske konkurranseforholdene
i markedet, er det grunn til

anta at re-forhandlinger
vil finne sted,

Verdien av slike kontrak-
ter indikeres ved
gen i det nord-amerikanske
markedet de siste år. Etter
prishoppet på råolje i 1979-
80 grep politiske myndig-
heter i Canada inn for å re-
gulere opp prisen på gass-
eksporten til USA. (I Europa
skjedde det samme i Ned-
erland og Sovjet.) Etter for-
handlinger på politisk plan
ble dette akseptert fra USA
og man fastsatte en såkalt
«uniform border price» på
all gass eksportert fra Ca-
nada til USA. På grunn av
institusjonelle endringer
USA (deregulering av gass-
markedet) og prishoppet
på olje i 1979-80, oppsto
1982-83 «the gas bubble».
Siden har gassprisene vært
under et vedvarende press
nedover. På dette grunnlag
opphevet USA den inngåtte
avtalen og tvang kanadiske
myndigheter og produsen-
ter til å reforhandle kon-
traktene. Et annet eksem-
pel er eksporten av LNG fra
Algerie til USA. Det forelå
her en inngått kontrakt mel-
lom det algirske gass-sel-
skapet og Distrigas i Bos-
ton-området. Algerie hadde-
med bakgrunn i denne kon-
trakten satt i gang utbyg-
gingen av en LNG-
terminal samt kontrahert
LNG-tankere, På unilateralt
grunnlag grep senere Fe-
deral Energy Regulatory
Commission inn og opphe-
vet kontrakten fordi man
mente prisen var for hey og
således var til skade for
amerikanske konsumentin-
teresser. Også kontrakter
mellom private selskaper
USA er reforhandlet de siste
år fordi forbruksutviklingen

har vært langt svakere enn
ventet.

Dagens uttemmingskon-
trakter inneholder klausu-
ler både om pris og volum.
Fra norsk side er det av-
gjorende å sikre en hey ut-
nyttelse av kapitalutstyret
Nordsjoen. Ingen av de an-
dre leveranderene til det
europeiske markedet vil
perioden frem til århundre-
skiftet måtte foreta tilsvar-
ende kapitalinvesteringer
for å opprettholde dagens
eksportvolum. Dersom vår
påstand er rett om at pris-
klausulene er relativt lite
veid dersom markedet en-
drer seg, synes det å indi-
kere at man ber legge
mindre vekt på .å fiksere
prisen for hele feltets leve-
tid slik som i dag og mer
vekt på garatier for at
produksjonskapasiteten for
norske gassfelt utnyttes. Et
argument som styrker en
slik endring i vektlegging
fra norsk side er det forhold
at både Troll, Sleipner og
en del andre gassfelt som
eventuelt skal forhandles
perioden fram til 1990, vil
matte forhandles i en perio-
de da gassmarkedet er
svakt. Dette innebærer at
Norge, ved bibehold av da-
gens kontraktsstrategi, kan
risikere 6. måtte akseptere
relativt lave priser på Troll-
gass som skal leveres i en
20-30 årsperiode fra midten
av 1990-årene. Etter ar-
hundreskiftet kan det såle-
des godt tenkes at Troll-
gass, på samme måte som
Ekofisk-gass etter 1980, blir
den billigste gass som leve-
res til det europeiske konti-
nentet.

Også hvis en ser på
norsk eksport av gass fram
til i dag, ville vi trolig være
tjent med en kon-
traktsstruktur som fastsatte
mer kontinuerlige og full-
stendige reforhandlinger
av priser med fast mellom-
rom. Norge er den eneste
store eksporter av gass til
det europeiske markedet
som i dag selger gass på
historiske kontrakter, dvs.
som selger gass etter kon-

trakter forhandlet for pris-
hoppet i 1979-80. Både So-
vjet, Nederland og Alge-
rie reforhandlet gassprisene
etter prishoppet på råolje i
1979-80 og har i dag en fel-
les pris for all gass som eks-
porteres. Beregninger ty-
der på at etter 1980 har
Norge levert den billigste
gassen for eksempel til det
vest-tyske markedet. Had-
de , Axe kontrakter spesifi-
seit reforhandling av prisen.
med bestemte tidsinter-
vall, ville gjennomsnittspri-
sen på norsk gass fram til
dag trolig vært hoyere enn
den faktisk har vært.

På dette grunnlaget kan
det være grunn til å antyde
at norsk markedsforings-
strategi for gass bor endres
på tre vesentlige punkter:

* Stone vekt bor legges
på å sikre utnyttelse av den
faste kapitalen i Nordsjoen,
mindre på fiksering av pris-
er over feltets levetid, Risi-
koen knyttet til den faste
kapitalen i Nordsjøen bor
deles mellom produsent og
konsumentsiden på en an-
nen måte enn det som i dag
er spesifisert i form av kon-
trakter over hele feltets
levetid.

* For det andre bor man
gå bort fra uttemmingskon-
trakter slik de har vært
utformet til i dag og over til
forsyningskontrakter,

* For det tredje beg det
vurderes om det ville være
hensiktsmessig .å opprette
et eget konsortium på salg
av all (ny) norsk gass.

5. Spredning av risikoen
knyttet til den faste
kapital
Aktuelle gassprosjekter

Nordsjøen er langt mer ka-
pitalintensiv enn ny kapasi-
tet utbygd av andre store
eksportorer til det europe-
iske markedet. Den faste
kapitalen i Nordsjoen er i
dobbelt forstand «sunk
coat». Dette påvirker på en
radikal måte maktforhold-
ene mellom kjøper og sel-
ger. Ex ante, dvs. fer invest-

eringene er foretatt, sitter
produsenten med de av-
gjerende kort. Produsenten
bestemmer hvorvidt ut-
bygging skal skje, hvordan
den skal skje, tidspunktet
og hvilken produksjonspro-
fil man skal velge. Ex
post har imidlertid produsen-
ten få handlingsparametre.
Konsumenten er den domi-
nerende akter, spesielt i en
situasjon med overskudd-
stilbud. Produsenten sitter
med sin «sunk cost» kapital,
mens gass-selskapene
ettersporselssida løpende
må selge det fastsatte kvan-
tum. Så lenge sluttforbruket
av gass i all hovedsak fore-
går i markeder med kon-
kurranse mellom ulike
energibærere, finnes ingen
administrative anordninger
som kan sikre avsetning av
det kontraherte kvantum
dersom pris og kvantum
ikke er i overensstemmelse
med markedsforholdene. I
de store forbruksland
Vest-Europa eksisterer i
dag i all hovedsak den in-
frastruktur i form av rerled-
flinger som skal til for å
dekke forbruket fram til år-
hundreskiftet. På ettersper-
selssiden kommer vekten
derfor ikke til å ligge på ex
ante beslutninger, dvs. be-
slutninger om kapasitetsut-
videlse, men kommer til å
konsentrere seg om lop-
ende beslutninger vedrer-
ende bruk av eksisterende
utstyr.

For Norge er situasjonen
annerledes. Vi må, dersom
vi skal tilby ny gass utover
gass levert ifølge eksister-
ende kontrakter, fatte be-
slutninger som i hovedsak
er av ex ante karakter og
som innebærer betydelige
investeringer sett i forhold
til norsk økonomi. For So-
vjet, Nederland og Algerie
dreier beslutningene seg
om å selge gass som produ-
seres relativt billig og kan
transporteres gjennom
allerede eksisterende
transportnett som hovedsa-
kelig er nedbetalt. For So-
viet og Algerie (som for
Norge) er dessuten alterna-
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tiv-verdien eller skyggepri-
sen på gassen lav på grunn
av store reserver. De vil
derfor trolig velge en fleksi-
bel prispolitikk der de ba-
lanserer hensynet til å ut-
nytte eksisterende produk-
sjons- og transportkapasitet
mot behovet for inntjening
av hard valuta.

For Norge er det i denne
situasjonen med stor usik-
kerhet både om framtidig
pris og den totale markeds-
veksten, viktig å spre den
risiko som er knyttet til nye
store investeringsprosj ek-
ter i Nordsjøen. En måte å
gjøre dette på er å trekke
inn gassdistribusjonsselskap-
ene på kontinentet på eier-
siden i en eller annen form.

Dette kan gjøres på en
rekke forskjellige måter. Et
alternativ kan være å stille
som krav under forhandlin-
gene om nye gasskontrak-
ter at selskapene inngår i
finansieringen av produk-
sjonsutstyret i Nordsjøen
med ansvarlig lånekapital
(en slags B-aksjer uten
stemmerett). Avkastningen
for denne kapitalen bor fik-
seres på en slik måte at ved
normal, dvs. planlagt kapa-
sitetsutnyttelse av feltet, gir
også kapitalen en rimelig
(«normal») avkastning. Er
kapasitetsutnyttelsen der-
imot vesentlig lavere påvir-
ker dette også avkastnin-
gen for den ansvarlige lå-
nekapitalen i negativ ret-
ning. Et annet alternativ
kunne være å gi gassdistri-
busjonsselskapene direkte
eiendomsrett til rorled-
ningsnettet eller produk-
sjonsutstyret. Dersom i til-
legg det offentlige regule-
rer tariffene på dette nettet,
kan man gi gasskjøperne
samme type insentiv som
ovenfor til å utnytte kapasi-
teten. Tariffene kan fastset-
tes slik at ved normal kapa-
sitetsutnyttelse for de felt
som er knyttet til rorlednin-
gen, gir tariffen en rimelig
avkastning på den invester-
te kapitalen. Blir derimot
kapasitetsutnyttelsen på felt
knyttet til rorledningen ve-
sentlig lavere enn planlagt,

reguleres tariffen på en slik
måte at avkastningen på.
rorledningsselskapets kapi-
tal gradvis reduseres. I eks-
treme tilfeller kan en tenke
seg at kapitalen kan gå tapt
for gass-selskapene, dvs. at
rortransportselskapet kan
gå konkurs. Det innebærer
i så fall at gass-selskapene
ikke bare risikerer en lav
avkastning på sin («sunk
cost») kapital, men at man
også risikerer å miste den-
ne kapitalen.

Et viktig moment i disku-
sjonen om norsk gasseks-
port til kontinentet, har vært
om det er knyttet en spesi-
ell belønning («premium»)
til norsk gass fordi norske
leveranser sammenliknet
med sovjetiske og algirske
er antatt å være spesielt
sikre og på andre måter
preferable av politiske år-
saker. Dessuten er det
grunn til å fremheve at
norsk gass er en måte euro-
peiske konsumenter kan di-
versifisere sin energi-im-
port på. Dersom det eksis-
terer en slik premie, vil tro-
lig størrelsen avhenge av
hvordan man søker å ta den
ut. Dersom den tidligere
skisserte utviklingen i det
europeiske gassmarkedet
skulle være riktig, dvs, at
gass i økende grad blir om-
satt på lik linje med andre
råvarer og at man får et ef-
fektivt marked med både
spot og terminpriser på
gass, vil det trolig være
svært vanskelig å ta ut den-
ne premien i form av en
høyere gasspris enn det an-
dre produsenter får betalt.
En slik prisdiskriminering
mellom produsenter strider
mot logikken som eksiste-
rer i markedet mellom de
enkelte selskapene, og ville-
trolig representere et bety-
delig politisk problem for
de involverte regjeringer.
Forsøker man derimot å ta
ut premien i form av en de-
ling av risikoen knyttet til
den faste kapitalen i Nord-
sjøen, f.eks. i form av billig
ansvarlig lånekapital med
lang nedbetalingstid (feltet/
kontraktens levetid), redu-

seres disse politiske og
markedsmessige proble-
mene trolig. En slik strategi
innebærer at gassdistribu-
sjonsselskapene involveres
på eiersiden og gis rene
kommersielle interesser i å
utnytte den eksisterende
kapasiteten. Premien blir i
så fall mer skjult for marke-
det. En slik eierstruktur vil
trolig også redusere faren
for uønskede politiske inn-
grep fra importlandenes
side (jfr. USA's inngrep i
kontrakten om LNG-leve-
ranser fra Algerie).

Fordelene ved å trekke
inn gasselskapene på konti-
nentet med ansvarlig låne-
kapital eller direkte med
eierinteresser på norsk
sokkel, vil m.a.o. være at
man kan spre risikoen knyt-
tet til den faste kapitalen
samtidig som man kan gi
selskapene insentiver som
innebærer at Norge blir
«the base bad» leverandør
til det europeiske marke-
det. Målet må være å sikre
at Norge blir den siste leve-
randør som må redusere
produksjonen dersom mar-
kedet er svakt, uansett av
hvilken grunn.

6. Fra uttommingskontrak-
ter til forsyningskontrak-
ter og etablering av et
konsortium for salg av
norsk gass
Uttommingskontrakter in-

nebærer at man inngår
kontrakt om tømming av et
bestemt felt. Forsynings-
kontrakter innebærer at
produsenten påtar seg en
forpliktelse om å levere et
bestemt kvantum i en be-
stemt tidsperiode til et be-
stemt marked. Hverken
kvantum eller leveringstid i
slike kontrakter er knyttet
til produksjonstekniske for-
hold. De pågående for-
handlingene om Troll-gas-
sen kan tyde på at Statoil nå
beveger seg bort fra tradi-
sjonelle uttemmingskontrak-
ter.

Forsyningskontrakter vil
innebære at det er mulig å
inngå kontrakter tilpasset
de enkelte markedene på

kontinentet, dvs. til enkelte
land eller delmarkeder
innen de enkelte land, for
avgrensede perioder av-
hengig av behovet i dette
markedssegmentet. Pro-
blemene med å balansere
produksjonen mot en sving-
ende og usikker forbruksut-
vikling flyttes i stone grad
over på produsenten. For-
utsetningen for at en slik
kontraktsstruktur skal være
mulig eller innebære flere
frihetsgrader for produsen-
ten, er imidlertid at man
kan knytte sammen flere
felt og/eller at produsenten
får adgang til direkte å spil-
le på etterspørselen i ulike
markeder (f.eks. ved ad-
gang til å avsette marginale
kvanta på et spotmarked).
Ved sammenkobling av fle-
re felt er man ikke lenger
beskranket av produksjons-
tekniske forhold ved et en-
kelt felt, men kan selge pro-
duksjonen fra en samling av
felt. I en slik situasjon blir
målet for «storprodusenten»
å skaffe seg en optimal por-
tefolje av kontrakter som ut-
nytter kapasiteten over tid.

Et eget konsortium for
salg av norsk gass, eventu-
elt all ny norsk gass, kan
være det «institusjonelle
virkemidlet» som muliggjør
å knytte sammen salg av
flere felt, Dessuten vil en
slik konsentrasjon på til-
budssida styrke vår mar-
kedsmakt vis à vis konsorti-
et av gasselskaper som for-
handler om kjøp av norsk
gass til kontinentet. Norge
står i dag overfor et effek-
tivt monopsoni på kontinen
tet, Alle viktige kjopergrup-

-

per har gått sammen i et
konsortium ledet av Ruhr-
gas (konsortiet består av
Ruhrgas, Brigitta, Thyssen-
gas, Gelsenberg, Gassunie,
Distrigaz og Gaz de Fra-
nce). I Norge koordinerer
Statoil salget på vegne av
rettighetshaverne. Dermed
unngås direkte konkurran-
se mellom ulike norske pro-
dusenter.

Et salgskonsortium kan
organiseres på ulike måter.
En forutsetning er trolig at

10
	

Sosialøkonomen nr. 8 1985



eierstrukturen på produk-
sjonssida blir representert i
konsortiet noenlunde i
overensstemmelse med de
mengder gass de respekti-
ve selskapene produserer
eller i forhold til deres pro-
duksjonspotensial (dvs. en
type aksjeselskapsform der
aksjene avhenger av hvor
mye gass man kontrollerer
og der aksjeportefoljen re-
fordeles når ny gass kom-
mer i produksjon). Dess-
uten er det rimelig at det
offentlige i en eller annen
form kommer inn i selska-
pet. Selskapet har som for-
mål å skaffe seg en optimal
portefolje av gasskontrakter
og betaler gjennomsnitts--
pris for den gassen selska-
pet selger til sine \ulike le-
verandorer. Fordelene ved

en slik organisering er folg-
ende:

- Ved å koble sammen
produksjonen og salg fra
ulike felt kan risikoen redu-
seres, fordi produksjonen
på et helt felt ikke lenger er
avhengig av en enkelt kon--
trakt, men av hele kontrakts-
portefeljen.

- Den gjennomsnittlige
kapasitetsutnyttelsen for nor-
ske gassfelt bor kunne Jokes
og kostnadene reduseres
ved at man ser en rekke felt
i sammenheng.

- En slik organisering av
gass-salget muliggjer en
fleksibel tilpasning til mar-
kedet både når det gjelder
volum og den enkelte kon-
trakts lopetid. Norge/gass-
konsortiet kan henvende
seg til hvert enkelt land el-

ler til delmarkeder i hvert
enkelt land for å selge gass.
Trolig kan dette på sikt bi-
dra til å bryte opp kon-
sortiet for kjøp av norsk
gass.

- Å stykke opp kontrak-
tene i volum og tid uavhen-
gig av det enkelte felt mu-
liggjør salg direkte til store
sluttforbrukere og mulig-
gjor således å diskriminere
mellom ulike markeder (in-
dustri, el-produksjon og
husholdningsmarkedet). I
et mer velutviklet gassmar-
ked vil det trolig oppstå et
spotmarked for gass. Den-
ne kontraktstruktur vil åpne
muligheten både for å spil-
le på spotmarkedet ved å
selge tilfeldig gass til stor-
forbrukere og samtidig sel-
ge gass under langsiktige

leveringsavtaler til gassdi-
stribusjonsselskapene.

7. Avslutning
Hovedformålet med de

forslag til endringer i norsk
salgspolitikk for gass som
er antydet ovenfor, er å øke
fleksibiliteten i salget, øke
antall virkemidler som står
til /rådighet fra norsk side,
endre markedsmakt ved
direkte å spille på etter-.
sporselen fra storforbruk-
ere og ta ut den pre-
mie som måtte eksistere for
norsk gass i form av risiko-
spredning knyttet til den
faste kapitalen på sokkelen.
Også andre tiltak enn de
som her er nevnt kan
tenkes.

FINANS- OG TOLLDEPARTEMENTET
SØKER

Førstesekretær/Konsulent (Vikar)
TIL PLANLEGGINGSAVDELINGEN

Arbeidet omfatter makrookonomiske analyser og langsiktige analyser av offentlig økonomi
og ressursbruk. Sosialøkonomisk embetseksamen eller tilsvarende utdanning er nød-
vendig
Nærmere opplysninger ved ekspedisjonssjef Per Schreiner i tlf. 11 73 10, eller avdelings-
direktør SigurdSigurd Tveitereid i tlf. 11 73 12.

Stillingen lønnes etter statens regulativ i
Lønnstrinn 16-21/19-23
(Kr 113 871,- til kr 155 326,-)
Fra lønnen trekkes 2% pensjonsinnskudd.

Søknad med
bekreftede kopier av attester og vitnemål innen 26. september til
FINANS OG TOLLDEPARTEMENTET,
Administrasjonskontoret,
Postboks 8008 Dep., 0030 Oslo 1
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Harald Bohn

Jan Fredrik Ovigstad

Tabell 1. økning ì pengemengden (Ma) i 1984 etter kilde.
Anslag gitti desember 1984 og regnskap. 

Anslag
des. 1984 Regnskap

7,1

5,9
1,2

14.9

1. Tilførsel fra statlige sektorer	 ,, . ,
1.1. Tilforsel fra underskudd for

	lånetransaksjoner 	 . , ,
1.2. Netto tilførsel ved lånetransaksjoner .

2. Tilførsel fra private banker og

	

obligasjonsmarkedet 	

8,6

7,4
1,2

9,5

3. Tilførsel fra innenlandske
kilder (1+2=3)	 ...... _	 . _	 18,1

	
22,0

4. Tilførsel ved valutasalg 	 ,3	 - 2,1

5. Økning pengemengden (3+4=5) ... 	 12,8
	

19,9

Aktuell kommentar

Pengemengden vokste med 19,9% gjennom 1984, noe som er den høyeste vekstrate
som er registert siden Norges Bank begynte med regelmessige beregninger av penge-
mengdeveksten, i artikkelen påpekes en del forhold som kan ha bidratt til denne høye
veksttakten. Tradisjonelle forklaringer som sterk inntekstvekst og  høyt rentenivå i Norge
sammenliknet med utlandet har trolig spilt en rolle. En del av utviklingen må imidletid
forklares ved spesielle forhold, som nedbygging av reguleringene pi kredittmarkedet,
okt annenhåndsomsetning av boliger, aksjer og obligasjoner samt reduserte boliginves-
teringer. Mye av veksten kan bli kilde til okt etterspørsel i tiden framover, noe som kan
tilsier at det er behov for en 'strammere pengepolitikk. Usikkerheten om tolkning av tall,
og om hvilke virkninger pengepolitikken har på realøkonomien, tilsier imidlertid at en
bar være forsiktig med a foreta drastiske omlegginger i virkemiddelbraken.

Utviklingen i pengem engden
gjenno m1984 og 1985')

AV
HARALD BOHN OG
JAN FREDRIK QVIGSTAD*

Pengemengden (M2)
vokste med 19,9% gjennom
1984. Veksten var særlig
sterk gjennom andre halv-
år. Dette er den høyeste
vekstraten som er registrert
siden en i Norges Bank be-
gynte med regelmessige
beregninger av utviklingen

pengemengden. Denne
utviklingen var ikke forut-
sett, Det offisielle anslaget
for 1984 gitt i oktober 1983
var på 10,2%. Så sent som
desember 1984 var ansla-
get på 12,8% Hvorfor vokste
pengemengden så sterkt?
Kan veksten forklares ut fra
vanlig teori eller er det spe-
sielle forhold som ligger
bak? Hva kan konsekven-

1 ) Vi vil takke blant annet Odd
Per Brekk, Audun Grønn, Michael
Hoel, Steinar Juel og Arild Lund for
kommentarer og bidrag.

*) Harald Bohn og Jan Fredrik
Qvigstad arbeider begge  i Norges
Bank. Bohn er avdelingssjef i Kre-
dittpolitisk avdeling, Qvigstad ass,
direkter i Utrednings- og informa-
sjonsavdelingen.

sen av en slik vekst bli for
de øvrige sentrale makro-
økonomiske variable? Be-
liever dramatiske tall å lede
til dramatiske konklu-
sjoner?

La oss feast se hva som
gikk galt med prognosen.
Tabell 1 viser anslagene
gitt i desember 1984 sam-
menlignet med endelig
regnskap. En ser at tilferse-
len fra statlige sektorer ble
mindre enn antatt (1,5 pro-
sentpoeng) og har dermed
bidratt til lavere penge-
mengdevekst. «Sprekken»
skyldes i sin helhet tilførse-
len fra

- private banker og obliga-
sjonsmarkedet (5,4 pro-
sentpoeng)

- valutasalg (3,2 prosent-
poeng).

Siden den innenlandske
likviditetstilførsel ble stone
enn forventet, skulle en ut
fra en monetær betalings-
balanseteori ha forventet at
tilførselen ved valutasalg
skulle ha blitt mindre enn
forventet.

Hadde en satt opp tabel-
len mer disaggregert, ville
en ha sett at det særlig var
utlån fra bankene og netto-
kapitalinngangen til publi-

kum fra utlandet som stod
for mertilførselen.

Utviklingen hittil i 1985
har ikke vært så dramatisk.
Veksten i forste halvår, målt
som årlig rate, var om lag
7%. Siste måneder har det
imidlertid igjen vært sterk
vekst i pengemengden.

Hvor interessant er utviklin-
gen i pengemengden?

1 mange land har utviklin-
gen i pengemengden vært
brukt som en av indikato-
rene på den nominelle
vekst i økonomien. Dermed
har myndighetene på et tid-
lig tidspunkt kunnet skaffe

seg informasjon om den
økonomiske utviklingen. En
svakhet med pengemeng-
den som indikator er selv-
følgelig at den ikke kan gi
noen fordeling av nominell
vekst på pris og kvantum.

Vel så interessant er det
at pengemengden har vært
brukt som en indikator på
hvor ekspansiv den okono-
miske politikken er. Dette
har også vært gjort i stig-
ende grad i Norge. Men i
folge teorien for små økono-
mier med faste valutakurser
og full kapitalmobilitet, har
myndighetene ingen mulig-
het til a fore en selvstendig
pengepolitikk. Rentenivået
vil bli bestemt av forholde-
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Figur L Forholdet mellom bruttonasjònalproduktet utenom
olje og sjøfart og pengemengden Pengemengden
målt ved utgangen av kvartalet

-FAirrisac
-EsTrycRT

Kilde:: Norges Bank

ne på de internasjonale
penge- og kapitalmarke-
der, og pengemengden blir
bestemt fra ettersporsels-
siden.

I praksis vil midlertid
myndighetene ha visse på-
virkningsmuligheter. For
det første vil ikke innen-
landske og utenlandske for-
dringer være perfekte sub-
stitutter, noe som er en for-
utsetning for de teoretiske
konklusioner nevnt ovenfor.
Dette innebærer for eks-
empel at nordmenn vil kun-
ne holde fordringer i nors-
ke kroner fremfor i valuta
selv om den innenlandske
renten er lavere enn renten

utlandet. Dessuten har vi
Norge en viss valutare
lering som gjør at kapital
ikke kan flyttes fritt over
grensene. Disse forhold
myndighetene en viss frihet

pengepolitikken. Det kan
derfor være av interesse ut
fra et styringssynspunkt
studere pengemengdeut-
viklingen.

En bor imidlertid innse at
det utenlandske renteni-
vået setter et bånd hvor det
norske rentenivået kan lig-
ge. Pengemengdeveksten
kan derfor bare styres in-
nenfor et tilsvarende bånd.
Mye tyder på at det norske
rentenivået den senere tid
har ligget nær evre grense
i dette båndet. Dersom en
tar sikte på å redusere pen-
gemengdeveksten gien-
nom et høyere rentenivk
og uten å endre valutakur-
sen, krever dette trolig inn-
føring av nye restriksjoner
på kapitalbevegelser mel-
lom Norge og utlandet,
samt at disse virker effek-
tivt.

Hva kan en forvente ut fra
standard teori?

I moderne portefeljeteo-
ri tenker en seg at akterene
(publikum) har en formue
som kan plasseres i ulike
finans- og realobjekter. Dis-
se objektene kan være sed-
ler, mynt, bankinnskudd,
obligasjoner, aksjer, fast ei-

endom etc. Objektene gir
ulik avkastning og likviditet
og er beheftet med forskjel-
lig grad av risiko. Akterene
vil så vurdere hvor mye av-
inntekten de skal konsume-
re og hvor mye de skal spa-
re slik at formuen øker.
Denne siste avveiningen er
et valg mellom konsum
dag og i fremtiden. Det an-
tas at dette valget tas ut fra
intertemporale nyttevurde-
ringer. Publikums etter-
spørsel etter penger er et
resultat av et portefeljevalg
og er avhengig av:

- rente på penger (+)
- rente . på andre plasse-

ringsformer (-)
- inntekt (+)
- formue (±)

Inntekts- og forrnuesutvik-
lingen

De fleste empiriske
undersøkelser stetter opp
under det som også er en
vanlig teoretisk antakelse -
nemlig at hvis inntekt og
formue begge oker med.
1%, så oker også etterspør-
selen etter penger med 1%.
Bruker vi et enkelt inntekts-

ål, feks. bruttonasjonal-
produktet (BNP) utenom
olje og *tart, så ekte det
med vet 9% fra 1.'13 til 1984.,
Veksttakten gjennom 1984
var trolig omtrent den sam-
me, likeledes veksten i for-
muen. Pengeettersporse-
len, forklart ved inntekts-
vekst og formuesutviklin-
gen, skulle dermed også
eke med vel 9% - eller om-
lag 21 milliarder kroner.
Den faktiske veksten i pen-
gemengden var 46 milliar-
der kroner. Det er følgelig
et egap» på omlag 2S milli-
arder kroner som m for-
klares av andre forhold. Om
en bruker andre inntekts-
mål, eller annen periodi-
sering, påvirker ikke dette
resultatene nevneverdig.
Figur I viser hvorledes for-
holdet mellom inntekt og
pengemengde har utviklet
seg på kvartalsbasis siden
1966.,

Trendmessig har penge-
mengden økt noe raskere

enn inntekten„ men det har
vært store avvik. i enkeltår.
Figuren viser at penge-
mengden mot slutten av
1984 var langt høyere enn
det den historiske trenden
skulle tilsii, men en obser-
verte også store avvik midt
på 1970-tallet,

Det kan tenkes at dersom,
transaksjonsvolumet øko-
nomien oker sterkere enn
inntekten, vil pengeetter-
spørselen eke noe sterkere
enn inntekstveksten skulle
tilsi. I 1984 var det en bety-
delig vekst i annenhånds-
omsetningen av ulike for-
muesobjekter som boliger,
aksjer ag obligasjoner og
en del spesielle forhold er
knyttet til denne type trans-
aksjoner.

- Når en bolig omsettes, vil
det antakelig være slik at
de nye eierne har en
høyere belåningsandel
enn selgerne. Selv om
noen av selgerne vil gå
inn i et annet hus i annen-
håndsmarkedet er det
grunn til å tro at økt om-
setning på boligmarke-
det har fort til høyere lik-
viditetsgrad hos publi-
kum. Det er ca. 1,6 millio-
ner boliger i Norge. Anta
at 1% var standardomset-
ningen tidligere og at
denne økte til 2% i 1984..

Anta videre at gjennom-
snittsprisen var 300 $ JAI

kr. pr. bolig. I så fall ekte
omsetningen med 4„8
milliarder kroner. Hvis
belåningsgraden ekte

ed teks., 90% av salgs-
summen, betyr det en lik-
viditetsøkning på 2,4 m1-
harder. Dette regneek-
semplet tyder på at den.
ekte annenhfindsomset-
ningen av boliger ikke
kan forklare noen stor an-
del av «gapet».
Dersom aktiviteten i an-
nenhåndsmarkedet for
aksjer og obligasjoner
øker„ vil en vente at akte-
rene vil enske å sitte med
likviditet slik at de kan
inn i markedet når en
god anledning byr seg..
Fra 1983 til i'  det
en 'tydelig vekst i an-
nenhåndsomsetningen av
aksjer og obligasioner.
På obligasjonssiden sto
bankene for mye av øk-
ningen, og det er derfor
grunn til g anta at veksten

obligasjonsomsetningen
har hatt begrenset virk-
fling på. likviditets-
veksten.

- Imidlertid har også aksje-
omsetningen vokst kraf-
tig gjennom 1 . For de
tre ferste kvartaler var
den tre ganger så stor
som i tilsvarende periode

Sosialøkonomen nr 8 1985
	

13



Figur 2. Rentedifferanser, Differansen mellom tre-måne-
ders eurokronerenten og tilsvarende rente på
mark, dollar og pund.

Kilde: Norges Bank

i 1983. Høyere inntjening
i næringslivet, endring i
skatteregler og mer opti-
mistiske fremtidsutsikter
har. fort til at næringslivet
har okt sin etterspørsel
etter aksjer. og drevet
opp aksjekursene. Når
bedrifter kjøper aksjer av
hverandre, blir likvidite-
ten værende i nærings-
livsektoren. Hvis en går
over fra en situasjon med
lave aksjekurser og null
omsetning i aksjemarke-
det til en situasjon med
dobbelt så liege aksje-
kurser og kontinuerlig
bytting av aksjer, vil en
vente at dette slår ut i
næringslivets etterspor-
sel etter likviditet. Næ-
ringslivet er da også den
sektoren som hadde ster-
kest likviditetsvekst i
1984, uten at aksjeomset-
ning kan forklare noen
stor del av gapet på 25
milliarder kroner.

Avkastningen på penger og
alternative plasseringer

Kan så «gapet» forklares
ved utviklingen i renten på
penger og avkastningen på
alternative innenlandske og
utenlandske plasseringer?
Over en årrekke har en sett
at renten på penger grad-
vis har okt. Dette har tatt
form av okt rente på anford-
ringsinnskudd, innføring av
trappetrinnskonti, m.m.
Siden stadig nye konto-

typer har vunnet innpass, er
det vanskelig å måle denne
utviklingen. Det er imidler-
tid skjedd en rentehevning
også for alternative innen -

landske finansielle plasse -

ringer. Likevel er det blitt
relativt sett mer lønnsomt å
holde penger sammenlig-
net med for noen år siden.
Det er nå mulig å få inn-
skuddsrenter som fullt ut er
konkurransedyktige med
obligasjonsrentene. Dette
kan ha bidratt noe til den
store pengemengdevekst
en opplevde gjennom 1984.
Empiriske studier tyder
imidlertid at pengeetter-
sporselen er lite renteela-
stisk. De store kvantitative
utslagene kan derfor neppe
forklares.

En av plasseringsmulig-
hetene for husholdninger er
14.ep av realkapital i form
av boliger. Mens boligin-
vesteringer gjennom mye
av etterkrigstiden har vært
en gunstig spareform, har
mange forhold bidratt til at
denne spareformen de sis-
te år har gitt lavere forven-
tet avkastning enn for, bla.
usikkerhet om skatteregler,
demografiske forhold og
okt tilbud på grunn av mer
effektiv utnyttelse av eksi-
sterende boligmasse. Disse
endringene i rammebetin-
gelsene på boligmarkedet
forte til et stone utbud av
brukte boliger. Prisen sank,
noe som forte til en vesent-
lig reduksjon i formuen til

husholdningene. Det er
som nevnt 1,6 millioner bo-
liger her i landet. Med de
forutsetninger som er nevnt
foran, utgjør boligformuen
kr. 480 milliarder. En reell
nedgang i boligprisene
med 10 % representerer da
et formuestap på kr. 48 mil-
liarder for husholdningene.
Fordi en vesentlig del av
boligene er belånt, vil en
prisnedgang i boligmarke-
det få en forholdsvis stone
virkning på den egenkapi-
tal husholdningene har
liggende i boligen.

Ved så store endringer i
den relative avkastning på
penger sammenlignet med
investeringer i boliger, og
med en så stor reduksjon i
husholdningenes formue
som her antydet, kan en
vente to reaksjoner fra hus-
holdningenes side. Den

ene er at en stone andel av
den løpende sparing vil bli
kanalisert til pengesparing
fremfor boligsparing. Den
andre effekten er at hus-
holdningenes sparerate vil
fake i et forsøk på å bygge
opp igjen noe av det for-
muestapet som fant sted.

Den forste av disse effek-
tene kan en forsøke å kvan
tifisere ved å ta utgangs-

-

punkt i antall boliger som
blir bygd hvert år. I 1984
ble det bygget ca. 11 000
færre boliger enn det eta-
blerte monsteret, men det-
te ble delvis oppveid av okt
standard, oppussing og ut-
bedring. I folge nasjonal--
regnskapet var boliginves-
teringene 3-4 milliarder
lavere enn «normalt». Disse
pengene skulle da omplas-
seres og mulighetene var A:

Tabell 2. Norske sektorers bankinnskudd i utlandet. Mill. NOK
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- låne mindre
- eke pengeettersperselen
- eke plassering i andre fi-

nansielle fordringer.
Det er all grunn til å tro at

en stor del av midlene gikk
med til å fake likviditetsgra-
den. Likevel vil dette altså
maksimalt kunne bidra
med 3-4 milliarder i forkla-
ringen av pengemengde-
veksten.

I hvilken grad hushold-
ningenes sparerate økte i et
forsøk på å bygge opp for-
muestapet, er langt vanske-
ligere å anslå.

Rentedifferansen overfor
alternative finansielle plas-
seringer i utlandet kan ha.
betydd en del. Nærings-
drivende som har inntekter
og utgifter i valuta, har ad-
gang til å opprette arbeids-
valutakonti i utenlandsk
bank. For andre enn rede-
rier, forsikringsselskaper
og fondsmeglere skal opp-
rettelsen godkjennes av
Norges Bank. Norges Bank
kan dessuten etter særskilt
søknad samtykke i at næ-
ringsdrivende som har en-
ten inntekter eller utgifter i
valuta, oppretter arbeids-
valutakonti i utenlandsk
bank. Tilførsel av midler til
slike konti ved direkte salg
/av kroner vil bare kunne
skje etter tillatelse fra Nor-
ges Bank, mens overforin-
ger til norske fra utenlands-
ke konti kan skje fritt. Alt i
alt praktiseres valutaregu-
leringen på dette området
forholdsvis liberalt, noe
som gjor at bankinnskudd i
utlandet for deler av publi-
kumssektoren er et nært
substitutt til penger. For
salg og kjøp av utenlandske
aksjer/obligasjoner er det
nå en liberal regulerings-
praksis, noe som bidrar til
at også slike plasseringer
kan være nære substitutter
til penger. Slike plasserin-
ger har imidlertid tradisjo-
nelt hatt mer langsiktige
formal.

I forste halvdel av 1984
var det en positiv rentedif-
feranse på kroneinnskudd i
forholdet til gjennomsnittet
av en del viktige valutaer

på ca. 4% jfr. figur 2. Varia-
sjoner innenfor svingnings-
marginene for kronekursen
kan imidlertid fort spise
opp denne rentedifferan-
sen. Etter september 1984 -
da kronen ble plassert i
ovre del av svingningsmar-
ginene - forsvant dette
kursrisikoelementet. Riktig
nok kunne en fortsatt risi-
kere en kronenedskriving,
men innenfor svingnings-
marginene kunne kronen
kun appresieres. Norske
sektorers beholdning av
bankinnskudd i utlandet falt
da også mot slutten av året,
jfr. tabell 2. Obligasjonsbe-
holdningene viste ingen
spesiell utvikling. Reduk-
sjonen i bankinnskuddene
var nær 5 milliarder kroner
gjennom 4. kvartal og nær
3 1/2 milliard kroner i for-
hold til gjennomsnittet av
de forste 3 kvartalene. Ka-
pitalinngangen til publikum
i 1984 skjedde i de sekto-
rene som tradisjonelt har
stått overfor valget mellom
å holde fordringer i kroner
eller valuta - nemlig sjø-
farts- og oljesektoren. I dis-
se sektorene er det også
relativt store bedrifter som
ofte har egne avdelinger
med spesifikk oppgave å
drive finansforvaltning. En
må derfor forvente at rente-
følsomheten er stor.

Andre forhold
Gjennom 1984 ble en

rekke direkte reguleringer
på kredittmarkedet avvik-
let. Markedet ble således
mindre preget av rasjoner-
te delmarkeder enn tidlige-
re. Den siste tiden har det
vært lett å få lån til gjeld-
ende rente. Mange hus-
holdninger har trolig foil en
viss usikkerhet ved hvor-
vidt dette skal vedvare, el-
ler om en vil vende tilbake
til det vante rasjoneringssy-
stemet. De som har forven-
tet streng rasjonering i
fremtiden, har trolig i noen
grad tatt opp lån for å byg-
ge opp likviditet. Dette har
kunnet skje blant annet ved
at de har lånt mer enn
strengt tatt nødvendig ved

boligkjep eller anskaffelse
av varige forbrukergoder.

Videre har utviklingen av
direkte reguleringer fort til
at innskudd/utlån som
gere ble gitt av finansie-
ringsselskap eller i det ure-
gulerte marked har blitt tatt
inn igjen i bankenes balan-
se. Dette har bidratt til
vekst i M2. Tidligere har en
anslått omfanget av slike
overforinger i 1984 til 4 - 6
milliarder kroner. Det er
mulig at disse anslagene
undervurderer de overfo-
ringer som fant sted.

Dersom det inntrykket
festner seg at liberalise-
ringsprosessen ikke vil bli
reversert, skulle en forven-
te at likviditetsbehovet blir
mindre. Det er mindre
grunn til transaksjonsmoti-
vert pengehold dersom en
kan lånefinansiere de an-
skaffelser en måtte ønske
foreta. Dette tilsier således
at en bor forvente avtak-
ende pengemengdevekst
utover i 1985/86.

Ulike definisjoner av pen-
ger - betyr det noe?

I litteraturen diskuteres
det om en bin bruke et sne-
vert eller et vidt pengebe-
grep som styringsmål. I
Norge har en, i tillegg til
andre styringsmål som ren-
ter, kreditt-tilførsel og
innenlandsk likviditetstilfør-
sel, valgt et relativt vidt be-
grep - M2. Dette valget har
dels sin bakgrunn i at ulike
former tidsinnskudd er dis-
ponible på kort varsel og
kan brukes til transaksjons-
formal. Et vidt pengemeng-
debegrep er dessuten
mindre følsomt for finansiel-
le innovasjoner enn et mer
snevert begrep.

Vi skal se på utviklingen i
fire forskjellige penge-
mengdebegrep. Vi har
brukt folgende definisjoner.

M1: Sedler og mynt, inn-
skudd på anfordring,
ubenyttede kassekre-
ditter og byggelån.

M2: M1 tidsinnskudd. De
nye banksertifikatene
er også inkludert i den-

ne definisjonen. Dette
er det «offisielle» pen-
gemengdebegrepet.

M3: M2 + innlån i finansie-
ringsselskaper (som er
et alternativ til særinn-
skudd i bank) fratruk-
ket selskapenes inn-
skudd i bank, dvs. en
har gjort selskapene
om til «banker». I be-
grepet har en også in-
kludert plasseringer i
det regulerte marked
(som også er et alter-
nativ til særinnskudd i
bank), registrert ved
garantiomfanget.

M4: M3 + publikumssekto-
rens bankinnskudd i
utlandet.

Figuren 3 viser vekstra-
ten for de ulike penge-
mengdebegrepene. Det er
selvfølgelig forvirrende å
vise så mange baner i én og
samme figur. Men en får
likevel et hovedinntrykk -
nemlig at vekstratene for
de ulike begrepene er
ganske ensartet. Banene
ligger innenfor et «bånd».
De enkelte vekstratene kan
bytte plass innbyrdes i det-
te «båndet», men det gir
antakelig mer uttrykk for at
det er tilfeldig hvor en har
trukket grensen mellom de
ulike definisjonene. En an-
nen lærdom av figuren er
bredden på «båndet». Godt
øyemål tilsier at bredden er
ca. 2-3 prosentpoeng. En
bor derfor ha bredden på
dette båndet i bakhodet når
en kommenterer utviklin-
gen i pengemengden.

Av utviklingen innen
«båndet» er det verdt å
merke seg at vekstraten for
M2 lå under M3 fram til 4.
kvartal 1983. Dette har tro-
lig sammenheng med de
omtalte direkte regulerin-
ger som ble avviklet ved
utgangen av 1983. Etter det-
te har vekstratene vært
sammenfallende. En ser

- også i figuren at M 1 ligger
øverst i båndet. Dette må
sees i sammenheng med.
økte renter på sjekkdispo-
nible innskudd, jfr. omtale
foran. Videre ser en at M4
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Figur a Utviklingen i MI„ M2, Ma M4.. Prosentvis vekst
fra samme måned året r.
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ligger nederst i «båndet»
fra og med slutten av 1983.
Dette har sammenheng
med den omtalte rentedif-
feransen mellom norske og
utenlandske bankinnskudd,.

Folgene av den sterke
viditetsveksten

Mye kan tyde på at en
del av den sterke
likviditetsveksten til dels
skyldes spesielle faktorer
som gjorde seg gjeldende
gjennom 1984. En del av
disse faktorene var av en
slik karakter at det er rime-
lig å tro at mye av veksten
er blitt absorbert i økono-
mien, Mye kan imidlertid
tyde på at pengemengden
likevel har vokst utover hva
en vil betrakte som et lang-
tids likevektsnivå. Dersom
dette er riktig, vil en vente
å se resultater av den ster-
ke likviditetsveksten gjen
nom 1985 og 1986. Et resul-

-

tat kan være en avdemping
av likviditetsveksten som
folge av at aktorene sikter
seg inn mot likevekstba-
nen. En har observert en
noe svakere likviditetsvekst
gjennom forste del av 1985,

1/84 2/84 3184 4/84 1/85

men den har tatt seg opp
igjen de siste månedene,

Videre vil hay likviditet
hos publikum kunne slå ut
økt etterspørsel etter varer
og tjenester. Dette kan lede
til produksjonsøking. En in-
dikasjon på at dette kan ha
skjedd er den sterke pro-
duksjonsvekst en har hatt
gjennom 1. halvår 1985,
hvor veksten i BNP ekskl.
olje og sjofart av Statistisk
Sentralbyrå er anslått til 6%,
årlig rate. Videre kan
sterk økning i ettersporse-
len bidra til «press i økono-
mien.. Vi kan dermed
økte avansemarginer
høyere limnskostnader - og
høyere priser. Over det sis-
te halvåret har en sett ten-
denser til prisstigning på
bruktboligmarkedet, og de
siste tallene for kon-
sumprisindeksen tyder på
at veksten også der har til-
tatt. Det er imidlertid van-
skelig å forutsi hvordan føl-
gene av likviditetsveksten
vil fordele seg på disse uli-
ke størrelsene men det er
vel grunn til å anta at en
neppe kan ha en årlig real-
vekst på 6% over lang tid
for en støter på kapasitets-
problemer.

Pragmatisk holdning
Den økte pengemeng-

den kan de's tilskrives

- sterk inntektsvekst
- høyt rentenivå i Norge

sammenlignet med utlan-
det, noe som igjen bar
sammenheng med den
ubegrensede retten til å
trekke renteutgifter fra
på inntekt når skatt skal
beregnes.

Rentenivået på penger
forhold til andre innen-
landske fmarisielle for-
dringer antar å ha spilt helt
marginal rolle .

Men også spesielle for-
hold kan ha spilt en rolle
1984, blant annet

- nedbyggingen av regule-
ringene

- okt annenhåndsomset-
ning av boliger, aksjer og
obligasjoner

- reduserte boliginveste-
ringer.

Visse varsellamper bor
imidlertid begynne å lyse
når mye av utviklingen må
forklares av «spesielle for-
hold.. En del av den likvidi-
teten som er bygd opp ut
fra disse forholdene, kan bli
en kilde til økt etterspørsel
-tiden fremover. Historien i
1984 er derfor ikke et argu-
ment for en slakkere pen-
gepolitikk i 1985 - snarere

tvert i mot. De lærdomme-
ne en kan trekke er:

- Det hadde vært en fordel
ut :fra etterspørselsregu-
leringen å oppretthol-
de .kapitalreguleringen
overfor utlandet, selv om
det kan reises flere til-
budssideargumenter mot
dette,	 .

- Av samme grunn hadde
det vært ønskelig å redu-
sere .fradragmulighetene
for renter

7 Det barde ka.ns.kje skje
en viss renteheving Hen-
synet til kapitalinn-
gangen fra utlandet set-
ter •imidlertid grenser for
hvor langt en kan. gå i
denne retning

- En mindre ekspansiv fi-
nanspolitikk ville gjøre

. det lettere å gjennomføre
pengepolitiske innstram-
ninger uten for sterkt
press på rentenivået.

Det er imidlertid usikker-
het både omkring tolknin-
gen av pengemengdetalle-
ne og om hvilke virkninger
pengepolitikken har på
realøkonomien. En bør der-
for være forsiktig med å for-
eta drastiske omlegginger
virkemiddelbniken. I ste-
det bør en anta en pragma-
tisk holdning med en grad-
vis justering av virkemidle-
ne for å nå de avledede
måltall

4/82 1/83 2/83 3/83 4183
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Amerikansk økonom isk politikk

ALBERT REES:
Striking a Balance. Making
National Economic Policy.
The University of Chicago
Press, Chicago and Lon-
don, 1984.

Albert Rees er en kjent
amerikansk okonom, Han
har vært professor i Prince-
ton og Chicago, og innehatt
viktige stillinger i den arne-
rikanske statsadministrasjon.
Han var tilknyttet staben for
presidentens økonomiske
råd i 1954-55 og var sjef for
Rådet for lenns- og prissta-
bilisering i 1974-75. Han er
nå direktør for Alfred P.
Sloan Foundation,

Rees har derfor en solid
bakgrunn for å skrive en,
bok om amerikansk &ono-
misk politikk, og dette viser

klart igjen i Striking a ba-
lance. Stadig vekk ser man
bevis for at forfatteren er en,
mann som har interessert
seg sterkt for disse spins-
mål, og at han hatt dem tett
inn på livet. Han kjenner sitt
emne til minste detalj, og
han har en fremragende
evne til å skrive klart og
enkelt. Han viser stadig hva
som er det viktigste, og det
er litt av en triumf å kunne
pakke så meget insikt
inn i en bok på 120 si-
der. Amerikanske fagøko-
norner vet naturligvis det
meste av dette på forhånd,
men for den interesserte
legmann og for utenlandske
fagfeller, er boken et fann.

Disposisjonen er enkel. I
del I om målene for politik-
ken, drøfter hem full syssel-
setting, stabile priser, vekst
og effektivitet, balanse
utenriksøkonomien og av-
veining av de forskjellige
målene. Del II om virke-
midlene har også seks ka-
pitler: Skatter og offentlige
utgifter, offentlige låneopp-
tak og offentlige utlån, pen-
gepolitikk, lønns- og pris-
kontroll og inntektspolitikk,
offentlig reguleringer og
statsbedrifter, handelspoli-
tikk. Del III om den politis-
ke prosess, gir først en inn-
føring i den institusjonelle

oppbygging, dvs forholdet
mellom Kongressen. Presi-
denten og de selvstendige
direktoratene.. 1 et kort
sluttkapittel folger så en
drøftelse av det politiske
spill bak formuleringen av
den økonomiske politikk

Rees legger særlig vekt
på utviklingen i de senere
år, men han griper også fle-
re ganger så langt tilbake
som til Roosevelt-perioden„
Han hevder at Roosevelt og
Reagan er de presidenter i
nyere tid som best har mak-
tet å få sine lovforslag gjen-
nom i Kongressen. Dess-
verre omtaler han ikke Lyn-
don Johnson. Forfatteren
sammenlikner også finansie-
ringen av Korea-krigen og
Viet Nam-krigen. I det for-
ste tilfelle ble skaftene he-
vet omtrent umiddelbart for

soå finansiere krigmkost-
ningene, mens det ikke
skjedde i det siste tilfelle.,
Den forste krigen fikk der-
for ikke synderlig prisut-
slag, mens inflasjonen i USA
skjøt fart noen etter de
store uttellingene i Viet
Nam - samtidig med The
Great Society-reformene -
satte

Rees synes å ha et meget
balansert syn når det gjel-
der de forskjellige ny-ori-
enteringer som har vært

forsekt i amerikansk poli-
tikk. Han viser at erfaring-
ene fra brsokene på inntekts-
politikk ikke, er særlig opp-
muntrende„ og han peker
på de klare begrensninger
både i supply side-orientert
politikk og i den ensidige
monetarisme.

Forfatteren prediker in-
tet budskap.. Han.  er ikke av
de økonomer som setter
seg på sine heye hest og
sier at politikerne er for
dårlige, at de ikke har mot
til å si nei og at de ikke er i
stand til å fore en konsistent
politikk, Hvis Rees har et
budskap, er det heller å vi-
se at økonomisk politikk er
komplisert og hvorfor det
er det.. En side er at man
beveger seg i et terreng
med stor usikkerhet.. En an-
nen er at eykonomisk poli-
tikk er et sentralt element i
maktkampen mellom for-
skjellige grupper i samfun-
net. Men ingen som leser
Rees bok kan være i tvil om
at forfatteren mener at det
er vitalt å forstå de ekono-
miske sammenhenger, og
at økonomisk analyse er et
meget nyttig verktøy. •
den måten er Rees en emi-
nent talsmann for sosialøko-
nomien som fag.

Preben Munthe

LØNNSSTATISTIKKEN  1985
Alle medlemmer av foreningen og andre økonomer uteksaminert ved Universitetet i Oslo har fått tilsendt
skjema . Innsendingsfrist er 30, september. Resultatet publiseres i Sosialokonomen nr. 1/86.
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Oligopol og spillteori

Spillteoretiske betraktningsmåter har etter hvert fått en
vid anvendelse innen samfunnsvitenskapene. I denne
artikkelen vises det med utgangspunkt i et talleksempel
en duopolsituasjon som formelt sett er identisk med det
som i spillteoretisk litteratur omtales som «fangens di-
lemma»: Isolert sett vil det bonne seg for hver produsent å
tilpasse seg på en måte som er dårligere enn om produ-
sentene samarbeider ved å danne kartell. Hvis kartell

AV
VIDAR RINGSTAD

En fruktbar og mye brukt analysemetode for atferd til
markedsdeltakere med innflytelse på markedsresultatet
er den såkalte spillteori. Den går ut på å analysere
strategier som de enkelte deltakerne kan velge og den
atferd og det markedsresultat dette innebærer. Et sen-
tralt punkt er det her at det en markedsdeltaker gjor har
betydning for de andre markedsdeltakerne. Sentralt i
denne litteraturen står det også at markedsdeltakerne
meget vel vil kunne velge en strategi som alle taper på
sammenlignet med en situasjon der de ser sine interes-
ser i fellesskap og samarbeider. 1)

Fangens dilemma
Dette er et poeng som ofte blir illustrert ved det

såkalte «fangens dilemma». Dette går i korthet ut på
folgende: To personer som sammen har begått en for-
brytelse blir tatt av politiet, men politiet har dårlige
beviser og hver for seg blir de tatt til avhør. Hver kan
antas å vite at om han holder tett vil han få f. eks. 5 års
fengsel dersom den andre også holder tett og 20 år
dersom den andre forråder ham. Videre kan det antas at
om en fange forråder den andre og den andre holder tett
går førstnevnte fri mens begge får 10 år dersom de
forråder hverandre.

Vi kan i dette eksemplet sette opp de' ulike mulige
utfall som i tabell 1. I hver «rute» er antall år som fange 1
blir idømt plassert nederst til venstre mens det tilsvar-
ende tall for fange 2 er plassert øverst til høyre.

Tabell 1. Fangens dilemma. Et talleksempel.

blir dannet vil produsentene ha et insitament til å lure
den andre ved å produsere mer enn det som gir størst
kartellfortjeneste. I artikkelen blir det også gått noe inn.
på forhold som mer generelt påvirker samarbeidsmulig-
hetene mellom produsenter. Det blir også gitt eksempel
på en toprodusentsituasjon som ikke korresponderer
med «fangens dilemma».

Vi ser nå lett av denne tabellen at for begge fanger vil
den beste strategien isolert sett være å forråde den
andre, for uansett hvilken strategi den andre velger vil
den fore til lavest straff. Vi ser imidlertid også at begge
parter ville tjene på å samarbeide fordi dette ville fore til
5 års fengsel for begge, mot 10 år dersom de valgte det
som hver, isolert sett anså som den beste strategien.
Dette er en illustrasjon på et fenomen som går igjen i
mange sammenhenger og som har bidratt til at det
spillteoretiske analyseapparatet er blitt stadig mer an-
vendt både innenfor samfunnsøkonomiske problemstil-
linger og i andre samfunnsvitenskaper. 2) En har altså her
en situasjon der det valg som for den enkelte synes best
Rarer til et dårligere resultat enn om de involverte parter
så sine interesser i sammenheng og foretok sine disposi-
sjoner i samsvar med det.

Duopolistens dilemma
For ä illustrere relevansen av dette analyseverktøyet i

forbindelse med markeder med fåtallsdominans kan vi
bygge på et talleksempel som jeg har brukt annetsteds. 3)
Det er her snakk om to produsenter som alternativt er
antatt å tilpasse seg som Cournot-duopolister 4) og som
kartellmedlemmer.

Vi går ut fra at de har kostnadsfunksjonene:

K1 = 100 - 20X 1 + X
(1)

K2 = 100 + 0,5X 22

der X 1 og X2 er produksjonen til de to produsentene.
Det er videre forutsatt at markedets ettersporselsfunk-

sjon er:

(2) p= 100 - X

Strategi
for
fange 1

Strategi for fange 2

Holder
	

For-
tett
	

råder

Holder	 5	 0
tett	 5	 20

For-	 20	 10
råder	 0	 10

der X = X 1 + X2.
Fortjenestefunksjonene til de to produsentene er:

F (X i ; X2) = pX 1 - K1

(3)
F2 (X2 ; X1) = PX2 K2   

2) Jfr. Hernes (2) og Johansen (4).
3) Jfr. Ringstad (6) avsnitt 7.3. Det var Dag Aasland (1) som gjorde meg

oppmerksom på denne anvendelsen av talleksemplet.
4) Jfr. Nicholson (5) kap. 14.    1 ) Jfr, f. eks.: Hirshleifer (3), kap 13. og Ruffin and Gregory (7) kap. 30. 
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I duopoltilfellet velger produsent 1 den verdi på X 1

som gir maksimal verdi på F 1 og tilsvarende for produ-
sent 2. De to forsteordensbetingelse vi således får, gir
likevektsverdiene på X 1 og X2 og vi kan bl.a. finne hvor
stor fortjenesten er for de to produsentene.

Tilsvarende kan vi i kartelltilfellet finne de verdiene på
X i og X2 som gir maksimum av F 1 + F2 og hvor store F 1 og
F2 er i det tilfellet.

Som et kortvarig fenomen kan en også, som vi skal
komme tilbake til, ha at en produsent tilpasser seg som
kartellmedlem og den andre som duopolist. Vi kan da
finne produksjon og fortjeneste ved forsteordensbetin-
gelsene for maksimum av F 1 + F2 mhp. X 1 og maksimum
av F2 mhp. X2, alternativt forsteordensbetingelsene for
maksimum av F 1 mhp. X 1 og maksimum av F 1 + F2 mhp.
X2.

På dette grunnlag kan vi lage en tabell av samme type
som den for «fangens dilemma», der innmaten er fortje-
neste i stedet for antall år fengsel. Dette er gjorVtabell 2.
Hver produsent har altså to strategier; det i har kalt
kartellstrategien og duopolstrategien og hver vet også at
'den andre også har disse. Vi ser da, helt parallelt med
«fangens dilemma» at duopolstrategien er den beste for
hver produsent isolert set, ettersom den gir høyere for-
tjeneste uansett hvilken strategi den andre produsenten
velger. Vi ser likevel at dette gir dårligere resultat (målt
med fortjeneste) enn om begge hadde valgt den andre
strategien; kartelltilpasning. Det lønner seg altså for pro-
dusentene å samarbeide.

Det framgår imidlertid også av tabellen at i et kartell vil
det være incitament til å avvike fra kartelltilpasningen
fordi det for den enkelte produsent (men ikke for kartel-
let som helhet) vil bonne seg å produsere mer. Hvis en
ikke har skikkelige kontrollordninger, straffemetoder el-
ler andre virkemidler for å unngå dette vil kartellet lett
bryte sammen.

Vi ser av tabellen at det beste resultatet vil en bedrift
oppnå dersom den får den andre til å tilpasse seg som

Vidar Ringstad ble cand, oecon ved Universitetet i
Oslo i 1965, og dr, philos i 1971. I tiden 1971-73 var han
forsker i Statistisk Sentralbyrå og har siden vært knyttet
til Telemark distriktshøgskole, foist som undervisnings-
leder og fra 1979 som hogskoledosent.
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Tabell 2. Eksempel på anvendelse av spillteori i et to-
tilbydertilfelle,

Strategi for bedrift 2

Kartell-	 Duopoltil-
tilpasning	 pasning

Kartell-	 900
	

1076
Strategi	 tilpasning

	
1100
	

860
for
bedrift 1	 Duopoltil-	 700

	
873

pasning
	

1252
	

1016

kartellist mens den selv tilpasser seg som duopolist.
Dette kan imidlertid ikke være noen varig situasjon,
dersom den andre produsenten i det hele tatt skjønner
hva som foregår, ettersom dette jo er det dårligste alter-
nativet for han.

Vi kan imidlertid tenke oss at slik tilpasning kan skje
som et kortvarig fenomen i forbindelse med folgende
markedssituasjon: De to produsentene har analysert
situasjonen og funnet ut, som påpekt ovenfor, at den
beste strategien de kan velge hver for seg er duopoltil-
pasning. De innser imidlertid at kartelltilpasning vil være
det beste for begge parter sett under ett og at begge vil
ha høyere fortjeneste enn om begge tilpasser seg som
duopolister. De danner derfor kartell. De innser også at
hver av dem i alle fall på kort sikt, har fordel av å lure den
andre. Hvis f.eks. produsent 1 prover å lure produsent 2,
vil førstnevnte kunne øke fortjenesten sin med 152. Den
andre vil imidlertid oppdage dette ved at han får solgt
mindre og fortjenesten går ned med 200. Det som da vil
skje er enten at produsent 1 må innordne seg kartellet på
nytt eller at det blir oppløst. I det siste tilfellet ender en
altså opp i det rene duopoltilfellet igjen via situasjonen
nederst til venstre i tabell 2. Dersom det er produsent 2
som prover å lure produsent 1 vil en kunne ende opp i
duopoltilfellet via situasjonen øverst til høyre i tabell 2.
Og dersom begge prover å lure hverandre vil de ende
opp i duopoltilfellet direkte.

Parallelliteten til «fangens dilemma» er klar. Hvis fan-
gene kjenner hverandre godt og de på forhånd har avtalt
ikke å forråde hverandre dersom de blir tatt, eller de får
anledning til å kommunisere under forhørene, vil de altså
begge kunne holde tett og på den måten oppnå det som
for begge samlet er den beste situasjonen.

Men som vi ser er incitamentet for hver til å lure den
andre klart til stede. Dersom f.eks. fange 1 er en skurk i
mer enn en forstand, kan han inngå en avtale med den
andre om å holde tett, men bestemme seg for A. forråde
ham. Dersom da den andre holder seg til avtalen vil den
forste bli satt fri mens den andre får 20 år. Dersom den
andre også er av samme typen, vil de altså ende opp
med 10 år hver.

Faktorer som påvirker mulighetene for kartelletablering/
samhold

Et naturlig spørsmål å stille i tilknytning til det vi har
vært inne på ovenfor er folgende: Hvilke forhold i marke-
det er det som stimulerer til samarbeide mellom partene
for å få okt fortjeneste og hvilke forhold påvirker overle-
velsessannsynligheten til en samarbeidsordning som blir
etablert? Dette har særlig interesse i forbindelse med
nærings- og markedspolitiske overveielser ettersom
konkurransebegrensende avtaler jo kan virke meget
uheldig for ettersperrerne.
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Av de faktorer som i denne forbindelse synes særlig
viktige kan derfor bust nevnes:

• Legale hindringer. Dvs. at myndighetene ved lovgiv-
iaing hindrer konkurransebegrensende avtaler. Dette er
tilfelle her i landet, jfr. prisloven av 1952. Det er likevel
lite trolig at en på denne måten hindrer alle avtaler av
denne typen. Det er grunn til å tro at det vil bli gjort
forsøk på omgåelse av lovgivningen ved  å etablere munt-
lige og uformelle avtaler som jo vil være nesten umulige
å kontrollere.

Lovgivningen kan også virke motsatt, dvs. at konkur-
ransebegrensende avtaler får lovbeskyttelse. Dette er
Leks. tilfelle her i landet når det gjelder omsetningsorga-
nisasjonene i primærnæringene. Disse er egentlig salgs-
kartell, men vil ikke uten videre kunne utnytte sin makt-
stilling i markedet. De er også pålagt en del «sarnfunns-
oppgaver» som sikring av tilgang på viktige matvarer
over hele landet, iverksetting av tiltak for å redusere
prisvariasjoner av sesongmessig karakter osv.

Av andre forhold er følgende mest omtalt i litteraturen
og undersøkelser som er foretatt viser da også at de
spiller en rolle i praksis.

• Mange tilbydere. Dess flere tilbydere det er i marke-
det, dess mer vil en kunne regne med at de ville tjene på
en konkurransebegrensende avtale ettersom en vil
kunne regne med en negativ samvariasjon mellom antall
tilbydere på den ene siden og markedspris og samlet
fortjeneste på den andre. 5) På. den annen side er det
vanskelig å få etablert et bindende samarbeid mellom
Mange parter, Det kan også være problemer med kon-
trollen av at de enkelte ikke prover A lure de andre når
det er mange deltakere, Derfor vil det også være van-
skeligere :å holde et samarbeid intakt på lang sikt når det
er mange enn når det er få parter, om en da i det hele tatt
makter å etablere en avtale.

• Lave etableringsskranker. Parter som vurderer et sam-
arbeid med sikte på å redusere konkurransen i marke-
det slik at markedsprisen og fortjenesten blir høyere, vil
måtte ta i betraktning sannsynligheten for nyetableringer
i markedet. Er det lett å få til slike nyetableringer kan
partene finne ut at et samarbeide ikke er lonnsomt
ettersom nyetableringer jo vil bringe pris og fortjeneste
til partene nedover igjen. Det kan således bli en periode
med dårligere fortjeneste enn om de ikke hadde inngått
et samarbeide. Dette vil gjelde for produkter som er
standardpregede, som ikke krever spesielle ressurser
(som ikke alle rår over eller som ikke er i vanlig salg),
spesiell kompetanse, patentretter og som innebærer små
faste kostnader i produksjonen.

Dersom partene som vurderer samarbeid har store
økonomiske ressurser sammenlignet med potensielle ny-
etablerte bedrifter, vil de også i tilfelle med lave etable-
ringshindringer kunne finne et samarbeid lennsomt. De
vil da ved priskrig kunne ta knekken på bedrifter som
søker å etablere seg. Hvis det er klart at dette er
partenes politikk, vil neppe noen forsøke  å etablere seg,
slik at dette i seg selv er en etableringshindring.

9 Heterogene produkter. Dersom partene framstiller et
produkt som er klart definert, vil det være lettere å få til
et samarbeide, og spesielt .holde samarbeidet intakt over

5) jfr. Vislie og Aasness (8).

lengere tid enn om det er snakk om et inhomogent
produkt som det altså finnes mange varianter av. Det kan
således være lettere å få til en avtale og holde avtalen
ved like for råvarer som olje, tinn, jern osv. enn for biler,
husholdningsartikler, flyreiser osv . For de sistnevnte pro-
duktene er det jo mange varianter, noe som gir godt
grunnlag for partene til å lure hverandre, ved at de
forsøker å trekke til seg en større enn esin» del av
markedsettersporselen. Det kan feks. utvikles en ny
biltype som ilcice er direkte sammenlignbar med
eksisterende og som produsenten derfor har et visst
spillerom for å sette en «selvstendig» pris på. Flyselskap-
ene kan tilby gratis drinker, mat, film osv. for å gi sitt
produkt en spesiell «profil» i markedet slik at de kan
oppnå stone andel av passasjerene på bekostning av
partnere i avtaler som er inngått for A begrense konkur-
ransen i fl enester.

f) Hoy innovasjonstakt. Dersom det skjer stadig produkt-
utvikling eller annen teknologisk og organisasjonsmessig
innovasjon vil det være vanskelig å holde et samarbeid
intakt på lengere sikt. Dette har selvsagt sammenheng
med at forutsetningene for samarbeidet stadig vil endre
seg og det kan være vanskelig å endre avtalene tilsvar-
ende uten at samarbeidet ryker.

• Ustabilt marked. Dersom det skjer stadige endringer
ettersperselen vil det lett oppstå spenningstilstander i et
samarbeid. Både ved okt og redusert etterspørsel kan
det bli diskusjoner om fordelingen av endringene på de
enkelte produsenter. Spesielt problematisk kan det være
om det er tvil om karakteren av endringene, om de er av
forbigående, eller av mer permanent karakter.

• Store muligheter for å lure sine samarbeidspartnere.
Dersom en i forbindelse med avtalen inngår et lost og lite
forpliktende samarbeid, uten adgang til botlegging agi
eller annen form for straff av en part som bryter vilkårene
for samarbeid, vil det være stor sannsynlighet for sam-
menbrudd av samarbeidet. Denne sannsynligheten vil
være enda stone dersom en samtidig har hay innova-
sjonstakt, inhomogene produkter og/eller stor variasjon i
etterspørselen som omtalt ovenfor.

Eksempel på ikke-dilemma situasjon
Vi har ovenfor vist eksempler på spillsituasjoner som

innebærer at partene må samarbeide for at de skal
oppnå det som totalt sett er det beste resultatet.

Vi kan imidlertid lett finne eksempler på situasjoner
der valg av den strategi som for hver enkelt er den beste
også felier til det beste resultatet totalt sett for begge
parter. Dette kan vi illustrere med en annen del av
talleksemplet som vi har studert tidligere i denne artik-
kelen. Sett at de to produsentene har to strategier; tilpas-

Tabell 3. Ikke-dilemma situasjon, Et talleksempel,

Strategi for bedrift 2

Duopoltil-	 Pristaker-
pasning
	

tilpasning

Duopoltil-
	

873	 700
Strategi for	 pasning

	
1016	 700

for bedrift
nr. 1	 Pristaker-	 659	 548

tilpasning
	

956	 684
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ning som duopolist eller tilpasning som pristaker. Dette
kan f. eks. være i en situasjon der det er illegalt å danne
kartell slik at det alternativet er utelukket, Vi kan da lage
en tabell av nøyaktig samme slag som tabell 2, der
fortjenesten til de to produsentene i de ulike situasjonene
som kan oppstå inngår. 6) Dette er gjort i tabell 3.

Som vi ser av denne tabellen er duopoltilpasning den
beste strategien for begge parter uansett hvilken strategi
den andre parten velger. En vil derfor ende opp i «ren»
duopoltilpasning (dvs, i ruten øverst til venstre  i tabell 3)
og som vi ser er dette også den situasjonen som totalt sett
er best for de to produsentene.

6) Pristakeratferd innebærer at produsenten tilpasser seg slik at pris er
lik grensekostnader.

LITTERATURHENVISNINGER:
(1) AaSland, Dag: «Noen erfaringer med en ny lærebok». Sosialekono-

men nr. 4, 1984,
(2) Hernes, Gudmund: «Makt og avmakt.. Universitetsforlaget, Oslo

1975,
(3) Hirshleifer, Jack: «Price Theory and Applications». Prentice/Hall

International Editions. Second Ed. Englewood Cliffs N.J.  1980.
(4) Johansen, Leif: «Spillteori som grunnlag for samfunnsanalyse., Stats-

økonomisk Tidsskrift 1974. Også publisert i «Kriser og beslutnings-
systemer i samfunnsøkonomien». Universitetsforlaget, Oslo 1983.

(5) Nicholson, Walter: «Intermediate Microeconomics and its Applica-
tion», The Dryden Press. Third Ed. N, Y. 1983.

(6) Ringstad, Vidar: «Samfunnsekonomi 1: Mikro og markedsøkonomi».
Bedriftsekonomens Forlag, Oslo 1983.

(7) Ruffin, Roy J, and Paul R. Gregory: «Principles of Economics». Scott,
Foreman and Co, III, 1983.

(8) Vislie, Jon og Jørgen Aasness: «Om sammenhengen mellom mar-
kedsstruktur og antall markedsdeltakere.. Memorandum fra Sosial-
økonomisk institutt. Universitetet i Oslo 31/3-1977.

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET
SØKER

Forstekonsulenterikonsulenter
TIL UTREDNINGSAVDELINGEN

I Samferdselsdepartementets utredningsavdeling er ledig 2 stillinger som ferstekonsulent
(fast og vikar).

Avdelingens arbeidsområde omfatter utredning og økonomisk planlegging innen samferd-
selssektoren. Blant arbeidsoppgavene inngår analyser og utredninger vedrørende: kon-
kurranseforhold, investeringer, prissetting, økonomiske styringssystemer, nytt inntektssy-
stem for kommunene og fylkeskommunene m.m.

For stillingene kreves utdanning fra universitetet eller høgskole.  Relevant praksis fra privat
eller offentlig virksomhet ønskelig.

Ved eventuelt internt opprykk blir det ledig stilling som konsulent.

Lønnsbetingelser:
Stillingene lennes etter statens regulativ.
Ferstekonsulent: lennstrinn 24/25
Konsulent:	lønnstrinn 19-23
Fra lønnen trekkes 2% pensjonsinnskudd.

Nærmere opplysninger ved ekspedisjonssjef Steinar Kuli, tlf. (02) 11 94 81, eller under-
direkter Knut Renning, tlf. (02) 11 94 82.

Søknaden sendes innen 1. oktober til
Samferdselsdepartementet,
Mellergt, 1-3, Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo 1.

Sosialøkonomen nr. 8 1985
	

21



Planleggingstid og
utvinningsgrad
ved olje- og gassproduks ion

Et selskap innenfor oljeutvinningssektoren med høy
kalkulasjonsrente vil velge en kortere planleggingstid,
og dermed få en lavere utvinningsgrad, enn et selskap
med lav kalkulasjonsrente. Videre vil det velge en korte-
re letetid, og derfor få mindre reserver tilgjengelig, enn

AV
TORE NILSSEN OG ARILD N. NYSTAD*)

1. Innledning
I en 2-periodemodell hvor innsatsfaktorer betales i

periode 1 og inntekter mottas i periode 2, vil en akter
som anvender en hay kalkulasjonsrente, bruke færre
innsatsfaktorer, og dermed produsere mindre, enn en
akter med lavere kalkulasjonsrente (se f. eks. Nystad,
1984).

Noen innsatsfaktorer er slik at okt faktorbruk betyr okt
tidsforbruk. Vi skal i denne artikkelen påvise formelt at
sammenhengen mellom kalkulasjonsrente, faktorbruk og
produksjon også gjelder i et slikt tilfelle. Vårt eksempel
er innsatsfaktoren planlegging ved produksjon fra et olje-
eller gassreservoar.

Utvinningsgraden kaller vi den fraksjonen av et reser-
voars totale reserver som blir brakt opp til overflaten.
Det er naturlig `å tenke seg at økt planlegging for utbyg-
gingsstart vil kunne rake reservoarets utvinningsgrad. På
den annen side er planlegging tidkrevende. Det er ikke
alltid det beste kun å intensivere planleggingen. Til en
viss grad vil man ta rakt planlegging ut i okt planleg-
gingstid.

Ett års ekstra planlegging vil få to konsekvenser med
motsatte fortegn: For det forste vii utvinningsgraden, og
dermed produksjons- og inntektsvolum-eT,---rakeor det
andre blir denne produksjonen, og dermed inntelene,
utsatt. Under visse forutsetninger vil den avveiingen
dette innebærer, medføre at det finnes en optimal leng-
de på planleggingstiden. Denne lengden vil være avhen-
gi-g' av kalkulasjonsrenten som brukes.

Hvorvidt det er noen forskjell mellom den kalkula-
sjonsrenten som selskapene bruker, og den statlige, eller
om det er renteforskjeller fra selskap til selskap, er på
ingen måte klart.

I en rapport om petroleumsskattlegging fra en ar-
beidsgruppe nedsatt av Finansdepartementet (Øien,
1984) antar man at selskapene i sine beregninger bruker
en høyere realrente enn statens 7%. Denne antagelsen
kan være farget av at selskapene utallige ganger har

") Takk til Jostein Aarrestad for nyttige kommentarer.

et selskap med lav kalkulasjonsrente. Dersom selskape-
ne bruker en kalkulasjonsrente som er høyere enn sta-
tens, kan dette resultere i at selskapene ikke foretar
utbygging selv om denne ville være samfunnsøkonomisk
lønnsom.

publisert høye tall for sin reelle kalkulasjonsrente, ofte
15-20% (f. eks. Marchal, 1981). I Statoil hevder man at en
avkastning på ca. 10% for totalkapitalen etter skatt og i
faste priser er et «bedriftsøkonomisk minimumskrav»
(Statoil, 1982 s. 133). Men den manglende gløden hos
oljeselskapene for arbeidsgruppens konklusjoner får
Ramm (1984) til å stille spørsmål ved om selskapenes
rente virkelig er høyere enn statens. Selv etter at Øien-
rapporten er kjent, hevder imidlertid Nicandros (1985) at
Conoco benytter en realrente på 10%. To studier som er
basert på kapitalveidimodellen 1 ), Christophersen (1984)
og Franks et al. (1983), gir på den annen side ingen grunn
til å konkludere med noe sikkert om kalkulasjonsrentens
nivå i selskapene.

Det kan hevdes at det er forskjeller i kalkulasjonsren-
ten fra selskap til selskap. Dette vil f.eks. skje dersom
selskapene i ulik grad oppfatter kapitalbegrensning som
en reell faktor, noe en nylig publisert undersøkelse blant
amerikanske oljeselskaper (Boyle og Schenck, 1985) ty-
der på.

Det synes intuitivt riktig å anta at en økning i kalkula-
sjonsrenten vil fore til reduksjon i planleggingstidens
lengde og i utvinningsgraden. I kapittel 2 ser vi nærmere
på hvordan dette formelt forholder seg for to forskjellige
antagelser om tidsprofilen til produksjonen fra et felt, og
lar disse to antagelsene representere henholdsvis et olje-
og et gassfelt. I kapittel 3 drøfter vi lignende egenskaper
i tilknytning til letefasen.

2. Modellen
Fig. 1 illustrerer produksjonsprofilene for et typisk

oljereservoar og et typisk gassreservoar.
I det etterfølgende forenkles produksjonsprofilen for et

oljereservoar med en eksponensielt avtagende profil
uten opptrapping og platå, mens produksjonsprofilen for
et gassreservoar tilnærmes med en rektangulær profil.
For ytterligere å forenkle, uten å miste generalitet, gjor vi
folgende: Vi setter prisen lik 1, vi holder skatt utenfor, vi
antar null planleggings- og investeringskostnader, og
holder arbeidsintensiteten i planleggingsfasen konstant.

1 ) Kapitalverdimodellen er beskrevet hos Mossin (1982).
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OLJERESERVOAR

q( der q(t) er produksjonen i periode t etter produksjons-
start, 8 er profilens fallrate, og Q er totale tilstedeværende
reserver. 8 og Q er gitte konstanter. Denne profilen
passer særlig på oljefelt. Ligning (2) og (3) til sammen er
ekvivalente med:

	E>	 -(6+r)t 	 -rtr, 	 6g(t.,)Q
dt]e 	 r ----r--- e	 r (5)

0
w = [f q(0)e

6+rFig. 1. Produksjonsprofiler for et typisk oljereservoar og
et typisk gassreservoar.

GASSRESERVOAR 
q(°) = 601 (4)

økning i Q medfører altså en proporsjonal økning i q(0).
La r være kalkulasjonsrenten. Nåverdien Tr av denne
profilen er da:

Handlingsparameteren er tp, og tilpasningen skjer ved:

Det synes rimelig å anta at utvinningsgraden Q er en
stigende, men konkav funksjon av planleggingstiden tp ,
alt annet like:

air
= 0 	 <=> 	 g l (t )

at P 	
P r(t) 	 (6)

Q = g(t p ), 	 (1)

Med de forenklingene vi har gjort over, er Q både et
fysisk mål og et verdimål.

2. 1 Eksponensielt fall i produksjonsraten (oljereservoar)
Se først på en produksjonsprofil beskrevet ved lig-

ningen

q(t) 	 q(0)e
- õt 	

(2)

under sidebetingelsen

f oq(t)dt = g0
	

(3)

La tp være optimal planleggingstid. Tar vi det totale
differensialet på begge sider i ligning (6), får vi:

g"(t p )dt p = rg'(t p )dt p +(t)dr <=>

3t1
	  < 0

ar

Med andre ord, jo høyere kalkulasjonsrenten er, jo
kortere blir planleggingstiden. Av dette og (1) følger at
høyere kalkulasjonsrente fixer til lavere utvinningsgrad,

Arild N Nystad er utdannet sivilingeniør fra Norges
Tekniske Høgskole 1972. Han arbeider for tiden som
forskningssjef ved Chr. Michelsens Institutt i Bergen.
Viktigste arbeidsfelt: Makroøkonomiske modeller og
kontrollteori, prosjekt- og ressursøkonomi i forbindelse
med utnytting av petroleumsreservoarer

Tore Nilssen er utdannet siviløkonom fra Norges Han-
delshøyskole 1983. Han arbeider for tiden som forsker
ved Chr. Michelsens Institutt i Bergen. Arbeidsfelt: Mik-
rookonomiske problemstillinger innen petroleumssek-
toren.
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Bruker vi ligning (7), ser vi at ligning (9) er det samme
som:

t*P
	

tip

Fig. 2. Tilpasning ved eksponensielt fall i produksjons-
raten.
Kurve A = Marginal Inntekt = Op)
Kurve B = Marginal Kostnad = re(t)

Venstresiden i ligning (6) er gevinsten vi får ved en
marginal økning i planleggingstiden, mens høyresiden er
den tilsvarende oppofrelsen dette krever. Det ovenstå-
ende kan illustreres grafisk ved å tegne venstre- og
heyresiden i (6) i samme diagram. Dette er gjort i fig. 2,
hvor kurve A beskriver Q'(tp) og kurve B beskriver rQ(tp).
En økning i r forer til et skift oppover i kurve B (til kurve
B'), slik at skimringspunktet beveger seg oppover langs
kurve A, og t reduseres.

2. 2 Rektangulær produksjonsprofil1 (gassreservoar)
Til forskjell fra olje er gass vanskelig å lagre; den må

forbrukes med en gang. Det betyr at produksjonen fra et
gassfelt blir ettersperselsbestemt. Vi antar nå at utvin-
ning pr. periode q(t) av denne grunn holdes konstant lik
1 over feltets levetid. Tiden det tar å tomme reservoaret
.er da
	T	 p(t p )Q 	 (7)

En økning i Q forer altså til en proporsjonal ekning i T.
Nåverdien av denne profilen er:

w 	 (f 	 r 	 e 	 dt)e 	 r
	Ot n )Q -rt 	 -rt

	o
	

( 8 )
1

	— e -rt„ 	 -ro(t )C,1
r 	P ( le 	 P 	 )

Tilpasningen skjer ved:

8w 	 ro(tr, )Q

	

----- Lie 0 	 <=> 	 (t )0 	 e	 r	 -	 (9)
at 	 P

P

Tar vi det totale differensialet på begge sider i ligning
(9), får vi:

rg(tn)Q
g' i (t p )Odt p = e 	 r 	 (r0 . (t )0dt 4.0t )0dr]P 	 P 	 P

< = > 
at;
	

ge
rpQ 	

<o
	ar	 -rge

Igjen får vi at høyere kalkulasjonsrente forer til kortere
planleggingstid og dermed lavere utvinningsgrad.

8T rT	 ,T rt
e 	 - 1 	 rj e d t.

at P

Venstresiden her er gevinsten i form av den forlenge-
de produksjonstid vi får ved en marginal økning i plan-
leggingstiden, mens høyresiden er kostnaden vi påfører
oss ved 'A vente med produksjonsstart. Også nå kan
illustrere dette grafisk, se fig. 3. Her er kurve A venstresi-
den og kurve B hoyresiden i ligning (9). Kurve A er
monotont fallende, fordi Q" < 0, mens kurve B er monotont
stigende. En økning i r forer til et skift oppover i kurve B
(til kurve B'), slik at kurvens skjæringspunkt beveger seg
oppover langs kurve A, og tp reduseres.

3. Alternativ anvendelse: Leting i en region
Betrakt en uutforsket region på kontinentalsokkelen

som er av en slik natur at fremtidig utbygging kun er
mulig ved at andelshaverne på blokkene i regionen går
sammen om oppbygging av felles kapasitet, noe som
betyr en simultan utbygging av feltene i området når
letingen er avsluttet. På norsk sokkel synes Tromsoflaket,
og delvis Haltenbanken, i øyeblikket å vane av denne
typen.

La oss anta at tilgjengelige reserver Q er en stigende,
men konkav funksjon av letetiden tL, i det minste i det
intervallet av t i„ som vi betrakter: 2 )

Q 	 Olt )
	

> 0, 	 Q . ' < 0

Se bort fra planleggingsfasen i dette tilfellet, men la oss
ellers gjøre de samme forenklingene som for. Vi betrak-
ter også her to forskjellige profiler. Med eksponensielt
fall i produksjonsraten (tilsvarende en oljeregion) er
nåverdien av produksjonen lik (jfr, ligning (5)):

60t ) -rte 	L
	

(12)

454, r

t*P t P

Fig. 3. Tilpasning ved rektangulær profil.
Kurve A = Marginal Inntekt = pi(tp)Q
Kurve B = Marginal Kostnad = ero (tp )c) --- 1

2) Funksjonen er ofte antatt å være konveks for lave verdier av tu se
Clark et al. (1981).

( 1 0 )
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Med konstant produksjonsrate lik I (tilsvarende en
gassregion) er nåverdien av produksjonen lik afr. ligning
(8)):

Myndighetene vil derfor ha interesse av informasjon om
hvilken kalkulasjonsrente de forskjellige oljeselskapene
benytter.

1	 -
=	 e (1-e

) ( 1 3 )

Analysen videre, og dermed resultatet, er helt parallell
til forrige kapittel: jo høyere kalkulasjonsrente de samar-
beidende selskapene bruker, jo tidligere vil de stoppe
letingen og dermed finne mindre. Dersom selskapene
bruker en kalkulasjonsrente som er høyere enn statens,
kan også resultatet bli at selskapene ikke bygger ut i det
hele tatt i en region som er samfunnsøkonomisk lønnsom.

4. Konklusjon
Vi har vist ved partiell analyse at en beslutningstaker

med hey kalkulasjonsrente vil velge en kortere planleg-
gingstid, og dermed få en lavere utvinningsgrad, enn en
med lav kalkulasjonsrente. Likeledes har vi vist at den
samme beslutningstakeren vil velge en kortere letetid,
og dermed få mindre reserver tilgjengelig, enn den med
lav kalkulasjonsrente. Disse resultatene er vist separat for
olje og gass.

Vi har her rettet søkelyset mot betydningen av for-
skjeller i kalkulasjonsrenten mellom aktorene, enten for-
skjellen er mellom stat og selskap eller mellom selska-
per. Valg av kalkulasjonsrente har implikasjoner for ut-
vinningsgraden i de enkelte olje- og gassreservoarer. 3)

3) I tillegg til kalkulasjonsrenten påvirker også petroleumsskattene
utbyggingsmåten og dermed utvinningsgraden, jfr. Nystad (1984).
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Hvorfor er det så vanskelig A
bli kvitt arbeidsløsheten i
OECD-landene?

Artikkelen gjor rede for teoriene om keynesiansk og
klassisk arbeidsløshet, og vurderer arbeidsløsheten i
OECD-området i lys av disse teoriene. Den tegner folg-
ende bilde av forholdene: Hvis vi betrakter OECD-områ-
det som ett samfunn, kan vi si at sysselsettingen i dette
samfunnet både stater mot en grense som er et resultat
av «den keynesianske mekanismen for skaping av ar-

beidsløshet» og stater mot en grense som er et resultat
av «den klassiske mekanismen for skaping av arbeids-
løshet». - Det argumenteres også for at under det nåvær-
ende økonomiske system er det lite sannsynlig at vi får
en økonomisk politikk som sikrer at arbeidsløsheten i
OECD-området blir kraftig redusert.

AV
FRITZ C. HOLTE

INNLEDNING")
Hvorfor har det vært så mye arbeidsløshet i OECD-

området de siste årene? Hvorfor får vi ikke en økonomisk
politikk som gjor at vi blir kvitt arbeidslesheten? Skyldes
det at under det nåværende økonomiske systemet er
det vanskelig eller umulig å finne fram til en slik politikk?
Eller skyldes det at målet om full sysselsetting er lavere
prioritert enn ett eller flere andre mål, og av den grunn
ikke får avgjørende betydning for valget av politikk?

Disse spørsmålene danner utgangspunktet for denne
artikkelen. Jeg tar ikke opp spørsmålene i sin fulle
bredde, men newer meg med å undersøke om enkle
versjoner av teoriene om keynesiansk og klassisk ar-
beidsløshet ser ut til å kunne gi en del av svarene på
dem. Det innebærer at jeg lar være å komme inn på en
rekke av de forholdene som er med på å bestemme hvor
stor arbeidsløsheten blir. Blant annet er folgende spors-
mål ikke berørt eller bare gitt en svært stemoderlig
behandling: 1) Virkningene av endringer i produksjons-
teknikk. 2) Virkningene av at det fins mange forskjellige
produkter og mange ulike typer av arbeidsinnsats.
3) Virkningene av skjevheter i internasjonal handel og av
internasjonale betalingsproblemer. 4) Virkningene av
endringer i forhold som påvirker tilbudet av arbeid.

Artikkelen er organisert slik: Forst gjor jeg rede for
enkle versjoner av teoriene om keynesiansk og klassisk
arbeidsløshet. Deretter sier jeg litt om den nåværende
situasjonen i OECD-landene og om en del forhold som
kanskje vil forhindre at vi med det forste får noen sterk
reduksjon i arbeidsløsheten.

1 ) Jeg vil takke Jarle Bergo, Tore Eriksen, Steinar Juel, Svein Longva,
Asbjern Rodseth og Nils Martin Stolen for nyttige kommentarer til et
utkast til denne artikkelen,

Dette er den forste av to artikler jeg har skrevet om
arbeidsløshet. Den andre kommer i neste nummer av
Sosialøkonomen.

KEYNESIANSK OG KLASSISK ARBEIDSLØSHET
I moderne samfunn kan produsentene blant annet

mote disse problemene: a) De får ikke solgt produktene.
b) Produksjonskostnadene for de sist produserte enhet-
ene er stone enn de inntektene som oppnås ved å selge
disse enhetene.

La oss se på hva hvert av disse to problemene kan
bety for sysselsettingen.

Keynesiansk arbeidsløshet
Vi skal i forste omgang tenke oss at vi har å gjøre med

et lukket land hvor produsentene bare moter det forste
av disse to problemene. Med andre ord: De kan få
vansker med å få solgt produktene, men oppnår alltid
fortjeneste på alle enhetene de klarer å selge.

Det er rimelig å anta at under slike forhold blir etter-
spørselen etter arbeid bestemt av hvor mye arbeidsinn-
sats som trengs for å framstille den produktmengden som

Figur 1: Produktmarkedet.
T = Samlet tilbud av produkter, målt i faste priser.
E = Samlet etterspørsel etter produkter, målt i faste

priser.
GT = Tilbudet av arbeid.
GK = Den sysselsettingen som gir balanse mellom etter-

sporselen etter produkter og tilbudet av produkter.

Tilbud

Etter-

spørsel

Syssoisetting
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Figur 2: Arbeidsmarked.
E = Ettersporselskurven for arbeid.
T = Tilbudskurven for arbeid.
Go = Ettersporselen etter arbeid når reallonnssatsen er

W1

GT = Tilbudet av arbeid når reallennssatsen er w 1 .

blir etterspurt. Vi kan da få arbeidsløshet av den typen
som beskrives i sysselsettingsteorien til Keynes. Her er
en sterkt forenklet versjon av denne teorien: 2)

Sysselsetting forer til produksjon, og produksjon forer
til tilbud. Under ellers like vilkår er det derfor slik at jo
flere som er sysselsatte desto stone er det samlede
tilbudet av produkter. (Jf. tilbudskurven i figur 1.)

Sysselsetting forer til produksjon, produksjon forer til
inntekter, og inntekter forer til etterspørsel.  Under ellers
like vilkår er derfor den samlede etterspørselen etter
produkter stone jo flere som er sysselsatte. (Jfr. etter-
sperselskurven i figur 1.)

Når kurvene går slik som vist i figur 1, skal vi anta at vi
får en arbeidsløshet som er lik differansen mellom a)
tilbudet av arbeid, og b) den sysselsettingen som gir
balanse mellom etterspørselen etter produkter og tilbu-
det av produkter.

Klassisk arbeidsløshet
La oss skifte forutsetninger. Fra nå av og inntil annet

blir sagt, antar vi folgende: Produsentene kan risikere at
de sist produserte enhetene gir tap. Men produktprisene
blir tilpasset slik at produsentene alltid får solgt så mye
som de ønsker.

Med dette utgangspunktet kan vi få såkalt klassisk
arbeidsløshet. Her er en enkel versjon av teorien for
denne typen arbeidsløshet:

Vi forutsetter at vi har å gjøre med et samfunn hvor det
bare fins ett arbeidsmarked og én type arbeid, og hvor
alt arbeid er like godt betalt.

Med den nominelle lønnssatsen mener vi «lønnen pr.
timeverk, målt i penger». Reallennssatsen er «den nomi-
nelle lønnssatsen dividert med en indeks for produkt-
prisene».

2) I enkle grafiske framstillinger av sysselsettingsteorien til Keynes er
det vanlig å la etterspørsel og tilbud av produkter være funksjoner
av BNP. Men forutsetter vi at BNP er en monotont stigende funksjon
av sysselsettingen, kan vi i stedet la ettersperselen og tilbudet være
funksjoner av sysselsettingen.

Sosialøkonomen nr. 8 1985

I figur 2 har vi tegnet kurver som viser hvordan etter-
spørselen etter arbeid og tilbudet av arbeid varierer
med reallennssatsen.

Jo dyrere arbeidet er i forhold til produktene, desto
færre muligheter fins det for produksjon som lønner seg,
og desto lavere blir derfor etterspørselen etter arbeid.
Ettersperselskurven i figur 2 er følgelig tegnet slik at den
synker når vi går fra venstre mot høyre i diagrammet.

Vi skal anta at jo høyre reallennssatsen er, desto stone
blir tilbudet av arbeid. I samsvar med dette er tilbuds-
kurven for arbeid i figur 2 tegnet slik at den stiger når vi
går fra venstre mot høyre.

Vi ser av figur 2 at hvis kurvene for etterspørsel og
tilbud går slik som vist i figuren, fins det ett og bare ett
nivå for reallennssatsen som gir balanse mellom etter-
spørsel og tilbud. Sett at reallennssatsen ligger noe høy-
ere enn dette nivået. Den kan f.eks. være lik w 1 . Vi ser av
figur 2 at i så fall blir etterspørselen GT, mens tilbudet blir
Gc. Vi skal anta at hvis etterspørsel og tilbud er forskjel-
lige, er det den minste av disse to størrelsene som blir
avgjørende for sysselsettingen. Det innebærer at i den
situasjonen som er vist ved figur 2, blir sysselsettingen
C. I denne situasjonen får vi en arbeidsløshet som er lik
differansen mellom tilbudet av arbeid og den realiserte
sysselsettingen, dvs. (G T - Cc).

Tre grenser for sysselsettingen
La oss til slutt forutsette at produsentene både kan

mote avsetningsproblemer og risikere at produksjonen
ikke banner seg. Vi kan drøfte denne situasjonen ved å
kombinere de to analysene foran. Men da er det kanskje
fornuftig å foreta en navneforandring. Den kurven vi i
figur 2 har kalt oettersporselskurven for arbeid», skal vi
nå kalle «den klassiske ettersperselskurven for arbeid».
Denne kurven setter en ovre grense for etterspørselen
etter arbeid; en grense som skapes av lonnsomhetsbe-
traktninger vi har pekt på under drøftingen av klassisk
arbeidsløshet. Etterspørselen etter arbeid kan ikke bli
høyere enn denne grensen, men den kan bli lavere.

På grunnlag av drøftingene i tilknytning til figurene 1
og 2 får vi tre grenser for hvor stor sysselsettingen kan
bli.

Fritz C. Holte er utdannet cand. oecon fra 1950. Han er
professor ved Norges Landbrukshøgskole.
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For det forste er ikke produsentene interessert i å
produsere varer og tjenester de ikke får solgt. Dette
setter en grense for ettersperselen etter arbeid, og der-
med for sysselsettingen. Denne grensen skal vi kalle
«den keynesianske grensen». 3)

For det andre ønsker ikke produsentene å drive med
produksjon hvor kostnadene er stone enn inntektene.
Også dette setter en grense for deres etterspørsel etter
arbeid, og dermed også for hvor mange som kan komme
i arbeid. Denne grensen skal vi kalle «den klassiske
grensen».

For det tredje kan sysselsettingen ikke bli stone enn
tilbudet av arbeid. Denne grensen skal vi kalle gtilbuds-
grensenh.

Vi skal anta at hvis de tre grensene er forskjellige, er
det den laveste av dem som avgjør hvor stor sysselsettin-
gen blir.

Utjevningsmekanismer
Det fins teorier som sier at de tre grensene for syssel-

settingen har en tendens til å bli like store. La oss se på
en av disse teoriene.

Av figur 2 ser vi at hvis reallennssatsen er lik wo, da er
tilbud og etterspørsel like store. Vi kan derfor kalle wo
glikevekts-reallennssatsen».

Sett at reallonnssatsen av en eller annen grunn er
høyere enn wo, for eksempel w 1 . I så fall er tilbudet av
arbeid stone enn ettersperselen. Vi skal anta at det forer
til konkurranse om arbeidsplassene, og til at denne
konkurransen drar den nominelle lønnssatsen nedover.
Hvis produktprisene holder seg konstante, eller i hvert
fall ikke reduseres like mye som den nominelle lonnssat-
sen, blir reallonnssatsen lavere. Lavere reallennssats
forer til lavere tilbud av arbeid og okt etterspørsel etter
arbeid, og det betyr at det blir mindre avvik mellom
tilbud og etterspørsel. Med andre ord, den klassiske
grensen og tilbudsgrensen er kommet nærmere hver-
andre. Vi skal anta at denne utviklingen vil fortsette helt
til de to grensene ligger like høyt.

På tilsvarende måte kan vi anta at hvis reallennssatsen
er lavere enn wo, får vi en utvikling oppover mot wo. Den
er et resultat av at bedriftenes konkurranse om å sikre
seg arbeidskraft forer til nominell lønnsøkning og der-
med også til reallennsekning. Også denne prosessen
bidrar til at den klassiske grensen og tilbudsgrensen blir
sammenfallende.

Ved å kombinere resonnementene i de to forrige
avsnittene kan vi trekke folgende konklusjon: Hvis ar-
beidsmarkedet virker slik vi har antatt, vil «økonomiske
mekanismer» sorge for en utjevning av forskjeller mel-
lom den klassiske grensen og tilbudsgrensen.

Det fins også teorier om at forskjeller mellom den
keynesianske grensen og den klassiske grensen vil bli
utjevnet. I disse teoriene er utjevningen knyttet til end-
ringer i produktprisene. (Mer om dette i et appendix.)

3) I visse perioder kan sysselsettingen ligge  høyere enn den keynesi-
anske grensen. Men i slike perioder er produksjonen stone enn
salget, slik at produsentenes lagre av egne produkter stadig raker.
Dette er en situasjon produsentene ikke kan la bli permanent. For
eller seinere vil derfor sysselsettingen tilpasses slik at det ikke
produseres mer enn det blir solgt.

I det felgende skal jeg forutsette at sysselsettingen vanligvis ikke
overstiger den keynesianske grensen.

Tre typer av arbeidsløshet
De utjevningsmekanismene som er skissert foran, kan.

tenkes å fore til at de tre grensene för sysselsettingen
vanligvis blir like store. Men det behøver ikke nodven-
digvis være slik. Det er mulig at mekanismene blir for
svake til å få avgjørende innflytelse  på utviklingen. Det.
kan også tenkes at de blir satt ut av virksomhet For
eksempel kan en tariffavtale forhindre at den nominelle
lønnssatsen presses nedover i situasjoner hvor tilbudet
av arbeid er stone enn ettersporselen.

Vi skal anta at hvis grensene er forskjellige, er (let den
(de) laveste av dem SQ1-11 avgjør hvor stor sysselsettingen
blir.

Hvis tilbudsgrensen er høyere enn minst én av de to
øvrige grensene, får vi arbeidsløshet. Det fins da følg-
ende tre muligheter.

a) Den keynesianske grensen er lavere enn begge de
to andre grensene. I så fall får vi keynesiansk arbeids-
loshet.

b) Den klassiske grensen er lavere enn de to andre..
Det timer til klassisk arbeidsløshet.

c) Den keynesianske og den klassiske grensen er like
høye, samtidig som begge to er lavere enn tilbudsgren-
sen. Den type arbeidsløshet vi får i en slik situasjon, skal
vi kalle kombinert keynesianskiklassisk.

Jeg vil her særlig understreke muligheten av at ar-
beidsløsheten kan være kombinert keynesiansk/klassisk..
Mye av diskusjonen om arbeidsloshetsproblemene ser
nemlig ut til å bygge på en forutsetning om at en gitt
arbeidsløshet enten er keynesiansk eller klassisk. I den
utstrekning det regnes med at en har en kombinasjon av .

disse to typene av arbeidsløshet, blir det ofte gjort ved at
en antar at det er keynesiansk arbeidsløshet i noen
bransjer og/eller geografiske områder, og klassisk ar-
beidsløshet i andre bransjer 0g/feller geografiske om- ,

råder. 4)

MER OM KLASSISK ARBEIDSLØSHET

Innledning
Også i dette kapitlet skal vi beskjeftige oss med et

samfunn hvor det bare fins ett arbeidsmarked, én type
arbeid og én lønnssats. Vi skal hele tiden forutsette at
den keynesianske grensen ligger høyere enn tilbuds-,
grensen, slik at vi ikke kan få keynesiansk arbeidsløshet.

Kapitlet kan bl.a. leses som en illustrasjon til følgende ,

generelle beskrivelse: Som oftest er en realisert situasjon.
resultatet av et samspill mellom en rekke forhold. Vanlig-
vis finner vi det da formålstjenlig å rette oppmerksomhe-
ten mot ett eller noen få av dem, og ta de øvrige som. gitt
De forholdene vi retter oppmerksomheten mot, pekes ut
som årsakene til at situasjonen er blitt slik den er blitt..
Men hvilke forhold dette er, kan variere. Vi kan derfor nå
fram til ulike konklusjoner om hva som er årsakene til
bestemt fenomen.

Inntektsfordeling og arbeidsløshet
Vi skal anta at det i arbeidsmarkedet som er beskrevet

figur 2, er reallonnssatsen lik w i . Vi ser av figuren at i så
fall får vi klassisk arbeidsløshet.

4) Se Leks. Moene (1980) og Norman (1984). Norman peker på mulighe-
ten ay at det er klassisk arbeidsløshet i Vest-Tyskland og Storbritan-
Ma, og keyn.esiansk arbeidsløshet i en del andre land,
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I forste omgang skal vi se bort fra muligheten av at
tilbuds- eller ettersperselskurven kan ligge på andre
steder i diagrammet enn de gjor. Med et slikt utgangs-
punkt vil vi si at årsaken til arbeidsløsheten er at real-
lennssatsen er for boy, og at vi skal oppnå full sysselset-
ting, må denne satsen senkes til w o .

Arealet av trekanten 13Cw0 kan vi kalle «producers
surplus ved å benytte en arbeidsinnsats på A enheter til
en pris på wo pr, enhet». (jf. begrepet «consumers sur-
plus».) Slik figuren er tegnet, er dette arealet forholdsvis
stort. Det innebærer at hvis reallennssatsen er w o, vil
bedriftseiernes andel av faktorin.ntekten være forholds-
vis stor. En slik reallonnssats kan derfor mote motstand
blant lennstakerne. De vil mene at de har krav på en
rimelig andel av faktorinntekten, og det synes de kanskje
ike at de oppnår hvis reallennssatsen er wo .

Disse drøftingene illustrerer at vi kan få en konflikt
mellom på den ene siden et eventuelt ønske om at
reallennssatsen skal være så lav at den ikke virker
begrensende på sysselsettingen, og på den andre siden
lønnstakernes krav om å oppnå det de synes er en
rimelig inntekt. Konflikten skyldes at i en markedsoko-
nomi har lønnssatsen bla. disse to funksjonene: a) Den
gir, sammen med annen informasjon, bedriftslederne
beskjed om hvor mye arbeidskraft det lønner seg for
dem å sysselsette. b) Den spiller en avgjørende rolle
fordelingen av faktorinntekten mellom henholdsvis be-
driftseiere og lønnstakere.

Konsekvensene for sysselsettingen av ulik lønnsevne i
ulike anvendelser av arbeid

Med lønnsevnen ved en bestemt anvendelse av ar-
beid i en bestemt bedrift, skal vi her mene den høyeste
reallennssatsen bedriften uten å tape på det kan betale
for arbeid den bruker på denne måten.

I figur 2 faller den klassiske ettersporselskurven bratt
når vi går langs diagrammet fra origo til det sysselset-
tingsnivået som gir balanse mellom tilbud av arbeid og
etterspørsel etter arbeid. Ser vi på bakgrunnen for kur-
ven, kan vi forklare dette slik: Figuren beskriver en
situasjon hvor det er store variasjoner i den lønnsevnen
arbeidet har i de ulike anvendelser det vil bli gitt hvis
har full sysselsetting . Går vi over fra en situasjon hvor

Figur 3: Arbeidsmarkedet.
E = Den klassiske ettersperselskurven etter arbeid.
T = Tilbudskurven for arbeid.

realennssatsen er bay til situasjoner hvor denne satsen
blir stadig lavere, vil disse anvendelsene bli tatt  i bruk
tur og orden etter hvor stor lønnsevne de har. Den bratt
fallende ettersperselskurven i figur 2 reflekterer det
forhold at lønnsevnen ved de sist benyttede anvendel-
sene faller raskt etter hvert som sysselsettingen oker.

I tilknytning til figur 2 kan vi nå resonnere på folgende
mate: a) Den bratte ettersporselskurven forer til at pro-
ducers surplus blir stort hvis reallormssatsen er wo. b)
Det forhold at producers surplus blir stort hvis reallonns-
satsen er wo, gjor det sannsynlig at vi får klassisk arbeids-
loshet, droftingene i avsnittet «Inntektsfordeling og
arbeidsløshet».) c) Av a) og b) følger at fordi ettersper-
selskurven er bratt, er sjansene store for 8. få klassisk
arbeidsløshet.

I motsetning til figur 2 beskriver figur 3 en situasjon
hvor den klassiske ettersporselskurven går nesten vann-
rett. Det må være en situasjon hvor arbeidskraften har
nesten like stor lønnsevne i alle de anvendelser av den
som kan komme på tale. I denne situasjonen virker det
lite sannsynlig at en vil få klassisk arbeidsløshet. Ved det
nivået på reallennsatsen som gir likevekt  i arbeidsmar-
kedet, er nemlig producers surplus så lite at det virker
lite sannsynlig at lønnstakerne vil prove 6. presse real-
lønnssatsen over dette nivået.

Med utgangspunkt i det vi har pekt på i tilknytning til
figurene 2 og 3, kan det være nærliggende å hevde at vi
vil få klassisk arbeidsløshet hvis disse tre betingelsene
alle er oppfylte:

1) Lønnsevnen varierer sterkt. Hvis en skal ha full
sysselsetting, må det derfor bli store variasjoner i lonns-
evne mellom de mest lønnsomme og de minst lonnsom-
me av de måtene arbeidet blir brukt pa,

2) Arbeidskraft blir sysselsatt der og bare der hvor
den har en lønnsevne som er minst like stor som real-
lønnssatsen.

3) Alt arbeid lennes like godt, og reallennssatsen blir
slik at lennstakerne får det meste av den samlede faktor-
inntekten i samfunnet.

Hvis vi tar for gitt at vi skal ha en «sysselsettingsmeka-
nisme» som er i samsvar med punkt 2 og en «inntektsfor-
delingsmekanisme» som er i samsvar med punkt 3, vil vi
kanskje konkludere slik: Årsaken til klassisk arbeidslos-
het er at arbeidet har ulik lønnsevne i ulike anvendelser,

ARBEIDSLØSHETEN I OECD-LANDENE

Modell og virkelighet
Det har i de seinere årene vært få hindringer for

handelen mellom OECD-landene . Det fører til at den
økonomiske utviklingen i hvert av disse landene i bety-
delig grad er knyttet til utviklingen i andre OECD-land. I
noen sammenhenger kan det derfor være hensiktsmes-
sig 6. betrakte OECD-landene som ett samfunn, Vi skal
gjøre dette her, - og vi skal analysere dette samfunnet ved
hjelp av den enkle modellen som er skissert i kapitlene
foran.

Det fins store forskjeller mellom OECD-samfunnet og
den modellen vi skal bruke. Men det fins også viktige
likheter. La meg utdype én side ved dette.

I modellen forutsetter vi at det fins bare én lenn.ssats.
Den harm som må betales for en bestemt arbeidsinnsats,
blir altså ikke tilpasset lønnsevnen i den anvendelsen
dette arbeidet gis.

I OECD-samfunnet fins det deriOot en rekke ulike
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lennssatser, og det er ingen tvil om at lonnsforskjeller i
mange tilfeller er et resultat av at ikke alle arbeidsplas-
ser har samme lennsevne. Det er likevel langt fra fullt
samsvar mellom lennsevne og lønn. For de fleste typer
arbeid inngås det tariffavtaler, og det vil som oftest være
vanskelig eller umulig å få besatt arbeidsplasser mot en
betaling som er lavere enn fastsatt i avtalen. For øvrig
blir lønningene i den enkelte bransje påvirket av hva
som betales for arbeid i andre bransjer, og også dette
bidrar til å utjevne forskjeller mellom lønnssatsene.

Det er følgelig slik at en i OECD-samfunnet har en
mellomform mellom to ytterligheter som er a) at alle
lønnstakere oppnår samme lønnssats, og b) at det fins
ulike lønnssatser fordi hver lønnstaker oppnår en harm
som er tilpasset lønnsevnen av det arbeidet han eller hun
utfører. Mellomformen kan beskrives ved å si at det er en
mer eller mindre sterk tendens til felles lønnssats. Det
innebærer at på dette punktet er det både en viss
forskjell og en viss likhet mellom forholdene i OECD-
samfunnet og den modellen vi skal bruke. Jeg skal anta at
likheten er stor nok til at den, sammen med andre
likheter mellom modell og virkelighet, innebærer at vi
kan ha nytte av modellen når vi beskjeftiger oss med
arbeidsløsheten i OECD-samfunnet.

Hva slags arbeidsløshet har vi hatt i OECD-området i
1970- og 1980-årene?

I 1970- og 1980-årene har vi hele tiden hatt mye
arbeidsløshet i OECD-landene. Hvis årsakene til dette
kan forklares ved hjelp av den modellen vi skal bruke,
betyr det at minst en av de to øvrige grensene har ligget
betydelig lavere enn tilbudsgrensen for sysselsettingen.
Det fins da tre muligheter. Vi skal se på dem i tur og
orden.

La oss i forste omgang gå ut fra at den klassiske
grensen for «OECD-samfunnet» har ligget betydelig
lavere enn både tilbudsgrensen og den keynesianske
grensen for dette samfunnet. Hvis vi forutsetter at etter-
spersels- og tilbudskurven for produkter har ligget i
forhold til hverandre som vist i figur 4, ser vi at i så fall må
etterspørselen etter produkter ha vært betydelig stone
enn tilbudet. Det virker rimelig å anta at det ville ha fort
til et «selgerens marked», hvor det er lett å få avsetning
for sine produkter, og hvor det ofte er vanskelig å få kjøpt
det en ønsker. - Ut fra det jeg vet og har hort om 1970- og
1980-årene, finner jeg det usannsynlig at en særlig ofte
har hatt slike forhold i disse årene. jeg vil derfor forkaste

Figur 4: Produktmarkedet
Cc = Den klassiske grensen.
GK = Den keynesianske grensen.
GT = Tilbudsgrensen.

Figur 5: Arbeidsmarkedet

= Gjeldende reallennssats.
,OK = Den keynesianske grensen.
G0 = Den klassiske - grensen.
GT = Tilbudsgrensen.

Punkt H markerer det sett av verdier en har på sysselset-
tingen og reallonnssatsen.

en eventuell hypotese om at den klassiske grensen i hele
eller stone deler av perioden har ligget betydelig lavere
enn den keynesianske grensen.

La oss dernest futsette at den keynesianske grensen
har ligget betydelig-Pavere enn både tilbudsgrensen og
den klassiske grensen. Hvis vi forutsetter at den klassiske
ettersporselskurven for arbeid verken har vært helt eller
tilnærmet vannrett, ser vi av figur 5 at i så fall har
produsentene vært i folgende situasjon: 5) All produksjon
som er i gang, lønner seg så godt at produsentene kan
tåle en økning i reallonnssatsen uten at det vil gjøre
produksjonen ulønnsom. Det betyr bl.a. at de kan finne
seg i en økning i den nominelle lønnssatsen uten at det
blir nødvendig å heve produktprisene for å få produksjo-
nen til å bonne seg. Det må også bety at den enkelte
produsent, uten å få problemer, kan tåle at kostnadene i
hans egen bedrift stiger selv om kostnadene i konkurrer-
ende bedrifter blir liggende på samme nivå som for. -
Det jeg har hort om 1970- og 1980-årene stemmer dårlig
med et slikt bilde av forholdene. Det har nemlig ofte vært
snakket om at konkurransen har vært hard, og om at det
har vært nødvendig å være kostnadsbevisst for å kunne
klare seg. Jeg skal derfor forkaste en eventuell hypotese
om at den keynesianske grensen i hele eller stone deler
av perioden har ligget betydelig lavere enn den klas-
siske grensen.

Den tredje muligheten er folgende: Den klassiske og
den keynesianske grensen har enten vært like store eller
ligget nær hverandre, og begge disse grensene har
ligget betydelig lavere enn tilbudsgrensen. I så fall kan
forholdene, eventuelt med en viss forenkling, beskrives
ved å si at vi har hatt kombinert keynesianskAdassisk
arbeidsløshet. - Ut fra det jeg har sagt om de to forste
mulighetene, skal jeg anta at det er denne formen for
arbeidsløshet vi vanligvis har hatt i 1970- og 1980-årene.

5) Figur 5 er tegnet ut fra en forutsetning om at produksjonen foregår i
de mest lonnsomme bedriftene. Denne forutsetningen er ikke nød-
vendigvis oppfylt når en har keynesiansk arbeidsløshet. (ff. Moene
1980.) Forutsetningen er imidlertid uten betydning for konklusjonen
på det resonnementet som gjennomføres her.
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HVORDAN ER MYNDIGHETENES MULIGHETER FOR
A. REDUSERE ARBEIDSLØSHETEN?

Innledning

La oss forutsette at vi for tiden har kombinert keynesi-
ansk/klassisk arbeidsløshet i OECD-området. Hva må i så
fall skje for at arbeidslesheten skal bli mye mindre i løpet
av de nærmeste årene? Her er noen muligheter, ikke alle
like sannsynlige:

a) De mekanismene som bidrar til utjevning av for-
skjeller mellom de tre grensene for sysselsettingen, vil
sorge for at arbeidsløsheten blir sterkt redusert.

b) Den klassiske grensen må heves betydelig. Skjer
det, vil en utjevningsmekanisme sorge for at den keyne-
sianske grensen blir hevet til noenlunde samme nivå som
den klassiske.

c) Den keynesianske grensen må heves betydelig.
Skjer det, vil en utjevningsmekanisme sorge for at den
klassiske grensen blir hevet til noenlunde samme nivå
som den keynesianske.

d) Det er nok at det skjer noe som fixer til at enten den
keynesianske eller den klassiske grensen blir hevet
kraftig. Skjer det, vil en utjevningsmekanisme sorge for at
også den andre av disse to grensene blir hevet.

e) Både «den klassiske mekanismen for skaping av
arbeidsløshet» og «den keynesianske mekanismen for
skaping av arbeidsløshet» kan hver for seg forhindre at vi
får en sterk reduksjon av arbeidsløsheten. Sysselsettings-
utviklingen vil derfor avhenge både av hvilke muligheter
den klassiske mekanismen får for å skape arbeidsløshet,
og av hvilke muligheter den keynesianske mekanismen
får for å skape arbeidsløshet.

Jeg skal ikke her utdype og kommentere alle disse
mulighetene. I stedet vil jeg stort sett nøye meg med å
drøfte hvilke muligheter myndighetene har for å heve
henholdsvis den keynesianske og den klassiske grensen.
Hovedsaklig på grunn av disse drøftingene skal jeg til
lutt gjøre rede for hvordan jeg vurderer sjansene for en

sterk reduksjon av arbeidsledigheten i løpet av de nær-
meste årene.

Mange av de offentlige tiltakene som kan tenkes satt i
verk for å redusere arbeidsløsheten, forer til økte offent-
lige utgifter. Det kan derfor være nyttig å minne om
folgende:

Gjennom lengre tid har de offentlige utgiftene i det
enkelte OECD-land okt mye raskere enn landets nasjo-
nalinntekt. Det har fort til hardere beskatning, og i en
rekke tilfeller også til store underskudd på offentlige
budsjetter. I noen land har underskuddene resultert i en
offentlig gjeld som er så stor at den representerer en
alvorlig belastning på de offentlige finansene.

Etter hvert er det blitt en utbredt oppfatning at denne
utviklingen ikke bor fortsette, og at i stedet law få en
kraftig oppbremsing av veksten i de offentlige utgift-
ene. 6) Denne oppfatningen er av betydning for hvilke
tiltak myndighetene vil være villige til å sette i verk for å
få redusert arbeidsløsheten.

6) Det er også blitt argumentert på andre måter for at veksten i de
offentlige utgiftene bør bremses. Jf. s. 316 i det norske langtidspro-
grammet for 1986-1989.
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Arbeidsløsheten fra OECD-synspunkt og arbeidsløs-
heten fra nasjonalt synspunkt

Her er et sterkt forenklet bilde av den nåværende
økonomiske situasjonen i OECD-samfunnet:

Vi har kombinert keynesiansk/klassisk arbeidsløshet.
For å bli kvitt denne arbeidsløsheten, ma vi få en hevning
både av «den keynesianske grensen for OECD-samfun-
net» og .den klassiske grensen for OECD-samfunnet».

I hvert enkelt OECD-land kan det synes nærliggende
å resonnere slik: Hvor stor arbeidsløshet vi får i vårt land,
avhenger først og fremst av kostnadsutviklingen i vårt
næringsliv. I OECD-området fins det etterspørsel nok til
at vi kan få avsatt alt vårt lands næringsliv kan produsere
- hvis vi bare er konkurransedyktige nok. Vil vi unngå
stor innenlandsk arbeidsløshet, må vi først og fremst
sorge for at vår konkurranseevne overfor utlandet blir
god.

Vi kan uttrykke det slik: Under arbeidet med innen-
landske sysselsettingsproblemer kan det enkelte lands
myndigheter finne det rimelig å glemme at det fins en
keynesiansk grense for sysselsettingen, og i stedet kon-
sentrere seg om de økonomiske mekanismene som ska-
per klassisk arbeidsløshet. Med andre ord: Selv om
arbeidsløsheten fra OECD-synspunkt er kombinert key-
nesiansk/klassisk, så fortoner den seg fra nasjonalt syns-
punkt som klassisk.

Dette bildet er tegnet på grunnlag av en modell hvor vi
bare har én produksjonssektor. Tar vi hensyn til at det
fins mange næringer, og til at det fins næringsgrupper
med ulik konkurransesituasjon, må konklusjonen modifi-
seres. Det er først og fremst i et lands utekonkurrerende
næringer at arbeidsløsheten har en sterk tendens til å
fortone seg som klassisk. I de hjemmekonkurrerende
næringene og særlig i de skjermede næringene vil
arbeidsløsheten lettere kunne fortone seg som keynesi-
ansk eller kombinert keynesiansk/klassisk. 7) Hoved-
poenget i beskrivelsen blir likevel stående: Det klassiske
aspektet ved arbeidsløsheten blir sterkere når den vur-
deres fra et nasjonalt synspunkt enn når den vurderes fra
et OECD-synspunkt.

Kommer myndighetene til å sorge for en kraftig hevning
av den keynesianske grensen?

Ser vi bort fra urealistiske alternativer kan vi få en
betydelig hevning av den keynesianske grensen for
OECD-samfunnet bare hvis vi får en kraftig økning av
den samlede etterspørselen i dette samfunnet. Hvor
sannsynlig er det at det vil bli fort en økonomisk politikk
som sikrer at vi får en slik økning?

Av analytiske grunner skal jeg i forste omgang anta at
myndighetene i «et typisk OECD-land» ønsker en sterk
økning i den samlede etterspørselen fra landets hushold-
ninger, bedrifter og institusjoner. At dette kanskje er en
lite realistisk antakelse, skal jeg komme tilbake til
seinere.

Inntil annet er sagt skal jeg med etterspørsel mene
nominell etterspørsel, dvs. etterspørsel målt i løpende
priser.

7) I «Økonomisk utsyn over året 1983» drøftes hva slags arbeidsløshet
Norge har hatt i perioden 1974-1982. Det er et hovedpoeng i
dreftingene at innslagene av henholdsvis keynesiansk og klassisk
arbeidsløshet har vært ulik i ulike næringsgrupper.
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Den samlede ettersperselen kan deles  i a) etterspørsel
fra den offentlige sektor, b) konsumetterspersel fra pri-
vate, og c) investeringsettersporsel fra private,

En økning i ettersporselen fra det offentlige krever
økte offentlige utgifter. Ut fra det som er sagt foran om
holdningene til å øke disse utgiftene, virker det lite
sannsynlig at etterspørselen fra det offentlige vil eke så
sterkt at en av den grunn får betydelig større samlet
etterspørsel.

Husholdningenes disponible inntekter, og dermed
også konsumettersperselen fra private, vil øke hvis over-
føringene fra den offentlige sektor til private husholdnin-
ger oker, eller hvis det innføres lettelser i personbeskat-
iiingen. Store ekninger i overforingene og/eller omfat-
tende skattelettelser vil det imidlertid neppe være lett 6.
få gjennomfort i de nærmeste årene i «et typisk OECD-
land».

Myndighetene har ikke så god styring over den pri-
vate investeringsettersperselen at de gjennom valg av
politikk kan sikre at denne etterspørselen oker sterkt.
Den private investeringsettersperselen avhenger nemlig
på en avgjørende måte av potensielle investorers vurde-
ringer av framtidsutsiktene, og disse vurderingene har
myndighetene liten styring over.

Hittil har vi beskjeftiget oss med den nominelle etter-
spørselen. Av storre interesse for vår analyse er om det
er sannsynlig at myndighetene kommer til å fore en
økonomisk politikk som sikrer at en får en sterk økning i
den samlede innenlandske realetterspørselen.

Ser vi bort fra urealistiske alternativer, gjelder folg-
ende: En politikk som forer til en sterk økning i real-
etterspørselen må både a) fore til at den nominelle
etterspørselen oker sterkt, og b) sikre at prisstigningen
blir såpass moderat at en unngår at for mye av økningen i
den nominelle etterspørselen «spises opp» av prisstig-
ning. Men bl.a. av grunner jeg nettopp har pekt på, er
det for tiden antakelig begrenset hva myndighetene i et
«typisk OECD-land» kan og vil gjøre for 6. eke de ulike
deler av den nominelle ettersperselen. Deres muligheter
for š. bremse på prisstigning er også begrensede, i alle
fall hvis bremsingen skal skje samtidig med at den
nominelle ettersperselen oker sterkt .

Ut fra det jeg hittil har pekt på, virker det rimelig
trekke folgende konklusjoner: Det er lite sannsynlig at
myndighetene i get typisk OECD-land» kommer til å fore
en økonomisk politikk som sikrer en sterk økning av den
samlede realettersperselen fra landets husholdninger,
bedrifter og institusjoner. Derfor er det også lite sannsyn-
lig at det vi kan kalle «summen av de enkelte OECD-
lands økonomiske politikk» vil bli slik at den sikrer en
sterk realettersperselsokning i OECD-samfunnet .

Det fins andre forhold som bidrar til å underbygge
disse konklusjonene,

Vi har hittil forutsatt at myndighetene i «et typisk
OECD-land» ønsker en sterk økning i den samlede
innenlandske ettersperselen. Det er neppe noen god be-
skrivelse av hva som sannsynligvis vil være situasjonen i
de nærmeste arene. Blant annet ut fra målet om å få en
innenlandsk lønns- og prisutvikling som forbedrer kon-
kurranseevnen, er mange lands myndigheter sterkt opp-
tatte av at den samlede ettersperselen fra innenlandske
husholdninger, bedrifter og institusjoner ikke må bli «for
stor». Denne politikken bidrar til at i OECD-samfunnet
blir den samlede ettersperselen mindre enn hva som
trengs for å kunne oppnå full sysselsetting i dette samfun-

net. Vi kan se det slik: De enkelte lands forsøk på 8.
bekjempe det de fra nasjonalt synspunkt først og fremst
oppfatter som klassisk arbeidsløshet, bidrar til at den
keynesianske grensen for OECD-samfunnet blir lig-
gende lavere enn tilbudsgrensen for dette samfunnet. (jf.
droftingene foran i avsnittet «Arbeidsløsheten fra OECD-
synspunkt og arbeidsløsheten fra nasjonalt synspunkt».)

Mange er klar over både at den samlede ettersporse-
len i OECD-samfunnet er «for liten», og at det enkelte
land kan se seg lite tjent med å sette i verk etterspersels-
stimulerende tiltak hvis politikken i de eifrige landene
blir like kontraktiv som for. Det har da heller ikke mang-
let på forslag om at landene i fellesskap skal sette i verk
tiltak som oker etterspørselen. Men det er vanskelig å bli
enige om hva som skal gjøres, blant annet fordi myndig-
hetene i hvert enkelt land er sterkt opptatte av at deres
land ikke må påta seg forpliktelser de synes er urimelig
store i forhold til de forpliktelsene andre land påtar seg.

På grunnlag av drøftingene foran konkluderer jeg slik:
Det virker lite sannsynlig at myndighetene i OECD-
landene, hver for seg eller gjennom internasjonalt samar-
beid, kommer til å fore en politikk som sikrer at den
keynesianske grensen blir liggende mye høyere enn
den gjor i dag.

Kommer myndighetene til å sorge for en kraftig hevning
av den klassiske grensen?

1. I avsnittet «Inntektsfordeling og arbeidsløshet»
pekte jeg på at vi kan få en konflikt mellom på den ene
siden et ønske om at reallennssatsen skal være så lav at
den ikke virker begrensende på sysselsettingen, og på
den andre siden lønnstakernes krav om å oppnå det de
synes er en rimelig inntekt . Myndighetene i det enkelte
OECD-land har visse muligheter for å redusere eller
eliminere denne konflikten.

Sett nemlig at lønnstakerne Past og fremst ønsker h
unngå at deres disponible realinntekt blir mindre. Selv
om lønningene blir lavere, kan dette ønsket oppfylles
hvis myndighetene samtidig setter i verk tiltak som bi-
drar til å eke lønnstakernes disponible realinntekt. Det
kan for eksempel gis subsidier som forer til lavere kon-
sumpriser, eller det kan innføres lettelser i personbe-
skatningen. (jf. de såkalte Kleppepakker som ble benyt-
tet under norske inntektsoppgjør i 1970-årene.)

Skal slike tiltak nyttes i så stort omfang at de finer til en
betydelig hevning av den klassiske grensen, må de
offentlige utgiftene rake mye, og/eller skatteinntektene
blir sterkt redusert. Ut fra det som er sagt foran om
holdningene til økte offentlige utgifter, finner jeg det lite
sannsynlig at vi vil få en kraftig økning i subsidiene, jeg
tror også at det vil være få OECD-land hvor det vil bli gitt
betydelige skattelettelser i løpet av de nærmeste årene.
Problemer med å unngå store underskudd på offentlige
budsjetter er et av de forholdene som gjor en slik politikk
lite sannsynlig.

2. Ved å subsidiere virksomhet som ikke klarer seg på
egen hånd, kan myndighetene gjøre slik virksomhet
privatekonomisk lønnsom. Det vil heve den klassiske
grensen. Det vil riktignok også Were staten utgifter.
Men det beløpet som kreves for å oppnå en bestemt
heving av den klassiske grensen på denne måten, er
antakelig langt mindre enn det  beløpet som kreves for å
oppnå en like stor heving ved hjelp av offentlige tiltak
som oker alle lennstakeres disponible realinntekter og
derfor får dem 018, redusere lonnskravene.
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Vi kan beskrive formålet med en slik subsidiering på
denne måten: Ved å subsidiere bedrifter som vil gå med
tap om de må klare seg uten hjelp, utjevnes forskjeller
lønnsevne. Det fører til at den klassiske etterspørselskur-
ven blir flatere, og gjør det dermed lettere A unngå
klassisk arbeidsløshet. (jf. avsnittet «Konsekvenser for
sysselsettingen av ulik lønnsevne i ulike anvendelser av
arbeid».)

Jeg tviler imidlertid på at en subsidiering av ulønn-
somme bedrifter i langt stone utstrekning enn det gjøres

dag, vil bli akseptert som en brukbar økonomisk poll-
tikk for å bekjempe arbeidsløshet. Mange har nemlig
store motforestillinger mot å støtte næringsliv som ikke
klarer seg på egen hånd, i alle fall hvis de samme
bedriftene skal subsidieres gjennom lengre tid.

3. Forskjellene i lønnsevne avhenger bl.a, av hvilken
teknologi som blir brukt og hvilket produksjonsutstyr de
enkelte bedriftene har. Gjennom tiltak som påvirker den
teknologiske utviklingen og/eller de private investerin-
genes omfang og sammensetning, kan myndigheten ove
innflytelse på hvor store forskjellene i lønnsevne kommer
til 6. bli i årene framover, og dermed på beliggenheten av
den klassiske grensen. Det virker imidlertid lite sannsyn-
lig at denne påvirkningsmuligheten vil sikre at vi får en
kraftig heving av den klassiske grensen. Myndighetenes
muligheter for å påvirke omfanget av de private investe-
ringene er begrensede, og deres muligheter og vilje til å
styre den teknologiske utviklingen og sammensetningen
av de private' bedriftenes investeringer vil antakelig
være nokså små..

4. På grunnlag av dreftingene foran konkluderer jeg
slik: Det virker lite sannsynlig at myndighetene i OECD-
landene i de nærmeste årene kommer til å fore en
politikk som sikrer at den klassiske grensen blir lig-
gende mye høyere enn den gjor i dag,

økt sysselsetting i den offentlige sektor?
For å gjøre droftingene enklere, har jeg hittil resonnert

som om alle lønnstakere arbeider i privat næringsliv.
Men mange er sysselsatte i den offentlige sektor. Der
finner vi vanligvis verken a) marginale lønnsornhetsbe-
traktninger av den typen som skaper en klassisk grense
for sysselsettingen i den private sektor, eller b) avset-
ningsproblemer av den typen som skaper en keynesi-
ansk grense for sysselsettingen i den priv -ate sektor.

På bakgrunn av dette kan det synes nærliggende
prove å bli kvitt arbeidsløsheten gjennom økt offentlig
sysselsetting. Av flere grunner kan vi antakelig vente en
fortsatt økning i antall sysselsatte i den offentlige sektor.
Men det vil bety større utgifter for det offentlige. Ut fra
det som er sagt foran om holdningene til økte offentlige
utgifter, virker det derfor lite sannsynlig at det vil bli
opprettet så mange nye arbeidsplasser i den offentlige
sektor at arbeidsløsheten av den grunn blir sterkt redu-
sert.

Avsluttende vurderinger
Hovedsaklig på grunnlag av det jeg har pekt på foran,

men dels også på grunnlag av hypoteser, resonnementer
og empiri jeg ikke har funnet plass til i denne artikkelen,
vurderer jeg situasjonen slik:

1. Det er lite sannsynlig at myndighetene i OECD-
landene, hver for seg eller gjennom internasjonalt samar-
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beid, klarefi finne fram til en politikk som sikrer at
arbeidsløsheten i OECD-området blir mye mindre enn
den er i dag.

2. Hvis myndighetene i et bestemt OECD-land klarer å
sørge for at landets konkurranseevne overfor andre
OECD-land forbedres, kan det fore til at arbeidsløsheten

vedkommende land blir mindre. Men endringer
OECD-landenes innbyrdes konkurranseevne loser ikke
OECD-områdets arbeidsløshetsproblemer.

3. Selv om myndighetene sansynligvis ikke klarer
finne fram til en politikk som sikrer at arbeidsløsheten
OECD-området blir mye mindre enn den er i dag, kan
det likevel tenkes at den, i alle fall for en tid, blir sterkt
redusert. En mulighet er denne: Utvikling av nye pro-
dukter og ny teknikk gjør at den klassiske ettersporsels-
kurven for arbeid blir flyttet  «oppover og til høyre»
diagrammet. (if. figur 2 foran.) Under forutsetning av at
reallønnssatsen ikke stiger «for mye», fører dette til en
hevning av den klassiske grensen. De nye mulighetene
for lønnsom produksjon forer også til en sterk økning i
den private investeringsetterspørselen, og dermed også
i den samlede etterspørselen etter produkter. Følgelig
blir også den keynesianske grensen hevet. Siden både
den klassiske og den keynesianske grensen blir hevet,
reduseres arbeidsløsheten.

4. Selv om det, som nevnt i punkt 3, kan tenkes at
arbeidsløsheten blir betydelig mindre, har vi ingen ga-
ranti for at dette vil skje i løpet av de nærmeste årene.
Bl.a, av følgende grunn virker det minst like sannsynlig at
vi vil få mye arbeidsløshet i OECD-området i arene
framover: Det er lite som tyder på at den teknologiske
utviklingen vil bidra til at lønnsevnen i ulike anvendelser
av arbeid blir jevnere enn den er i dag.

Jeg vil understreke at vurderingene i punktene 1-4
bygger på en forutsetning om at OECD-området behol-
der sitt nåværende økonomiske system. jeg vil også.
understreke at disse vurderingene ikke er en oppfor-
dring til en fatalistisk holdning til arbeidsløsheten
OECD-området. Etter min mening bør det settes mye inn
på å få redusert den. Det kan gjøres dels ved at myndig-
hetene utnytter de mulighetene det nåværende økono-
miske systemet tross alt gir dem til å bekjempe arbeids-
løshet, og dels ved å endre systemet på en måte som gjør
det lettere å unngå omfattende arbeidsløshet.

APPENDIKS: SKISSE AV EN TE0111 OM AT PRIS-
ENDRINGER FORER TIL UTJEVNING AV FORSKJELLER
MELLOM DEN KEYNESIANSKE OG DEN KLASSISKE
GRENSEN

I drøftinger av sysselsettingsproblemene brukes
blandt en teori som, med den språkbruken jeg benytter,
kan skisseres slik: Forskjeller mellom den keynesianske
og den klassiske grensen skaper mangel på balanse
mellom tilbudet av produkter og etterspørselen etter
produkter. Det fører til endringer i produktprisene, og
derfor også til endringer i realpengemengden og real-
lønnssatsen. Endringene i realpengemengden fører til
endringer i etterspørselen etter produkter, og endring-
ene reallønnssatsen fører både til endringer etterspor-
selen etter produkter og endringer i lønnsomheten av
produksjonen. Etterspørselen etter produkter og lønn-
somheten av produksjonen endres på disse måtene i en
slik retning at det blir bedre balanse mellom den keyne-
sianske og den klassiske grensen.
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I en annen teorivariant rettes søkelyset utelukkende
mot at endringer i realpengemengden kan fore til utjev-
ning av forskjellen mellom grensene. Endringene i  real-
lønnssatsen kan nemlig bli forhindret av at denne satsen
alltid innstiller seg slik at det blir balanse mellom tilbud
av arbeid og ettersperselen etter arbeid. Tilpasningsmu-
lighetene for reallennssatsen blir da «brukt opp» til å
skape balanse i arbeidsmarkedet. - Endringene i  real-
lønnssatsen kan også bli forhindret av at lønnstakerne

både krever og oppnår lønnstillegg hvis produktprisene
stiger.
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Portrett:
Sentralbanksjef Hermod Skånland

«Menneskelig å opptre
leftsindig»
Sentralbanksjef Hermod Skånland intervjuet
av Johan Jørgen Thorsen*

De som får sin velstand som resultat av en lang prosess med hardt arbeid, lærer å
innrette seg fornuftig. Når man får en lotterigevinst i hodet, er det menneskelig å opptre
lettsindig. Vår nye sentralbanksjef, Hermod Skånland, er derfor ikke overrasket over
debatten om valutareservene. Den gjor ham likevel litt nedstemt på grunn av de korte
tidsperspektivene som legges til grunn - ikke minst i et valgår.

- Norges Bank vil nå
komme til å arbeide under
en ny lov, med ny ledelse,
ny organisasjon og nytt
bygg. Vil disse endringene
til sammen også bety en ve-
sentlig omlegging av bank-
ens arbeidsmåte eller blir
det mer snakk om en stone
fasadepussing?

- I det arbeidet vi nå gjør
med organisasjonen tar vi
også sikte på å fornye-
vår arbeidsmåte. Organisa-
sjonsmodellen er bare et
hjelpemiddel. Hvor godt vi
lykkes, vil vise seg i det
banken virkelig gjør.

Skånland peker i denne
sammenheng også på at
sentralbankens stilling og
muligheter er nokså mye
bestemt av hva slags kre-
dittpolitikk myndighetene
Rorer.

- Man har langt mer nytte
av en sentralbank under en
markedsorientert kreditt-
politikk, men det er selv-
sagt andre grunner for at vi
beg gå videre i denne ret-
ningen.

* T 6rsen er cand. philol. og
arbeider som informasjonssjef i
Den norske Bankforening.

- Ligger ikke en mer
markedsorientert kreditt-
politikk i kortene, uansett
hvilken regjering vi måtte
få til hasten?

- Jeg ser dette som en
overmoden sak, men det
har jo hittil vist seg vanske-
lig å få politisk gjennomslag
for å ta de definitive skritt.

Informasjon for å ove inn-
flytelse

- Du har gjennom pres-
sen tatt til orde for at Nor-
ges Bank må styrke sin
informasjon overfor den
jevne borger. Hvorfor er
dette blitt nødvendig? Er
det fordi informasjon lik-
som ligger i tiden eller rett
og slett fordi en stone del
av påvirkningsprosessen i
samfunnet foregår gjennom
massemedia?

- Vi tror det er viktig at
noen har muligheter for å
Jove innflytelse uavhengig
av politiske grupperinger
og næringsinteresser. En
slik innflytelse kan banken
Jove direkte overfor de be-
sluttende organer, men
også gjennom informasjon
til publikum. Blant sentrale
politikere kan det være
god innsikt i de økonomiske
sammenhenger, men de er

bundet i sin handlefrihet til
det som er politisk mulig.
Gjennom informasjon til
publikum kan sentralban
ken bidra til å utvide områ-

-

det for hva som er politisk
mulig. En politiker som sier
at en oppgave ikke lar seg
lose, vil lett bli anklaget for
å mangle handlekraft. Nor-
ges Bank kan lettere peke
på inkonsistenser, at enkel-
te ting simpelthen ikke lar
seg gjøre og at det må tref-
fes valg. Spor du en politi-
ker om han vil velge full
sysselsetting på kort eller
lang sikt, er det umulig for
ham å svare annet enn at
han vil ha begge deler. Vi
står friere til å peke på de
konflikter en kan stå overfor
i en slik sammenheng.

Skånland kan ikke i dag
si hvilke endringer det vil
bli i den måten informa-
sjonsvirksomheten drives
på: - Det er ett element i
den organisasjonsplanen vi
arbeider med.

Ny organisasjon skal Jake
profesjonaliteten

- Den nye organisasjons-
modellen innebærer opp-
deling etter funksjon, slik at
blant annet innland og ut-
land blir integrerte deler.

Hvordan vil utenforstående
legge stalest merke til at
banken endrer sin arbeids-
måte?

- Det er ikke så viktig om
publikum merker at vi får
en ny organisasjonsmodell,
det er viktigere at de får
inntrykk av at vi loser våre
oppgaver bedre enn for.
Spesielt vil markedspleien
bli stadig viktigere, særlig
under friere markedsfor-
hold. Vi håper vel også å
kunne øke vår profesjonali-
tet når det gjelder valuta-
håndtering og valutaplasse-
ringer. Overfor kredittinsti-
tusjonene vil Norges Bank i
hovedsaken ha de samme
oppgavene som for. For
dem vil det være langt vik-
tigere hvilke oppgaver de
politiske myndigheter vil
overlate til Norges Bank
enn hva slags grupperinger
vi foretar innenfor banken
for å lose dem.

- En økonomisk publika-
sjon påstod nylig at Norges
Bank er en svært lite fancy
institusjon. Synes du dette
er en treffende karakteri-
stikk?

- Jeg håper at det er det.
Vi legger ikke an på å være
fancy. Når vi er opptatt av
vår egen image er det fordi
dette betyr noe for arbeidet
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vi skal utføre i samfunnet.
Da er det nok viktigere å
legge vekt på å bli oppfat-
tet som saklige, nokterne
og at vi har en høy grad av
integritet og profesjonalitet

En ubenyttet sjanse
- Du har tidligere gitt en-

del synspunkter i forbind-
else med den nye loven om
Norges Bank. Er det i etter-
tid grunn til å kritisere stor-
tingsflertallet for at det
glemte å ta vare på viktige
institusjonelle garantier?

Sentralbanksjefen mener
man unnlot å stille spørsmål
ved om dagens praksis og
eksisterende lovgivning gir
den banken samfunnet er
best tjent med: - Man tok
gjeldene praksis og eksis-
terende lovgivning som gitte
data i behandlingen av den
nye loven. Så laget man en
lov for Norges Bank ut fra
dette, uten at det på en for-
domsfri måte ble stilt spors-
mål om hva slags sentral-
bank vi har behov for og
hvorfor. Om man fra et slikt
utgangspunkt hadde kom-
met fram til det samme re-
sultat, ville det vært lite
innvende. Men vi benyttet
aldri sjansen som et lovar-
beid gir, til å drøfte hva
slags sentralbank Norge er
best tjent med.

- Når det er sagt, er det
grunn til å understreke at
sentralbankens stilling ikke
er svakere med den nye
loven enn praksis var tidli-
g:ere. Banken er tillagt opp-
gayer i betalingsformidlin-
gen som tidligere ikke var
presisert, og den mye om-
diskuterte instruksjonsret-
ten er først og fremst et
middel som banken kan
nytte for å få reist en sak
overfor offentligheten og
Stortinget.

- Ser man derfor bank-
ens situasjon i lys av de rea-
liteter som eksisterte for lo-
ven kom og ikke sammen-
lignet med en formalitet
som sluttet å gjelde med
den annen verdenskrig, er
det åpenbart at bankens
stilling er styrket. Også den

ting at Norges Bank nå i
eventuelle diskusjoner med
myndighetene har en nylig
behandlet lov i ryggen, stil-
ler banken sterkere enn da
man bare kunne bygge på
politisk og forvaltnings-
messig praksis. Skulle det
oppstå meningsforskjell om
hva som er praksis, er det
nokså åpenbart hvem som
står sterkest til å fastlegge
den.

- Hva med innvendinger
fra politikere som Carl L
Hagen?

- Carl I. Hagen hadde et
interessant lovforslag som
imidlertid ikke svarte til de
politiske realiteter vi har i
dag.

En seriøs drøfting av en
sentralbank langs de linjer
Carl I. Hagen skisserte
kunne likevel vært verdi-
full. Man hadde neppe valgt
det hos oss, men det finnes
tross alt meget levedyktige
demokratier med en sen-
tralbank som arbeider ut
fra et slikt monster.

Personorientert tendens
- Hvor mye regner du

med at din egen person vil
bety?

- Det ville være unnfall-
ende beskjedenhet å tro at
ens egen person i denne
sammenheng ikke betyr
noe, men jeg er naturligvis
helt avhengig både av sta-
ben som helhet og av den
øvrige ledelse. Gjor jeg en
skikkelig jobb, har også an-
dre utsikt til å nå langt med.
sitt arbeid. Gjor jeg en dår-
lig jobb, blir også deres
muligheter mindre. Skan-
land mener en sentralbank,
både i Norge og andre ste-
der, har en tendens til å bli
identifisert med lederen: - I
en personorientert media-
verden blir naturligvis ikke
denne tendensen mindre.

Menneskelig å ikke opp-
fore seg fornuftig

- Om bankens oppgave
er å gi myndighetene de
riktige rid, er det rimelig
gode erfaringer med at rå-
dene blir fulgt?

- Ja, sier Skånland, men
trekker samtidig frem de
begrensningene i handle-
frihet som departementet og
Regjeringen har. Det stil-
ler naturligvis oss overfor
spørsmålet om hvor mye
politiske bindinger vi skal
bygge inn i vår rådgivning.
All den tid det er vår opp-
gave å gi råd om politikk,
mener jeg at vi ville forsøm-
me vår oppgave om vi ak-
septerte at ting som i prin-
sippet kan endres, allikevel
skal være uendret fordi
man for øyeblikket ikke kan
få den nødvendige politiske
tilslutning.

- Har debatten om bruk
av valutareservene i den,
senere tid vært et nedsli-
ende tegn? I hvor stor grad.
regner du med at politike-
re, uansett farve, greier å
motstå fristelsen til å lose
«presserende oppgaver»
med nær sagt hvilke som
helst økonomiske midler?

Vi kjenner ikke til noen
eksempler på kloden om et
land som plutselig har fått
rikdom og som har klart å
innrette seg fornuftig. De
som derimot får sin vel-

stand som resultatet av en
langvarig prosess med
hardt arbeid, lærer nettopp
dette gjennom å innrette
seg fornuftig. Når man får
en lotterigevinst i hodet, er
det menneskelig å opptre
lettsindig, til tross for hva
mer langsiktige hensyn
skulle tilsi. Så for så vidt er
det ikke særlig overrask-
ende at vi opplever en slik
debatt om valutareservene.
Særlig i et valgår kan man
naturligvis bli litt nedstemt
over hvor korte perspekti-
ver debatten har. Det lig-
ger i sakens natur at med
valg eller gjenvalg for en
fireårsperiode, så har dette
også lett for å bli perspekti-
vet. Men det vi foretar oss
nå vil få nokså avgjørende
konsekvenser langt inn i
neste hundreår,

Vi trenger tilstramninger
- Bor statsbudsjettet for

neste år inneholde vesent-
lige innsparinger, om det
skal bli mulig å gå i retning
av en mer balansert oko-
nomi?

- Ethvert statsbudsjett
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som ikke oker skattene, vil
komme til å ha ekspansiv
virkning hvis man ikke fore-
tar tilstramning i den auto-
matikk som bestemmer sta-
tens utgifter. All den tid jeg
ikke i dag ser det som ons-
kelig at også budsjettet for
1986 skal være ekspansivt,
mener jeg det er nødven-
dig å foreta tilstramninger i
regelverket for utgiftene.
Jeg er mer i tvil om stats-
budsjettet for 1986 bor ha
en makroøkonomisk til-
stramningseffekt. 1985-bud-
sjettet er alt for ekspansivt,
men når det først er gjort,
kan en tilstramning i 1986
lett bli en konjunkturpolitisk
feil med motsatt fortegn.
Men formodentlig er Regje-
ringens problem å unngå at
det blir for ekspansivt.

- Men er ikke tilstram-
ninger lettest å gjenomfore
like etter et valg?

- Ikke hvis det har vært
fort en løfterik valgkamp.

Et problem å leve med
- Det er i allefall blitt på-

pekt flere ganger offentlig
at sentralbanksjefen selv
har lite å skryte av når det
gjelder økonomi. Vil Nor-
ges Bank i tiden som kom-
mer være i stand til å kon-
kurrere om de beste fagfol-
kene på alle nivåer? Lonns-
nivået begynner å bli gan-
ske høyt for mennesker
med denne typen bak-
grunn.

- En sentralbanksjef står
vel sterkere om han ikke
pranger med sin privatøko-
nomi, selv mangler jeg mer
tid enn penger. Men det er
riktig at Norges Bank har
problemer med å holde på
folk som har arbeidet på et
nivå hvor de kan få like in-
teressante oppgaver andre
steder og samtidig høyere
limn. For folk som har kom-
met opp på et slikt nivå at
arbeidet er så spesifikt at
det er dette som holder
dem her, er problemet
mindre. Men vi er ikke ale-
ne om å ha disse problem-
ene, og vi kan jo ikke alle få
de beste fagfolkene.

Skånland trekker frem
flere statlige institusjoner
som også har behov for det
flinkeste personellet på
markedet, men mener alle
må leve med problemet:

- Og det er klart at jo
høyere sysselsettingsnivå vi
sikter mot, jo sterkere blir
dette dilemmaet foil. Vi kan
ikke hver for oss forsøke å
lose det ved å overby hver-
andre.

Selvdisiplin skal lake pro-
duktiviteten

- Gjennomgår Norges
Bank på samme måte som
andre norske banker sin
egen personellsituasjon kri-
tisk, eller kan denne typen
organisasjoner alltid ta litt
lettere på dette fordi den
mangler konkurranse?

- De siste fem årene har
vi hatt en økning i vårt ar-
beidskraftforbruk på under
en prosent årlig, mens den
ligger på tre og en halv i
banker og opp imot tre
i offentlig administrasjon.
Samtidig har vi hatt en sterk
økning i arbeidsoppgave-
ne. Jeg er derfor ikke i tvil
om at Norges Bank har en
produktivitetsøkning som
kan måle seg med det aller
meste i offentlig virksomhet
i norsk næringsliv. For A få
dette til må vi vise selvdi-
siplin. For ledelsen som har
ansvaret for dette, er det en
belastning ikke å ha kon-
kurranse eller bestemte
budsjettrammer å vise til,
men jeg håper likevel å
kunne effektivisere oss yt-
terligere fremover uten
noen hjelp utenfra.

- Hva med avdelingene
rundt omkring i landet? Det
har vært diskusjon om å
legge enkelte ned.

- Det er riktig, og vi ar-
beider med spørsmålet om
hvilke oppgaver avdelinge-
ne skal ha. Gjennom den
nye lovbehandlingen har
både Stortinget og finans-
ministeren bedt om dette,
men tidligere har Stortinget
bestemt gått mot nedleg-
gelse av avdelinger. Nå er

ikke nødvendigvis dette
veien å gå. Vi må huske på
at svært mange av dem
egentlig driver som gros-
sister i penger. Om de leg-
ges ned, vil dette bety å
overføre arbeid til andre
avdelinger eller til banker
og postverk. Man ville utvil-
somt ha innrettet dette an-
nerledes om det hele kun-
ne startes opp fra et null-
punkt, blant annet for å be--
grense de bygningsmessi-
ge investeringer. Men når
de nå engang er foretatt,
må vi ta utgangspunkt i det
vi har.

Politikk eller fag
- Det har ofte vært lagt

vekt på at du står Arbeider-
partiet nært. Er politisk til-
hørighet en fordel i denne
typen jobber, om man vil
(aye innflytelse? Det er jo
også nærliggende å peke
på at din stedfortreder bur-
de ha gode kontakter i den
andre fløyen. Hva med til-
hørighet til økonomiske
skoler?

- Jeg har selv inntrykk av
å ha rimelig bra forhold til
flere politiske grupperin-
ger. Men det er mulig at de
politiske partier har stone
tillit til «sine egne». I så fall
er det nok av betydning at
både Storvik og jeg har
våre politiske tilknytninger.
Ellers ligger det i oppga-
ven for oss begge å oppar-
beide og holde vedlike
kontakter i ulike miljøer,
ikke bare de politiske. Jeg
er egentlig litt reservert når
dette bringes på bane, for-
di det ikke er i egenskap av
partimedlem noe sted at vi
skal arbeide, men i kraft av
vår profesjon.

- Jeg foler heller ikke at
jeg tilhorer noen spesiell
økonomisk skole. Om man
forsøker å trenge ned i det-
te med skoler, så vil en so-
sialøkonom langt på vei
kunne presisere det til for-
skjellig oppfatning med
hensyn til tidslag og visse
koeffisienters stabilitet og
størrelse. Dette er spørsmål

som i alle fall vi bor kunne
diskutere helt lidenskaps-
lost og forsøke å komme til
bunns i gjennom empirisk
forskning. Saksforholdene
egner seg veldig lite for
emosjonelle trosretninger.

- Si du setter liten pris på
at politikere bygger en god
del av sitt økonomiske
grunnlag på slike okono-
miske skoler?

- Jeg synes politikere bor
bygge sine oppfatninger på
prioritering av verdier eller
vedkjenne seg å represen-
tere visse gruppeinteres-
ser. Det er jo i hew grad
fordelingsmessige spors-
mål de steller med. Der-
imot burde det være mind-
re grunn til å ha sterke opp--
fatninger om sammenhen-
ger hvor fagfolk er i tvil el-
ler hvor man faktisk har en
del kunnskap basert på em-
pirisk forskning, enten det
nå gjelder rentenivå eller
sammenhengen mellom al-
dersgrense for kjøp av
brennevin og trafikkulyk-
ker. Både i privat og offent-
lig virksomhet vil beslutnin-
ger ofte måtte treffes under
usikkerhet, men hvor vi har
muligheter for å vite, bor de
ikke treffes ut fra hva vi tror.
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Nytt fra LYS7

Innledning
jeg tillater meg å ta ordet

i dette meget «ser øse» fritt-
stående tidsskrift Sosialoko-
nomen. Det er ikke oko
nornisk forskning og utvik-

-

lingen i sosialøkonomien
jeg vil ta for meg.

Det er mere privatekono-
miske betraktninger i rela-
sjon til Sosialøkonomisk
Forening. I tillegg vil jeg
kort komme inn på tids-
skriftet

Sosialøkonomer nye og
gamle

Sosialokonomer er et re-
lativt gammelt folkeferd
som i hovedsak har beskjef-
tigetibeskjeftiger seg med
overordnede oppgaver pri-
mært statsadministasio-
nen. Denne type har i et
stort omfang vært konsen-
trert om sitt arbeid (og posi-
sjon) og i mindre omfang av
personlige økonomiske og
fagpolitiske spersmål,

Imidlertid har det kom-
met en ny type sosialekono-
mer som i hovedsak er re-
presentert ved de privatan-
satte som utover arbeidet
sitt også er interessert i an-
dre aspekter omkring
jobben.

Nye oppgaver kortsiktet
Utover å fa en anstendig

Icon er den nye type sosial-
økonomer også opptatt av
pensjonsforhold, faglige av-
taler (lennsavtaler), lånefor-
hold etc.

Jeg vil derfor foreslå at
foreningen tar folgende
opp til debatt,
i) Gjennomføre en pen-

sjonsavtale med et for-
sikringsselskap som kan
omfatte alle medlem-
mer av foreningen.

Det er av stor betyd-
ning at man ved skifte
av arbeidsplass kan be-
holde sin forsikring. I
det nåværende system

skjer det ikke en auto-
matisk overførsel fra
selskap til selskap, - og
derfor vil den enkelte
alltid tape penger.

Offentlige ansatte skal
også kunne melde seg
inn som supplement til
den offentlige pensjons-
ordning.

ii) Gjennomføre tilleggsav-
taler med forsikrings-
selskapene om bolig-
lån, livsforsikringer og
andre tilbud.

Det vil gi en stone
frihet overfor arbeidsgi-
ver spesielt i relasjon til
de som har boligfinan-
siering via arbeidsgiver.
Videre vil det gi stats-
ansatte en mulighet for
å få en rimelig boligfi-
nansiering.

iii) Gjennomfere avtaler med
en bank (sparebank)
som skal gi sosialekono-
mer visse rettigheter,
eks. ved toppbelåning

av bolig, kjøp av leilig-
het i borettslag, etable-
ringslån etc.

Det vil gi den siste
økonomiske støtte man-
ge trenger for 8, kunne
skifte bolig eller for å
etablere seg som selv--
stendig næringsdriv-
ende.

Derutover vil det komme
en del tilleggsavtaler som
kan være av stor nytte-
verdi.

Jeg har ikke gått inn på
den praktiske løsning- ay.

hensyn til innleggets leng-
de.

Nye oppgaver langsiktet
For å få en viss gjennom-

slagskraft for sosialekono-
mer og deres situasjon
Sosialekonomisk Forening
rustes opp.

Jeg vil derfor foreslå at
man tar folgende opp til
vurdering.

i) Styrker foreningen gjen-

nom et sterkere sekre-
tariat. Det bor skje ved
at det ansettes en sosia-
lokonom som general-
sekretær med en liten
og effektiv stab av med-
arbeidere.
Foreningen ber utar-
beide faglige avtaler og
statistikk slik det enkel-
te medlem har et solid
grunnlag i sin arbeidssi-
tuasjon og ved lonnsfor-
handlinger samt ved en
eventuell nyansettelse.

iii) På sikt ber foreningen
eke sitt samarbeide
med beslektede yrkes-
grupper. Her tenker jeg
på eks. sivilokonomer
og jurister. Disse grup-
per vil tilsammen utgjo-
re en virkelig press-
gruppe i samfunnet.

Jeg vet at AF skal ivareta
noen av de nevnte oppga-
ver, men etter min mening
er AF for stor til å ivareta
særinteresser for en grup-
pe som sosialekonorner.

Tidsskriftet
Sosialøkonomen

Tidsskriftet inneholder
uten tvil en mengde inter-
essante artikler, Men man-
ge er meget spesielle og er
av liten interesse for de
fleste.

Mitt inntrykk er at mange
savner litt mere «matnyttig»
staff. For eksempel en litt
mere almindlig og åpen de-
batt om aktuelle emner
hvor den enkelte kan kom-
me til orde uten for store
utredninger.

I tillegg mener jeg at
tidsskriftet bor inneholde
litt mere fagforenings-stoff.
Man burde behandle kon-
flikter fra arbeidslivet som.
er av mere generell karak-
ter hvor foreningen eventu-
elt har hjulpet til.

Avslutning
Som det fremkommer

mener jeg at Sosialokono-
misk Forening er litt «sløv»
og akademisk. Man beg stå
på og derigjennom skaffe
foreningens medlemmer en
rekke tilbud man ellers
aldri ville ha fått.

Videre bør foreningen
utvide sitt samarbeide med
beslektede yrkesgrupper
slik at foreningen totalt får
en sterkere posisjon.

Tidsskriftet bor «stram-
mes» opp slik at det mere
blir rettet mot den gjen-
nomsnitlige sosialekonom.
Samtidig bur det inneholde
mere stoff som kan gi nyttig
informasjon til det enkelte
medlem.
P.S. De nevnte tiltak vil

kanskje medføre økt
kontingent til forenin-
gen men jeg tror med-
lemmene på sikt vil
pengene igjen flere
ganger.

Formannens kommentarer
Det er positivt at våre

medlemmer er aktivt opp-
tatt av foreningens virksom-
het slik det fremgår av Per
Branders innlegg ovenfor.
De spørsmål som Brander
reiser er høyst aktuelle og
fortjener oppmerksomhet.
Men som det fremgår ned-
enfor synes Branders inn-
legg også i noen grad å av-
dekke manglende kjenn-
skap til hvilke tilbud som
allerede eksisterer,

1 . De ansatte i staten er de
som lengst har vært invol-
vert i fagforeningssammen-
heng i foreningen gjennom
Sin forhandlingsrett etter
Tj enestetvistioven. Kommu-
neansatte fikk forhandlings-
rett innenfor NKS-området
og med Oslo kommune da
foreningen inngikk tariffav-
taler i 1984.

De privatansatte som er
tilsluttet fagforeningen, ble i
1985 spurt om de ønsket
opprettet tariffavtale på sin
arbeidsplass. Ingen av dem
som svarte hadde slikt ens-
ke. Bakgrunnen var at de
mente at de for tiden opp-
nådde en gunstigere avlen-
ning enn de kunne regne
med å oppnå med en tariff-
avtale. De privatansatte
mente imidlertid at det var
en fordel at foreningen kun-
ne gripe inn ved eventuelle
tvistespersmål, noe den kan
gjøre uten slik avtale.

Sosialøkonomer og penger?
Av cand. oecon. Per Brander.
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Fagforeningen har én ta-
riffavtale på privat sektor,
nemlig med Norconsult A/S.
Den fungerer fint. Her er
det flere sosialøkonomer,
miljøet er velorganisert og
sammen står de sterkere i
forhold til ledelsen og de
andre organisasjonene på
arbeidsplassen.

2. Når det gjelder pen-
sjonsforhold,	 forsikrings-
ordninger m.m. har alle
som er medlem i fagfore-
ningen tilbud gjennom AF
og Forenede Forsikring,
De privatansatte har likevel
som regel gunstigere for-
sikringsordninger gjennom
sitt arbeidssted. Vi tror ikke
det er mulig å konkurrere
med disse ordningene og
samle alle sosialøkonomer
en forsikring.

De offentlige ansatte som
vil ha supplementforsikring
kan også få denne gjennom
fagforeningsmedlemskap.
Gruppen av øvrige med-
lemmer blir antagelig så.
liten at den ikke interes-
sant. Vi har forsøkt, uten A få
til gunstig nok ordning.

3. Med hensyn til kotlek-
tive låneavtaler bar vi hatt
kontakt med bl.a. større
banker. Vi tilbod oss å .flytte
over alle våre konti i bank-
en. Etter nøye overveielse
var de ikke interessert i å
gå inn i forpliktelser til
sosialøkonomene kollektivt,
men kunne tenke seg å for-
handle med hver enkelt
kunde. Det fait derfor bort.
Med .den nåværende ut-
vikling i lånemarkedet er
vel dette i alle fall noe
mindre interessant enn tid-
ligere..

4. Foreningen utarbeider
faglige avtaler på anmod-
ning fra de fagforeningstil-
sluttete.	 Vi utarbeider
lønnsstatistikk hvert år. Dis-
se er tilgjengelig for alle
gjennom januarnummeret
av tidsskriftet.

Vi - gir videre veiledende
honorarsatser for sosialøko-
nomisk virksomhet utenfor
fast arbeidsforhold. I tillegg
gir vi veiledning i ansett-
else og arbeidsvilkår i pri-
vat virksomhet.

5. Norske Sosialøkonomers
Forening har allerede i

(forts. side 40)

Nye forskningsrapporter
apportene fes kjøpt ved henvendelse til institusjonen.

TRANSPORTØKONOMISK INSTITUTT
Biblioteket, Postboks 6110 Etterstad, 0602 Oslo 6, tit 19 49 00..
Virkningene av alternative strategier for å lake	 erheten i Nor e. Hoved-
rapport med metodebeskrivelse og regneeksempler.
Av Rune Elvik, cand. polit., Richard Muska

	
Tore V
	

sivÄng

Rapporten inneholder beskrivelse av en metode for å beregne samm, enhengen
mellom ulike trafikksikkerhetstiltak, kostnadene ved dem og virkningen  på tra-
fikksikkerheten. Metoden er anvendt på 4 alternative strategier for å øke trafikk-
sikkerheten

Oslo, apri11984. 67 sider vedlegg. Prosjektrapport. Kr. 75,-. ISBN 82-7133-456-5.

Virkninger av alternative strategier for å lake trafikksikkerheten i Norge. Tiltaks-
rapport. Beskrivelse av 48 trafikksikkerhetstiliak.
Av Rune Elvik, cand. poll, Richard Muskaug, siving. og Tore Vaaje,

Notatet inneholder det detaljerte datagrunnlaget om de 45 trafikksikkerhetstil-
tak som danner grunnlaget for beregninger av virkninger av alternative strategier
for A øke trafikksikkerheten i Norge.

Oslo, april 1984. 103 sider. Kr. 40,-. Best nr 693/84.

Virkninger av alternative strategier for å Joke trafikksikkerheten i Nor e.Metode-
rapport Analyse av nytte og kostnader ved trafikksikkerhetsttltak og :kombinasjo-
ner av trafikksikkerhetstiltak
Av Rune Elvik, cand. polit.

Notatet supplerer TOI-rapporten «Virkninger av alternative strategier for å fake
trafikksikkerheten i Norge». Det beskriver i detalj den metode som er utviklet for
å analysere de alternative strategier som er omtalt i rapporten Viktige punkter
notatet handler om hvordan nytte og kostnader ved tiltakene er beregnet, og
hvordan den samlede virkning av flere tiltak som virker sammen er beregnet
Notatet omtaler også hvordan beregningene tar hensyn til trafikkutviklingen Det
avsluttes med en kort brukerbeskrivelse av et EDB program som beregningene
har støttet seg

Oslo, okt 1984. 81 sider + vedlegg. Kr. 50,-. Best. nr 715/84.

Transportkostnader etter vareslag 198a
Av Petter Dybedal, cand. oecon.

I denne rapporten blir betydningen av godstransportkostnader i Norge i 1980
belyst ved at :fraktkostnader ved :innenlandsk transport sees i forhold til verdien av
markedsførte og transporterte varemengder. Kostnadstall :sammenliknes for 20
hovedvaregrupper og for transporter med lastebil, jernbane og skip i innenriks
fart.

Oslo, mats 1985. 37 sider vedlegg. Prosjektrapport Kr. 75,-. ISBN 82-7133-485-9.

Markedsførte og transporterte varemengder i Norge 1946-1983.
Av Sønneve ølnes, siviløkonom og Erik farbeck., geograf.

Rapporten gir en oversikt over markedsførte varemengder i Norge fordelt
vareslag, næring og fylker. Videre gis en oversikt over godstransposteret
Norge fordelt pa transportmidler, vareslag, fylker og avstandsgrupper.

Oslo, mars 1985. 58 sider + vedlegg. Prosjektrapport. Kr. 75,-. ISBN 82-7133-488-3.

Kieirekostnadshindboken.
Av Knut O. Gabestad, cand oecon. og Nils Skarra, sivilingenior,

Håndboken behandler kjørekostnadsberegninger både i by- landevegskjø-
ring, årlige driftskostnader for ferjer og prinsipper for nytte-kostna dsberegninger.

Hoveddel, 75 sider + vedlegg. Oslo, okt. 1983. Kr.
Tabellhefte og eksempeisamling. Kostnader pr. 1. jan. 1985. Flpag. Revidert

mars 1985. Kr. 75,-.
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mange år samarbeidet med
beslektede yrkesgrupper,
som Norsk Sivilokonomers
forening og Norges Jurist-
forbund m.fl. Med den ulike
bakgrunn som medlemm-
ene tross alt representerer
er det vanskelig å tenke
seg noen pressgruppevirk-
somhet utover sammenfall-
ende interesser på fagfore-
ningsområdet. Forevrig er
det slik at det i forste rekke
er vi selv, både på egen
hånd og via AF som må iva-
reta våre interesser.

6. Når det gjelder fagfore-
ningsstoff og informasjons-
muligheter i Sosialokono-
men, er dette gjenstand for
stadig vurdering. Slik ar-
beidet i sekretariatet nå er
tilrettelagt med en god del
forskjellig informasjon til
forskjellige grupper med-
lemmer, er det som regel
mest hensiktsmessig å
sende dette ut direke til
medlemmene. Det er ellers
vanskelig å behandle stoff
av typen «konflikter i ar-
beidslivet» i Sosialekono-
men, selv om det ville bli.
god reklame for forenin-
gen. Det er så små og over-
siktlige forhold, at enkelt-
medlemmer og arbeids-
plasser lett kunne Role seg
«uthengt». Vi oppnår trolig
de beste resultatene for
den enkelte når vi kan opp-
tre i det stille.

Y. Vedrørende innholdet i
Sosialokonomen vil redak-
sjonen på sin side gjerne si
folgende: I henhold til ret-
ningslinjene for Sosialeiko-
nomen skal tidsskriftet
være et forum for den aktu-
elle økonomisk-politiske de-
batt, orientere om utviklin-
gen i faget sosialekonomi
og være et publiseringsor-
gan for økonomisk forsk-
ning. Dette medfører at
tidsskriftet må redigeres
slik at det blir en rimelig
fordeling mellom yngre og
lengre artikler og kortere
debatt- og kommentarstoff.

Vi antar at mange av de
«spesielle» artikler det hen-
vises til er av mer vitenska-
pelig karakter. Siden det
generelt er vanskelig å
finne tidsskrifter her i lan-
det som publiserer denne
type stoff, ser redaksjonen
dette som en viktig opp-
gave for Sosialekonomen.

Dette må imidlertid ba-
lanseres med publisering
av aktuelle kommentarer
og debattstoff hvor en kan
komme til orde uten store
utredninger. Dette stoffet
bor selvsagt også holde
god faglig standard, men
undergis ikke samme fagli-
ge vurdering som tyngre
artikler. >>

Vi håper både Brander
og medlemmene forevrig
vil ha nytte av gjennomgan-

gen ovenfor. Både sekreta-
riatet og foreningens tillits-
valgte står selvsagt til dis-
posisjon for nærmere opp-
lysninger og videre disku-
sjon.

Avslutningsvis bare en
kommentar til Branders for-
slag om en sosialokonom og
generalsekretær som leder
av sekretariatet. Dette er
en problemstilling som har
vært reist og drøftet ved
ulike anledninger fra man-
ge år tilbake.

Synspunkter som er
fremkommet i styresam-
menheng, fra andre tillits-
valgte og fra medlemmer
har gjennomgående byg-
get opp under den eksister-
ende konstruksjon. En av-
gjørende innvending mot
Branders forslag er selvsagt
kostnadssiden. En annen er
det forhold at svært mye av
sekretariatets daglige aktivi-
teter har liten sammenheng
med sosialekonomi som
fag. Men - når det gjelder
fagsaker, faglige kontakter,
faglig innhold i kursvirk-
somhet, tidskrifter osv. har
vi valgt å satse på nær kon-
takt mellom styrer og sek-
retariat og ikke minst på
medlemsmassen forovrig,
hvilket ved sin variasjons-
bredde trolig dekker de
oppgaver en generalsekre-
taer/sosialekonom ville ha
på en minst like god måte.

Ingvar Strom

Sosialøkonomen nr. 8 1985

FINANSDEPARTEMENTET - ØKONOMI-
AVDELINGEN
Postboks 8008 - Dep., 0030 Oslo 1, tlf. (02) 11 90 90

International Linkage Effects - Some Implications For Policy-Making
Av John Llewellyn.

Forfatteren er Head of Division i OECD's okonomidirektorat. Bl.a. leder han
arbeidet med "Economic Outlook".

I artikkelen drøftes egenskaper som knytter seg til henholdsvis verdensekono-
mien og nasjonale okonomier. Med utgangspunkt i de ulikheter - både kvantitati-
ve og kvalitative - som her foreligger, går L. inn på de konsekvenser dette bor ha
for nasjonale holdninger i internasjonale politikk-dreftinger.

20 sider. Arbeidsnotat nr. 8. ISSN 0800-0441.



Olav Bjerkholt, Erik Offerdal og Steinar Strøm (red)

OLJE OG GASS I NORSK ØKONOMI
Boken er den første samlede fremstillingen av de samfunns
økonomiske konsekvensene av oljevirksomheten i Norge:

- hva oljen har betydd i norsk økonomi - fremtidige oljepriser
- hva den vil bety i fremtiden - det internasjonale oljemarked
- gassmarkedet og problemene med A få solgt gass i fremtiden
- utvinningstempo - virkninger på norsk økonomi
- hvordan forholde seg til usikkerheten i fremtidige oljeinntekter
- næringsutvikling
Boken er populært skrevet av våre fremste eksperter ved Sosial
økonomisk Institutt ved universitetet og Statistisk Sentralbyrå.
Pris kr 153,-

Øyvind Kvåle
LITEN BRIKKE I STORT SPILL
Mikroelektronikkens virkning på sysselsettingen
Mikroelektronikken har kommet for å bli. Den er en sentral brikke i
endringen i de enkelte produktene og i endringene av produksjons-
prosessene. Derfor får mikroelektronikken stor betydning for etter-
spørselen etter arbeidskraft.Men denne virkningen er avhengig av den
sammenhengen teknikken brukes i. Det innebærer at både positive og
negative virkninger blir ujevnt fordelt:
- Noen land blir hardere rammet enn andre - Noen distrikter og bransjer
blir hardere rammet enn andre - Noen yrkesgrupper blir hardere rammet
enn andre

Preben Munthe

PRODUKSJON OG VELFERD
Innføring i sosialøkonomi

Produksjon og velferd er en kortfattet innføringsbok i sosialøkonomi. Det
er lagt stor vekt på å gi eksempler på å bruke norsk næringsliv og
økonomisk politikk som bakgrunn  for resonnementene.
Av innholdet nevnes:

*Produksjon
* Tilbud
*Behov og etterspørsel
*Fullkommen og ufullkommen konkurranse
*Monopol
*Prisdiskriminering, inngrep i prisdannelsen
* Vareutbytte mellom land
*Nasjonalregnskap og økonomisk sirkulasjon
*Inntekt og sysselsetting i et lukket samfunn
* Inntektbestemmelsen - offentlig finanspolitikk, utenriksøkonomi
* Valuta
* Inflasjon

Pris kr 197,-

Julian Simon

MENNESKET MER ENN EN RESSURS
En bok om mennesker, ressurser og vekst; hvordan mennesket omformer naturgitte forutsetninger ut
ifra eget behov.
Boken fremmer et utviklingsoptimistisk syn, og argumenterer mot all tenkning om at det eksisterer
grenser for økonomisk vekst. Menneskets evne til stadig å utvikle løsninger pfi nye problemer, har
gjort at "vekstens" genser ikke lenger eksisterer.

Pris kr 140,-

UNIVERSITETSFORLAGET



Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) er opprettet av NTNF og
har 75 ansatte. Instituttet arbeider med tverrfaglige forskningsoppgaver
angående samfunnsplanlegging og kommunal forvaltning. Fors k-
ningsvirksomheten er inndelt i fem programområder som omfatter kom-
munal-, regional- og lokalsamfunnsspørsmål, samt fysisk planlegging og
næringsutvikling. Våre oppdragsgivere er hovedsaklig kommuner, fylkes-
kommuner og sentrale statsorganer. Instituttet har lokalavdelinger i Alta
og Trondheim.

FORMER — ØKONOM
TIL REGIONALFORSKNING
Innenfor feltet regional utvikling er det ledig en stilling for
sosial- eller siviløkonom. Vi arbeider med regionalpolitiske
spørsmål knyttet til strukturendringer i næringsliv, arbeids-
marked og befolkning, bl.a. som en folge av teknologiske
endringer og overføringsordninger.
Den som ansettes, skal arbeide med regionaløkonomiske
analyser. Aktuelle tema er regionale trender og framtids-
perspektiver for regional utvikling, samspill mellom nasjo-
nal og regional utvikling på makronivå, ringvirkningsanaly-
ser av lokaliseringstiltak og næringspolitiske beslutninger,
interregionale avhengighetsanalyser (kryssløp), og analy-
ser av regional sysselsettingsutvikling.
Arbeidet vil kunne tilpasses søkerens kompetanse og in-
teressefelt.
Vi søker en metodisk skolert forsker med god fremstillings-
evne og interesse for tverrfaglig forskning i nært samarbeid
med oppdragsgivere og brukere.

ENGASJEMENTER
På flere prosjekter innenfor NIBR's regionalforskningspro-
gram er det ledige engasjementsstillinger av inntil 2 års
varighet. Arbeidet passer for kvantitativt orienterte søkere
med samfunnsvitenskapelig utdanning.
lnnplassering i N1BRs lønnssystem etter kvalifikasjoner som
forsker 3, ltr. 21-26 	 forsker 2, ltr. 27-29 	 forsker 1, ltr. 30-31
Forsker - økonom: søknad med attester og liste over skriftlige arbeider
sendes N1BR innen 5. oktober 1985. Engasjementsstillingene: snarest og
innen 30. september.
Forespørsler kan rettes til forskningsleder Olaf Foss eller forsker Jan
Monnesland, tlf. (02) 15 53 10.

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FORSKNINGSRAD
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