


«Vi vil ha innflytelse på utviklingen av nye
betalingsformer. Med Cresco Card har vi fått et kort

som Or store fordeler for AFs medlemmer.»

akademikernes
fellesorganisasjon

(Generalsekretær Knut Bartnes, Akademikernes Fellesorganisasjon)

Cresco Card er et resultat av et
samarbeid mellom Akademikernes
Fellesorganisasjon, Cresco Finans og
Forenede Forsikring. For forste gang
har en stor forbrukergruppe deltatt
fra starten i utviklingen av et nytt
kort, Cresco Card. Som AF-medlem
vil du få store fordeler og meget gode
betingelser med Cresco Card.

CRESCO CARD KAN BRUKES
OVER HELE LANDET

Allerede i løpet av dette året skal
Cresco Card kunne brukes på minst
4 — 5000 steder over hele landet, både i
kapitalvareforretninger, hoteller,
restauranter, reisebyråer og bensinsta-
sjoner. Du kan også ta ut kontanter
med Cresco Card på alle landets post-
kontorer.

Betingelsene for AF-medlemmer
er spesielt gunstige ved blant annet lav
rentesats ved kredittkjøp sammenlignet
med andre kort og høy rente (12% p.a.)
på innestående beløp på Cresco Card
kontoen.
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BADE BETALINGSKORT
OG KREDITTKORT

Cresco Card er det første kort som
både kan brukes som betalings- og kre-
dittkort. Dette gir økt anvendelighet.
Du velger selv måten du vil bruke kortet
på. Sammenlignet med for eksempel
Eurocard, Diners Club og American
Express, som bare er betalingskort, får
du en rullerende kreditt i tillegg. Det
er ingen øvre grense for denne kre-
ditten, den avtales i hvert enkelt tilfelle
i forhold til hver enkelts personlige
økonomi.

SAMARBEID MED EUROCARD
GIR KREDITT OGSÅ I UTLANDET

Alle AF-medlemmer som har Cresco
Card, behøver bare å betale halv
årsavgift om de anskaffer Eurocard
i tillegg. Ved bruk av Eurocard i ut-
landet kan du få overført regningen
din til Cresco Card-kontoen og på
den måten benytte kreditten.

GODE BETINGELSER
FOR AF-MEDLEMMER
Cresco Card gir deg fordeler som

ingen andre kort har.
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opplysninger om Cresco Card.

0 Vennligst send meg søknadsskjema for
Cresco Card.
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Endrede forutsetninger
Fallet i oljeprisene indikerer at usikkerheten omkring oljeinntektene
er større enn mange hittil har regnet med og at de forventede
inntektene de nærmeste årene er lavere enn det ble antatt f.eks. i siste
langtidsprogram. Samtidig har den stadige svekkelsen av den
kostnadsmessige konkurranseevnen fortsatt med uforminsket styrke
inn i 1986. Resultatet av det siste lønsoppgjøret vil ikke svekke denne
tendensen. På denne bakgrunn er det vanskelig å være uenig i at det
er nødvendig med tilstramning i etterspørselen.

Den økonomiske debatten har imidlertid i liten grad dreiet seg om
mulige tilbudssidetiltak for å møte de problemene norsk økonomi nå
står overfor. Et slikt tiltak kan være en langt raskere oppfølging av
forslagene fra Skattekommisjonen, Bygdeutvalget og
Trygdefinansierings-utvalget. Bortfallet av oljeinntekter gjør det f.eks.
langt mer påkrevende å redusere de tildels store vridningseffektene
som ligger i dagens skattesystem. I en situasjon hvor det er behov for å
dempe etterspørselen, er det bortimot umulig å redusere
vridningseffektene i noen særlig grad gjennom generelle
skattelettelser. Eneste mulighet er å endre selve systemet etter det
opplegget Skattekommisjonen har skissert. En annen sak er at
slike skattereformer også kan virke noe etterspørsels-
dempende via redusert kredittetterspørsel. Med det høye
rentenivået vi allerede i utgangspunktet har i Norge, er nok
dette det mest effektive virkemiddelet dersom en vil stramme
til på utlånsveksten.

Hvilke næringspolitiske konsekvenser en skal trekke av at
oljeinntektene nå viser seg å være langt mer usikre, har heller
ikke vært mye diskutert. Deler av industripolitikken gjennom
de siste 10 til 15 år har bidratt til å gjøre norsk økonomi enda
mer sårbar overfor svingninger i oljeprisene. Et eksempel er
den proteksjonistiske utbyggningspolitikken på
kontinentalsokkelen, som bidrar til at en reduksjon i
oljevirksomheten raskt slår ut i innenlandsk aktivitetsnivå.
Også den store satsingen på kraftkrevende industri bl.a.
gjennom sterkt subsidierte kraftpriser har gjort Norge mer
utsatt overfor variasjonene i petroleumsprisene. Prisene på
energi-intensive produkter på verdensmarkedet, vil i stor
grad variere i takt med oljeprisene. Politikerne bør derfor
rolig overse kravene fra enkelte industrihold om at det satses
enda mer på kraftutbygging og kraftkrevende industri nå når
oleprisene har gått ned.



Gunnar Sollie

Aktuell kommentar:

Overskuddsdeling et nød-
vendig supplement til
eftersporselsre gulering?

I denne artikkelen diskuteres virkningene av overgang til overskuddsdeling. Det
argumenteres for at virkningene av å gå over til overskuddsdeling trolig er så gunstige -
og at prisen vi må betale for ikke å gjøre det kan være så hay - at det kanskje ikke er
noen vei utenom en slik overgang. Noen innvendinger fremmet av K. O. Moene i en
artikkel i Sosialøkonomen nr. 11, 1985 blir totalt sett ikke funnet å være så alvorlige at de
rokker ved denne slutningen. Artikkelen konkluderer derfor med at den norske debat-
ten om overskuddsdeling nå beg konsentreres om å analysere virkningene av ulike
konkrete utforminger av overskuddsdelingsprinsippet.

AV
GUNNAR SOLLIE"

1. Innledning
Selv om det i økende

grad erkjennes at etter-
sperselsregulering ikke
alene er tilstrekkelig for å
nå målene om full syssel-
setting og lav inflasjon sam-
tidig, suppleres etterspor-
selsregulering i liten grad
med andre politikkformer
eller endringer i systemet
for inntektsfastsettelse.

Prioritering av sysselset-
tingsmålet forer derfor ofte
til hew inflasjon mens priori-
tering av inflasjonsmålet
ofte Rarer til hew arbeidsle-
dighet. Den senere tids ut-
vikling hos oss - med avtag-
ende arbeidsledighet og
avtagende inflasjon - skyl-
des snarere særegne inter-
nasjonale forhold, som tro-

*Gunnar Saille er cand. polit.
med sosialekonomi hovedfag fra
Universitetet i Bergen, 1981. Fra
1982/83 til 1985 ansatt i økonomisk
analysegruppe, Statistisk Sentral-
byrå. Fra 1985 ansatt i økonomisk-
politisk avdeling, Norges Industri-
forbund. Viktige arbeidsområder
har vært: Makrookonomiske mo-
deller, konjunkturovervåking og
analyser knyttet til internasjonal
handel.

lig er av forbigående art,
enn at konflikten mellom
sysselsettingsmålet og in-
flasjonsmålet er lost.

2. Overgang til overskudds-
deling - virkninger på.
arbeidsledighet og infla-
sjon
Den amerikanske økono-

men Martin L. Weitzman
har i flere arbeider drøftet
de makroøkonomiske im-
plikasjonene av ulike avlon-
ningssystemer der lonnin-
gene knyttes til lønnsomhet.
Jeg skal i denne artikke-
len se nærmere på et av
disse avlønningssystemene,
«profit sharing» eller over-
skuddsdeling. Overskudds-
deling innebærer at ar-
beidstakerne i den enkelte
bedrift får en grunnlønn
pluss en andel av bedrif-
tens overskudd pr. arbeids-
taker. Weitzman tenker seg
at både grunnlønnen og
overskuddsandelen refor-
handles f.eks. én gang i
året, men at de er faste på
kort sikt.

Ifølge Weitzman vil ar-
beidSledigheten, og sann-
synligvis også inflasjonen,
være lalzere ved over-
skuddsdeling enn ved et
tradisjonelt avlonningssy-

stem. Jeg skal her gi en kort
og sterkt forenklet fram-
stilling av Weitzman's
argumentasjon. Weitzman
(1983) oppfatter monopoli-
stisk konkurranse som den
mest realistiske markeds-
form, og han forutsetter at
bedriftene er monopolistisk
konkurrerende bedrifter.
Ved et tradisjonelt avlon
ningssystem vil sysselset-

-

tingsnivået i en monopoli-
stisk konkurrerende bedrift
som ønsker å gjøre over-
skuddet størst mulig, be-
stemmes av lønnen. Ved
overskuddsdeling er det
imidlertid grunnlønnen ale-
ne som er avgjørende. Som
Weitzman (1985a) sier, «if
the profit-sharing firm can
hire as much labour as it
wants, it will employ wor-
kers to the point where the
marginal revenue product
of labour equals the base
wage» (s. 42). Ved over-
gang til overskuddsdeling
vil derfor sysselsettingsni-
vået øke, og arbeidsledig-
heten reduseres, dersom
grunnlønnen ved det nye
avlønningssystemet er
lavere enn lønnen var ved
det gamle.

Men vil ikke inflasjonen
være høyere ved over-

skuddsdeling enn ved et
tradisjonelt avlonningssy-
stem siden arbeidsledighe-
ten vil være lavere? Selv
besvarer Weitzman (1983)
dette spørsmålet slik: «As a
rule, economists are accus-
tomed to thinking of reco-
very as a period of some
upward pressure on prices
because in a wage system
expansion to get out of a
recession is typically stimu-
lated by increased aggre-
gate demand. But in a share
system, the absorption of
unemployed labour origi-
nates primarily on the sup-
ply side, which puts down-
ward pressure on output
prices» (s. 781). På dettE
grunnlag hevder Weitzman
at inflasjonen sannsynligvis
vil være lavere ved over-
skuddsdeling enn ved et
tradisjonelt avlonningssy-
stem. Nå er selvsagt lavere
prisnivå og lavere infla-
sjon to forskjellige ting.
Weitzman hevder imidler-
tid at inflasjon i den model-
len han benytter, «merely
means higher output prices
relative to the preceding
period» (s. 781). På bak-
grunn av de gunstige virk-
ningene overgang til over-
skuddsdeling trolig vil ha
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tid er, såvidt eg kjenner til,

Tabell 1: Datagrunnlag

Kilder: EF-kommisjonen (1985a) og (1985b).

De estimerte koeffisientene framgår av Tabell 2 (tilher-
ende t-verdier i parentes).

Tabell 2: Estimeringsresultater

Estimeringsmetode: Vanlig minste kvadraters metode.

på sysselsetting og infla-
sjon, trekker Weitzman
(1985b) den slutningen at
«an economy based on pro-
fit-sharing principles may
conceiveably offer some
foundation for a permanent
solution to the problem of
stagflation.» (s. 952.)

I flere lands okonomier
er det i betydelig grad inn-
slag av overskuddsdeling.
Ifølge EF-kommisjonen
(1985b) får 24 prosent av
arbeidstakerne både i
Frankrike og Storbritannia
deler av sin inntekt utbetalt
som andel av bedriftens
overskudd. I Nederland er
det 20 prosent av arbeids-
takerne som får deler av sin
inntekt utbetalt på denne
måten. Empiriske under-
sekelser som viser hvordan
innslaget av overskudds-
deling har endret seg over

Som en på teoretisk
grunnlag skulle kunne for-
vente, er koeffisientene for
U og S begge negative
mens koeffisienten for PI er
positiv.

Imidlertid er ikke resul-
tatene statistisk signifikante
hverken for U eller S. Dette

ikke foretatt. Dersom vi
ønsker å estimere virknin-
gene av okt innslag av
overskuddsdeling på sys-
selsetting og/eller inflasjon,
må dette derfor gjøres ved
bruk av tverrsnittsdata. På
grunnlag av tverrsnittsdata
for 1984 har jeg estimert en
lineær relasjon der

PC = konsumprisvekst er
venstreside variabel
mens

U = arbeidsledighetsrate,
S = andel av antall arbeids-

takere som får utbetalt
tilsvarende én måned-.
sinntekt eller mer som
andel av bedriftens
overskudd og

PI = importprisvekst er
hoyresidevariable.

Dataene som er benyttet,
er gjengitt i Tabell 1.

selv på et 10% signifikans-
nivå.

Dessuten er det, i tillegg
til de variable som er tatt
med ovenfor, andre varia-
ble som er av betydning i
en forklaring av prisveks-
ten. Norges Industriforbund
(1985) drøfter betydningen

av noen slike variable, spe-
sielt i kombinasjon med
hverandre. Siden vi ikke
vet hvorvidt disse variable-
ne er korrelerte med
heyresidevariablene oven-
for, kan vi ikke være sikre
på at estimatene i Tabell 2
er forventningsrette.

Hvorvidt gir så estime-
ringsresultatene støtte til
hypotesen om at okt innslag
av overskuddsdeling gir
lavere inflasjon? Tatt i be-
traktning det beskjedne da-
tagrunnlaget, gir estime-
ringsresultatene, etter min
oppfatning, en viss støtte til
denne hypotesen selv om
de ut fra de vanlige okono-
metriske vurderingskrite-
rier ikke gjor det. Det er
imidlertid først ved å foreta
tilsvarende estimeringer på
grunnlag av et mer omfat-
tende datamateriale at en
kan fastslå med rimelig
grad av sikkerhet om hypo-
tesen er riktig eller ikke.
Inntil estimeringer på.
grunnlag av et mer omfatt-
ende datamateriale forelig-
ger, bor det forutsettes at
overgang til overskudds-
deling gir lavere inflasjon.

Estimeringsresultatene il-
lustrerer dessuten, slik jeg
ser det, den oppfatningen
den amerikanske okono-
men Lester Thurow nylig
ga uttrykk for i et intervju
med Veckans Affärer 1) .

Thurow hevdet der at økt
lønnsfleksibilitet ved innfo-
ring av bonusordninger er
et alternativ til okt arbeids-
ledighet som middel til å
redusere inflasjonen.

3. Overgang til over-
skuddsdeling - andre
virkninger
I dette avsnittet diskute-

res noen andre virkninger
av overgang til overskudds-
deling. Herunder skal jeg
også kommentere noen
av de innvendingene mot
overskuddsdeling som Mo-
ene har fremmet.

For det forste vil over-

1) Veckans Affarer Nr, 43, 28.
november 1985.

gang til overskuddsdeling
kunne bidra til å fake pro-
duktiviteten. Dette vil imid-
lertid, som Moene korrekt
påpeker, være avhengig av
hvordan overskuddsdelings-
prinsippet konkret utformes
og at en ved gruppe-
bonusordninger lett kan
stote på «free rider»-pro-
blemer. Dette understreker
behovet for å legge ned et
betrydelig arbeid i den
konkrete utformingen av
overskuddsdelingsprinsip-
pet med tanke på å mini-
mere slike problemer. Uan-
sett vil imidlertid disse
problemene neppe være
særlig store sammenlignet
med de gunstige virkninge-
ne på sysselsetting og infla-
sjon som trolig oppnås ved.
å gå over til overskudds-
deling.

Moene hevder videre at
overgang til overskudds-
deling vil kunne virke ne-
gativt på vekstkraften i øko-
nomien fordi investerings-
motivasjonen vil være sva-
kere ved overskuddsdeling
enn ved et tradisjonelt av-
lønningssystem. Moene ar-
gumenterer slik: «Når be--
driftsledelsen foretar nyin-
vesteringer, vil utbyttet i
bedriften på sikt øke, noe
som kan motivere ledelsen
til å sette ned andelen av
utbyttet som går til ar-
beiderne. Arbeiderne på
sin side vil naturlig nok mot-
sette seg slike nedjusterin-
ger. En må følgelig vente
høye forhandlingskostna-
der i forbindelse med nyin-
vesteringene. Mer enn det:
Dersom det viser seg van-
skelig å sette ned arbeider-
nes andel av utbyttet, vil
bedriftsledelsen ha mindre
incitament enn ellers til å
foreta nye investeringer.
Kapitaleierne vil nemlig
bare hoste en andel av den
økte profitten som de nye
maskinene leder til, men
må betale det investeringe-
ne koster» (s. 48). Moenes
argumentasjon synes her
ikke helt overbevisende.
Det er flere grunner til det-
te. For det forste er det ikke
sikkert at kapitaleierne ale-
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ne må betale det inve-
steringene koster. Dette av-
henger av hvordan investe-
ringene finansieres i kom-
binasjon med hva slags
overskuddsdefinisjon som
legges til grunn for bereg-
ning av den delen av over-
skuddet som tilfaller ar-
beidstakerne. For det and-
re er det ingen a priori
grunner til at de eks-
trainntektene som på sikt
tilfaller kapitaleierne sona
en følge av nyinvestering-
ene, vil være mindre ved
overskuddsdeling enn ved
et tradisjonelt avlønnings-
system selv om kapitalei-
erne bare får en andel av
overskuddet.

På den annen side er det
flere momenter som trek-
ker i retning av at overgang
til overskuddsdeling vil på-
virke vekstkraften i positiv
retning. For det første vil de
gunstige inflasjonsvirknin-
gene trolig påvirke vekst-
kraften i positiv retning på
grunn av den bedrede kon-
kurransesituasjonen overfor
utlandet, og den bedrede
lønnsomheten som følger
av det. For det andre vil
overskuddsdeling i høyere

grad enn et tradisjonelt av-
lønningssystem trolig bidra
til å trekke arbeidskraft til
de mest lønnsomme bedrif-
tene og dermed til å fjerne
det omstillingshinderet sona
manglende arbeidskraftmo-
bilitet representerer. For
det tredje vil den økte mak-
roøkonomiske stabiliteten
som oppnås ved overgang
til overskuddsdeling, bidra
til å redusere usikkerheten
knyttet til investeringsbe-
slutninger.

Det kanskje mest interes-
sante hos Moene er hans
påvisning av de særegne
konfliktene - først og fremst
knyttet til ansettelsesspors-
mål - som kan oppstå ved
overskuddsdeling. Som når
det gjelder eventuelle «free
rider»-problemer ved over-
skuddsdeling, gjør den
eventuelle forekomsten av
slike konflikter det nødven-
dig å legge ned et betyde-
lig arbeid i den konkrete
utformingen av over-
skuddsdelingsprinsippet.

En annen virkning av
overgang til overskudds-
deling er mindre stabile
inntekter over tid. Denne
virkningen kan av noen ar-

beidstakere bli oppfattet
som uheldig. Dersom over-
gang til overskuddsdeling
bedrer vekstkraften i øko-
nomien, vil imidlertid den-
ne uheldige virkningen
måtte veies opp mot den
sterkere inntekstveksten
artbeidstakerne over tid
kan oppnå med bedret
vekstkraft i økonomien.

4. Avslutning
På bakgrunn av de gun-

stige virkningene overgang
til overskuddsdeling trolig
vil ha på sysselsetting og
inflasjon, kan Weitzman
(1985a) har rett når han
hevder at vi ikke har råd til
å la være å gå over til over-
skuddsdeling. Den norske
debatten om overskudds-
deling bør derfor nå
konsentreres om å analyse-
re virkningene av ulike
konkrete utforminger av
overskuddsdelingsprinsip-
pet. Industrirådet (1985)
diskuterer ulike konkrete
utforminger av prinsippet,
men uten å foreta analyser
av virkningene av de ulike

alternativene. Moene dis-
kuterte også i begrenset
grad ulike konkrete utfor-
minger av prinsippet. Disse
bidragene er mulige ut-
gangspunkt for fortsettelsen
av den norske debatten om
overskuddsdeling.
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Svar til So!lie

Det kan tenkes utformin-
ger av utbyttedelingsord-
ninger som ikke nødven-
digvis leder til lavere in-
vesteringslyst.

(a) Medarbeiderne kan
være med å dele investe-
ringskostnadene.

(b) En kan legge til grunn
en utbyttedelingsdefinisjon
der normal avkastning på
kapitalen er trukket fra for
en kommer til nettoutbytte
til fordeling.

Ordninger av type (a)
innebærer at de involverte
parter vil være interessert i

maksimere nåverdien av
investeringsprosjektet.
mitt opprinnelige foredrag
drøftet jeg ikke slike end-
ringer i eiendomsforholde-
ne, men holdt meg stort sett
til konsekvenser av utbytte-
deling som avlonningsord-
ning under tradisjonelle ei-
erforhold. En rendyrket ut-
gave av (a) er arbeidereide
bedrifter som etter min vur-
dering er en gunstig orga-
nisasjonsform.

Ordninger av type (b)
innebærer .at kapitaleierne
alltid vil få normal avkast-
ning på kapitalen slik at ut-

byttedeling som avlønnings-
ordning ikke vil virke
bremsende på invester-
ingslysten. Men med en slik
ordning er det arbeiderne
som bærer all risiko for
markedssvingninger samti-
dig som det er kapitaleierne
som har beslutningsretten i
bedriften. Videre kan net-
toutbyttet til fordeling for en
gitt bruttolønn lett bli nega-
tivt. Bedriftsledelsen kan
derfor ved årets slutt få som
oppgave å innkreve store
bebop fra arbeiderne.

Det er ikke til å undres
over at de forste forsøkene

med utbyttedeling i engelske
kullgruver på 1860 tallet
opphørte straks gruvene
begynte å gå med tap.

Dessuten: er det også na-
turlig at arbeiderne krever
normal avkastning på ar-
beidskraft som grunnlønn
sålenge kapitaleierne kre-
ver en fast normalavkast-
ning på investert kapital. I
normale bedrifter vil da
en eventuell utbyttedeling
være en vits fordi netto-
utbytte til fordeling blir lik
null.

Karl Ove Moene
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Aktuell kommentar:

Landanalyse i Verdens-
banken

Verdensbankens formål er å bistå medlemslandene med å heve levestandarden til
befolkningen ved å kanalisere midler fra industrialiserte land til u-land. Bankens landoko-
nomer har til oppgave til enhver tid å være orientert om den økonomiske sit‘jonen i
landet, og vurdere om de enkelte prosjekter det stakes lån til, er i overensstemmélse med
en fornuftig utviklingsstrategi for landet. Arbeidet for landøkonomen vil normalt omfatte
rene mikro-økonomiske analyser i tilknytning til prosjektvurderinger, sektoranalyser,
makro-økonomiske analyser og modellarbeid.

AV
THORVALD GRUNG MOE*

1. VERDENSBANK-
GRUPPEN
The International Bank

for Reconstruction and De-
velopment (IBRD) ble opp-
rettet på Bretton Woods
konferansen i 1944. Banken
yter lån til medlemslan-
dene (148) for «produktive
formål». Disse lånene fi-
nansieres ved låneopptak
på de internasjonale kapi-
talmarkeder. Utlånsrenten
varierer i tråd med Ban-
kens lånekostnader. Løpe-
tiden er vanligvis 20 år,
med fem års avdragsfrihet.
Land som ikke er i stand til
å låne på IBRD-vilkår kan få
bistand i IDA.

The International Deve-
lopment Association (IDA)
ble opprettet i 1960 for å
bistå med utviklingen i de
fattigste landene. IDA yter
rentefrie lån til medlems-
landene (133). Lopetiden er
femti år med ti års avdrags-
frihet. Lån i IDA finansieres
ved gaver fra medlemsland
og overskuddsoverføring
fra IBRD.

* Thorvald Grung Moe er cand.
oecon. fra 1978. Han har arbeidet i
Finansdepartementets økonomi-
avdeling, og fra 1979 til 1984 i Ver-
densbanken, Grung Moe er nå an-
satt i Norges Bank.

The International Finance
Corporation (IFC) ble opp-
rettet i 1956 for å. bistå med
utviklingen av private pro-
sjekter i medlemslandene
(127). IFC yter direkte lån,
arrangerer lån, og gir tek-
nisk bistand i forbindelse
med private direkte investe-
ringer i medlemslandene.
IFCs aktiviteter blir finansi-
ert ved låneopptak i de in-
ternasjonale kapitalmarke-
der, enten direkte eller via
IBRD. IFC er et eget retts-
subjekt adskilt fra IBRD og
IDA.

Disse tre institusjonene
utgjør Verdensbankgrup-
pen. I det følgende vil jeg
imidlertid bruke betegnel-
sen Verdensbanken (eller
bare Banken) om IDA og
IBRD. Administrativt og
personellmessig er disse to
institusjonene så godt som
identiske, Det er således
ikke uvanlig at ansatte i
Banken er involvert i både
IDA- og IBRD-lån. Selv om
vilkårene for lån er forskjel-
lige er det for øvrig verdt å
nevne at kriteriene for å få
lån er like.

2. PROSJEKT- OG PRO-
GRAMAVDELINGER
Verdensbankens formål

er å bistå medlemslandene
med å heve levestandar-
den til befolkningen ved å

kanalisere midler fra de in-
dustrialiserte land til utvik-
lingslandene. Dette gjør
Banken først og fremst ved
å yte prosjektlån. Prosjekt-
avdelingen har dermed en
sentral plass i organisa-
sjonen.

Banken er delt inn i seks
forskjellige regioner (Ost-
og Vest-Afrika, Ost- og Syd-
Asia, Latin-Amerika, og
Europa og Midt-Osten).
Hver region har sine pro-
sjekt-avdelinger innen for-
skjellige fagområder (jord-
bruk, industri, energi, helse,
utdannelse osv.). Disse av-
delingene er bemannet
med fagspesialister (inge-
niører, arkitekter, lærere,
prosjektøkonomer, osv.).
Fremdriften av de enkelte
prosjekter skjer i disse av-
delingene.

Fordelingen av prosjek-
ter mellom land, og størrel-
sen og sammensetningen
av låneprogrammene er
imidlertid lagt til program-
avdelingene. Disse har van.-
ligvis ansvaret for lånepro-
grammet til et par land
innen regionen. Hvert land
har som et minimum en an-
svarlig «ban-officer» og en
landøkonom. «Loan-offi-
cers» er ansvarlige for de
administrative sider ved
prosjektene, oppfølging
med medlemslandenes re-
gjeringer, forhandlinger,

Thorvald Grung Moe

anbud etc. Landokonomens
oppgave er til enhver tid å
være orientert om den øko-
nomiske situasjonen i lan-
det og å kunne vurdere
hvorvidt de enkelte pro-
sjekter er i overensstem-
melse 'med en fornuftig ut-
viklingsstrategi for landet.

3. LANDANALYSE
Arbeidet til en landoko-

nom i Banken omfatter nor-
malt rene mikro-økonomiske
analyser i tilknytning til pro-
sjektvurderinger, sektor-
analyser, og makro-økono-
miske analyser og modell-
arbeid.

3.1 Prosjektanalyser
Prosjektlån til medlems-

land utgjør hovedtyngden
av Bankens låneaktivitet.
Landøkonomene skal bl.a.
påse at de prosjekter som
blir vedtatt i Banken er til-
passet den økonomiske si-
tuasjonen i landet. Dette
forutsetter selvsagt god inn-
sikt i den makroøkonomiske
situasjonen i landet, men
også god innsikt i de enkelte
prosjekter.

Landøkonomen skal påse
at prosjektets totalkostna-
der er konsistente med de
overordnede makroøkono-
miske målsettinger for lan-
det. Dessuten skal han/hun
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påse at fordelingen av pro-
sjekter mellom sektorer og
utformingen av de enkelte
prosjekter er i tråd med
landets utviklingsstrategi.

De mikrookonomiske pro-
blemstillinger som landoko-
nomer blir konfrontert med,
knytter seg særlig til utfor-
mingen av prosjekter. Valg
av produksjonsteknikk,
skyggepriser, og prising av
innsats- og ferdigvarer er
stadig tilbakevendende
emner for diskusjon.

3.1.1 Valg av produksjons-
teknikk Svært ofte er det
press i retning av å velge
for kapitalintensive produk-
sjonsteknikker i u-land.
Dette kan illustreres ved et
eksempel hentet fra et stone
irrigasjonsprosjekt i Afrika.
Det skulle innkjøpes et stone
antall mekaniske bomulls-
plukkere etter påtrykk fra
prosjektledelsen som kla-
get over mangel på ar-
beidskraft. En nærmere
analyse viste at bare drifts--
kostnadene for disse maski-
nene langt oversteg eksis-
terende arbeidskostnader.

Arbeidskraftsprobleme-
ne skyldtes fallende real-
lønner som folge av kraftig
inflasjon. I dette tilfellet var
det helt klart fornuftig å fort-
sette med manuell innhos-
ting, men til høyere lonnin-
ger. Analysen over ble
gjort i markedspriser. En
tilsvarende analyse kunne
også ha vært gjort i skyg-
gepriser. En slik analyse
ville imidlertid ikke ha for-
andret konklusjonene i det-
te eksempelet.

3. 1.2 Skyggepriser. Ar-
beidet med skyggepriser
har lange tradisjoner i
Banken. Spesielt var det på
slutten av 70-årene popu-
lært å bygge inntektsforde-
lings-vurderinger inn i
skyggeprisene. En ble
imidlertid etter hvert pinlig
klar over det subjektive
element i denne type ana-
lyse, og det var som oftest
vanskelig å få politikere i u-
land til å kvantifisere vel-
ferdsfunksjonen. Dessuten

ble tilpasningsproblemene
til de fleste u-land så dra-
stisk forverret ved inngan-
gen til 80-årene at en i sta-
dig stone grad stilte spørs-
målstegn ved nytten av a
bruke skyggepriser utledet
fra likevektsmodeller når
økonomiene helt klart var i
fundamental ulikevekt.
Denne type analyser har
derfor etter hvert fått en
mindre fremtredende plass
i landøkonomenes arbeide.
Som i eksemplet over vil en
analyse i markedspriser
svært ofte være tilstrekke-
lig til å vurdere hvorvidt
den foreslåtte produksjons-
teknikk er «helt på jordet».

3.1.3 Prising av innsats- og
ferdigvarer. Riktig prisset-
ting er nå et høyt prioritert
område for Banken. Det er
blitt stadig tydeligere, spe-
sielt innenfor jordbrukssek-
toren, hvor viktig prissettin-
gen er for en fornuftig res-
sursallokering. Ettersom
mange viktige priser i u-
landene er administrativt
fastsatt er det naturlig at
disse spørsmålene reises i
prosjektsammenheng.

Utgangspunktet for Ban-
kens tilrådninger på dette
felt er verdensmarkedspri-
ser. Disse gir alternativ-
kostnadene for landet ved
en marginal endring i im-
port eller eksport, og bor
derfor danne utgangspunk-
tet for de innenlandske pri-
sene. Ofte vil Banken til og
med sette en slik prispoli-
tikk som forutsetning for å
gå inn i et prosjekt. Dette
kan illustreres ved to eks-
empler.
I et landbruksprosjekt

skulle Banken finansiere en
stone mengde sproytemid-
ler. Etter en analyse av de
aktuelle verdensmarkeds-
priser ble det klart at de
daværende innenlandspri-
sene til bøndene var urime-
lig liege. Det viste seg at
det regjeringskontrollerte
importbyrået tok et klekke-
lig mellomlegg mot å «gi»
kontrakten til et spesielt
multinasjonalt selskap. I
dette tilfellet insisterte

Banken på at sproytemidle-
ne ble priset til verdens-
markedspriser til bøndene
for å sikre en optimal res-
sursallokering.

I et annet prosjekt var
prisen på kunstgjødsel til
bøndene fastsatt med ut-
gangspunkt i en overvur-
dert valutakurs. Etter for-
handlinger med regjerin-
gen ble det vedtatt at kunst-
gjødselprisene skulle fast-
settes med utgangspunkt i
verdensmarkedspriser
konvertert til lokal valuta til
en mer realistisk valuta-
kurs.

En annen type prisset-
tingsspersmål som en land-
økonom ofte konfronteres
med i prosjektsammen-
heng er fastsettelse av ta-
riffer for offentlige foretak
innen skjermede næringer
(som telefon, elektrisitet,
jernbane, post osv.). I prak-
sis viser det seg at virkelig-
heten er adskillig mer kom-
plisert enn i offentlig okono-
mikk, og svært ofte vil en
grundig bedriftsøkonomisk
analyse være en nødvendig
forutsetning for en skikkelig
tilrådning på dette feltet.
Det er således ikke mangel
på varierte arbeidsopp-
gayer.

3.2 Sektoranalyser
Sektoranalyser foretas av

prosjektavdelingene
Banken med jevne mellom-
rom for de største og vik-
tigste sektorene (normalt
jordbruk, industri, og infra-
struktur). Også her kan
landøkonomen bli kalt inn
for å bistå. Svært ofte vil
mikrookonomiske spørsmål
som valg av produksjons-
teknikk og prissetting bli
reist i en sektoranalyse, for
så siden å bli kjørt frem i
sammenheng med et spesi-
elt prosjekt. Til en viss grad
kan en derfor si at prosjekt-
arbeidet og sektorarbeidet
er sammenfallende, og at
problemstillingene i sektor-
arbeidet er svært like de
som ble skissert over (i del
34).

3.3 Makroøkonomisk
analyse

Selv om en viktig del av
landokonomens arbeide er
knyttet til prosjekt- og sek-
torvurderinger er det selv-
sagt den makroøkonomiske
analysen som gir landoko-
nomene eksistensberettig-
else i Banken. En stor del
av dette arbeidet er knyttet
til faste rutiner i Banken, og
jeg skal i det folgende kort
kommentere noen av disse.

3.3.1 Landrapporter. Det
utarbeides landrapporter
for alle land i Banken med
jevne mellomrom. Disse
rapportene er ofte hoved-
oppgaven for en landoko-
nom over et lengre tidsrom.
For et lite land kan en land-
rapport være en kort over-
sikt (20-30 sider) over den
økonomiske utviklingen,
men for stone land vil land-
rapporter vanligvis, i tillegg
til den rene økonomiske
rapporteringen, ta opp ut-
valgte emner til analyse og
diskusjon.

Grunnlaget for landrap-
portene legges ved såkalte
«country economic mis-
sions». Det er landekono-
mens oppgave å planlegge,
tilrettelegge, og gjennom-
fore disse landbesøkene.
Dette er en artig erfaring
for en sosialøkonom som jo
normalt kun fungerer som
«rådgiver». Planleggingen
består i å skrive et «issues
paper», som sammen med
«terms of reference» gir
opplegget for besøket. Dette
diskuteres grundig for av-
reise, og blir som regel
gjennomarbeidet flere gan-
ger for endelig utkast god-
kjennes av ledelsen. Tilret-
teleggelsen består i å ha
alle praktiske detaljer i or-
den (som «hvem kommer
når « hvem skal mote
hvem», «har vi transport»,
«hvem skriver om hva»
osv.). Denne delen av ar-
beidet er svært viktig, og
kan ofte være avgjørende
for det endelige resultatet.
På en måte kan en si at
landøkonomen (spesielt
ved stone missions) blir
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mer administrator og kata-
lysator enn fagekonom.
Med sine kontakter i landet
er han imidlertid den enes-
te som kan trekke i trådene
når noe svikter.

En skikkelig gjennomfo-
ring av en mission forutset-
ter en skikkelig organiser-
ing. Denne innbefatter nor-
malt en «mid low review»
hvor en går igjenom hoved-
resultater så langt, og dis-
kuterer emner for «wrap-up
meeting» med regjeringen.
I denne situasjonen er land-
okonomen igjen sentral.
Her vil det komme frem
hvorvidt de problemstillin-
ger som ble skissert opp er
besvart, eller hvorvidt and-
re problemstillinger viser
seg å være mer interes-
sante. Alle missions avslut-
tes vanligvis med et mote
med fagfolk i Finansdepar-
tementet (eller Planleg-
gingsdepartementet). Det
hender også at Ministeren
er tilstede ved disse møtene.
Her går en igjennom ho-
vedkonklusjonene («main
findings») ved besøket. Dis-
se blir som regel sammen-
fattet i et notat («aide-me-
moire») til Ministeren. Det
er landekonomens oppga-
ve å skrive dette, og han vil
også lede drøftingene med
de lokale representanter
for avreise.

Vel tilbake i Washington
D.C. skal det skrives «back-
to-office report» med kon-
klusjonene fra besøket og
eventuelle tilrådninger til
ledelsen. Deretter er det
bare å gå igang med rap-
portskrivingen. Dette er en
prosess som svært ofte drar
i langdrag i Banken. En
landrapport går igjennom i
hvert fall fem runder med
kommentarer/moter (med
forskjellige avdelinger) og
derpå folgende omskrivnin-
ger for det endelige pro-
dukt er ferdig. Det kan gå
opptil ett år fra mission til
ferdig rapport, noe som helt
klart er for mye. Det har da
også i den senere tid vært
en tendens i retning av
mindre missions og kortere
rapporter.

3.3. 2 a CPP» • Denne kryptis-
ke betegnelsen, som står
for «Country Policy Paper»
er en meget viktig del av
Bankens virksomhet. I et
CPP blir landets utviklings-
problemer drøftet i et lang-
siktig perspektiv. Alle CPPs
skal inneholde modellbe-
regninger for landets beta-
lingsbalanse for de neste 5—
10 år (basert på den samme
type landmodell for alle
land). Et CPP skal dessuten
inneholde en diskusjon av
landets utviklingsstrategi
med en grundig gjennom-
gang av de sentrale okono-
miske problemene. Denne
delen av CPP er landoko-
nomen ansvarlig for.

Basert på landokono-
mens gjennomgang av de
økonomiske utsikter vil «ban
officer» i samråd med le-
delsen fastlegge lånepro-
grammet for landet. I denne
sammenheng vil det også
bli diskutert hvilke lånebe-
tingelser som skal stilles, og
hvilke krav en vil stille for at
låneprogrammet skal kun-
ne gjennomføres. Det er for
eksempel vanlig at CPP
skisserer forskjellige nivåer
på låneprogrammet avhen-
gig av «country perfor-
mance».

Det må sies at et CPP kun
er retningsgivende, og at
låneprogrammet stadig en-
dres gjennom året. De store
linjene i Bankens relasjoner
med et land trekkes imid-
lertid opp i ett CPP. Det har
av denne grunn vært for-
budt å ta disse dokumente-
ne med på missions. Denne
praksisen er etter hvert
blitt myket opp, og i den
senere tid har det til og
med vært avholdt CPP se-
minar i Washington D. C.
med landets finansminister
og fremtredende embeds-
menn hvor en har diskutert
Bankens opplegg til låne-
program for landet.

3.3.3. PIP, Public Invest-
ment Programs (PIP) er en
annen viktig del av land-
økonomens virke. Flere u-
land har nå rullerende tre-
års planer for offentlige in-

vesteringer, og Banken
sender ofte en «Public In-
vestment Program Review
Mission» til landet for å
gjennomgå investerings-
planen for den gis sin ende-
lige form. En legger særlig
vekt på at den planlagte in-
vesteringsaktiviteten står i
et rimelig forhold til forven-
tet ressurstilgang, og at for-
delingen av investeringene
mellom sektorer avspeiler
utviklingsstrategien for
landet.

PIP-analysene har fått en
stadig mer sentral plass i
landokonomens arbeid. For
det forste krever nå Penge-
fondet at landet har et PIP
som er godkjent av Banken,
for det ytes lån. For det an-
dre brukes landenes PIP-
rapporter som grunnlags-
dokument for egne giver-
konferanser hvor bistands-
behovet drøftes («Consulta-
tive Group Meetings»). Del-
vis som en folge av dette
har både landets PIP-rap-
port og Bankens vurdering
etter hvert fått et mer mak-
roøkonomisk preg. Det er
nå vanlig at landets PIP-do-
kument inneholder selve
investeringsplanen, et lang-
siktig makroøkonomisk sce-
nario, en finansieringsplan,
og en politikkdel hvor mak-
roanalysen underbygges
med politikktiltak.

Bankens PIP-analyse
bygger som oftest på en
fullstendig okosirk-oppstil-
ling av betalingsbalansen,
statsbudsjettet, og nasjonal-
regnskapet for planperio-
den, Betalingsbalansen gir
finansieringsbehovet fra ut-
landet, statsbudsjettet gir
behovet for sentralbankfi-
nansiering, og nasjonal-
regnskapet gir forventet
private sparing/investering.
Et minimumskrav til et PIP
er at det skal være forenlig
med et konsistent okosirk-
bilde (sparing/investering =
eksport/import balansen).
Dessuten må det aktuelle
okosirkbildet være forenlig
med den politikkpakken
som presenteres . Dette er
ikke alltid tilfelle, og ofte
blir investeringsprogram-

mene basert på en urealis-
tisk hew privat sparerate
samtidig som realrenten er
kraftig negativ.

3.3.4 Gjeldsproblemer.
Dette er et problemområde
som de fleste landokono-
mer i Banken har vært en-
gasjert i . Tidligere var det
Pengefondet som «ordnet
opp» i gjeldskrisene, men
ettersom en nå erkjenner at
dette er et strukturelt pro-
blem mer enn et likviditets-
problem, er Banken i stone
grad trukket med (jfr.
Baker-planen).

Som tidligere nevnt har
Banken lenge laget langsik-
tige makro-projeksjoner for
de fleste medlemsland i for-
bindelse med CEM, CPP
og PIP-analyser. Ofte inne-
holder disse en helt ekspli-
sitt diskusjon om
gjeldssituasjonen, og mulig-
hetene for tilbakebetaling
på lang sikt. Spesielt foku-
seres det på utviklingen for
realkonsumet pr. innbyg-
ger under forskjellige tilba-
kebetalings-alternativer.
Som kjent viser de fleste av
disse scenarioene et heller
dystert bilde av konsumut-
vikling for innbyggerne i
mange u-land.

Det har imidlertid vist
seg at disse langsiktige
perspektivene skyves i
bakgrunnen når en står
overfor dag til dag proble-
mer i et bestemt land. «The
case by case approach» til
gjeldskrisen har da også
vært fremherskende så
langt. I arbeidet med å fi-
nansiere landene «over
den neste kneiken» har det
vært vanlig å sammenkalle
moter blant de viktigste gi-
verlandene (ofte i sammen-
heng med en vurdering av
investeringsplanen). Ved
disse motene vil så Banken
og Pengefondet legge frem
beregninger over finansier-
ingsbehovet for det neste
året («gap filling exercise»).
Bankens beregninger vil
vanligvis være basert på
landokonomens makrooko-
nomiske projeksjoner.
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4. MODELLARBEIDE	 I
BANKEN
Verdensbanken driver et

betydelig modellutviklings-
arbeid innenfor landmodel-
ler, sektormodeller, ver-
densmodeller (for World
Development Report), og
rå.varehandelsmodeller.
Som landokonom arbeider
en stort sett bare med land-
modeller. Jeg skal kort re-
degjøre for disse modelle-
ne og hvordan de brukes.

Som tidligere nevnt er
det utviklet en landmodell
som forutsettes brukt for
langsiktige projeksjoner for
alle land i Banken («Revi-
sed Minimum Standard Mo-
del, RMSM»). Dette er en
svært enkel «two-gap mo-
del» med tre produksjons-
sektorer (jordbruk, industri,
service). Produksjon og
eksport bestemmes ved
eksogene anslag, importen
bestemmes ved importela-
stisiteter, private investe-
ringer bestemmes ved fast

\\kapital/produksjon 1 oe ffisi-
ent, offentlige investe inger
og konsum bestemmes \ \eks-
agent, og privat konsiim/
sparing bestemmes residu-
alt. Modellen nyttes først og
fremst for å få frem et lang--
siktig konsistent makro-bil-
de. Det legges spesielt vekt
på å få en realutvikling med
en rimelig bane for ICOR
(«incremental capital output
rato») og MNSR («marginal
national savings rate»).
Dessuten legges det stor
vekt på finansieringen av
betalingsbalanseunder-
skuddet. En viktig del av
modellen beregner inn-
gang/utgang på kapital-

regnskapet. En henter bl.a.
opplysninger fra Bankens
sentrale database for lån
(«External Debt Files»)
hvor en får et avdrag og
forventede trekk for bi-
standslån.

Standardversjonen av
RMSM er i enkelte land
bygget ut med for- og etter-
modeller, f.eks. for eksport,
statsbudsjettet, og gjeldsut-
vikling. På denne måten
kan modellen «skredder-
sys» til lokale forhold, men
allikevel produsere resulta-
ter i ensartet format over
hele Banken. På tross av at
modellen er banalt enkel,
har den vist seg svært nyt-
tig både i de enkelte land,
og for sammenligninger
mellom land.

Parallelt med RMSM har
en i Banken utviklet andre
typer landmodeller. De vik-
tigste er de såkalte SAM og
GEM modellene. SAM står
for «Social Accounting Mat-
rix» og betegner modeller
med både produksjons- og
inntektskrysslop. Denne
type modeller ble utviklet i
Banken i slutten v 70-årene
av Thorbeck og Pyatt (Rag-
nar Frisch utarbeidet en
lignende modell for Egypt i
50-årene, dette synes å ha
gått forbi dagens modell-
byggere i Banken), og den
er nå implementert for et ti-
talls land. Modellene kre-
ver langt mere input enn
RMSM, men er relativt enkle
å bruke. Modellen er selv-
sagt godt egnet til analyse
av inntektsfordelings-
spørsmål.

GEm står for «General
Equilibrium Models». Slike

modeller er bare utviklet
for et par land (Egypt, Tyr-
kia, Indonesia). Disse mo-
dellene har gitt interes-
sante resultater, men det er
ikke noe som tyder på at
GEM modeller vil overta for
RMSM med det forste. Til
det er de for krevende å
bruke rent teknisk. Det går
vel da heller i retning av okt
bruk av SAM-type model-
ler for flere land.

5. UTVIKLINGEN
FREMOVER
Ettersom gjeldskrisen

har utviklet seg er Ver-
densbanken stadig oftere
blitt bedt om å assistere
medlemslandene med
«nonproject» lån. Det kan
være sektorlån, importstøt-
telån, eller såkalte SAL-lån
(«Structural Adjustment
Lending). Ved den siste
type lån vil Banken stille
betalingsmidler til rådighet
for landet mot at det blir
utarbeidet et program med
nærmere spesifiserte poli-
tikk-tiltak. Det er vanlig at
et SAL-lån dekkker jord-
bruks-, industri- og energi-
sektorene, foruten vanlige
makroøkonomiske tiltak.
Utbetaling av lånet er som
oftest avhengig av gjen-
nomføringen av de skisser-
te politikk-tiltakene. Denne
type lån har fort til en bety-
delig viktigere posisjon for
landøkonomene i Banken.
Mens de tidligere uttalte
seg om (prosjekt-)lån som
andre i hvedsak var ansvar-
lige for, blir de nå i stadig

stone grad direkte enga-
sjert i enkelte låneoperasjo-
ner. Dette gjør selvsagt ar-
beidssituasjonen mer inter-
essant.

Et annet viktig trekk ved
utviklingen i den senere tid
er den økte kontakten med
Pengefondet. På tross av at
Banken og Fondet ligger
vis-à-vis hverandre i Wash-
ington D.C., har det tradi-
sjonelt vært et heller kjølig
forhold mellom de ansatte i
de to søsterorganisasjoner.
Deres oppgaver har da
også vært såpass forskjelli-
ge at en til daglig ikke var
nødt til å samarbeide. For
øvrig har Bank-ansatte ofte
betraktet sine kolleger over
gaten som noe arrogante,
med innsnevret synsfelt,
mens Fond-ansatte betrak-
tet Bank-ansatte som heller
dårlige økonomer. Dette er
i ferd med å endre seg
ettersom de to institusjoner
i stadig stone grad er blitt
pålagt å samarbeide i de
enkelte medlemsland. En
har lært sine kolleger å
kjenne som dyktige fagfolk,
men med forskjellige kom-
parative fortrinn. Således
vil Bankens styrke fortsatt
være den inngående sek-
tor-kunnskapen, mens Pen-
gefondet fremdeles har sin
styrke i de makro-økono-
miske vurderingene. Det
samspillet mellom de to in-
stitusjonene som en nå ser
konturene av vil by på sta-
dig nye utfordringer. A. ar-
beide som landøkonom i
Verdensbanken skulle så-
ledes også i fremtiden by
på adskillige interessante
arbeidsoppgaver.

HØGSKOLEN I HARSTAD

Hogskoledosentur i økonomi. Søknadsfrist 6. juni.
Se Norsk Lysningsblad 14. mai nr. 108.

For nærmere opplysning kontakt
y/undervisningsleder Viggo Andreassen,
telefon 082-70233.
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Mikromaskiner, 	 eller
personlige datamaskiner
som de også kalles, kan ka-
rakteriseres som små, selv-
stendige datamaskiner. De
kan plasseres på skrivebor-
det og fungere uten tilkob-
ling til store maskiner, men
kan også kommunisere
med andre datamaskiner
om det er ønskelig. Forov-
rig er det ikke lett å gi en
god definisjon. Det eksiste-
rer ikke noe eksakt skille
mellom mikromaskiner og
de stone minimaskinene
(for eksempel Norsk Datas
maskiner) på den ene siden
eller mellom mikromaski-
ner og hjemmecomputere
på den andre siden.

Siden IBM-PC ble lansert
i 1981 har denne maskinen
dannet standard for meste-
parten av den videre utvik-
lingen av mikromaskiner og

")Knut N. Kjær er cand. oecon
fra 1982. Han har arbeidet som vi-
tenskapelig assistent ved Sosiale-
konomisk institutt og er nå forste-
konsulent i Statistisk Sentralbyrås
forskningsavdeling.

programvarer. Andre pro-
dusenter har valgt å holde
seg til den samme mikro-
prosessoren - eller til pro-
sessorer som er kompati
ble med denne (men hur-
tigere). Videre har man
valgt å bruke det samme
operativsystemet, det vil si
systemet for kommunika-
sjon mellom program, ma-
skin og brukere. Dette,
kombinert med at man har
tilpasset også andre deler
av utstyret, medfører at
mikromaskiner levert av
andre produsenter enn IBM
kan kjøre de samme pro-
grammer som IBM-maski-
nen, Denne standardiserin-
gen har lagt grunnlaget for
en formidabel utvikling av
nye programmer.

De ulike maskiners kom-
patibilitet med IBM (det vil
si deres evne til å kjøre
programmer utviklet for
IBM-PC) varierer, for de
mest kurante merkers del er
den nå så nær 100 prosent
som man kan komme uten å
bryte lover om opphavsrett.
Slik markedet har vært
hittil, har konkurrentenes
maskiner vært rimligere
enn IBM-produktene slik at
det har vært kostbart å ha
høy grad av risikoaversjon.

Anvendelse og muligheter
Utviklingen av program-

vare er imponerende. Med
mikromaskiner har særlig
brukervennligheten blitt
forbedret. Mulighetene for
enkel utførelse av avanserte
analyser er blitt stadig bed-
re, behovet for å ha bak-
grunn som EDB-ekspert er
blitt mindre. En novise i
EDB-faget kan raskt hoste
frukter av tid anvendt til
opplæring i et eller flere
programmer. jeg skal her
gi en oversikt over noen
programmer som er inter-
essante for sosialøkonomer.

Regneark
Regneark-programmene

kom med mikromaskinene.
For mange brukere utgjør
denne nyvinningen en re-
volusjon i mulighetene til
enkel utførelse av kvantita-
tiv analyse og presentasjon
av data. Et av programme-
ne, LOTUS 1-2-3, er det
mest solgte PC-program på
verdensbasis.

Programmene er basert
på at tall og tekst kan plas-
seres i ruter rundt om på
skjermen (som på et rute-
ark). Hver rutes plass er
klart definert ved kolonne-
og linjenummer. Man flytter

Knut N Kjær

seg rundt i ruteark ved å
bruke piltastene. Matrisen
av ruter som man kan an-
vende er langt stone enn
skjermen. Eksempelvis gir
LOTUS 1-2-3 muligheter for
å operere på en matrise
med 256 kolonner og 8192
rader.

Det sentrale poenget ved
denne typen programmer,
er at man kan definere
funksjonelle sammenhen-
ger mellom tall i de ulike
ruter. Eksempelvis kan en
rute defineres som summen
av tallene i rutene over. Om
et av tallene over endres,
ajourføres ruten med sum-
men automatisk.

Om en rute defineres
som en formel der innhol-
det i andre ruter inngår (sli-
ke formler kan defineres
svært avansert, betingede
uttrykk kan også brukes),
kan den generelle formel
lett kopieres til andre felter
i rutearket. Formelen vil da
utføres momentant for disse
felter med de variable som
er spesifikt knyttet til hvert
felt. Dette gir store mulig-
heter for rasjonell og hurtig
utføring av standardiserte
regneoperasjoner. Et eks-
empel er definering av pro-
sentvis forskjell mellom tall

Aktuell kommentar:

Små datamaskiner med
store muligheter

På små datamaskiner, plassert på skrivebordet, kan man nå operere store økonomiske
modeller og databaser. De siste årene har det vært en rivende utvikling, både av
maskinutstyr og programvarer. Mulighetene for å anvende EDB til økonomiske  analyser
er radikalt forbedret, særlig gjelder dette for okonommiljoer som hittil ikke har hatt
tilgang til stormaskinbaserte programsystemer som TROLL.

I denne artikkelen beskrives enkelte trekk av utviklingen, og det gis noen eksempler
på anvendelse av mikromaskiner til økonomiske analyser. Presentasjonen er på ingen
måte uttømmende, men kanskje likevel tilstrekkelig til å gi sosialøkonomer med interes-
se for empiriske studier et innblikk i mulighetene. For alle er det en stor utfordring å ta
teknikken i bruk. Utviklingen representerer også en utfordring til utgivere av statistikk
om å utgi data på en form som kan leser direkte av mikromaskiner.
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Store økonomiske modeller kan opereres ved hjelp av små datamaskiner på skrivebordet.

i to kolonner. Man skriver
først formelen for det overs-
te tallparet og kopierer
deretter formelen for hvert
av de øvrige tallpar nedo-
ver. Kopieringen gjøres i
en operasjon ved å kalle
opp kopieringsrutinen i ho-
vedmenyen og anvise hva
som skal kopieres ved hjelp
av piltastene.

Et enkelt eksempel på
anvendelse av regneark-
program, er utformingen av
en tabell der både nivåtall,
endringsrater og summer
skal inngå. Om en observa-
sjon i tabellen endres, vil
sum og endringsrater auto-
matisk bli ajourfort. Teknik-
ken kan brukes til å lage
folsomhetsanalyser. Om ta-
bellen inneholder progno-
se for Norges driftsbalanse
i 1986, kan man ved å sette
inn ulike alternativer for
oljepris og dollarkurs få en
revidert tabell med resulta-
tet på driftsoverskuddet og
nye endringsrater.

I alle regnearkprogram-
mene kan man sette opp og
lose et rekursivt lignings-
system. I noen, for eksem-
pel LOTUS 1-2-3, har man
også visse muligheter for
lesning av simultane syste-
mer. Algoritmen er av en-
kel Gauss-Seidel type, ut-
regning av systemet oven-
fra og ned gjentas et visst
antall ganger. Ligningene
må være normaliserte, og
muligheten for konvergens
kan avhenge av rekkefol-
gen av ligningene. LOTUS
1-2-3 er velegnet for losning
av relativt enkle, statistiske
modeller. Fortrinnet frem-
for andre systemer er at det
er svært enkelt å sette opp
modellen med tilhørende
tekst.

De forskjellige regneark
programmer har ulike fasi-

-

liteter. Et interessant pro-
gram er CALC-IT, som
blant annet benyttes av na-
sjonalregnskapskontoret i
Statistisk Sentralbyrå. Her
er rutearket tredimensjo-
nalt, ark på ark ligger inn-
over i en kube. Hvert ark
kan for eksempel innehol-
de ett års observasjoner av

deler av nasjonalregnska-
pet. De funksjonelle sam-
menhenger kan defineres
både i tversnitts- og tidsdi-
mensjonen.

LOTUS 1-2-3 har vunnet
sin store popularitet mye på
grunn av at programmet er
svært brukervennlig kom-
binert med at det gir rimlig
store anvendelsesmulighe-
ter. Blant anvendelsene kan
nevnes at det er svært en-
kelt å gi gode grafiske pre-
sentasjoner av en eller flere
dataserier - enten i form av
linjeplot, histogrammer el-
ler kakeplot. Figurene kan
tas ut på skjerm, plotter (i
ulike farger) eller på
printer,

Den nye versjonen. av
programmet gir muligheter
for matriseoperasjoner som
transponering, multiplika-
sjon og invertering. Lineær
regresjon er også inkludert.
Ved bruk av programme-
ringskommandoer (makro-
er) kan man bygge opp
egne rutiner for avansert
analyse av data.

Statistiske programmer
Det er et stort utvalg av

programmer for statistiske
analyser av data, så stort at

det kan være vanskelig å
velge i floraen. Noen pro-
grammer har utnyttet de
siste års utvikling i bru-
kervennlighet, mens andre
er oversatte utgaver av eldre
programmer skrevet for
stormaskiner. I den først-
nevnte kategorien kan spe-
sielt nevnes programmer
med mange ulike statistiske
metoder som kan anvendes
på data hentet direkte fra
regneark. Blant program-
mer som tilhorer sistnevnte
kategori kan nevnes: SPSS,
MINITAB, TSP, LIMDEP og
RATS.

RATS er utviklet primært
for analyse av tidsserier og
anvendes i stor utstrekning
av økonomer i utlandet og
til en viss grad også i Norge.
Det er rikt på muligheter,
på den annen side er pro-
grammet tungt å tilegne
seg i forhold til nyutviklede
PC-programmer. I den siste
tiden har man imidlertid
begynt å tilpasse program-
met bedre til anvendelse
på mikromaskiner, blant
annet med muligheter for
menystyring og skjermori-
entert editering av data.

Blant mulighetene i RATS
kan nevnes: Regresjon med
vanlig minste kvadraters

metode, to trinns og tre
trinns minste kvadraters
metode, probit og logit esti-
mering, ikke-lineær regre-
sjon, Kalman-filter, spesifi-
sering av polynomiske lag,
korrigering for autokorrela-
sj on og ARIMA-analyse.
Innebygget i programmet
er kommandoer for matri-
semanipulasjoner. Man kan
eksempelvis benytte data-
matriser, mellomregninger
og resultater fra regresjo-
ner til å utvikle spesielle
testobservasjoner i tillegg
til den som skrives ut av pro-
grammet. Man har også.
vanlige programmerings-
kommandoer som lokker
og betingede uttrykk. Med
disse mulighetene kan man
benytte RATS som et ordi-
nært programmeringsverk-
toy, bare med den forskjell
at svært mange ting, som
databasehåndtering og es-
timeringsteknikker, er til-
rettelagt.

Med RATS kan man også
simulere mindre, simultane
modeller. Økonometriske
ligninger med koeffisienter
hentet direkte fra estime-
ringen kan kombineres
med andre ligninger og
settes sammen til okono-
miske modeller. RATS har
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også kommandoer for gra-
fisk presentasjon av data;
en rekke alternative figur-
fremstillinger kan lages.

Modellanalyse
Rutearkprogrammer som
LOTUS 1-2-3 kan benyttes
til å lose mindre modeller.
TK-Solver er et PC-pro-
gram spesielt utviklet for å
lose modeller. Det er over-
siktlig, lett å lære og kan
lese relativt kompliserte
modellutforminger. Begrens-
ning er i første rekke at
programmet ikke er tilret-
telagt for å simulere model-
ler gjennom flere perioder.

TROLL - et programsys-
tem utviklet ved Massachu-
setts Institute of Technology
(MIT) for anvendelse på
IBM stormaskiner, er i det
norske okonommiljøet reg-
net som et svært godt pro-
gram for utvikling og simu-
lering av økonomiske mo-
deller. Systemet brukes
blant annet i Statistisk Sen-
tralbyrå, Norges Bank og i
Finansdepartementet.

TROLL inneholder meste-
parten av hva man trenger
av økonometriske rutiner
og kan håndtere modeller
og databaser av enorm
størrelse. En klar svakhet
ved systemet er at dialogen
med brukeren er tungvint.
Programmet bærer preg av
at det opprinnelig ble utvik-
let for bruk fra linjeskriv-
ende terminaler. Forskjel-
lene fra moderne, bruker-
vennlige PC-programmer
er i så måte åpenbar.

Ved MIT har man lenge
arbeidet med en PC-ver-
sjon av TROLL. Den ventes
ferdig for salg til somme-
ren, men det er usikkert
hvor mye programmet vil
koste. PC-TROLL er svært
lik stormaskinsutgaven. I
stedet for å tilpasse pro-
grammet til mikromaskiner
operativsystem - er det lagt
opp til at brukeren må til-
passe sin mikromaskin slik
at den kan kjøre stormaski-
nens operativsystem - ved
å sette inn tre kort i maski-
nen. Prisen for disse korte-

ne samlet er anslagsvis
30000-40000 kroner.

TROLL er et stort system,
og full utnyttelse av pro-
grammet krever at mikro-
maskinen utstyres med stor
intern- og ekstern hu-
kommelse. Foreløpig vet vi
lite om hastigheten og and-
re egenskaper ved utvikl-
ing og simulering av model-
ler på PC-TROLL.

Et intressant alternativ til
PC-TROLL, som på samme
måte integrerer økonomet-
riske teknikker, database
og modellsimulering, er
MODLER. Dette program-
met er til en viss grad ba-
sert på XSIM, programsys-
temet til Chase Economet-
rics som har mange likhets-
trekk med TROLL, men er
bedre tilpasset anvendelse
på mikromaskiner enn PC-
TROLL. Man trenger ingen
tilleggskort i maskinen.
(Minstekrav til utrustningen
er 640 kilo bytes internt
minne, harddisk og en co
prosessor for tallbehan-

-

dling.)
Med MODLER kan man

editere tidsserier og hand-
tere store databaser. Hver
database kan inneholde
opptil 32000 tidsserier, be-
grensningene i antallet se-
rier og databaser avhenger
i praksis av lagerkapasite-
ten på harddisken(e). Rela-
sjoner kan estimeres ved
bruk av ulike teknikker og
settes sammen til modeller.
Standardversjonen av pro-
grammet kan foreløpig si-
mulere modeller med opp-
til 1000 ligninger, for en ny
versjon basert på stone in-
ternhukommelse er be-
grensningen på 8000 lignin-
ger. Man kan velge om mo-
dellene skal loses ved
Gauss-Seidel eller Newton
algoritmer (som i TROLL).
Videre kan man redigere
tabeller for presentasjon av
resultater og lage figurer
på skjerm, plotter eller
printer.

Et slikt program har man-
ge anvendelser. For miljøer
som har liten interesse av å
bygge opp økonomiske
modeller, kan mulighetene

for å editere, transformere,
lagre og presentere tidsse-
riedata være nyttig. MOD-
LER er åpent i den forstand
at data enkelt kan leses fra
og skrives til andre forma-
ter (for eksempel TROLL
og LOTUS 1-2-3 format). Få
andre PC-programmer har
samme mulighet som
MODLER til å kombinere
enkel tidsangivelse for ob-
servasjonene (års- halvårs-
kvartals- måneds- eller
ukestall) med enkle rutiner
for dokumentering av seriene
og lagring i oversiktlige da-
tabaser.

Miljøer med behov for å
utvikle og simulere model-
ler kan langt på vei få dek-
ket sitt behov ved et pro-
gram som MODLER. Eks-
empelvis kan nevnes at de
to største amerikanske fir-
maer for prognose- og da-
tabasetjenester, Data Re-
source Inc. og Chase Eco-
nometrics, nå er i ferd med
å legge opp sine modeller
på MODLER. Dette inne-
bærer en standardisering
som i langt stone grad gjør
det enklere og ikke minst
billigere å få modelltjenes-
ter ut til kundene. Modell-
resultater og tilhørende da-
tabaser kan kunder lett ta
inn og viderebehandle i an-
dre PC-programmer.

Inkludert i MODLER er
det også programmerings-
kommandoer som kan be-
nyttes til å utvikle egne ru-
tiner og effektivisere bru-
ken av programmet (som
makroer i TROLL). Selv
med slik fleksibilitet er det
imidlertid klare begrens-
ninger i mulighetene for
økonometrisk analyse sam-
menlignet med TROLL og
RATS. Eksempelvis er det
forløpig ikke lagt inn tek-
nikker for ikke-lineær esti-
mering. Begrensningene
gjør at MODLER ikke kan
erstatte TROLL i de forsk-
ningsmiljøer der avanserte
teknikker er i jevnlig bruk.
Om man mer sporadisk har
behov for metoder som går
utover det MODLER kan til-
by, kan man for eksempel
konvertere data til RATS-

format og lose oppgaven på
RATS.

Andre programmer
Ved siden av regneark-

programmene, er det sær-
lig databaseprogrammer
som de siste årene har fått
stor utbredelse. Slike an-
vendes til kunderegistre,
lagring av bedriftsregnska-
per, kartoteker med for-
skjellige formål etc. Med
de nyutviklede database-
programmer er det lett å
sortere informasjon, søke i
databaser etter bestemte
kriterier og presentere in-
formasjon fra databaser.
DBASE III, som er det mest
populære programmet, og
mange av de øvrige pro-
grammer,inneholder pro-
grammeringsmuligheter
slik at de utgjør effektive og
fleksible verktøy for pro-
grammering.

økonomer kan anvende
databaseprogrammene til å
bygge opp kartoteker, for
eksempel til faglitteratur,
eller benytte mulighetene
som programmene gir til å
systematisere en mengde
informasjon når man velger
mellom ulike spesifikasjo-
ner av økonomiske mo-
deller.

På markedet er det kom-
met en del programmer
som integrerer database-
funksjoner med regneark,
tekstbehandling, grafikk og
programmeringskomman-
doer. Eksempel på et slikt
program er KNOWLEDGE-
MAN som nå benyttes i
skoleverket. Andre pro-
grammer er LOTUS SYMP-
HONY, FRAMEWORK og
ENABLE. Med slike pro-
grammer er det blitt mindre
aktuelt å benytte de tradi-
sj onelle programme-
ringsspråkene, som PAS-
CAL, FORTRAN, COBOL
og BASIC.

Mikromaskinene kan
selvsagt også brukes til å
lage programmer basert på
de tradisjonelle språkene.
Mange versjoner av språ-
kene nevnt over, og også.
andre programmerings-
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språk, er tilgjengelige for
mikromaskiner. PC-utgav-
ene har gjerne også mulig-
heter for 8. lage grafiske pre-
sentasjoner i farver. Et pro-
gram bor fremheves spesi-
elt: TURBO-PASCAL. Som
navnet antyder er dette en
lynkjapp utgave. Program-
met er basert på nye prin-
sipper, editoren (tekstbe-
handlingen for å skrive pro-
gramteksten) er koplet til
kompilatoren som overset-
ter teksten til et program
som kan kjøres av maski-
nen.Man skriver inn pro-
grammteksten, trykker ned
en tast som setter i gang
kompileringen. Om det er
en feil i programmet, stop-
per kompileringen, teksten
hentes inn i editoren og
kursoren blinker under ste-
det der feilen er lokalisert
samtidig som at en tekst på
nederste linje gir informa-
sjon om hva slags type feil
som er gjort. Med et slikt
program er det blitt lettere

lære seg PASCAL-pro-
grammering.

Tekstbehandling er en
annen anvendelse mikro-
maskinene er velegnet til .
Man kan velge mellom en
mengde ulike programmer,
mange av hew kvalitet. Blant
programmene er det særlig
WORD PERFECT som har
vunnet popularitet i Norge.
Økonomer stiller gjerne litt
sære krav til tekstbehand-
lingsutstyret: Greske bok-
stayer og tegn, flytting av
tegn en halv linje ned eller
opp i formler. Noen få pro-
grammer mestrer dette
skikkelig, for eksempel
PROOF WRITER der man
kan definere sine egne
tegn. WORD PERFECT kla-
rer noen av symbolene som
gjerne brukes og linjefor-
skyvningene.

Også printerne må være
tilpasset for å kunne skrive
de matematiske ligningene.
Ikke alle printere er i stand
til å lose slike oppgaver. I
den siste tiden har laSer-
printere fått utbredelse på
PC-markedet. Disse skriver
raskt og lydløst. Skriftkvali-
teten er som for de beste

skrivemaskiner, og printerne
har mulighet for å skrive
matematisk tekst og gjengi
figurer.

Listen over aktuelle pro-
grammer kan gjøres mye
lengre. Med den enorme
utviklingen vi har sett de siste
årene, skal det godt gjøres
å påvise felter av relevans
for økonomiske analyser
som ikke er dekket i et el-
ler annet PC-program. Ut-
valget er desverre ikke s.å
stort hos norske forhandlere,
og prisene ligger gjerne
skyhøyt over det man ma
betale i USA og andre land,
slik at man beg være noe
orientert mot hva som fore-
går i utlandet.

Mikromaskiner
Tre faktorer er spesielt

sentrale når vi skal vurdere
hvor slagkraftig en mikro-
maskin er : Typen mikro-
prosessor, den sentrale
«hjernen», er særlig viktig
for hurtigheten og type
oppgaver som kan loses .
Det interne minnet (RAM),
den datamengden som kan
adresseres direkte av mik-
roprosessoren, er bestem-
mende for hvor store pro-
grammer som kan håndte-
res - og også for hurtighe-
ten. Det eksterne lageret,
vanligvis diskettstasjonen
(er) og harddisk(er), er
særlig avgjørende for hvor
store databaser man kan
operere mot . Harddiskene
har langt stone kapasitet
enn disketter og gir vesent-
lig raskere tilgang til data.

Rask utvikling
Utviklingen av maskinut-

styr går utrolig raskt. Ytel-
sene og kapasiteten bedres
markert for hver år, samti-
dig med at prisene (for de
fleste komponenter) går
ned. Spesielt interessant er
utviklingen i lagringsmedi-
ene, både den interne og
den eksterne hukommelsen
Det er blitt svært billig å
utstyre maskinen med stor
internhukommelse slik at
store programmer og data-
mengder kan håndteres
raskt. Harddiskene har fått

stone kapasitet samtidig
som at prisene har falt dra-
stisk. Små kort kan nå settes
inn i maskinene (hard-
cards) og gi en utvidelse av
eksternlageret på 10-20
mega bytes (millioner tegn,
tilsvarende 10000-20000
maskinskrevne sider).

Et nært forestående gjen-
nombrudd i teknikken for
optisk lagring vil radikalt
forbedre mikromaskinenes
mulighet til å håndtere store
databaser. På plater av
samme typen som compact
disc kan man lagre 550 mega
bytes - tilsvarende 1500
disketter av standard PC-for-
mat. Det er vanskelig å ten-
ke seg brukere av tidsseri-
edata som har behov for
stone databaser for norsk
og internasjonal økonomi
som samlet trenger mer
plass enn en plate! Teknik-
ken for slettbare plater må
utvikles videre for slike lagre
kan settes i masseproduk-
sjon.

Hvorfor mikromaskiner?
Det er kanskje på sin

plass å begrunne nærmere
hvorfor det kun fokuseres
på mikromaskiner i denne
artikkelen. Et poeng er at
denne typen maskiner rep-
resenterer noe nytt for mil-
joer som hittil ikke har hatt
anledning til å bygge opp
verktøy for økonomiske an-
alyser. Et annet poeng er at
utstrakt bruk av mikroma-
skiner kan være rimligere
og bedre for mer ressurs-
sterke miljøer som alterna-
tivt ville basert seg mer på
stormaskiner.

Prisen på datakraften er
det viktigste argument for
mikromaskiner. En normalt
utrustet PC av rimlig fabri-
kat koster ikke stort mer
enn en «dum» terminal som
kobles mot en stone EDB-
anlegg. Noen ganger kan
man lure på hvorfor det kjo-
pes «dumme» terminaler i
stedet for de «intelligente»
som både kan fungere slik
de .dumme» gjor og dess-
uten kunne benyttes sepe-
rat, Med en PC som termi-

nal kan man avlaste storma-
skinen til tekstbehandling
og annet og samtidig benytte
noen av de programmer
som stormaskinen ikke har.

Et neste poeng er det en-
orme programutvalget som
folge av standardiseringen.
Ny programutvikling fore-
går nå i langt stone grad for
PC-markedet enn for stor-
maskiner. Programmer
med metoder fra forsk-
ningsfronten kommer først
på mikromaskiner. Standar-
diseringen har også gjort-
det enklere å la data og
programmer veksle mellom
flere miljøer.

De små mikromaskinene
er med sin åpne struktur
langt lettere å kontrollere
enn stormaskinene med
sine ofte subtile og store
operativsystemer. Bruker-
ne er mindre fremmedgjort
og har stone muligheter for
å fikse på ting som kommu-
nikasjon mellom program-
mer og filoverføringer.

Brukervennligheten
programmene -er også et
sterkt argument for mikro-
maskiner, ikke bare for ut-
renede brukere. Program-
mer skrevet for IBM-PC
standarden representerer
gjennomgående betyde--
lige forbedringer i skjerm-
dialogen med brukerne
sammenlignet med pro-
grammer basert på storma-
skiner. Med Apple Macin-
tosh er brukeregenskap-
ene betydelig videreutvik-
let. Desverre er ikke pro-
gramvaretilbudet på denne
standarden på lang nær så
god som på IBM-PC stan-
darden,

Selv om kapasiteten til
maskinene stadig bedres,
er det selvsagt ikke slik at
mikromaskiner i dag kan
lose alle oppgaver av rele-
vans for økonomer. Det er
problematisk å få tilgang til
store databaser og å få lop-
ende oppdateringer på dis-
se. Dette drøftes senere i
artikkelen. Mikromaskiner
er «asosiale» så lenge de
ikke kobles sammen i nett-
verk. Dette er uheldig i
stone miljøer der man for
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eksempel deler databaser.
Ved å knytte maskinene
sammen i nettverk hvor
også felles lagringsenhet,
inngår, kan man kombinere
mikromaskinenes egenska-
per med noen av stormaski-
nenes.

Valg av maskin
Markedet oversvommes

av mikromaskiner i forskjel-
lige varianter, og det kan
være vanskelig å velge.
Som generelle kriterier for
valg av maskin kan nevnes:
Kompatibilitet med pro-
gramstandard (rimelig godt
oppfylt for de fleste mer-
ker), kvaliteten på skjer-
men (viktig ved utstrakt
bruk, svært dårlig kvalitet
på standardskjermene fra
IBM), støynivå fra viften
som kjoler ned maskinen
(plagsomt mye stew fra
noen maskiner), hurtighet
(eksempelvis er Olivettis
standardmaskin dobbelt så
rask som IBM-PC), kvalite-
ten på tastaturet.

Leveranderens evne til å
folge opp med service er
også et viktig poeng, selv
om denne typen utstyr har
vist seg å ha svært hew
driftsikkerhet. De enkelte
produsenters mulighet til å
overleve i et hardt presset
marked har betydning for
sikker leveranse av reser-
vedeler. Imidlertid er mange
av delene i de ulike ma-
skintyper standard slik at
dette poenget ikke skal
overdrives.

Prisforskjellene er store
og prisen vil ofte utgjøre
det avgjørende skillet mel-
lom maskiner. Ofte er det
ikke sammenheng mellom
pris og kvalitet/ytelse. Noen
maskiner fra «ukurante»
produsenter er svært rimlige,

slik at det kan være relativt
kostbart å ha sterke prefe-
ranser for IBM eller en av
de øvrige mest etablerte
produsenter. Om man har
planer om å benytte helt
spesielle programmer der
man er usikker på om kom-
patibiliteten holder, beg
man alltid prove ut pro-
grammet på den aktuelle
maskinen for man handler.

Perspektiver og utford-
ringer

Dagens mikromaskiner
har slagkraft som gårdsda-
gens stormaskiner. Mor-
gendagens mikromaskiner
vil ha mer enn nok kapasi-
tet til å dekke de fleste sosi-
alokonomers behov for
verktøy i den økonomiske
analyse...

Utviklingen i lagringsme-
dier er nevnt. Nå kommer
fler og flere maskiner med
stone mikroprossesorer
som også kan gi skikkelige
flerbrukermuligheter. Pro-
gram og maskinutviklingen
vil bli sentrert rundt fler-
brukersystemet UNIX. Man
vil kunne dra nytte av de
samme fordeler ved stan-
dardisering som IBM-PC
har gitt. Denne standarden
vil fortsatt eksistere og
mange programmer basert
på dette systemet vil bli
oversatt til UNIX-versjoner.

Et annet viktig trekk i ut-
viklingen, er at bruker-
vennligheten vil bli stadig
forbedret. Nye maskiner og
programmer vil være
mindre basert på bruk av
tastatur. I stedet kan man
peke på skjermen, snakke
til maskinen eller bruke
«mus», en liten sak som kan
styre skjermdialogen ved at
den beveges rundt på
bordet.

Kombinasjonen av lav
pris og store bruksmulighe-
ter skulle tilsi at økonomer
som hittil ikke har anvendt
EDB i sine empiriske analy-
ser, gjor et skikkelig forsøk
på å undersøke hvorvidt
dagens maskiner og pro-
grammer kan dekke egne
behov. Et poeng i tillegg til
den direkte bruksnytte man
raskt kan hoste, er at man
blir bedre rustet til å gjøre
bruk av de nye muligheter
som morgendagens pro-
dukter vil gi. Imidlertid vil
den fortsatte utvikling mot
mer brukervennlige pro-
grammer samt den fallende
prisen på datakraft, kunne
innebære at man overdri-
ver det sistnevnte poenget.

For mange brukere i
Norge vil overforingen av
data til egen maskin være
en flaskehals. Trenger man
stone datamengder i en
analyse, er det ikke hold-
bart å taste inn serie for
serie. En mulighet kan
være å ringe opp en data-
base og få seriene overfort
via modem. Det er flere
slike baser i utlandet, men
dekningen i Norge er dår-
lig (bortsett fra børsdata og
valutakurser). Om man ons-
ker å få overfort store data-
mengder er dertil modem-
tilknytning uhensiktsmes-
sig.

En god losning er å gjøre
data fra offentlige kilder til-
gjengelig på disketter med
standard PC-format. OECD
har nå startet en slik tjeneste.
Alle som ønsker kan abon-
nere på IBM-PC type dis-
ketter med historiske data
og løpende oppdateringer.
Hittil er databasene Main.
Economic Indicators, Eco-
nomic Outlook og National
Accounts gjort tilgjengelig
på denne måten. Datafilene

er lagret på en standardi-
sert måte og kan greit leses
av de fleste programmer,
blant annet kan de tas di-
rekte inn i LOTUS 1-2-3.

Konjunkturdata for Norge
er eksempel på data som
bor bli tilgjengelig på dis-
ketter. I dag kan man ringe
opp databasen til Chase
Econometrics i USA og få
overfort viktige konjunktur-
data for Norge, men denne
losningen er både tungvint
og kostbar i forhold til
abonnement på disketter.
Videre burde man få til-
svarende adgang til data-
baser for penge- og kre
dittmarkedet, nasjonalregn-

-

skapet etc.
Når de optiske plater

snart er i masseproduksjon,
får man muligheter til å dis-
tribuere enorme mengder
data på en slik måte. For
økonomer rundt om, enten
man sitter på et kontor i
Oslo eller på Hardanger-
vidda (med en bærbar PC),
får man tilnærmet de sam-
me muligheter til empirisk
analyse som økonomer i
Statistisk Sentralbyrå har i
dag på TROLL-systemet
med tilknyttede databaser.

En gang vil distribusjon
av økonomiske data på ma-
skinbar form være mer ut-
bredt enn distribusjon av
data på papir. I stedet for
la alle brukere få en tykk
trykksak med utvalgte data.,
vil de jevnlig få en oppda-
tert, liten CD-plate med
langt flere data og selv
plukke ut det de har inte-
resse av. Det kan kanskje ta
litt tid for situasjonen blir
slik, likevel bor man venne
seg til tanken og starte så
smått på forberedelsene.
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Konkurranseevne og nomi-
nell lønnsstivhet

Norges konkurranseevne
er i de siste år blitt stadig
forverret. Målt med relative
lennskostnader pr. produ-
sert enhet er konkurranse-
evnen blitt svekket med
nesten 2 % pr. år i gjennom-
snitt fra 1980 til 1985. De
fleste økonomer er enige i
at denne forverringen ber
stoppe opp snarest, og at vi
med den siste tids oljepris-
utvikling helst bar få en
bedring av konkurranseev-
nen. I denne kommentaren
vil jeg argumentere for at i
dagens situasjon vil en om-
legging av folketrygdavgif-
ten fra arbeidsgiveravgiften
og til medlemsavgiften
være et egnet virkemiddel
for å dempe kostnads-
veksten.

Inflasjonen hos Norges
handelspartnere har falt fra
ca. 11 % i 1980 til under 4 %
i dag. Med den siste tids
oljeprisfall vil inflasjonen
trolig falle ytterligere. På
bakgrunn av denne • utvik-

") Michael Hoel er professor i
sosialøkonomi ved Universitetet i
Oslo.

lingen må veksten i de no-
minelle lennskostnadene i
Norge bremses kraftig opp
dersom vi skal unngå en yt-
terligere forverring av kon-
kurranseevnen.

Bedring av konkurranse-
evnen er delvis et spørsmål
om endrede relative priser.
Imidlertid er det god grunn
til å tro at en gunstigere
utvikling av Norges konkur-
ranseevne hadde vært let-
tere å få til dersom inflasjo-
nen i utlandet hadde vært
høyere, eller i hvert fall
ikke hadde falt så raskt som
den har gjort. Dette er ikke
et spørsmål om pengeillu-
sjon. Heller ikke behøver
dette forholdet å skyldes
feilaktige inflasjonsforvent-
ninger hos aktorene i oko-
nomien. Selv uten pen-
geillusjon eller forvent-
ningsfeil kan det være
grunn til å vente nominelle
tregheter i økonomien. Sli-
ke tregheter vil gi seg ut-
slag i at det er vanskelig å
få til en rask oppbremsing
av den nominelle lønnsut-
viklingen, selv om forholde-
ne for øvrig ligger til rette
for den tilhørende reallønns-
justeringen. En av årsakene
til en slik nominell limns-
stivhet er at hver gruppe av
lønnstagere i tillegg til sin
reallønn også er opptatt av
sin relative lønnsposisjon i
forhold til andre lonnsta-
gergrupper, og at lonnsen-

clringer foregår til ulike tider
og på ulike måter for for-
skjellige grupper.

Devaluering?
Hvis nominelle stivheter

er et hinder for å få til den
ønskede utviklingen av
konkurranseevnen, er det
nærliggende å ty til valuta-
kursjusteringer. Med en
depresiering av kronen vil
jo det nødvendige krav til
nedgang i den nominelle
lønnsveksten være mindre
for et gitt krav til utvikling i
konkurranseevnen. Det er
imidlertid viktige motfore-
stillinger mot en slik deva-
lueringslinje. Den viktiges-
te motforestillingen er trolig
at en ved en slik politikk
svekker det faste holde-
punktet som en fast valuta-
kurs innebærer. Selv om va-
lutakurs-justeringen har sitt
utspring i en raskt fallende
internasjonal inflasjonsrate,
vil aktorene lett kunne
forvente at devalueringer
også kan brukes i andre
sammenhenger. Dette vil
igjen lett kunne fore til at
tilbakeholdenhet i lonns-
oppgjøret svekkes, både
hos arbeidsgiverne og ar-
beidstagerne.

Endrede folketrygdavgifter
Det fins imidlertid et al-

ternativt virkemiddel for å

Michael Hoel

avhjelpe nominelle banns-
stivheter. Dette virkemidlet
er ganske enkelt å redusere
arbeidsgiveravgiften og
samtidig øke pensjonsde-
len av medlemsavgiften til
folketrygden (som betales
av lennstagerne) med et
provenymessig likt beløp.
Dette tiltaket vil ha nøyaktig
samme virkning som en re-
duksjon i det nominelle
lønnsnivået, som altså forut-
setningsvis var vanskelig å
få til.

Vi vet ikke sikkert om det
fins nominelle lennsstiv-
heter i økonomien. Hvis det
ikke fins stivheter av denne
typen, men bare ulike typer
reelle stivheter, vil tiltaket
beskrevet over slå ut i en
lønnsøkning svarende til
lonnstagernes økte beskat-
ning. I så fall vil tiltaket ikke
ha noen realøkonomisk
virkning. Det vil bare inne-
bære en formell endring i
fordelingen av innbetalin-
ger til folketrygden. Vi får
altså i så fall en situasjon
som er helt analog med
laereboktilfellet med en av-
gift på en vare hvis pris be-
stemmes ved markedskla-
rering: Som kjent er det i en
slik situasjon likegyldig
hvem som formelt innbeta-
ler avgiften.

Fra ovenstående følger
det at hvis det mot formod-
ning ikke fins nominelle
stivheter i økonomien, vil

Aktuell kommentar:

Nominell lønnsstivhet og
avgiftene til folketrygden

For å bedre konkurranseevnen under nominelle lonnsstivheter er devaluering et dårlig
egnet virkemiddel. Et alternativ er å redusere arbeidsgiveravgiften og Jake pensjonsde-
len av medlemsavgiften til folketrygden med provenymessig det samme beløp.  Under
reell lonnstivhet vil tiltaket være uten virkning, men også helt harmløst. Som ledd i en
finanspolitisk tilstramming kan en Jake medlemsavgiften mer enn arbeidsgiveravgiften
reduseres. En slik avgiftsendring vil også være et skritt mot okt bruttobeskatning.
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«folketrygd-tiltaket» være
virkningsløst, men også
harmløst. Hvis det derimot
fins nominelle stivheter, vil
tiltaket ha en gunstig virk-
ning på utviklingen i konku-
ranseevnen. Det er derfor
vanskelig å finne motfore-
stillinger mot tiltaket.

Jeg vil igjen understreke
at nominelle stivheter vir-
ker mest innskrenkende på
økonomiens tilpasningsevne
når veksten i nominelle
lønninger og priser må
bremses forholdsvest raskt
for å oppnå de ønskede re-
aløkonomiske mål. I andre
situasjoner, hvor det er ulike
reelle stivheter snarere enn
nominelle stivheter som er
de effektive begrensninge-
ne på økonomiens tilpas-

ningsevne, vil tiltaket over
neppe ha noe for seg (men
det vil altså heller ikke ha
noen skadevirkninger)

Jeg påpekte over at en
uheldig folge av en devalu-
ering i dagens situasjon er
at slike valutakursjusterin-
ger vil kunne forventes å
brukes også i andre situa-
sjoner. Jeg tror det er liten
fare for at «folketrygd-tilta-
ket» vil ha tilsvarende svak-
heter: Det er klare be-
grensninger på hvor ofte og
hvor sterkt en slik omleg-
ning av folketrygdavgiften
kan benyttes.

Skatteomlegging og finans-
politisk tilstramming

I dagens situasjon er det
ytterligere et argument som

tilsier en økning i pensjons-
delen av medlemsavgiften
til folketrygden: Tiltaket ut-
gjør et skritt i retning av okt
bruttobeskatning, noe de
fleste politikere synes å gå
inn for. Når og hvis en senere
ønsker å redusere skatteni-
vået, kan en derfor reduse-
re komponenter av skatten
som går på nettoinntekten.

Når dette skrives er det
ikke kjent hvilke finanspoli-
tiske tilstrammingstiltak
som eventuelt blir foreslått i
revidert nasjonalbudsjett.
Dersom en finanspolitisk til-
stramming ønskes er «fol-
ketrygd-tiltaket» et utmer-
ket virkemiddel også til
dette. I så fall kan en bare
eike medlemsavgiften mer
enn det en provenymessig

dekning av den reduserte
arbeidgiveravgiften skulle
tilsi. Det kan selvsagt ikke
utelukkes at en slik skatte-
økning isolert sett kan bidra
til å eike lønningene og der-
med svekke konkurranse-
evnen. Dette er imidlertid
en innvending som kan ret-
tes mot alle finanspolitiske
tilstrammingstiltak som tar
utgangspunkt i økte skatter
eller avgifter. Det lille vi har
av empiriske resultater å
støtte oss til tyder imidlertid
på at fakte direkte skatter
virker mindre lennsokende
(i hvert fall på kortere sikt)
enn rakte indirekte skatter
som slår ut i høyere pris-
nivå.

NORSK
SYKEPLEIE

FORBUND

Norsk Sykepleierforbund er en frittstående yrkesorganisasjon for off
godkjente sykepleiere og har ca. 34.000 medlemmer, organisert i fylkeskret-
ser og landsomfattende fagkretser. Forbundet ivaretar sykepleierenes fagli-
ge, økonomiske og arbeidssosiale interesser. Norsk Sykepleierforbunds sek-
retariat har 65 ansatte. Det er organisert i en fagavdeling, en forhandlingsav-
deling og en merkantilavdeling, hver ledet av en avdelingssjef Sekretariatet
holder til i nyinnredede kontorer i Collettsgate 54.

SOSIALØKONOM

I Norsk Sykepleierforbunds sekretariat er det ledig ny-
opprettet stilling for sosialøkonom. Stillingen er inntil
videre plassert i stab til sekretariatsjefen, og skal betjene
forskjellige områder innen sekretariatets saksbehand-
ling. Oppgavene vil i første rekke omfatte:

- Bistand til forhandlingsavdelingen under forberedelse
til og gjennomføring av sentrale tariffoppgjer (bereg-
ning av krav/tilbud, innsamling og bearbeiding av
inntektsdata, analyse av offentlig lønnspolitikk m.m.).

- Bistand til fagavdelingen relatert til helseokonomi,
konsekvenser av offentlige budsjetter, ramme-
finansieringssystemer m.m.

Det forutsettes forovrig at stillingsinnehaveren selv bi-
drar til utvikling av oppgaver stillingen til enhver tid bor
dekke.

Vi tenker oss at stillingen primært vil passe for en
sosialøkonom med interesa,,, for offentlig økonomi og
utvikling av offentlig sektor.

Vi tror bredden i arbeidsoppgavene vil representere
gode faglige utviklingsmuligheter. Stillingen er gitt plas-
sering i 1.tr.24/25/26 i det statlige lønnsregulativ, avhengig
av kvalifikasjoner. Vi har fleksitid og sommertid, bedrifts-
legeordning, ulykkesforsikring og medlemskap i Kom-
munal Landspensjonskasse. Forevrig følges egen tariff-
avtale for ansatte i NSFs sekretariat.

Nærmere opplysninger får du av sekretariatsjef Per
Godtland Kristensen eller ass. sekretariatsjef
Gunvor Instebo, tlf. (02) 38 20 00.

Søknaden sendes innen 30.5.86 til
NORSK SYKEPLEIERFORBUND,
Postboks 2633 St.Hanshaugen,
0131 OSLO 1.
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1. Innledning
I juni 1984 sluttet Stortin-

get seg enstemmig til de
nye prinsippene for organi-
sering av statens deltakelse
i petroleumsvirksomheten.
Omorganiseringen medførte
at en viss andel av Statoils
bruttoinntekter og utgifter
knyttet til det enkelte felt
blir kanalisert direkte via
Statsbudsjettet. Ved at sta-
ten på denne måten fikk et
direkte økonomisk engasje
ment i petroleumsvirksom-

-

heten, ble det også nødven-
dig å ta stilling til om, og i
tilfelle hvorledes, statens
andeler skulle forsikres.
Det tilsvarende spørsmålet
har imidlertid vært drøftet
tidligere m.h.t. Statoils eier-
andeler. Finansdeparte-
mentet har gått inn for at
staten bor være selvassu-
randor og med andre ord

*)En takk til kolleger i Finansde-
partementet. Forfatteren står imid-
lertid selv ansvarlig for synspunk-
ter og konklusjoner.

**)Hans Henrik Sceel er cand.
oecon. fra 1985. Han er for tiden
førstekonsulent i Finansdeparte-
mentets planleggingsavdeling.

ikke tegne forsikring i mar-
kedet. Talsmenn for forsik-
ringsbransjen har sterkt tatt
til motmæle og bl.a. karak-
terisert forslaget om selvas-
suranse som «russisk rullett
og gambling med andres
penger».

Jeg skal i denne kom-
mentaren ikke gjenta de ar-
gumenter som har vært
brukt i debatten om forsik-
ring av statens engasjement
i petroleumssektoren, men
heller drøfte ut fra et mer
generelt synspunkt spørs-
målet om staten bor for-
sikre seg. Jeg berører ikke
spørsmålet om i hvilken
grad staten bor engasjere
seg i risikable prosjekter.
Drøftelsen vil derfor bare
knytte seg til om staten bor
tegne forsikring i markedet
gitt at man allerede er enga-
sjert i risikoprosjekter.

2. Mange begrensede små
ulykker

La meg starte med et tri-
vielt eksempel der det vel
aldri har vært stilt kritiske
spørsmål om selvassuran-
seprinsippet, nemlig for
statens bygninger. Disse er
i dag uforsikret og skade og
tap som måtte oppstå dek-
kes av staten. Generelt for-

mulert deltar staten her i en
lang rekke risikable enkelt-
prosjekter som er stokastisk
uavhengige og der tapet
ved et enkelt prosjekt er
svært begrenset. Når staten
i slike tilfeller har valgt å
være selvassurander, skyl-
des det ikke først og fremst
statens finansielle stilling til
å dekke denne typen små-
skader, men derimot mulig-
hetene til å koble sammen
små risikable aktiviteter.
Staten benytter «de store
talls lov» og oppnår den
samme risikospredning
som ethvert forsikringssel-
skap. Forsikringsmarkedet
har her følgelig intet for-
trinn fremfor selvassuranse.

Tvert om kan selvassu-
ranse være å foretrekke
fordi man da slipper å
dekke forsikringsselskape-
nes administrasjonsomkost-
ninger og fortjeneste. Den-
ne løsningen er bedriftsø-
konomisk rasjonell i den
forstand at enhver bedrift
med et tilsvarende risiko-
engasjement ville valgt
selvassuranse på grunn av
kostnadsbesparelsen. Løs-
ningen er også samfunns-
økonomisk rasjonell idet
færre ressurser bindes i
administrasjon av forsik-
ring, og skattene kan sen-

Hans Henrik Scheel

kes slik at effektivitetstapet
i økonomien blir mindre.

Denne situasjonen har
også sin parallell i de for-
sikringsbeslutninger vi som
enkeltpersoner står over-
for: tap som inntreffer svært
ofte er det liten fornuft i å
forsikre seg mot, fordi risi-
koavlastningen blir liten og
administrasjonskostnadene
ved forsikring store, hvilket
vil avspeile seg i en ufor-
holdsmessig høy premie.
Mange velger derfor en
viss egenandel, slik at for-
sikringen bare dekker de
store skader som presump-
tivt inntreffer sjelden. (Et
viktig tilleggsmoment for at
forsikring uten egenandel
kan bli svært kostbar knyt-
ter seg til fenomenet «mo-
ralsk hasard». Se senere).

3. De store tap som inntref-
fer sjelden
La oss nå vende tilbake til
spørsmålet om assuranse av
statens engasjement i olje-
virksomheten. Staten har
pr. i dag direkte økonomisk
deltakerandel i ett produk-
sjonsfelt - Heimdal - mens
3 andre prosjekter er i in-
vesteringsfasen - Gullfaks,
Oseberg og Ost-Frigg . An-
delene i feltene varierer fra

Aktuell kommentar:

Bor staten
tegne forsikring?*)

Representanter for forsikringsbransjen har sterkt kritisert prinsippet om selvassuranse
av statens direkte engasjement i petroleumsvirksomheten. I denne kommentaren drøftes
det mer generelt om staten, under ulike forutsetninger med hensyn til risikoart og
forsikringsmuligheter, bor dekke seg ved forsikring i markedet. Det konkluderes med at
assuranse i et innenlandsk forsikringsmarked i hovedsak vil gi en dårligere
samfunnsøkonomisk losning enn å la staten være selvassurandør. Når staten er engasjert i
prosjekter med lav tapssannsynlighet, men der konsekvensene av tap er store, kan det
argumenteres for å tegne forsikring i utlandet. Men også i dette tilfellet finnes viktige
motargumenter som kan gjøre selvassuranse samfunnsøkonomisk mer fordelaktig.
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drøyt 2 pst. til 73 pst. Med få
viktige unntak - bl.a. Stat-
fjord - har Staten direkte
økonomisk andel i alle ut-
vinningstillatelser som er
gitt etter 1973.

Selv om antall risikopro-
sjekter ved Statens deltak-
else i petroleumsvirksom-
heten kan bli sterkt be-
grenset, kan likevel selvas-
suranse være gunstig fordi
en kan oppnå god risiko-
spredning over tid. Også
for private selskaper kan
selvassuranse være fornuf-
tig hvis tapene kan utjevnes
over tid. Likevel kan private
selskaper ofte stå i en
mindre gunstig stilling enn
staten. Hvis store ulykker
inntrer på et tidlig tidspunkt
kan bedriftens muligheter
til å låne seg ut av situasjo-
nen være begrenset og en
konkurs kan bli resultatet.
Slike likviditetsproblemer
har ikke staten. Statens oko-
nomiske risiko som direkte
deltaker i petroleumsvirk-
somheten får dermed pa-
rallelle trekk med det fore-
gående bygningseksemp-
let.

La oss likevel anta, som
flere har hevdet, at staten
ikke kan oppnå en tilfred-
stillende risikospredning
som selvassurander. For å
rendyrke situasjonen ten-
ker vi oss folgende.
- det er svært få prosjekter

å fordele risikoen på
- den økonomiske risikoen

ved hvert enkelt prosjekt
kan være positivt korre-
lert med andre prosjek-
ter (en naturkatastrofe i
Nordsjøen kan ramme
flere installasjoner sam-
tidig)

- et mulig økonomisk tap
kan være av betydelig
størrelsesorden både i
forhold til statens lop-
ende inntekter og utgifter
og i forhold til landets
økonomi. (Ved f.eks. et
totalhavari av en platt-
form er det antydet et di-
rekte tap i storrelseorden
10-15 milliarder kroner).
Med en slik risikoporte-

følje ville høyst sannsynlig
et privat oljeselskap valgt å

forsikre seg. Staten står
derimot i en annen okono-
misk stilling og må dess-
uten ta ytterliger forhold i
betraktning. Ett slikt forhold
er om tegning av forsikring
i hovedsak velter risikoen
over på innenlandske for-
sikringsselskaper eller
utenlandske. Dette er i for-
ste rekke ikke et spørsmål
om hvor forsikringen for-
melt tegnes, men i hvilken
utstrekning reassuranse
over landegrensene finner
sted.

Dersom risikoen i det alt
vesentlige skal bæres av
norske forsikringsselska-
per,vil de realøkonomiske
konsekvensene for landet
av en ulykke i hovedsak
være de samme enten sta-
ten forsikrer seg eller ei:
Tapet må i siste instans bæ-
res av det norske folk. For-
skjellen kan i hoyden bestå
i hvordan tapet fordeles
mellom de enkelte bor-
gerne. Fordelen ved selv-
assuranse ligger nå i. sta-
tens fortrinn som risiko-
spreder i forhold til såvel
en privat forsikringstaker
som forsikringsmarkedet.
Staten kan spre risikoen på
alle landets innbyggere og
den vil ha alternative måter
å fordele tapet mellom inn-
byggerne og over tid. I til-
legg kommer den realoko-
nomiske gevinsten ved
selvassuranse som pekt på
under avsnitt 2.

Det åpenbart mest inter-
essante tilfellet for staten
måtte være assuranse i ut-
landet Inntreffer et uhell ville
staten (og landet) nå slippe
å dekke tapet ut over en
eventuell egenandel. Staten
står dermed i den samme
situasjon som private forsik-
ringstakere, der en må vur-
dere sannsynlighetene for
og konsekvenseneved uli-
ke ulykker opp mot forsik-
ringspremiens størrelse.
Finnes det et effektivt inter-
nasjonalt marked for denne
typen forsikringer som kan
koble sammen et stort an-
tall risiki over hele verden,
kan en viss risikoaversjon
hos staten tilsi at forsikring

er fornuftig. Flere momen-
ter trekker imidlertid i ret-
ning av at et slikt marked
ikke behøver være særlig
effektivt, i den forstand at
forsikringspremien blir
liggende betydelig over en
aktuarisk riktig premie. Re-
sultatet kan da bli at selvas-
suranse er å foretrekke,
selv om statens risikoaver-
sjon måtte være vesentlig.

For det forste kan forsik-
ringsselskapenes	 empiri
vedrørende sannsynlig-
hetsfordelingen for ulykker
være mangelfull. Erfarings-
materialet vil spesielt være
begrenset hvis det er snakk
om en ny type virksomhet
med få enheter og lav ulyk-
kessannsynlighet. En må
kunne anta at denne typen
mangelfull informasjon
trekker i retning av høyere
forsikringspremier, idet
selskapene vil søke å legge
inn en viss margin for «å
være på den sikre siden».
Mulighetene for å kreve
høyere premier er stone
hvis det er svak konkurranse
i markedet. I tilfellet med
petroleumsforsikring har
bransjen selv påpekt at
denne typen forsikrings-
virksomhet er relativt ny og
omfatter få prosjekter, og at
det statistike grunnlaget for
å finne tilnærmet riktig pre-
mie følgelig mangler.

Det andre momentet er
knyttet til problemet med
asymmetrisk informasjon.
Forsikringsselskaper vil
bare i begrenset grad kun-
ne skille forsikringstakere i
forskjellige risikogrupper,
og forsikringspremiene blir
dermed basert på gjen-
nomsnittlige skadefrekven-
ser og -kostnader. Derimot
vil den enkelte forsikrings-
taker kunne ha mer noyak-
tig kunnskap om sin egen
virksomhet og tilhørende
skadesannsynlighet. Siden
alle betaler samme forsik-
ringspremie vil det være
mest lønnsomt for hoyrisi-
kogruppene å forsikre seg.
Selskaper som tilhorer lav-
risikogruppen vil derimot
ha tilbøyeligheter til å unn-
late å tegne forsikring. Der-

med stiger de forsikredes
skadefrekvenser og med
dem forsikringspremiene.
Flere i lavrisikogruppen vil
la være å forsikre seg osv.
Denne prosessen er i litte-
raturen kalt «adverse selec-
tion», og resultatet kan bli at
bare hoyrisikogruppene
tegner forsikring. For lavri-
sikogruppene gir markedet
et for dårlig tilbud til at det
vil lønne seg for dem å for-
sikre seg.

Et tredje informasjons-
problem er knyttet til be-
grepet amoralsk hasard». I
dette tilfellet er ikke risi-
koen bare knyttet til forhold
som er eksogene for forsik-
ringstakeren, men en antar
at både sannsynlighet for
skade og dens omfang kan
påvirkes av forsikringstake-
ren. Dess bedre man kan
forsikre seg mot risiko, dess
mindre insitament vil den
forsikrede ha til å forebyg-
ge eller på annen måte
unngå at skade oppstår.

Både «adverse selection»
og «moralsk hasard» bidrar
til at de som velger å forsik-
re seg, har stone ulykkesri-
siko enn gjennomsnittet.
Hvis staten mener at den
virksomhet den selv er in-
volert i drives på en mer
forsvarlig og sikker måte
enn tilsvarende virksomhet i
andre land, vil forsikring-
spremien fremstå som uri-
melig boy. Jeg vil ikke se
bort fra at vi med våre sik-
kerhetsforskrifter og gene-
relt restriktive holdning til
sikkerhet ved næringsdrift,
kan vi som forsikringstaker
måtte bære kostnadene
ved andres skjødesløshet
og manglende sikkerhets-
foranstaltninger. Dette er
også et moment som trek-
ker i retning av å være
selvassurandør.

4. Avslutning
Jeg har i denne kommen-

taren pekt på enkelte av de
vurderinger en bon foreta
for en avgjør om staten bon
forsikre seg eller ikke. Et
viktig poeng som mange
ser bort fra er at staten står i
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en annen og ofte gunstigere
situasjon enn et privat sel-
skap når forsikringsbeslut-
ninger skal fattes. Dette
skyldes statens ekte mulig-
heter til å spre risikoen
både over tid og på et stort
antall individer. Derfor kan

det som for et privat sel-
skap fortoner seg som.
gambling, være høyst rasjo-
nelt for staten.

Selv om jeg først og
fremst har pekt på de argu-
mentene som taler for selv-
assuranseprinsippet, er det

ikke utelukket at det i gitte
situasjoner kan være sam-
funnsøkonomisk fornuftig at
staten tegner forsikring når
det kan skje i et internasjo-
nalt marked. Men ytterlige-
re to nødvendige forutset-
ninger må være at dette

markedet er effektivt og at
statens egen mulighet for
risikoutjevning er svak. For
statens direkte engasje-
ment i petroleums-
virksomheten er disse be-
tingelsene neppe oppfylt.

3 seniorforskerstillinger ved

CENTER FOR UDVIKLINGSFORSKNING i Kobenhavn
til besættelse pr. 1. januar 1987.

Centeret for Udviklingsforskning er en selvstændig institution under udenrigsministe-
ren. Centrets opgave er gennem et samarbedje med andre forskningsinstitutioner at
stimulere interessen for udviklingsforskningen, indsamle dokumentationsmateriale, følge
den lobende udviklingsforskning i og uden for Danmark samt medvirke ved gennem-
førelsen af forskningsprojekter under forskningsrådet for udviklingsforskning.

Centrets faglige arbejde er i de senere år især faldet inden for tre programområder:
Udviklingen i u-landenes landdistrikter, kvindernes situation i u-landene samt relatio-
ner mellem industri- og udviklingslandene.

Centret ledes af en direktør. Ud over seniorforskere har 10-15 projektansatte forskere
været knyttet til Centret, som også tilbyder arbejds- og læsepladser til gæsteforskere
og studerende.

Seniorforskerne udfører selvstændig forskning i halvdelen af deres arbejdstid. Denne
forskning tilrettelægges i samråd med Centrets direktør. Den anden hovedopgave for
seniorforskerne er at støtte og udvikle Centrets forskning. Således skal hver seniorfors-
ker være ansvarlig vejleder for et antal projektforskere, og i nært samarbedje med dem
være direkte ansvarlig for ansøgning om midler til og gennemførelsen af bestemte
forskningsprojekter.

Seniorforskerne deltager i øvrigt med ledelsesopgaver i Centrets faglige og administra-
tive arbejde.

Ansøgerne må have forskningsmæssige kvalifikationer inden for de samfundsvidenska-
belige fagområder svarende til lektorkompetence. Erfaring fra forskningsadministration
og u-landserfaring vil være en fordel. Der må påregnes en del rejser og ophold i
u-lande.

Stillingerne aflønnes efter faglig overenskomst. Der vil være mulighed for ansættelse
uden tidsbegrænsning.

Ansøgningerne må indeholde oplysninger om tidligere videnskabeligt arbejde, bilagt 3
ex. af publikationer, samt en redegørelse for, hvilke forskningsemner, ansøgeren ønsker
at arbejde med.

Yderligere oplysninger kan fåes ved henvendelse til direktør Knud Erik Svendsen,
Center for Udviklingsforskning, Ny Kongensgade 9, 1472 Kobenhavn K, tlf. 01 - 14 57 00.
Ansøgningerne skal være DANIDA i hænde senest den 15. juni 1986. Ansøgningerne vil
blive behandlet af et bedømmelsesudvalg nedsat af Forskningsrådet.

Ansøgning stiles til
FORSKNINGSRÅDET FOR UDVIKLINGSFORSKNING
og indsendes til
DANIDA, D.3.,
Asiatisk Plads 2,
1448 Kobenhavn K,
med henvisning til j.nr. 104.M.52 16.
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Under denne overskriften vil Sosialøkonomen i tiden fremover presentere oversikter
over det pågående forskningsarbeid ved de ulike økonomiske forskningsinstitusjonene i
Norge.

Hensikten er å gi leserne et inntrykk av hvilke problemstillinger man for tiden er
opptatt av i forskningsmiljøene.

Som kjent vil det jo vanligvis være et visst «lag» mellom innføringen av et forsknings-
arbeid og publiseringen. Forhåpentligvis skal denne spalten gi visse indikasjoner om
innholdet i de økonomiske publikasjoner som kommer ut i den nærmeste fremtid.

Først ute i vår nye spalte er Forskningsavdelingen i Statistisk Sentralbyrå og Sosial-
økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Forskningsavdelingen i Statistisk Sentralbyrå
Forskningsavdelingen i

Statistisk Sentralbyrå ble
opprettet i 1953 og omfattet
da nasjonalregnskapsar-
beid og noe tilknyttet virk-
somhet (skatteforskning,
konjunkturovervåking, kryss-
lopsanalyse, okonometrisk
analyse og modellutvikling i
beskjedent omfang). Fram-
veksten av et større økono-
misk forskningsmiljø i SSB
skjedde først og fremst i le-
pet av 1970-tallet, og fra
1983 ble avdelingen dess-
uten utvidet med enheter
for sosiodemografisk forsk-
ning og ressurs- og miljelana-
lyse med tilhørende regn-
skaps- og statistikkarbeid. I
dag har Forskningsavdelin-
gen omkring 100 ansatte,
herav ca. 50 sosialekono-
mer, og er delt i fire seksjo-
ner for henholdsvis nasjo-
nalregnskap, økonomisk
forskning, sosiodemogra-
fisk forskning, og ressurs-
og miljeanalyse. Nedenfor
blir virksomheten omtalt
under overskrifter for hver
av disse. Organisert på
tvers av seksjonene finnes
det grupper som arbeider
med petroleumsokonomis-
ke problemstillinger og
regionalokonomisk modell-

utvikling. Disse omtales til
slutt.

Omfanget av virksomhe-
ten i Forskningsavdelingen
er så stor i forhold til ram-
men for denne oversikten
at framstillingen blir svært
stikkordmessig og ufull-
stendig. Det er lagt liten
vekt på inndeling i prosjek-
ter, bl.a. fordi - som det
forhåpentligvis framgår -
virksomheten er sterkt inte-
grert med mange forbin-
delseslinjer mellom pro-
sjektene. Det er ikke rede-
gjort for finansieringskilder
og samarbeidspartnere i
enkelte prosjekter. Det er
heller ikke gitt referanser
til publiserte arbeider.

Virksomheten i Forsk-
ningsavdelingen har en
overveiende økonomisk
forskningsprofil. De to
«ikke-økonomiske» seksjo-
nene omfatter bl.a. så klas-
siske økonomiske temaer
som befolkningsutvikling,
arbeidstilbud og naturres-
sursforvaltning. Det er
likevel en viktig del av virk-
somheten som trekker også
på andre faglige utgangs-
punkter enn økonomisk te-
ori, i første rekke sosiologi
og geografi. Mye av virk-

somheten i Forskningsav-
delingen er knyttet til mo-
deller av ulike slag. Avde-
lingen har nå omkring 20
modeller i betydningen
operasjonelt regneverktoy i
form av matematiske liknin-
ger stilt opp med utgangs-
punkt i teoretiske forutset-
ninger og med empirisk an-
slåtte koeffisienter. Model-
lene er svært ulike i stør-
reise og ressursinnsats og
de best kjente blant økono-
mer utenfor Byrået er trolig
de fem store økonomiske
modellene MODIS, MSG,
MODAG, KVARTS og RE-
GION, skattemodellene
og arbeidstilbudsmodellen
MATAUK. En stor del av
virksomheten i Forsknings-
avdelingen har tilknytning
til en eller flere av disse
modellene.

Nasjonalregnskap
Siden nasjonalregnska-

pet ble tatt i bruk av de
politiske myndigheter som
virkelighetsbeskrivelse og
begrepsramme for økono-
misk planlegging kort etter
krigen, har bruken og for-
ståelsen av det i løpet av 2-
3 tiår bredt seg som ringer i

vannet ut fra Statistisk Sen-
tralbyrå og Finansdeparte-
mentet, Fram til slutten av
1960-tallet sto nasjonalregn-
skapet vesentlig mer sen-
tralt i sosialokonomenes
grunnutdanning enn i dag,
og det var allment ansett
som en god start på en yr-
keskarriere å gjøre seg for-
trolig med nasjonalregn-
skapet ved noen års tje-
neste ved 10. kontor som
det fortsatt heter på folke-
munne.

Nasjonalregnskapet er
for de fleste brukere i første
rekke det årlige nasjonal-
regnskapet. Til nasjonal-
regnskapet horer imidlertid
også utenriksregnskapet,
inntekts- og kapitalregn-
skapet, fylkesfordelt nasjo-
nalregnskap, kvartalsvis
nasjonalregnskap og ar-
beidskraftsregnskap. De to
siste har det vært arbeidet
intenst med de siste årene i
nært samarbeid med bru-
kere av disse regnskapene
i Forskningsavdelingen.

Det årlige nasjonalregn-
skapet som omfatter real-
størrelser i faste priser,
prisindekser og inntektstall,
utarbeides i tre foreløpige
utgaver for endelige tall
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foreligger. Utenriksregn-
skapet omfatter driftsregn-
skap og kapitalregnskap
overfor utlandet. Her inngår
bl.a. de postene som skiller
bruttonasjonalproduktet fra
nasjonalinntekten. På grunn
av den særskilte interessen
for løpende informasjon om
betalingsbalansen utar-
beides utenriksregnskapet
månedlig. Inntekts- og kapi-
talregnskapet utfyller real-
regnskapet og viser hvor-
dan inntektene i samfunnet
blir fordelt og brukt, hvor-
dan formue og gjeld er for-
delt og hvordan fordrings-
og gjeldsforhold endrer
seg over tid. Fylkesfordelt
nasjonalregnskap utar-
beides med 3-4 års mel-
lomrom og er bygd opp
omkring en krysslopstabell
for hvert fylke. Kvartalsvis
nasjonalregnskap og ar-
beidskraftsregnskap har
vært høyt prioriterte utvik-
lingsprosj ekter de siste
årene. De er begge så nye
at utbredelse og bruk uten-
for Byrået fortsatt er be-
skjeden. På alle disse om-
rådene er det behov for
styrket metodisk innsats,
bedre datagrunnlag som
forutsetter bedre okono-
misk statistikk, og også stor-
re innsats i utnytting og
spredning av den informa-
sjon som ligger i regpska-
pene.

Norge var i mange år et
pionerland i utvikling av no-
sjonalregnskap. Regnska-
pets vesentligste oppgave
ifølge Aukrusts doktorav-
handling fra 1955 er å tall-
feste makroøkonomiske vari-
able med utgangspunkt i
økonomisk teori slik at det
nye informasjonsgrunnlaget
kan utnyttes både vitenska-
pelig i makrookonometris-
ke undersøkelser og poli-
tisk som sammenfatning av
tilstand og endring i sam-
funnsøkonomien. Nasjonal-
regnskapet er ikke utviklet
en gang for alle. Når Ian-
dets økonomi stilles overfor
store utfordringer gjen-
speiles dette ofte i nye krav
til nasjonalregnskapet.
Mange forskere og forsk-

ningsmiljeer trekker sterkt
på nasjonalregnskapstall i
arbeidet. Mange av disse
har neppe engang reflek-
tert over de prinsipielle
problemer som er forbun-
det med å måle makrooko-
nomiske aggregatstørrelser
i «faste priser». Det ville
nok være mer optimalt om
noen av disse ressursene
kunne settes inn i utvikling
av et bedre nasjonalregn-
skap.

Økonomisk forskning
Forskningsvirksomheten

i Økonomisk analysegrup-
pe er knyttet til en rekke
modeller. Flere av disse vil
være kjent for mange fra
Sosialøkonomen, NSF-kurs,
Byråpublikasjoner o. a. I
denne sammenheng er det
ikke mulig å gå noe inn på
hver enkelt modell. Den
eldste modell i Byråets ar-
senal er MODIS. Den er
også den største og brukes
fortsatt intensivt i Finansde-
partementets arbeid. Den
forste versjonen av MODIS
ble utviklet kort for 1960 i
Byrået. Modellen hadde
store likhetspunkter med
Leontiefs opprinnelige kryss-
løpsmodell og med model-
ler utviklet ved Sosial-
økonomisk institutt på 1950-
tallet under Frisch's led-
else. MODIS IV, som er den
nåværende versjon, har
eksistert siden 1973 med
mindre endringer fra år til
år. MODIS har i disse ca. 25
år spilt stor rolle i nasjonal-
budsjetterings- og langtids-
programarbeid og for ut-
bredelse av nasjonalregn-
skap og «modelltanke-
gang» innenfor norsk stats-
forvaltning og økonomisk-
politisk miljø. MODIS er
ressurskrevende i vedlike-
hold og bruk, men har i
liten grad vært gjenstand
for videreutvikling de siste
årene og lite forsknings-
virksomhet er knyttet di-
rekte til MODIS nå.

MSG-modellen hadde sin
opprinnelse i Leif Johan-
sens doktoravhandling fra
samme tid som MODIS ble

utviklet. Byrået har hatt an-
svaret for MSG-modellen
siden .1974 og den ngvæ-
rende versjon er MSG-4.
MSG har vært oppfattet
som en langsiktig vekstmo-
dell, men mange sentrale
trekk i modellen gir den
nærmest karakter av å
være en statisk likevekts-
modell. Langsiktige bereg-
ninger og analyser har sta-
dig blitt viktigere i norsk
makroøkonomisk planleg-
ging, bl.a. som folge av
petroleumsvirksomheten. I
noen år har det vært drøftet
hvordan modellverktøy for
langsiktig analyse bra utfor-
mes. Det ligger her an til ny
satsing i årene som kom-
mer, hvorvidt dette vil re-
sultere i en MSG-5 eller noe
annet er for tidlig å si.

MODAG og KVARTS er
modeller med en betydelig
grad av parallellitet. MO-
DAG er en årsmodell, mens
KVARTS er en kvartalsmo-
dell. Begge har en kryss-
løpskjerne med ca. 25 sek-
torer i MODAG og 12 i
KVARTS. Utgangspunktet
for KVARTS har vært å ut-
vikle en modell som kan
beskrive og forklare et kon-
junkturlop og samtidig
være et verktøy i Byråets
egen konjunkturanalyse og
i korttidsanalyser av den
økonomiske utvikling.

Utgangspunktet for MO-
DAG har vært - som navnet
antyder - å lage en mer
aggregert modell for de
oppgaver som MODIS har
vært brukt til å analysere.
Den forste versjon av MO-
DAG var nærmest en mer
aggregert versjon av MO-
DIS. Den nåværende ho-
vedversjon, kalt MODAG
A, har den samme grunn-
strukturen, men er kom-
plettert med atferdrelasjo-
ner og utvidelser av innhol-
det som gjor den til en langt
mer slagkraftig og anvend-
bar modell i aktuelle pro-
blemstillinger. KVARTS og
MODAG vil være svært in-
teressante eksperimentba-
ser for makroøkonomisk
modellutvikling i årene
framover. Et særlig viktig

framstratsområde vil være å
utvikle modellblokker for
de finansielle sektorer og
integrere disse i realmo-
dellen.

Forskningsavdelingen
har helt siden starten utar-
beidet oversikter over kon-
junkturutviklingen hjemme
og ute. Opprinnelig var
Byrået praktisk talt alene
om dette i Norge. I de
seinere år har en lagt stor
vekt på å styrke det analy-
tiske innholdet i disse over-
siktene ved bruk av kvartals-
vis nasjonalregnskap som
datagrunnlag og ved bruk
av KVARTS for framskriv-
ing og analyse av konjunk-
turforlopet. I analysen av ut-
viklingen i utlandet har en
trukket inn resultater fra
det verdensomspennende
LINK-samarbeidet der SSB
er med som norsk medlem.

Foruten de makroøkono-
miske modellene nevnt
ovenfor har Forskningsav-
delingen også en tradisjon i
utvikling av skatte- og tryg-
demodeller som går tilbake
til 1960-tallet. De viktigste
av disse modellene går
under navn av KFS, SKATT,
LOTTE, INSIDENS og MA-
FO. Modellene kan bereg-
ne insidensvirkninger for
typehushold, provenyvirk-
ninger og fordelingsvirk-
ninger av endringer i di-
rekte og indirekte skatter
og trygder. En betydelig
forskningsinnsats er lagt
ned i utvikling av dette mo-
dellverktøyet. Gjennom
den sterke fokusering på
den framtidige utforming av
skatte- og trygdesystemet
de siste årene er det reist
en rekke problemstillinger
der dette analyseverktøyet
vil være av sentral betyd-
ning. Flere utviklingsten-
denser trekker sterkt i ret-
ning av en stone interesse
for inntektsfordelingsfor-
hold og analyser i tilknyt-
ning til fordelingspolitikk.
Her vil dette verktøyet sam-
men med makrookonomis-
ke modeller, demografiske
framskrivinger og arbeids-
markedsanalyser danne
grunnlaget for mer omfat-
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tende forskningsprosjekter
som Forskningsavdelingen
tar sikte på å gjennomfore.

Et annet modellsystem
som er under oppbygging
er_MAKKO for studier av
kommunalekonomiske for-
hold, Målsettingen for dette
prosjektet er å utvikle et
operativt modellsystem for
politikkorientert analyse av
den kommunale økonomi
på sektornivå og prosjektet
forventes å være av stor in-
teresse for Finansdeparte-
mentet, Kommunal- og ar-
beidsdepartementet, Det
tekniske beregningsutvalg
for kommunal økonomi og
fylkeskommunale organer.

Økonometrisk meto-
deutvikling og okonome-
triske analyser spiller na-
turlig nok en stor rolle
innen forskningsvirksomhe-
ten i Byrået. Det er nedven-
dig å opprettholde en høy
økonometrisk metodekom-
petanse om en skal være i
stand til å gjennomføre mo-
dellutviklings- og analyse-
prosjekter på en profesjo-
nell måte. Økte ambisjoner
i den makroøkonomiske
modelleringen stiller stadig
stone krav til kvaliteten på
det økonometriske ar-
beidet. Av pågående pro-
sjekter kan nevnes, bruk av
metoder fra statistisk
tidsserieanalyse i makro-
økonomiske modeller, stu-
dier av samspillet mellom
lagstruktur og sesongvaria
sjoner, måling av realkapi-

-

tal, analyse av brukerpris
på realkapital, analyser av
forbruksundersøkelsene og
produksjonsstruktur og dy-
namikk i likevektsmodeller
på mellomlang sikt. Det sy-
nes å være et stort potensiale
for å forbedre informasjons-
innholdet i makromodelle-
ne og i skatte- og forde-
lingsmodeller gjennom en
mer bevisst satsing på ana-
lyse av mikrodata, og dette
vil bli en viktig framstots-
linje i metodearbeidet
framover. Andre emner
som det har vært arbeidet
forholdsvis lite med, men
som det er sterkt ønskelig å
styrke av hensyn til de

makro-økonomiske model-
lene er metoder for esti-
mering og simulering av
ulikevektsmodeller, utvik-
ling av intertemporale
likevektsmodeller, anven-
delser av optimal kontroll-
teori og behandling av usik-
kerhet i makroøkonomiske
framskrivinger.

Sosiodemografisk forsk-
ning

Den sosiodemografiske
forskning omfatter hoved-
sakelig studier av demo-
grafisk utvikling og av
arbeidsmarkedsforhold.
Også på disse feltene er
det lagt stor vekt på utvik-
ling av modellverktøy for
framskriving av utviklings-
tendenser. De demografis-
ke bølgebevegelsene Nor-
ge står foran i ti-årene som
kommer og endringene i
arbeidsmarkedsatferd gir
denne modellberedskapen
meget stor betydning for
ulike samfunnsplanleg-
gingsformål, særlig når
analysene av demografisk
utvikling og arbeidstilbud
knyttes sammen med gene-
rell økonomisk utvikling, of-
fentlig finansiering og be-
hovet for offentlig forbruk.

De demografiske model-
lene omfatter BEFPROG for
framskriving av befolknin-
gen etter kjønn og alder og
BEFREG for regional fram-
skriving. Det er Forsknings-
avdelingen som utfører de
regionale framskrivinger av
befolkningsutviklingen som
ligger til grunn for planleg
gingen i de fleste kommu-

-

ner og fylkeskommuner.
Andre modeller er FREK
og MAKE for framskriving
av ekteskapelig status. For
arbeidstilbudsberegninger
finnes modellene MATAUK
for framskriving av tilgang
på arbeidskraft etter for-
skjellige kjennetegn og
MONS for framskriving av
utdanningsstatus. Som for
den økonomiske forsk-
ningen er mye av den sosi-
odemografiske forskningen

knyttet til videreutvikling
og utnytting av modellverk-
Wet.

I de seinere årene har
den demografiske forsk-
ningen bl.a. prioritert fami-
lie- og fruktbarhetsendrin-
ger. Som kjent har fruktbar-
heten endret seg meget
dramatisk i løpet av de siste
15 år. I 1987 vil det bli utfort
en ny Fruktbarhetsunder-
sokelse gjennom intervjuer
av 5 000 kvinner og 1 200
menn. Det er utfort bare en
slik undersøkelse tidligere
(1977). Fruktbarhetsunder-
sokelsen vil generere en
betydelig forskningsaktivi-
tet, forhåpentligvis vil Byr4-
ets egen aktivitet bli bety-
delig utvidet gjennom sam-
arbeid med andre forsk-
ningsmiljøer. Til forskjell fra
den forste undersøkelsen
vil den nye i langt sterkere
grad legge et livslopspers-
pektiv til grunn i analysen
av fruktbarhetsforhold.

Gjennom mange år har
Byrået akkumulert indivi-
dualdata gjennom person-
registrering og folketellin-
ger. Det viste seg å være
langt stone vanskeligheter
med å legge dette materia-
let til rette for forskningsfor-
mål enn opprinnelig antatt.
Innsatsen for å få dette til
begynner imidlertid nå å gi
stor uttelling og Norge har
internasjonalt sett et meget
godt materiale for longitudi-
nelle studier av befolkning-
sanalyser. Stikkord for på-
gående og aktuelle nye an-
alyseprosjekter er livslopsa-
nalyser, paritetsanalyser,
kohortanalyser, periodea-
nalyser, analyse av samlivs-
endringer og kartlegging
av familie- og husholdning-
sutviklingen. Mye av den
demografiske analysen som
hittil har foregått ved hjelp
av registerdata, har vært
begrenset til rendemogra-
fiske kjennetegn. Det vil nå
bli lagt stone vekt på å
trekke inn andre variable i
analysene, som utdanning,
inntekt og yrkesaktivitet
bl.a. ved å samordne den
demografiske forskningen
med andre deler av Forsk-

ningsavdelingens	 virk-
somhet,

Virksomheten på ar-
beidsmarkedsfeltet omfat-
ter modellberegninger for
utviklingen på arbeidsmar-
kedet, modellutvikling og
ulike analyser av arbeids-
markedsforhold. Analyse-
arbeidet er for tiden særlig
orientert mot okonometris-
ke studier av tilbudsatferd
på arbeidsmarkedet. Det
er i hovedsak rettet mot å
styrke innsikten i hvordan
arbeidsmarkedet funksjo-
nerer i makro, men det me-
todiske utgangspunktet er
nyere mikrookonomisk teo-
ri for arbeidsmarkedsatferd
og med stor vekt på at de
økonometriske forutsetnin-
gene er en integrert del av
modellutformingen og ikke
et «restleddspåheng».

Ressurs- og miljøanalyse
Arbeidet med ressurs-

og miljøanalyse i Forsk-
ningsavdelingen foregår nå
med folgende målsetting:
For det forste skal det lede
til mer faktisk kunnskap om
ressurs- og miljøforhold, ve-
sentlig gjennom utarbei-
ding av regnskap for vikti-
ge material- og miljoressur-
ser. Dernest tar en sikte på
å utvikle analytisk verktoy
som kan brukes som hjel-
pemiddel ved utforming av
alternativer i ressurs- og
miljøpolitikken og å bidra
med analyser og beregnin-
ger som kan brukes som
grunnlag for beslutninger i
ressurs- og miljøpolitikken.
I denne målsettingen kan
en se en klar parallell til
utvikling av nasjonalregn-
skap og deretter okonomis-
ke modeller. Ressursregn-
skapene kan betraktes som
en prinsipiell utvidelse
av nasjonalregnskapet,
men verdsetting i ressurs-
regnskapene reiser til dels
andre problemer enn de
som er kjent fra nasjonal-
regnskapet. En del viktige
ressursspørsmål og miljø-
forhold kan belyses ved å
utnytte de store okonomis-
ke modellene, mens andre
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krever en særskilt tilrette-
lagt metodologi.

De prioriterte områdene
innenfor ressurs- og miljø-
analyse er for det forste
energi. Her omfatter virk-
somheten bl.a, tilpasning
og bruk av MODAG og
MSG for energiprognoser
og energiplanlegging. Et
annet område er areal- og
skogregnskap. Her er ho-
vedprosjektet utvikling av
et landsdekkende informa-
sjonssystem for landareal
og analyser av arealbruk/-
arealbruksendringer koplet
til økonomisk og demogra-
fisk utvikling. Arbeidet med
andre ressurskategorier
har for tiden lavere prioritet
(olje og gass omtales sær-
skilt nedenfor). På miljøsi-
den erer miljookonomi et
stikk-ord for analyse av
sammenhenger mellom
økonomisk aktivitet og foru-
rensning. En viktig oppga-
ve er her også å bidra til en
bedre integrering av miljø-
spørsmål i økonomisk lang-
tidsplanlegging. På miljøsi-
den arbeides det også med
studier av miljø og levekår.
I forste omgang dreier det-
te seg om sammenstilling
av informasjon om miljofor-
hold og folks levekår/helse
og dernest analyser av mu-
lige sammenhenger.

Virksomheten på res-
surs- og miljøfeltet er såle-
des konsentrert om omra-
der av stor samfunnsmessig
betydning. Det er sterke
forbindelseslinjer til den
økonomiske forskningen
samtidig med at flere av
prosjektene har en utpre-
get tverrfaglig karakter.
Noe overraskende (og be-
klagelig) er det at få sosial-
økonomer sammenliknet
med andre faggrupper so-
ker seg til disse utford-
rende oppgavene.

Regionalokonomisk	 mo-
dellsystem

Modellen REGION som
ble utviklet omkring 1980,
kan nyttes til å beregne fyl-
kesvise tall for produksjon
og etterspørsel etter ar-
beidskraft etter næring som
er konsistente med nasjo-
nale tall. Modellen er ba-
sert på krysslopstabeller
for hvert enkelt fylke som,
utarbeides i det fylkesfor-
delte nasjonalregnskapet
med 3-4-års mellomrom.
Modellberegninger har
blitt utfort for en rekke for-
mal og benyttes også av
reigonale forskningspro-
sjekter som utføres andre
steder. REGION-modellen
er del av et stone modell-

system, DRØM (demogra-
fisk regional-økonomisk
modell), som er under ut-
vikling. Dette omfatter til-
budssiden og balansen i re-
gionale arbeidsmarkeder
og inkluderer flytte-relasjo-
ner.

Det regionale modellar-
beidet har hittil vært noe
eksperimentbetont og dre-
vet med små ressurser i en
periode der det har vært
lagt stor vekt på å hoste
erfaringer og bygge opp
kompetanse. Det gjøres nå.
forsøk på å styrke prosjek-
tet ressursmessig og det er
hap om at dette kan lykkes.
Behovet for helhetlig analy-
seopplegg som DRØM/RE-
GION, dvs. integrert regio-
nal-nasjonale modellbereg-
ninger, er meget klart til
stede, bl.a. som «overbyg-
ning» for fylkesplanlegging
og andre regionale analy-
ser. Også på dette feltet har
det vært liten sokning fra
sosialøkonomer.

Oljeprosjektet
Forskningsavdelingen

opprettet i 1981/82 en egen
prosjektgruppe for petro-
leumsokonomiske	 pro-
blemstillinger der formålet
har vært å bedre kunn
skapsgrunnlaget for beslut-

-

ninger og langsiktig plan-
legging i petroleumssekto-
ren, særlig gjennom å bed-
re innholdet og bruken av
de modeller som nyttes av
sentrale myndigheter i
makroøkonomisk planleg-
ging slik at planlegging av
oljevirksomheten inngår
som en integrert del. Et vik-
tig ledd i arbeidet er mo-
dellering og utvidet forstå-
else av det internasjonale
oljemarked og det europe-
iske gassmarkedet. Innsik-
ten som vinnes vil bli koplet
til makroøkonomiske stu-
dier av norsk økonomi med
vekt på den utenriksokono-
miske handlefriheten. En vil
også legge stor vekt på lop-
ende overvåking av norsk
oljevirksomhet og dens
virkning for aktiviteten i in-
dustrien. Av mer krevende
teoretiske tilnærminger tar
en sikte på å utvikle model-
ler for å studere normative
problemstillinger for utnyt-
ting av olje- og gassressur-
ser. En tar her sikte på å
samordne de makrookono-
miske modellene med mo-
deller basert på teorier for
langsiktig ressursforvalt-
fling og å integrere meto-
der som gjor det mulig å ta
hensyn til usikkerhet i valg
av politikk.

Olav Bjerkholt

Sosialøkonomisk institutt
På Sosialøkonomisk insti-

tutt er det for tiden ansatt 41
personer i vitenskapelige
stillinger. Av disse er 30
økonomer. Videre er det 3
matematikere og 3 statisti-
kere. I tillegg er 5 studenter
ansatt på deltid. Forsk-
ningen ved Sosialokono-
misk institutt er i stor grad
knyttet til anvendelse av
nyere økonomisk teori på
aktuelle problemstillinger.
Noe av forskningen er også
empirisk orientert. Blant
forskningsfeltene kan nev-
nes: utvinning og salg av
petroleum, arbeidsløshet
og lønnsdannelse, skatte-
spørsmål samt analyse av

boligmarkedet. Det drives
også en del forskning i
metode.

Analyse av gassmarkedet i
Europa.

Dette forskningsprosjek-
tet er en del av RFSP's pro-
sjekt «Olje og samfUnn»
Gassmarkedet i Europa har
en del særtrekk som gjor
det nokså forskjellig fra et
vanlig frikonkurranse-mar-
ked. For det forste er det få
aktorer i markedet både på
kjøper- og selgersiden.
Dessuten får beslutninger i
dag konsekvenser i lang tid
fremover både for kjøper

og selger. Dette gjor det
naturlig å anvende forhand-
lingsteori. Selvsagt anven-
des også teorier for utvin-
ning av ikke-fornybare res-
surser i dette prosjektet.
Sannsynligvis vil det også
bli utfort en del empirisk
analyse som f.eks. estime-
ring av ettersperselsfunk-
sjoner for gass. Basert på
estimerte funksjoner for til-
budssiden og etterspor-
selssiden tar en også sikte
på å simulere numerisk mu-
lige spill-utfall for pris og
kvantum i et gassmarked
med flere aktorer på hver
side.

Uten direkte tilknytning

til dette prosjektet arbeides
det med samfunnsokono-
miske kriterier for investe-
ringer i petroleumssekto-
ren under usikker prisut-
vikling. Her anvendes det
stokastisk dynamisk pro-
grammering. Det er en ma-
tematisk losningsmetode
for å finne en optimal strate-
gi eller beslutningsregler
for fremtidige perioder
under usikkerhet.

Arbeidsmarkedsspørsmål
Flere personer ved insti-

tuttet er engasjert i et pro-
sjekt kalt «Lønnsdannelse
og arbeidsløshet». Også i
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dette prosjektet anvendes
forhandlings- og spillteori.
En studerer ulike former for
lønnsoppgjer, både eksis-
terende oppgjersformer og
tenkte alternativer. Herun-
der sees det på utbyttedel-
ing som avlonningsform. I
tillegg til å analysere de
kortsiktige virkningene på
lønnsnivå, lennsspredning,
arbeidsløshet og sysselset-
ting ved de forskjellige
oppgjørsformene, studeres
virkningene på bedriftenes
investerings-insentiver og
dermed konsekvenser for
vekstmulighetene i økono-
mien. Under dette prosjek-
tet horer også studier av uli-
ke teorier for fagforenin-
gers adferd bl.a. teorier for
konkurrerende fagforenin-
ger. Videre benyttes en del
nyere mikroteori for ar-
beidsmarkedet som f.eks.
implisitt kontraktsteori. Pro-
sjektet vil få en empirisk
del. Her er det bl.a. tenkt å
sammenligne virkninger av
forskjellige avlonningsord-
ninger i ulike land. Prosjek-
tet har noe økonomisk støtte
fra Kommunal- og arbeids-
departementet.

I samarbeid med Stati-
stisk Sentralbyrå arbeides
det på et prosjekt om
estimering av tilbudsfunk-
sjoner for arbeidskraft bl.a.
basert på diskret valg-
handlingsteori. I denne
estimeringen går en svært
detaljert til verks på mikro-
nivå. En er særlig interes-
sert i virkninger av lønn og
skatteparametre på for--
skjellige gruppers arbeids-
tilbud. Tilpasningen i ar-
beidsmarkedet vil skje
under visse former for ra-
sjonering, ikke alle som
ønsker f.eks, seks timers ar-
beidsdag kan få det, og hel-
ler ikke alle som ønsker
jobb kan få jobb. Det benyt-
tes diskret valghandlingste-
ori i dette prosjektet. Pro-
sjektet inneholder også.
analyse av inntektsfordelin-
gen. I forbindelse med pro-
sjektet bygges arbeidstil-
budet inn i byråets makro-
økonomiske planleggings-
modeller.

Det drives dessuten teo-
retisk forskning om ar-
beidsmarkedsspørsmål
utenom de nevnte prosjek-
tene. Sammen med forske-
re ved Stockholms Universi-
tet studeres sysselsettings-
virkningene av redusert ar-
beidstid når bedriftene kan
tilpasse bruk av overtid og
skiftordninger.

I et prosjekt studeres så-
kalt effektivitetslønn. Dvs. at
lønnen kan påvirke ar-
beidernes produktivitet po-
sitivt. Det kan f. eks, skyldes
at ved høy hann vil det være
et større tap for en arbeider
å bli sagt opp dersom det
oppdages at han sluntrer
unna i arbeidet. Slik kan
høy bonn virke motiverende
på arbeidernes innsats. I
dette tilfellet ser en på hvil-
ken rolle vanedanning spil-
ler i et slikt arbeidsmarked.
I et annet prosjekt analyse-.
res effektene av asymmet-

risk informasjon om ar-
beidernes produktivitet.
Dvs. at hver enkelt ar-
beider kjenner sin egen
produktivitet, mens ar-
beidsgiveren ikke uten vi-
dere er istand til å skille de
gode fra de dårlige ar-
beiderne. Her studeres «ry-
ktespredning» i arbeids-
markedet. Denne teorien
om ryktespredning har
også anvendelse i produkt-
markeder.

Kreditt- og valutamar-
keder.

Teorier om asymmetrisk
informasjon benyttes dess-
uten i forskning om kreditt-
markeder. Slik teori kan
forklare hvorfor det kan
oppstå rasjonering av kre-
ditt også i et fritt funger-
ende kredittmarked. Ved
hjelp av denne teorien stu-
deres bl.a. mulige effekter
av kredittpolitiske virke-
midler.

I et annet prosjekt vil
virkninger på det norske
obligasjonsmarked av emi-
sjonsreguleringer, plasse
ringsplikt, likviditetsreser-

-

vebestemmelser og mar-
kedsoperasjoner bli stu-

dert. Innenfor valuta-teori
vil en se på faktorer som
bestemmer valutakursen
ved flytende valutakurser
(kjopekraftsparitet og teori-
en om «overshooting») og
utjevningsmekanismer ved
faste valutakurser. Det vil
også bli gått noe nærmere
inn på tap og gevinst ved
endringer i valutakurser.

Det vil bli gjort noe ar-
beid omkring virkningene
av skattesatser og skatte-
regler _for kapitalbevegel-
sene mellom land. Det tas
først og fremst sikte på å
studere de makro-økono-
miske effektene av skatte-
systemet via kapitalbeve-
gelsene.

Boligetterspørsel.
Et prosjekt utføres i sam-

arbeid med Byggforsknings-
instituttet og mottar finansi-
ell støtte fra Kommunalde-
partementets 3B-program
(bedre boliger billigere).
Prosjektet går ut på å byg-
ge opp en dynamisk simu-
leringsmodell for boligmar-
kedet. Ved hjelp av denne
modellen skal en kunne stu-
dere effektene av demo-
grafisk utvikling, offentlig
politikk (bl.a. skatteregler)
og forholdene på kreditt-
markedet. Hovedvekten i
modellen legges på etter-
sporselssiden, mens til-
budssiden blir mer summa-
risk behandlet. Ved bygg-
ing av modellen anvendes
valghandlingsteori for hus-
holdningenes valg mellom
å eie og å leie bolig.

Beskatningsteori.
I en skattereformanlyse

studeres hvilken realokono-
misk betydning lonnsend-
ringer som folge av skatte-
endringer har. Analysen
gjøres ved hjelp av en to-
sektors likevektsmodell. I
et annet prosjekt ser en på
fordelings- og allokerings-
virkninger ved beskatning
av to-person husholdnin-
ger. Formålet med analy-
sen er å. finne en optimal
beskatningsform for inntekt

nummer 2 i en husholdning.
En foretar dessuten en sam-
menligning av ulike syste
mer for familiebeskatnin-

-

gen. Denne analysen utfø-
res ved simulering i en nu-
merisk modell.

Inntektsfordeling og «soci-
al choice».

Spørsmål i tilknytning til
fordeling og effektivitet vil
bli studert under forskjelli-
ge realøkonomiske ram-
mer. Dette prosjektet har
kanskje først og fremst et
pedagogisk siktemål. Det
vil også bli gjort empirisk
arbeide om den personlige
inntektsfordelingen i Norge
i 1970- og 80-årene.

I analyse av rettferdig-
hetsspørsmål benyttes ofte
«social choice» teori, som
handler om å etablere kri-
terier for kollektive valg
som må gjøres i et samfunn.
Det vil bli gjort en del forsk-
ning ved instituttet innen
«social choice» teori. En
konkret anvendelse av
denne teorien blir gjort i et
prosjekt hvor en skal prove
å verdsette miljøgoder i for--
bindelse med vassdragsut-
bygging. Problemet her er
å avsløre folks preferanser
for kollektive goder.

Forskere ved instituttet
deltar i et tverrfaglig pro-
sjekt ved Institutt for sam-
funnsforskning om fordeling
og rettferdighet. Instituttets
bidrag her er bl.a. et ar-
beide om bruk av loddtrek-
ning for å treffe kollektive
beslutninger.

Bransjestruktur.
I en empirisk oppfølging av
Leif Johansens teoretiske
arbeider om produktfunk-
sjoner estimeres det pro-
duktfunksjoner for ulike in-
dustrisektorer innenfor så-
kalte årgangsmodeller. I
disse arbeidene benyttes
data på mikronivå. Noe av
formålet med denne forsk-
ningen er å foreta bransje-
analyser for industrien i de
nordiske land. Bl.a. prøver
en å finne svar på hvorfor
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produksjonsenheter som
laver nærmest identiske
produkter, i lang tid har an-
vendt produksjonsteknik-
ker med forskjellig energi-
intensitet. Dette forsknings
prosjektet utføres i samar-

-

beid med forskere i andre
nordiske land.

Metodeforskning.
Blant matematikerne ved

instituttet drives forskning i
optimal kontroll-teori. Det
er en matematisk metode
for å lose optimeringspro-
blemer innenfor dynamiske
modeller. Eksempler på.
anvendelse av optimal kon-
trollteori finnes f. eks, i ana-
lyser av utvinning av ikke-
fornybare ressurser.

Det arbeides også med
bruk av den aksiomatiske
metode om grunnlag for

økonomisk teori og okono-
metri.

I statistikk studeres bruk
av minste kvadraters meto-
de når den statistiske mo-
dellen avviker fra normali-
tet (restleddene er ikke
normalfordelt). Under slike
forhold benyttes idag van-
ligvis maximum likelihood.
En vil undersøke hvorledes
anvendelse av minste kva-
draters metode vil kunne gi
bedre estimatorer enn
maximum likelihood. Det
undersøkes også om den
ordinære regresjonsmeto-
de gir gode resultater når
den anvendes på autore-
gressive prosesser som
ikke behøver å være stasjo-
nære. I tilknytning til forsk-
ning om arbeidsmarkedet
ved instituttet arbeider sta-
tistikerne med anvendelse
av forlopsanalyse på dette

feltet. Det arbeides også
mer teoretisk med den for-
lopsanalytiske metode. For-
øvrig forskes det i bruk av
dataintensive metoder i sta-
tistisk analyse. Dette pro-
sjektet utføres i samarbeid
med Norsk Regnesentral.

Andre forskningspro-
sjekter.

I internasjonal økonomi
drives en del forskning om-
kring nord-sør problema-
tikken. En studerer hande-
len med råvarer fra u-land-
ene og markedene for be-
arbeidete varer fra i-lande-
ne. Spesielt analyseres
virkningene av monopoli-
stisk konkurranse i marke-
dene for i-lands-produkter.

Økonomiske virkninger
av nedgang i folketallet stu-
deres med spesiell vekt på

virkninger for den tekniske
fremgang.

Innenfor kommunaloko-
nomi studeres sammenhen-
gen mellom kommunal bo-
ligpolitikk, befolkningsut-
vikling og kommunenes
økonomi.

Eierstrukturen i norsk
næringsliv undersøkes med
sikte på å studere hvorle-
des en bedrifts tilpasning
påvirkes av hvorvidt det er
et statsaksjeselskap, et pri-
vat aksjeselskap med man-
ge eller få aksjonærer osv.
Her vil en også se på spillet
mellom den profesjonelle
ledelse i en bedrift og be-
driftens eiere og hvordan.
dette bestemmer bedrif-
tens målfunksjon.

Bent Vale
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Universitetsforlaget 	 A.s
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Stein Ostres bok repre-
senterer en milepel: Den
gir en omfattende fremstil
ling på norsk av kommune-
nes økonomi. Både beskriv-
ende og prinsippielle
aspekter er dekket. Selvfol-
gelig er ikke «alt» med men
ganske mye. Boken tar i for-
ste rekke sikte på distrikts-
heyskolesstudenter, men
stiller ingen spesielle krav
til forkunnskaper i matema-
tikk eller økonomi. Med en
del arbeid burde den såle-
des kunne studeres med ut-
bytte av den vanlige inter-
esserte leser.

Fremstillingen preges av
grundig kjennskap til norske
forhold. De deskriptive av-
snitt blir ikke kjedelige og
veksler fint med prinsippi-
elle betraktninger, og de
mer teoretiske avsnitt er
godt dekket med aktuelle
eksempler og tallillustra-
sjoner.

Boken anvender elemen-
tær mikroteori på en effek-
tiv måte i behandlingen av
kommunalokonomiske pro-
blemer. På enkelte punkter
kunne kanskje forutsetnin-
ger ha vært bedre presi-
sert, og i noen tilfelle kunne
teorien ha vært utnyttet
bedre. Nyere teori for be-
skatning og prissetting
kunne også ha vært nevnt i
stone grad.

Boken tar opp ferske
problemstillinger i norsk
kommunalpolitikk. Den
inneholder også stoff basert
på forfatterens egne bidrag
i diskusjon og forsknings-
virksomhet. Ikke minst det-
te gjor boken aktuell og
spennende.

Fremstillingen er peda-
gogisk og underholdene.
Den vitner om et sterkt per-
sonlig engasjement, og det
mangler ikke på konklusjo-
ner og forslag til losning av
problemer. Dette gjelder
også kontroversielle saker.
Noen ganger savner man
balanse og motforestillin-
ger, og boken egger til
motsigelse.

Så litt om de enkelte ka-
pitler.

Etter en kort og grei inn-
ledning og oversikt kom-
mer et kapittel med stan-
dardemner fra markeds
teori og offentlig okonmikk.
Ved hjelp av enkelte figu-
rer og eksempler illustre-
res viktige prinsipper og
teorier. Alt virker relevant
og forsvarer sin plass i bo-
ken. Blant annet presente-
res «temaet om optimal
prispolitikk»: pris lik gren-
sekostnad. I denne forbind-
else kunne det ha vært sagt
mer om forutsetninger og
modifikasjoner og gitt hen-
visninger, enten her eller i
kap.6, hvor prinsippet an-
vendes.

I kap. 2 er også et lite
avsnitt om «makrookono-
miske forhold». Her burde
man ha tolket sammenhen-
ger mellom innenlandsk
prisnivå (kostnadsnivå) og
eksport på en måte som er
forenlig med tilbudsteorien
like foran.

I avsnittet om «regional-
økonomisk utvikling» kunne
ha vært nevnt at urbanise-
ringen kan tenkes å være
overoptimal også fra et rent
nasjonalproduktsynspunkt
på grunn av kostnadsstruk-

turen i den offentlige (kom-
munale) sektor.

I avsnittet «Veksten i den
offentlige sektor» kunne det
også ha vært nevnt at den
offentlige produksjon eller
vekst kan tenkes å være
liten i forhold til markeds-
bestemt konsum ut fra fore--
liggende ettersporsels-
struktur (sml.) inntektsela-
stisiteter for tjenester, van-
sker med å øke skat-
teinntektene, makrookono-
miske hensyn etc.)

I kapitte1.3, «kommunalt
selvstyre», utnyttes begre-
pene villighet og konsu-
mentoverskudd til å illu-
strere velferdstap og vel-
ferdsgevinst ved sentrali-
sering og velferdstapet ved
statlige kavalitetskrav med.
eksempel fra barnehage-
sektoren. Dette er gjort på
en enkel og instruktiv måte.
Det stilles spørsmål om for-
skriftene for barnehager
bygger på vurdering av
disse alternativ-kostnadene,
et absolutt betimelig spors-
mål. Når det gjelder peda-
gogiske forhold m.v. bor vel
imidlertid muligheten hol-
des åpen for at det kan
være «legitimt» med «press
fra profesjonsinteressene».

Kostnadsforholdenes be-
tydning for spørsmålet sen-
tralisering-desentralisering
nevnes ikke i kap.3, men
kostnadsstrukturen tas opp
i kap. 4: «Funksjonsfordeling
og kommuneinndeling».,
Her behandles forskjellige
typer kostnadsstruktur,
blant annet i sammenheng
med begrepet «stordrifts-
fordeler». Dette virker pe-
dagogisk riktig, med kon-
krete eksempler fra kom-
munal produksjon. Men på
side 102 sies at riktig pro-
duksjonskvantum svarer til
kryss mellom etterspørsel
og grensekostnad ved eksi-
sterende virksomhet, mens
ved planlegging av produk-
sjonsanlegg bor velges den

produksjon som gir lavest
gjennomsnittskostnader.
Her savnes nærmere for-
klaring hvor man fastholder
kategoriene etterspørsel og
grensekostnad som grunn-
lag for tilpasning også på
lang sikt.

I avsnittet «kostnads-
struktur og utgift pr. inn-
bygger», under «demogra
fisk proposjonal produk-

-

sjon» sies at konstant dek-
ningsgrad sikrer samsvar
mellom utgift pr. produkt-
enhet og utgift pr. innbyg-
ger. Det hadde gitt bedre
sammenheng i fremstillin-
gen og sikret konsistens
med barnehageeksemplet
hvis man hadde tatt ut-
gangspunkt i en mer gene-
rell formel enn (4.16), hvor
ikke bare dekningsgraden,
men også befolkningsandel
for vedkommende gruppe
hadde inngått.

På side 107 sies: «I grunn-
skolen produserer man
ikke elever», og produkt-
kvantum for grunnskolen
defineres som antall elev-
plasser, noe som er «fordel-
aktig» ut fra produksjonteo-
retisk synspunkt. Men andre
definisjoner kan ha fordeler
på andre måter. Ved f. eks
definere dette som (faktisk)
antall elever, opprettholdes
den vanlige ekvivalens
mellom produksjon og kon-
sum for tjenesteytelser, og
vi sikrer at dekningsgraden
for grunnskolen holder seg
konstant lik 1.

Avsnittet om optimal
kommunestørrelse gir en
instruktiv bruk av demogra-

- fiske kostnadskurver og gir
samtidig en allsidig vurder-
ing av problemet. Blant
annet drøftes fordeler og
ulemper ved innflytting fra
en kommunes synspunkt.
Videre gis en oversikt over
funksj onsfordelingsproble-
met og inndelingsproble-
met (antall kommuner etc),
og det gis en grei beskriv-
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else av utviklingen i Norge,
med sammenslutninger,
sentralisering m.v. Kapitlet
avsluttes med en klassifika-
sjon av kommuner som
knytter an til norsk stati-
stikk.

Kap.5, ««Behov, budsjett
og beskatning» inneholder
avsnitt om «deja skattepoli-
tiske avveining». Her an-
vendes indifferenskart og
budsjettlinje effektivt og
systematisk. Alternativ -
kostnadsbegrepet har en
sentral plass.

Avsnittet «Hvem er det
som bestemmer» tar opp
interessante og vanskelige
problemer, og det gjøres
på en ganske frisk måte
som kunne friste til en del
kommentarer.

Så kommer et avsnitt om
reell beskatningsrett for
kommunene. Dette går for-
fatteren sterkt inn for. Det
brukes indifferenskart og
budsjettlinjer for å illustrere
velferdstapet ved for høy
eller for lav kommuneskatt.
Det argumenteres videre
for at det nåværene system

gir insitament til å spille og
presse seg til økte tilskudd,
og at fordelingen av skatte-
fordelingsmidler kan bli
urettferdig. I denne for-
bindelse kunne man stille
en del spørsmål: Hvor store
summer kan dette dreie
seg om? Vil ikke slike
«frampressende» overforin-
ger i størst grad gå til kom-
muner som «trenger det
best»? Vil ikke økning i inn-
tektsoverføringene til kom-
munene redusere proble-
met? (En slik økning vil man
kunne argumentere for
også ut fra andre hensyn.)

I neste avsnitt, «Mobilitet
og beskatningsrett», bet-
raktes særlig forskjell i til-
bud og beskatning som
drivkraft for flytting mellom
kommuner. I folge teorien
skulle man få en geografisk
spredning av befolkningen
etter preferanser og høyere
velferd til den gitte inn-
tektsfordeling (sml. Tie-
bout). Det sies at
erfaringene fra
Københavnsområdet synes
å peke i retning av at forde-

lene ved reell kommunal
beskatningsrett er stone
enn ulempene ved tenden-
sene til «ghettoisering».
Her melder det seg et par
motforestillinger: Vil ikke
resultatet av en slik avvei-
ning avhenge av hvem sona
vurderer? Og vil ikke resul-
tatet lett kunne bli et annet i
Norge?

I kap.6 behandles kom-
munale skatter, avgifter, til-
skudd og lån. Det er lagt
vekt på å belyse og vur-
dere inntektsforskjeller
mellom kommuner, skatte-
typer og utjevningsordnin-
ger. Forfatteren går sterkt
imot «tradisjonell eien-
domsskatt», særlig av hen-
syn til pensjonister etc. Som
alternativ nevnes eien-
domsskatt på kostbare biler,
lystbåter m.v. Her savnes
en bredere referanseramme,
og konklusjonen virker
svakt begrunnet.

Det gis interessante re-
sultater fra undersøkelser
om skatteutjevningstilskud-
dene. Det skilles mellom
inntektsutjevning og utgifts-
utj evning. Forskjellige
typer inntektsutjevning vur-
deres. Det advares mot ut-
jevning med minstenivå
(norsk praksis), bl. a. med
den begrunnelse at ordnin-
gen kan frata svake kom-
muner motivasjon for å
medvirke til utbyggings-
oppgaver, fordi de ikke får
nyte godt av inntektsoknin-
gen, og at systemet kan
virke distriktsfiendtlig. I
steden anbefales en «linær
symmetrisk utjevning». En
motforestilling mot dette er
da folgende: Gitt nødven-
digheten av å sikre et eks-
istensminium vil et slikt sys-
tem kunne bli unødvendig
kostbart. Det kunne være
fristende å foreslå et mer
fleksibelt system: ikke-li-
nært og asymmetrisk, selv
om det er vanskligere å
anvende.

Når det gjelder utgiftsut-
jevning, skilles mellom
«prisvridende» og «pris-
nøytrale» tilskudd. Poeng-
ene kommer godt fram,
med enkle figurer og lig-

ninger og konkrete eksem-
pler fra norsk praksis.-
Mulige kvantumsreaksjoner
på prisvridende tilskudd
drøftes, og det tas et nyttig
oppgjør med eremerkings-
tankegang etc. Man burde
vel ha lagt til at vanligvis vil
et slikt tilskudd gi okt virk-
somhet på vedkommende
område.
I listen over ulemper (8

stykker) ved slike tilskudd
ser det ut til at det vanligste
(og viktigste?) argument er
falt ut, nemlig velferdstapet
ved at man gir et prisvrid-
ende tilskudd i steden for et
prisnoytralt av samme
størrelse.

Forfatteren går inn for et
«prisneytralt tilskudd fra
hver av de angjeldende de-
partementer (ikke ett sam-
let nøytralt tilskudd som Ho-
vedkomiteen), slik at de-
partementene ved pålegg
av oppgaver må vurdere
kostnadene. Det kunne inn-
vendes at det måtte være
bedre å sorge for en skikke-
lig statlig koordinering av
politikken overfor kommu-
nene. Men det er kanskje
vanskelig å få til.

Det presenteres så et for-
slag til prisneytralt til-
skuddssystem, som i mot-
setning til Hovedutvalgets
tar sikte på «reell utgifts-
utjevning». Forslaget virker
bedre og mer gjennom-
tenkt enn Hovedkomiteens.
Det skilles mellom produkt-
orientert og faktororientert
utgiftsjevning. Disse vil gi
samme resultat. Tilskudd
ved den faktororienterte ut-
jevning presenteres som
normerte utgifter (merket*)
for vedkommende kom-
mune minus tilsvarende mi-
nimumsutgifter (merket o):
W* L*-W° L° hvor L står for
faktorkvantum (årsverk etc)
og W for lonnsats «brutto».
Denne differansen kan spal-
tes videre på et «kostnadse-
lement» og et «behovsele-
ment» om så ønskes. Men
dette gjøres ikke. Ved pre-
sentasjon av det produkto-
rinterte tilskudd derimot
starter man nettopp med
disse to elementene. Så
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summeres til totalt tilskudd.
Det hadde kanskje vært
klargjorende om man også
her hadde startet med totalt
tilskudd som en enkel diffe-
ranse og så etterpå spaltet
opp. Man ville da ha fått
fram det arbitrære ved defi-
nisjonen av kostnadselement
og behovselement. Men det
er selvsagt det totale til-
skudd som har «praktisk in-
teresse». Vi har for produkt-
orientert tilskudd pr. inn-
bygger: F=b* d*-b° d° hvor
b og d står for h.h.v, gjen-
nomsnittskostnad og pro-
duksjon pr. innbygger. Den-
ne differansen kan beskri-
ves som (b*-b°) d* + b*
(d*-d°) eller som (b*-b°) d°
+ b* (d*-d°), hhv. kost-
nadsledd og behovsledd.
Det kunne også ha vært
nevnt at behovsleddet kan
spaltes videre i befolknings-
ledd etc. Hovedkomiteens
forslag om fast beløp pr.
elev gir et amputert resultat,
og det er et stort spørsmål
om andre ledd i Hovedko-
miteens «tilskuddformel» tar
adekvat vare på resten. Ost-
re gjor en god jobb med å
rydde opp i begrepene her.

I avsnittet om salgsinntek-
ter, gebyrer og avgifter tas
utgangspunkt i prinsippet
«pris = grensekostnad». Det
vises hvordan dette gir
underskudd ved lineær

kostnadsstruktur, og hvor-
dan dette kan dekkes ved
«todelt tariff». Tilsvarende
burde vel ha vært nevnt når
det gjelder synkende gjen-
nomsnittskostnad ved opti-
mumsforlop. Ved stigende
gjennomsnittskostnader an-
befales pris = grensekost-
nad og overforing av over-
skuddet til kommunebud-
sjettet. Man kunne f.eks.
spare: Hvorfor ikke sette
årsavgifter ved todelt tariff
så høyt at overskudd opp-
nås? Og hvorfor må under-
skudd på et slikt underbud-
sjett absolutt unngås? Her
savnes en liten passus om at
prispolitikken egentlig bor
sees i sammenheng med
tilpasning og målsettinger
forovrig. For eksempel kan
inntektsfordelingshensyn
komme inn i forbindelse
med uelastisk etterspørsel
og store budsjettandeler, vi
kan ha effektivitetstap ved
alternative inntektskilder
o.s.v. Arbeidsdelingen mel-
lom stat og kommuner er
også viktig her. Mye av det-
te er underforstått i fremstil-
lingen, men burde kanskje
har vært nevnt eksplisitt.

I avsnittet om lån og
fondsavsetning er en god
del om forskrifter og nyttig
budsj ettokosirk. Videre
sammenlignes sparing og
opplåning som finansierings-

grunnlag for realinvesterin-
ger med og uten inflasjon.
Det sees da særlig på tidsut-
viklingen av disponibelt be-
lop utover renter og avdrag.
Dette gjøres med instruktive
talleksempler. Det under-
strekes at gjentatt opplåning
gir lavere investeringsvolum
på lang sikt. Som konklusjon
sies at det optimale generelt
synes å være at ingen lån
skal opptas. Selv med en
snill tolkning er dette sterkt
sagt. Det bor vel i denne
forbindelse nevnes «beho-
vet» for omfordeling av vel-
ferd fra framtiden til nåtiden
i en kommunal økonomi
med stigende realinntekt
(pr. innbygger) på lengre
sikt.

Kap. 7 gir en oversikt over
kommunale oppgaver med
utgangspunkt i kommune-
budsjett, lovverk og funk-
sjonsfordeling. Betydningen
av de forskjellige utgiftsty-
per belyses statistisk. Og vi
får en allsidig og innsiktsfull
gjennomgang av de enkelte
sektorer.

Til slutt ser man på utgifts-
forskjeller mellom kommu-
ner. Det advares her og med
god god grunn mot statistis-
ke undersøkelser og sam-
menhenger som ikke er fun-
dert på mer grunnleggende
kostnadsstudier for de for-
skjellige kommunale oppga-

ver. Det presenteres også
en undersøkelse av kost-
nadsforholdene i grunnsko-
len som passer godt inn i
sammenhengen.

Kap.8., som er det siste,
handler om årsbudsjett og
budsjettering. Her behand-
les budsjettstruktur med
oversikt over resultat og
standardendringer. Videre
behandles bucisjetterings-
prosedyrer. I tillegg til van-
lig utgiftsbudsjett presente-
res også andre budsjettfor-
mer: likviditetsbudsjett, kost-
nadsbudsjett, presentasjons-
budsjett og programbud-
sjett.

Til slutt kommer et avsnitt
om kommunal budsjettad-
ferd med modell for sam-
menheng mellom totalstor-
relser: driftsinntekter, drifts-
utgifter, realinvesteringsut-
gifter og finanstransaksjo-
ner. Det forutsettes at drifts-
utgifter avhenger av drifts-
utgifter og lånopptak tidli-
gere år. Inntekt og ønsket
realinvestering er eksogent
gitt med «bæreevne» og
kredittramme som mulige
beskrankninger for den
faktiske realinvestering.
Modellen er ledd i et pågå-
ende forskningsprosjekt
ved Nordland distriktshoy-
skole.

Arne Dag Johansen

Medlemskap i NSF
Tenker du på å melde deg inn i Norske Sosialøkonomers Forening?
Be om informasjon i sekretariatet, telefon (02) 20 22 64
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Lang siktige g asskontrakter

Artikkelen behandler hvordan langsiktige gasskon-
trakter for et land kan tenkes å bli etablert. Med utgangs-
punkt i en forhandlingslosning lansert av Nash, blir ert
selv-håndhevende eller dynamisk konsistent langtids-
kontrakt utledet, under den forutsetning at slike interna-
sjonale handelsavtaler ikke er juridisk bindende. Denne
kontrakten har den egenskap at ingen av partene vil ha
noe motiv til å bryte avtalen på noe tidspunkt. Denne

selv-håndhevende eller implisitte kontrakten sammenlik-
nes deretter med en bindende langtidskontrakt som er
utledet under forutsetning av at seinere reforhandlinger
ikke er mulig. Det utledes resultat om hvordan pris- og
utvinningsbanen er under de to kontraktsformene, og det
vises at fravær av bindende avtalemuligheter vil påføre
begge parter et inntektstap.

AV
JON VISLIE

1. INNLEDNING
Tradisjonell teori for ikke-fornybare naturressurser har

vært mest opptatt av utvinning og omsetning av ressurser
som blir omsatt på veldefinerte, men mer eller mindre
imperfekte, markeder. (Dasgupta & Heal (1979) gir en
utmerket oversikt.) Denne teorien har i stor grad bidratt
til å rake vår innsikt i og forståelse av hvordan enkelte
ressursmarkeder, som f. eks. verdens råoljemarked, funk-
sjonerer. Imidlertid, til tross for en mengde raffinementer
og utvidelser av Hotellings banebrytende arbeid fra
1931, er det overraskende nok fremdeles områder som
er dårlig dekket i teorien. Et slikt område er det vi kan
betegne forhandlingsmarkeder, dvs. markeder der priser
og utvinning fastlegges som resultat av forhandlinger
mellom de involverte parter. Et eksempel på et slikt
marked er det vest-europeiske markedet for naturgass,
som jo har en ikke uvesentlig betydning for Norge, i og
med at 2/3 av de samlede olje- og gassreservene i Nord-
sjøen utgjøres av naturgass. Det er derfor viktig for Norge
å få kjennskap til hvordan et slikt forhandlingsmarked
funksjonerer og dermed hvilke muligheter Norge har for
å få solgt denne gassen, hvilket som kjent ikke har vært
helt uproblematisk.

Formålet med denne artikkelen er å analysere hvor-
dan langtidskontrakter for naturgass kan tenkes å bli
etablert som resultat av forhandlinger mellom én kjøper
og én selger. For vi analyserer dette spørsmålet, la meg
knytte noen kommentarer til hvorfor naturgass blir omsatt
i henhold til langtidskontrakter inngått mellom selgere og
kjøpere. For det forste krever gassutvinning og gass-
transport store investeringer i infrastruktur (plattformer,
rorledninger etc.) som er lite anvendbar i annen virk-
somhet og som dermed innebærer liten grad av fleksibi-
litet ex post. Når et rorledningsnett først er etablert,
mellom et felt og kjøpers mottakersentral, har selger få
muligheter til forandring uten at han pådrar seg store
omstillingskostnader. En kontrakt er derfor en garanti for
leveranderen i og med at kjøper gjennom denne forplik-
ter seg til å avta en viss gassmengde pr. år til en eller
annen avtalt prisregel, samtidig som kjøper gjennom
kontrakten sikres en jevn tilgang på gass. (Canes &
Norman (1985) gir en god oversikt over en del benyttede
eksplisitte kontraktsvilkår for naturgass i USA.) En slik

garanti vil selger nødvendigvis ha for utbygging og utvin-
ning finner sted. (Hvis ikke, vil kjøper trolig være i stand
til ex post å presse selger til å akseptere vilkår som er
lite fordelaktige for leverandøren.) Denne mangelen på
fleksibilitet ex post, kombinert med den særegne struk-
turen i markedet for naturgass i Vest-Europa, med noen
få store tilbyderland (Sovjet, Norge, Algerie og Neder-
land) og et lite antall betydelige importland (Vest-Tysk-
land, England, Frankrike og Italia), gjor at markedsfor-
men får karakter av et bilateralt oligopol, der omsetning
av naturgass fra de enkelte felt skjer i henhold til langtids-
kontrakter.

I det folgende skal vi studere et spesialtilfelle av det vi
har kalt bilateralt oligopol, nemlig en situasjon med kun
én selger av naturgass (f.eks. Norge) og én kjøper (f.eks.
Vest-Tyskland), slik at vi har et bilateralt monopol, (En
slik avgrensning vil gjøre analysen mye enklere enn om
vi skulle ha operert med flere parter på hver side. I en
meget interessant artikkel av Binmore i Roth (1985) dis-
kuteres forhandlinger og mulige losninger når det er
flere deltakere på hver side. Det er lett å forestille seg at
dersom en selger har flere kjøpere å velge mellom, vil
han kunne spille kjøperne ut mot hverandre, noe han
selvsagt ikke har mulighet til i det rene bilaterale mono-
poltilfellet. M.a.o. spillets karakter vil bli vesentlig foran-
dret om en går fra en bilateral til en multilateral situasjon;
jfr. Bennett (1985).) Vi skal tenke oss at partene er land,
der selger har en rekke gassfelt som utvinnes sekvensielt
over kontraktsperioden. Med bakgrunn i denne situasjo-
nen, skal vi nå utlede en langsiktig bilateral leverings-
kontrakt for naturgass, når vi med langsiktig kontrakt
mener en kontrakt som dekker to perioder (det vesentlige
kommer på denne måten frem; for en mer generell
behandling se bl.a. Vislie (1985a)), og når vi antar at
forhandlingslesningen skal være en Nash forhandlingsles-
ning (Vi tenker oss at spillet oppfattes som et kooperativt
spill og at losningen skal være tillatt, individuelt rasjonell,
Paretoeffektiv, symmetrisk, uavhengige av irrelevante
alternativer og upåvirket av lineære transformasjoner av
partenes nyttefunksjoner.)

2. MODELLEN
La kjøpers samlede neddiskonterte nettonytte eller

konsumentoverskudd av å inngå en eller annen avtale
1,x2,P 1, P2), der xt er gassleveranse i periode t og Pt er

avtaleprisen i periode t, t= 1,2, være
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(1) VB =-1x1 + aiU	 - P x ]1 x1	 2 2	 2 2

der U(x) er kjøpers bruttonytte av å motta gassleveran-
sen xt i periode t og a€ [0,1] er kjepers diskonteringsfak-
tor. Vi skal anta at U t er to ganger deriverbar, strengt
stigende og strengt konkav i xt, med U t(0)=0.

På den andre siden har vi selgeren som har et samlet
neddiskontert overskudd, gitt ved

(2) vS = (P
1
-c)x 1 

+ b(P 2-c)x 2

hvor c er en konstant utvinningskostnad pr. enhet gass,
og hvor bE [0,1] er selgers diskonteringsfaktor. (Vi skal
anta at U1(0)>c, hvilket innebærer at det finnes priser som
gjor handel fordelaktig for begge parter.)

Siden naturgass er en ikke-fornybar ressurs, vil vi ha
en ressursskranke gitt ved

(3) X + X1	 2 -

der S er total initial gassreserve som er kjent med full
sikkerhet.

Det fremgår av det over at vi har en partiell modell. En
alvorlig innvending er at oljeprisen ikke inngår noen
steder; dvs. at gasshandel skjer helt uavhengig av bl.a.
oljeprisens høyde. Dette er selvsagt urealistisk, men for 'd
få frem hovedidéene har vi neglisjert eventuelle avhen-
gigheter til oljeprisen. (Se for øvrig Vislie (1985b) og
Golombek & Hoel (1985) for en nærmere behandling av
slike avhengigheter.)

I de etterfølgende avsnitt skal vi fastlegge langtidskon-
trakten for naturgass under den forutsetning at en slik

Jon Vislie tok sosialøkonomisk embetseksamen i 1976
og har siden vært tilknyttet Sosialøkonomisk institutt ved
Universitetet i Oslo som vit, ass, og univ.stip. Han er for
tiden engasjert som forsker i et NAVF-finansiert prosjekt
om gassmarkedet i Vest-Europa. Hans viktigste arbeids-
felt har vært dynamisk produksjonsteori og teorier for
produksjon av realkapital .
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kontrakt ikke er juridisk bindende. Ettersom internasjo-
nale handelsavtaler inngått mellom to land ikke kommer
inn under internasjonal lovgivning som sikrer at slike
avtaler blir håndhevet, kan partene gjøre kontrakten
selv-håndhevende, i den forstand at hvis slike vilkår
fastlegges, så vil ingen ha noe insitament til å bryte den. I
vår kontekst vil dette være ekvivalent med å lage en
dynamisk konsistent eller tidskonsistent langtidskontrakt.
(Jfr. implisitte kontrakter i arbeidsmarkedslitteraturen; se
bl.a. Lommerud (1985).)

2.1. Selv-håndhevende kontrakt og like diskonterings-
faktorer

La oss først se hvordan en selv-håndhevende langtids-
kontrakt kan etableres når partene diskonterer fremti-
den likt, f.eks. at det eksisterer et perfekt internasjonalt
kapitalmarked. M.a.o., vi krever at

(4) a =b

Nash's forhandlingslosning bestemmer nå en prisbane
P= (Pi, P2) og en tillatt utvinningsprofil x=(x 1 ,x2) som maksi-
merer Nash-produktet N=Vs-VB med ressursskranken (3)
som bibetingelse og gitt V>0, j = B,S. (Fordi U(0)>c, vil (3)
være bindende; m.a.o., ressursen er knapp og det vil
derfor også eksistere priser slik at V>0 for j =S,B. ) Proble-
met er nå:

(5)

Max{N(P,x)=VS (P,x)•V
x,P	

t=1,21

	 Poo 1 x 1 +x 2=5,

Som påpekt i Vislie (1985a), kan dette maksimerings-
problemet loses i to etapper: For det forste, velg en tillatt
utvinningsprofil x slik at totalgevinsten Vs + VB maksime-
res. P.g.a. (4) vil denne summen være uavhengig av P og
gitt ved

vs + vB =
1

(
x1

) - cx + 11[1.11 2 2

Den fordelingen av S på de to periodene, Ñ=( 1 , 2), som
gjor Vs + VB størst, må selvsagt oppfylle folgende Hotell-
ing-regel eller intertemporal Gossen-betingelse:

) 1 - c = hiU t (x-) - c]1 x 2 --z

(Neddiskontert marginal nettogevinst skal være lik i
de to periodene.) Når R er bestemt gjennom (6), velg
deretter prisbanen slik at N(P,R) maksimeres. Den pris-
banen P som loser dette problemet må følgelig oppfylle
folgende fordelingsregel

(7) VB(;,;) = v5 (P,3;)

m.a.o., del det samlede overskuddet likt.
Fra (6) følger det at R er entydig bestemt, men (7) vil

være oppfylt for et uendelig antall prisbaner. (Vi kan
selvsagt ikke bestemme både P 1 og P2 fra (7) alene!) For
å få entydige priser må vi kreve noe mer. Det naturlige
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Nå vil 5(2 = S-R , mens P2 bestemmes av betingelsen om

lik deling av overskuddet i 2. periode, v
s 

(P2 ' x2 ) =2 
B - -v (P2' x2 ' eller som2 

P
2 '

x
2

under bibetingelsene

x
2
 =S--; 

1
 og vj >0 j=S,B 2 -

Max[ (P2-c)x 2 ] • [U2 (x 2 ) -P2x2
_ SB

v2 • v 2

(8)

P
2 

= arg max
P

2

--ific+52 62)

S
v

2
(P

2 '
x

2
)

B	 -v
2 

(P
2 '

x
2

)

(9)

M.a.o., partene vet ex ante at dersom reforhandling
skulle finne sted ved slutten av 1. periode, så vil P2
bestemmes som i (9), nemlig som det aritmetiske gjen-
nomsnitt av gjennomsnittskostnaden og bruttogjennom-
snittsnytten Ü2(R2). Når de vet dette, i tillegg til betingel-
sen (7), følger P i direkte som i[c+0- 1(Sci)]. Vi har derfor at
når prisen i hver periode settes som

tilleggskravet vi innforer er dynamisk konsistens, som
kan motiveres på folgende måte: Anta at partene ved
begynnelsen av 2. periode blir gitt muligheten om å
reforhandle eller revidere den opprinnelige kontrakten.
Hvis nå den opprinnelige avtalen er dynamisk konsistent,
så vil ingen ha noe motiv til å foreta en slik revisjon. Når
kontrakten etableres ex ante, vet partene at hvis refor-
handling' skulle finne sted ved slutten av 1. periode, så vil
de lose folgende sub-problem: Velg P2 og x2 slik at Nash-
produktet for 2. periode maksimeres, dvs.

Med bakgrunn i forutsetningen (4)' kan vi nå si at par-
tene kan etablere et kredittmarked seg imellom. I og
med at kjøper legger mer vekt på fremtiden enn hva
selger gjor, kan vi tenke oss at partene rent tentativt vil
forsøke å utnytte dette, ved at kjøper betaler en svært
hew pris i 1. periode og en svært lav pris i 2. periode.
(Dette kan vi si er ensbetydende med at kjøper gir
selger et lån i 1. periode, og som selger skal betale
tilbake i 2. periode.) Imidlertid, siden kontrakten ikke er
juridisk bindende, vil selger ikke ha noe motiv til å
fortsette en slik avtale utover 1. periode. En slik atferd vil
på den annen side bli forutsett av kjøper, som pr. forut-
setning har fullkommen informasjon og er fullstendig
rasjonell. M.a.o., for at kontrakten skal være selv-hånd-
hevende, kan den ikke være basert på de ovenstående
overveielser. Istedenfor må vi lose problemet ved å
starte i 2. periode og tenke oss hvordan partene vil tenke
når 1. periode er over.

La derfor S i =S-x 1 være en vilkårlig gjenværende gass-
mengde ved begynnelsen av 2. periode. Når partene ex
ante vet at reforhandling kan finne sted ved slutten av 1.
periode, vet de også at en slik reforhandling vil lose
folgende problem: For enhver S i c [0,S], velg x2 og P2 slik
at

S. B
Max v2

•v
2

P 2 ' x2

( 1 0) gitt at

x 2 E[O,S 1 ] , P2E[c,U2 (x 2 )]

hvor Id og v 2B er definert i (8). (Kravet om at P2E[c,132(x2)]
er ekvivalent med at v>0 for j=S,B.) Dette problemet kan
som gjentatt flere ganger tidligere loses i to etapper:
Velg først en tillatt x2 slik at \4H-v 2s maksimeres. Velg
deretter P2 slik at Nash-produktet i (10) blir så stort som
mulig under de gitte bibetingelser.

Det forste av disse problemene består i å velge
x2€ [0, S 1 ] slik at

-	 1	 - -
(9) Pt = —2

[c+U
t (xt ) t=1 ,2 S	 Bv

2 
+ v2 = U2 (x2 ) - C 2

og utvinningsbanen er som i (6), da er langtidskontrakten
(P,R) selvhåndhevende eller dynamisk konsistent. Ingen
av partene vil ha noe motiv til å bryte en slik avtale i noen
av periodene. (Vi kan si at partene har utformet en
selvpålagt bindende avtale.)

2.2. Selv-håndhevende kontrakt og forskjellige diskonte-
ringsfaktorer

Vi skal nå oppheve forutsetningen om like diskonte-
ringsfaktorer, f.eks. som folge av et imperfekt internasjo-
nalt kapitalmarked. Istedenfor betingelsen (4), skal vi nå
forutsette at kjøper legger stone vekt på fremtiden enn
hva selger gjor, dvs.

(4 a > b = h

hvor både a og b ligger i intervallet (0, 1). Vi regner
videre fremdeles med at juridisk sett bindende avtaler
ikke kan inngås, slik at partene selv må utforme en avtale
som ingen vil ha noe motiv til å bryte.

maksimeres.maksimeres. Med våre forutsetnr vil losningen x 2*

måtte oppfylle

U t (x*) = c + m2 2
( 1 1 )

m(x*-S 1 = O,2 
hvor m er en ikke-negativ skyggepris på gjenværende
reserve ved begynnelsen av 2. periode. Vi ser at X 2 skal
settes slik at marginal økning i nettooverskuddet, U 2(x 2 ) -o,
er lik skyggeprisen m, der m=0 om x<S i og m>0 om x 2 = S
Når x 2* er bestemt, kan ID; bestemmes som:

, B
= arg max v2 (P2 ,xV •v2 (P,x /i) =

(12) 	P2

I[ c+
2

fi (x*)2 	 2

dvs. på samme måte som P2 i 2.1.
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2
X 2

Figur 1

Vi har derfor:

.04

og x* > x2	 2

Marginal
netto-
gevinst

periode

( 1 7 ) x* < x
1	 1

Neddiskontert
marginal
nettogevinst
for 2. periode

34)
ax

(14)

34)

1 -p* = --[U (x*)
1	 2	 1	 1

x*
+ c + (a-b)	 21

2 x*1

P*
2

Det er nå viktig å være klar over at (P 2*,x) ikke er
strikte kontraktsvilkår, men heller det vi kan kalle kon-
traktsregler, som for enhver S i c[O,S] angir hva vilkårene
for 2. periode vil bli. Men siden S 1 ikke er gitt, så kan vi
ikke fastlegge verdiene på x 2* og P *2 , men heller funksjo-
nene x 2* (S 1 ) og P(S 1 ) som brukes når P 1 og x 1 skal
fastlegges. Setter vi nå disse kontraktsreglene inn i det
opprinnelige Nash-produktet Vs .VB , som betegnes ip, blir
problemet:

hvor det siste leddet i hakeparentesen er et korreksjons-
ledd som tar vare på det forhold at partene legger ulik
vekt på 2. periode.

Vi kan nå se hvordan kontrakten påvirkes av at kjøper
legger stone vekt på 2. periode enn selger; dvs. vi kan
se hvordan (P,x) forandres når vi går fra (4) til (4)'. I figur
1 har vi beskrevet virkningen på utvinningsprofilen, og vi
ser at når k oker, vil utvinningen i 1. periode gå ned og
tilsvarende opp i 2. periode.

= Vs
(P i ,PI(S i ),x i oq(S i ))•

VB (P 1 ,Pc(S i ),x 1 ,3q(S 1 ))

Bruker vi nå reglen for P2* i (12), sammen med betingel-
sen om at ressursen er knapp, dvs. x 2* =S-x 1 , i uttrykkene
for VB og Vs i (1) og (2), kan ip skrives som:

( 13 )

{(P 1 -c)x i +	 (S-x1) - c• (S-x i ) 1}

Problemet er dermed å finne et par (1) ;,x *i ) som maksi-
merer W. Setter vi nå de partielle deriverte av ip m.h.p. x 1

og P 1 lik null, finner vi:

={U
1
 (x

1
 )-P

1 x 1 + 42-[U
2
 (S-

1
x )-c•(5-x

2	 1 f

= VS{131 (x7) - P - i-Ryxp -ci}

VB{P*
1 - c - 	U; (x) -c]} = 0

	

2 	 2

x*VS + x*VB = 01	 1

Fra den andre betingelsen, kombinert med x;> 0, fol-
ger det at Vs(P*,x*)=VB(P*,x*), som innsatt i den forste, gir

(15) U t (x*) -= k[U t (x*) e]1	 1	 2 2

der k +(a+ b) er det aritmetiske gjennomsnitt av partenes
diskonteringsfaktorer.

Vi har dermed:
En dynamisk konsistent leveringskontrakt for natur-

gass vil være karakterisert ved en utvinningsprofil som
oppfyller Hotelling-regelen, med k som den relevante
diskonteringsfaktor. Prisbanen P* skal være slik at nåver-
dien av det samlede overskuddet deles likt mellom
partene.

Når x 1 og x2* er fastlagt, følger P2 fra (12). Overdragelses-
prisen i 1. periode finnes da lett fra betingelsen om lik
deling av overskuddet. Etter litt regning finner vi at

( 1 6)

C + (k-b)((x*)-c)--±-]2

Siden Ut er strengt konkav, følger det at nt er strengt
avtakende i x t. Bruker vi (17) sammen med (16), (12) og
(9)', ser vi umiddelbart at:

(18) P* > P
1	 1 og P

2
 > P* 2

Når kjøper legger mer vekt på 2. periode enn hva
selger gjor, vil utvinningen i 1. periode (2. periode) gå
ned (opp), mens overdragelsesprisen i 1. periode (2.
periode) vil stige (synke). Dette virker som et rimelig
resultat. Siden kjøper tillegger fremtiden stone vekt, vil
leveransene gå ned i 1. periode, mens selger vil bli
kompensert for dette i form av en høyere pris i 1.
periode. En kontrakt som er gitt ved:

[ c +	 (x*)]2 2

x*) - c = k[U t (x*)-c
1	 2 2

x*
( 1 6) P* =[ (x*) +c+ (k-b) (i32 (x*) -c )

1	 1	 1	 x*
1

vil være selv-håndhevende, i den forstand at i fravær av
juridisk bindende kontrakter, vil den bli overholdt av
begge parter. Ingen vil ha noe motiv til å bryte en slik
avtale,

Hele analysen over var gjennomfort under den forut-
setning at gasskontrakter av den typen vi har studert ikke
er juridisk sett bindende. Det kan derfor være av inter-
esse å se nærmere på hvilke egenskaper en slik bin-
dende likevektskontrakt vil ha og eventuelt vurdere hvilke

1 -= --2- [	 (xii) +

= i(a+b)
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I (21), der

■Air

V --= (P
1 
- x

1
+ b[H(x2 ,c,X)-c](S-x 1 )

(22)
1 < x ;

Videre er det klart at

og R
2
 > x* > 2	 2

04,0

kostnader (i form av inntektstap) fravær av slike kontrak-
ter gir opphav til. (Se bl.a. Newbery (1980) for en tilsva-
rende analyse for oljemarkedet, karakterisert ved en
leder (OPEC) og en konkurransefley, ved utformingen av
utvinningsprofiler.)

3. EN BINDENDE LIKEVEKTSKONTRAKT
Anta nå at partene skal inngå en langsiktig leverings-

kontrakt ved begynnelsen av 1. periode og som uteluk-
ker reforhandling ved begynnelsen av 2. periode. (Dette
vil være ekvivalent med å lage en bindende avtale ex
ante.) Hvordan vil en langtidskontrakt for en slik situasjon
se ut når vi fremdeles antar at (4)' gjelder?

Det er klart at en bindende kontrakt ikke kan inne-
bære tap for noen parter. Imidlertid, p.g.a. (4)' er det
også nå en mulighet for fordelaktige overferinger mellom
partene mellom de to periodene, slik at kjøper betaler en
svært høy pris i 1. periode og en lav pris i 2. periode.
Men for at selger skal være villig til å akseptere avtalen,
kan ikke prisen i 2. periode være så lav at selger påføres
et tap. M.a.o., et naturlig krav på prisen i 2. periode er at
den skal oppfylle folgende intensiv-beskrankning:

P, = Xc + (1-X)U
2

(x
2
) E II(x

2'
c,X)

(19) `
med	 A E (0,1]

hvor II er en regel, som uttrykker at ingen blir påfort et
tap i 2. periode.

Ved begynnelsen av 1. periode skal avtalen etableres.
Denne finnes som det trippel (13 1,x1,k) som maksimerer
Nash-produktet gitt intensivskranken (19) og ressurs-
skranken (3), som er bindende med våre tidligere forut-
setninger. La Nash-produktet bli betegnet M, slik at

M E VB •VS 
= {U 1 (x 1

) - p
1
x

1 
+

Oa
2 (S-x

1 ) - c.(S-x Ml •

{(P
1 -c)x

1 + b(1-X)[U
2 (S-x 1 )

- c •(S-x 1 )])

Den bindende kontraktslikevekten bestemmes nå ved:

= U
1

(x
1
) - P

1
x

1 + a[U (S-x2	 1

I1(x2 ,c,X)(S-; 1 )]

har vi at den bindende kontrakten er karakterisert ved
lik deling av det samlede overskuddet, at utvinningspro-
filen 5 følger Hotelling-regelen med dc A.+ b(1-k) som
den relevante diskonteringsfaktor og at «fordelingspara-
meteren» k tar sin owe (nedre) grense om a er stone
(mindre) enn b.

Siden vi i (4)' har at a er stone enn b, følger det direkte
fra (19) og (21) at

A = 1	 P2 = c

(20'11 (
1

1 ) - c = a[11(12 )-c]1 

P 
1 = iii3 1 01 1 ) + c + a(U2 ( 2 )-c

x
1

Som folge av at kjøper legger mer vekt på 2. periode
enn hva selger gjor, vil kjøpers tidspreferanse være
dominerende m. ht. fastleggingen av kontraktsvilkårene.
(Selgers diskonteringsfaktor inngår ingen steder i  (21)'.)
Utvinningsprofilen er ene og alene bestemt av kjøpers
diskonteringsfaktor a, prisen i 2. periode er så lav som
mulig gitt at selger ikke vil si opp avtalen (nå er han
indifferent), mens prisen i 1. periode er satt slik at hele
fortjenesten til selger tas ut i denne perioden. Vi kan si at
forhandlingene i dette tilfellet ikke bare er forhandling
om pris- og utvinningsprofil, men også om hvilken av
partene som skal være prissetter i 2. periode. Modellen
har altså et Stackelberg-preg, hvor lederen er den part
som legger mest vekt på fremtiden. Men fordi denne
kontrakten ikke er tidskonsistent, så må det enten være
en tredje part eller en juridisk instans som kan se til at
avtalen overholdes, eller, som vi har antatt, at reforhand-
linger ved begynnelsen av 2. periode er utelukket.

Med utgangspunkt i figur 1 er det nå lett å slå fast at
siden a>k>b, så vil a(U2-c) ligge over kurven for k(U 2' -c),
med den folge at:

( 20) Maksimer M	 gitt.at X E [0,1].
P
l'

x
1'

A

La den tilhørende langtidskontrakten være (15 ,5 ), som
kan avledes fra folgende betingelser:

B	 - SV

(21) 1 ) - c = [aX+b(1 -XAN'( 2 ) -c]1	 2 

= 1 om a > _b, X = 0 om a < b

(Disse finnes ved å partiell derivere M m.h.p. P 1 , x 1 og
X.)

(23) P2 
= c < P* < P

2
 og P > P* > P

2 	 1	 1	 1

hvor den siste ulikheten krever en forklaring. Sammen-
likner vi nå den bindende kontraktslikevekten med den
tidskonsistente, med a>b, ser vi at mens k=1 i den
bindende kontrakten, vil X= + i den tidskon.sistente kon-
trakten; jfr. (12) og (19). Ved utledningen av den tidskon-
sistente kontrakten, bandt vi oss til at k = mens i den
bindende kontraktslikevekten var k€ [0,1]. Siden maksi-
meringen av Nash-produktet ip i avsnitt 2.2 skjer under en
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strengere restriksjon, nemlig X= +, enn ved maksimerin-
gen av M i dette avsnittet, følger det at Men fordi M
er strengt voksende i k når a>b, må -1\-/I>ip*, og dermed

(24) = ;33 > vs* =

der Vi„ er gevinsten til akter j i den tidskonsistente
kontrakten. Dette betyr ikke annet enn at fravær av
bindende kontrakter har en kostnad for hver av partene,
gitt ved inntektstapet Siden spesielt Vs>Vi og
selger mottar hele sitt overskudd i 1. periode, når et
lavere kvantum utvinnes, se (22), må dette bety at P i >PI*

I dette avsnittet har vi fastlagt en bindende kontrakts-
likevekt for naturgasshandel mellom to land, når kjøper
pr. forutsetning legger stone vekt på 2. periode enn.
selger. Vi har sett hvordan en slik bindende langtidskon-
trakt er dominert av tidspreferansen til kjøperlandet og
sammenliknet pris- og utvinningsbane med hva vi ville ha
fått om en bindende avtale (i betydningen at reforhand-
linger i 2. periode er utelukket) ikke var mulig å etablere.
Vi har videre slått fast at fravær av bindende avtalemulig-
heter påfører partene et inntektstap.

4. AVSLUTNING
I denne artikkelen har jeg behandlet et lite påaktet felt

i den omfattende teorien for utnytting av ikke-fornybare
naturressurser, nemlig omsetning av naturgass som re-
sultat av forhandlinger mellom de involverte parter. Jeg
har behandlet to mulige kontraktsformer; nemlig en selv-
håndhevende i fravær av juridisk bindende avtaler og en

bindende langtidskontrakt når reforhandlinger er uteluk-
ket. Den bindende kontraktslikevekten vil være den
optimale, men dersom reforhandlinger er mulig eller
juridiske instanser som kan overvåke avtalen ikke finnes,
så vil partene ikke ha noe motiv til å inngå en slik
bindende avtale, men heller etablere en tidskonsistent
eller selv-håndhevende langtidskontrakt. Som påpekt
over vil mangel på bindende kontraktsmuligheter påføre
partene en kostnad i form av et inntektstap.
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Økonomiske sider ved
nedrustning

Denne artikkelen tar sikte på å belyse den økonomiske
betydningen av militaarsektoren. Virkninger på kort sikt
av lavere militærutgifter i Norge analyseres ved hjelp av
planleggingsmodellen MODIS W. Hovedkonklusjonen er
at de makroøkonomiske virkningene er gunstige, men at
endel regionale sysselsettingskonsekvenser kan oppstå.
Langsiktige virkninger av lavere forsvarsutgifter analy-
seres for norsk økonomi ved hjelp av vekstmodellen

MSG, og resultatene indikerer at selv en betydelig ned-
rustning gir små næringsmessige omstillingsbehov og
noe høyere vekst i privat konsum og BNP. Til slutt
analyseres globale virkninger av nedrustning og takt
u-hjelp. For dette formålet benyttes Leontiefs verdens-
modell, og hvedkonklusjonen er at BNP i verden vil Jake
som folge av nedrustning og okt u-hjelp.

AV
ADNE CAPPELEN

1. Innledning
Hensikten med denne artikkelen er å belyse betydnin-

gen av militærsektoren for et lands økonomi. Jeg skal i
hovedsak basere meg på tallmateriale for Norge, men i
noen grad vil også internasjonale studier og analyser av
globale økonomiske virkninger av militærsektoren bli
referert.

Beslutningen om hvor stor militærsektoren skal være i
et land, er i hovedsak et politisk spørsmål og ikke et
økonomisk. Ikke desto mindre blir ofte militærsektorens
økonomiske betydning tillagt en viss rolle. Dette gjelder
både blant dem som mener militærsektoren virker gun-
stig inn på den økonomiske utvikling og de - herunder
meg selv - som mener militærsektoren er en kostnad
som unndrar ressurser fra mer produktiv anvendelse og
derfor hemmer økonomisk vekst og materiell velferd.

Det er ikke mulig å trekke noen enkel politisk skille-
linje ut fra hvilket standpunkt deltakerne i denne debat-
ten har til spørsmålet om militærsektorens rolle i okono-
mien. De som mener at militærsektoren er til fordel for
den sivile sektor av økonomien argumenterer også på
ulike måter. Det vanligste er å peke på mulige positive
«spin-offs» fra militær trening og infrastruktur (særlig i u-
land) og fra forskning og utvikling i i-land. Enkelte mar-
xister (bl.a. Baran og Sweezy (1966)) har lagt vekt på
militærsektorens betydning for samlet etterspørsel og
muligheten for å styre konjunkturbevegelsene i økonomi-
en gjennom økte offentlige utgifter til militærformål. At
valget faller på militærutgifter og ikke sosialutgiftene når
en skal fake offentlige utgifter, skyldes politiske holdnin-
ger iflg. Baran og Sweezy. Utviklingen under Reagan-
administrasjonen er vel i noen grad i overensstemmelse
med dette syn.

En økning eller reduksjon i militærutgiftene innebærer
enten en endring i sammensetningen av de offentlige
utgiftene, eller en endring i fordelingen mellom privat og
offentlig etterspørsel. I begge tilfelle vil slike endringer
fore til at noen ledige ressurser tas i bruk, noen ressurser
omfordeles i forhold til alternativ bruk, mens noen ressur-

ser kanskje ikke blir tatt i bruk eller blir ledige som folge
av endringen. Dette skyldes at enhver økonomisk aktivi-
tet har behov for en spesifikk kombinasjon av arbeids-
kraft med forskjellige kvalifikasjoner, infrastruktur, im-
port, kapitalutstyr og råvarer. Så lenge en foretar analy-
ser på et relativt høyt aggregeringsnivå slik jeg skal
gjøre her, vil slike omstillingsproblemer ha en tendens til
å bli undervurdert. jeg skal imidlertid forsøke å nevne
noen problemer underveis.

2. Noen fakta om militærsektorens omfang og utvikling
Militærutgiftene i verden som andel av BNP var fal-

lende på 1970-tallet fra om lag 7 prosent i 1970 til 6
prosent i 1980 (se tabell 1). I de senere år er det grunn til
å tro at de har okt noe igjen ikke minst pga. USAs økte
militærutgifter. Også i enkelte andre land i NATO og
trolig også i Sovjet, har militærutgiftene okt igjen de siste
fem årene som andel av BNP. Landene i Warzawapakten
utenom Sovjet har utgiftsandeler på mellom 2 og 4 pro-
sent av BNP, men disse andelene har endret seg lite.

De samlede militærutgifter i verden utgjør om lag en
tredjedel av de samlede investeringsutgifter i verden.
Det er således betydelige bebop det dreier seg om, og
en endring i militærsektorens omfang kan derfor ha

Tabell 1. Militærutgiftenes andel av BNP i prosent.

Kilde: SIPRIs årbok 1984 og tidligere årganger.

1) Det er stor usikkerhet om tallene for Sovjet, men en vanlig antakelse
er at de i nivå omtrent tilsvarer utgiftene i USA og er vesentlig
høyere som andel av BNP ettersom BNP er lavere i Sovjet.

2) Grovt anslag.
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Warzawapakten
Resten av verden

Østlandet
:SOrlaxidet :-
Vestlandet
Trøndelag
Nadi-Norge

Ialt

Østlandet
Sørlandet
Vestlandet
Trondelag
Nord-Norge

2,5
2,5
1 7:
2,8
9,5

Tabell 2. Andeler av verdens militærutgifter. Prosent.

Kilde: Som tabell 1.

betydelige virkninger på totaløkonomien. Til sammenlik-
ning kan vi f.eks. nevne at NATOs militærutgifter er mer
enn ti ganger så store som de utgiftene disse landene
bruker til u-hjelp. I Norge er forholdstallet tre til én,
ettersom Norge bruker vel én prosent av BNP til u-hjelp
hvert år.

Av tabell 2 ser vi at NATO står for nærmere halvparten
av verdens samlede militærutgifter, men at det etter 2.
verdenskrig har skjedd en betydelig økning i militaerut-
giftene utenfor blokkene i i-landene. Denne økningen
fordeler seg omtrent likt på land i Midt-Osten og Det
Fjerne Osten.

3. Nærmere om militær ressursbruk i Norge
Som vist foran legger militærutgiftene i Norge beslag

på om lag 3 prosent av BNP. Andelen av sysselsettingen
målt i årsverk er om lag den samme. Forsvarsutgiftenes
andel av statsbudsjettet er om lag 8 prosent. I 1983 ble
det utfort 53 tusen årsverk i forsvaret. De fordelte seg på
personell og region som i tabell 3. Tabellene har endret
seg lite de seneste år.

I 1984 var statsbudsjettets bevilgning til forsvarsformål
om lag 13 milliarder kroner. Vel 5 milliarder var lonnin-
ger inkl. sosiale utgifter. Dette representerer noe under
hundre tusen kroner pr. årsverk som er vel 40 prosent
lavere enn landsgjennomsnittet. Grunnen til de lave
lønnskostnadene i forsvaret er selvsagt at de verneplik-
tige får dagpenger, kost, losji og klær, men verdien av

Adne Cappelen er cand, oecon. fra 1976. Arbeider
som forsker i Statistisk Sentralbyrå,
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Tabell 3a. Sysselsatte i forsvaret 1983 (1 000 årsverk).

Kilde: St. prp. nr. 1 (1984-85), Forsvarsdepartementet, s.

Tabell 3b. Sysselsatte i forsvaret som andel av total sys-
selsetting.

Kilde: Egne beregninger.

dette er til sammen klart mindre enn en alternativ mar-
kedslønn. Land som i stor grad baserer sitt forsvar på
verneplikt, vil derfor få undervurdert kostnadene sam-
menlignet med land som har profesjonelle militære hvor
markedsprinsippet følges ved fastlegging av kostna-
dene. For Norges vedkommende ville en slik korreksjon
medføre at forsvarsutgiftenes andel av BNP økte med om
lag et halvt prosentpoeng.

4. Virkningene på kort sikt av lavere militærutgifter i
Norge
La oss nå se på virkningene av lavere militærutgifter i

Norge. Til dette formal skal vi ta i bruk norske planleg-
gingsmodeller slik som MODIS og MSG. Jeg skal anta at
alle typer utgifter, herunder limn og stillingstyper, redu-
seres med 10 prosent i forhold til utgiftsnivået i 1983.
Virkningstallene i tabell 4 er beregnet ved hjelp av
Statistisk Sentralbyrås krysslopsmodell MODIS IV.

I utgangspunktet vil lavere militærutgifter bety lavere
sysselsetting og etterspørsel både direkte fra forsvaret
og fra det militære personell som er uten arbeid og
inntekt (vi antar her at det ikke utbetales arbeidslos-
hetsstemad). Lavere etterspørsel gir lavere inntekter som
gir ytterligere lavere etterspørsel i annen omgang. Vi får
en multiplikatorprosess som gir oss totalt de tallene som
står i forste kolonne i tabell 4. Beregningen er basert på
at det ikke skjer noe med priser og lønninger som folge
av lavere militærutgifter. Eksport og private investerin-
ger er også uendret. De andre kolonnene i tabell 4 viser
virkninger av at innsparingen som skjer på offentlige
budsjetter som folge av lavere militærutgifter, kompen-
seres med økte utgifter på andre områder eller til skatte-
lette. Jeg skal ikke gå i detalj her, men bare vise mulige
kompenserende politikk-alternativer ved nedrustning. Vi
forutsetter da at myndighetene vil holde netto budsjett-
balanse uendret, samt vil unngå endringer i samlet sys-
selsetting ved nedrustning. Ved å kombinere rakt kom-
munalt konsum og skattelette likt, ser vi at netto syssel-
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Isolert virkning
av lavere militær-
utgifter. Milliar-
der 1983 kroner

økte off.	 Okt kommunalt
invest.	 konsum

Lette
direkte skatt

til Folketrygden

Motsvarende budsjettendring: )

Virkning på:
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2.5

9,5
0.7
0,3
0,8
1,6

0
1.4
2,1
0,7
1,3

-5,3
0,7

-0,2
- 0,6
- 0,9

Tabell 4. Virkning av 10% lavere militærutgifter. Samt kompensasjon.

Privat konsum 	
+ off. konsum 	
+ off. investering 	
- import 	
= BNP 	
Total sysselsetting 	
(1 000 årsverk)
Off. sektor 	
Industri 	
Bygg og anlegg 	
Varehandel 	
Tjenesteyting ellers 	

Kilde: Egne beregninger basert på MODIS IV, se Ivås og Sollie (1985).
i ) Endringene er her slik at sum kolonne 1 og enten 2, 3 eller 4 gir uendret offentlig budsjettbalanse.

settingseffekten blir null. Totalt vil likevel privat forbruk
eke med 0,5 milliarder i 1983 priser (1/4 prosent), mens
offentlig forbruk til sivile formål ekes med 0,85 milliarder
og BNP oker med 0,25 milliarder, mens importen vil
synke svakt.

Min forste konklusjon er derfor at det ikke er vanskelig
å nedruste i Norge hvis en ser på makrookonomiske
variable alene. En kombinert nedrustning og endring av
andre offentlige handlingsvariable vil gi oss mer privat
og offentlig sivilt forbruk og svakt høyere BNP og endog
noe bedre utenriksokonomi (dvs. noe høyere privat spa-
ring ettersom offentlig sparing her er holdt uendret pr.
forutsetning).

Det spørsmål som imidlertid melder seg, er om ned-
rustning vil ha store regionale sysselsettingskonsekven-
ser. Som vi så i tabell 3, arbeider en tredjedel av de
sysselsatte i forsvaret i Nord-Norge, og utgjør  der nær-
mere en tiendedel av alle sysselsatte. Imidlertid vil en
nedrustning som også forer til færre vernepliktige anta-
kelig innebære at disse vil forbli i stor grad på sine
hjemsteder som ikke er i Nord-Norge. Dersom vi som en
forenkling antar at antall vernepliktige fordeler seg pro-
porsjonalt med befolkningen i hver landsdel, vil bare litt
over 10 prosent av de vernepliktige komme fra Nord-
Norge, mens antall vernepliktige som tjenestegjør i
Nord-Norge er langt flere. Fordeler vi de vernepliktige
etter bosted, faller faktisk Nord-Norges andel av syssel-
satte i forsvaret til om lag det halve, eller om lag 5
prosent, mens altså landsgjennomsnittet er på 3 prosent.
På denne bakgrunn er det forsvarlig å hevde at syssel-
settingsproblemet i Nord-Norge som vil oppstå pga.
nedrustning, er overkommelig dersom en del av den
kommunale utgiftsveksten som foran ble antydet som en
mulig kompensasjon, ble kanalisert i stone grad til Nord-
Norge enn ellers. Imidlertid er det ikke til 6. unngå at
noen kommuner som i dag er svært ensidig knyttet til
militær aktivitet, vil få problemer. Omfanget av disse
problemene vil selvsagt avhenge av tempoet i nedrust-
ningen.

Dunne (1985) har sammenliknet makrookonomiske be-
regninger av betydningen av militærsektoren for flere
land (Canada, Frankrike, Norge (Bjerkholt et., al (1980)),,
Vest-Tyskland, Storbritannia og USA). Slike sammenlik-

ninger vanskeliggjøres av valutakursforhold, militærsek-
torens relative betydning og sammensetning, f. eks. er
Norge det eneste landet som baserer seg på verneplikt.
Til tross for dette synes virkningene å være forbausende
like for disse landene.

5. Langsiktige virkninger på norsk økonomi av lavere
forsvarsutgifter
Analysen foran viste at en viss (10%) reduksjon i for-

svarsutgiftene neppe vil skape vesentlige tilpasnings-
problemer hverken på arbeidsmarkedet eller rent makro-
økonomisk. I analysen foran ble det imidlertid pekt på
mulige reigonale tilpasningsproblemer som delvis kan
motvirkes med spesielle tiltak for de kommunene som
rammes hardest av nedrustningen. En annen mulighet er
at nedrustningen foretas over en lengre periode f. eks. 10
år, slik at tilpasningen kan skje gradvis samtidig som det
likevel skjer betydelige strukturelle endringer i &ono-
mien. Vi kan da vurdere om de endringer som skjer som
folge av nedrustning oker (og i så fall hvor mye) eller
reduserer de omstillinger som synes sannsynlige uansett.
Ettersom denne analysen har et mer langsiktig perspek-
tiv er det nødvendig å ta i betraktning at nedrustning kan
gi virkninger på en rekke økonomiske variable som ble
antatt uendet i analysen i avsnittet foran. Et eksempel er
at når næringsstrukturen endres som folge av nedrust-
ning vil det skje en overforing av ressurser som krever
okt realkapital og nye investeringer i noen næringer,
mens det motsatte er tilfelle i andre næringer. I de
beregningene som følger har vi brukt MSG-modellen til å
beregne de langsiktige strukturendringene som kan ten-
kes å folge av en reduksjon i militærutgiftene. MSG er en
neoklassisk vekstmodell som forutsetter full utnyttelse av
ressursene og likevekt på alle markeder på lang sikt.
Som vist i forrige avsnitt er det ikke vanskelig for det
offentlige å utforme en politikk som medfører uendret
sysselsetting som folge av nedrustning samtidig som de
offentlige budsjetters balanse er som for. I beregningene
har vi derfor forutsatt uendret sysselsetting ved nedrust-
ning sammenliknet med en referansebane som i hoved-
sak er hentet fra beregninger i tilknytning til Langtids-
programmet (1982-85) og som gjaldt perioden 1980-1990.
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Tabell 5a. Makroøkonomiske virkninger på lang sikt
ved en reduksjon i militærutgiftene med 1/3 i
1990

Gjennomsnittlig vekst
1980-1990

Referanse-	 Nedrust-
bane	 ning

Privat konsum 	 2.6	 2.8
Offenthq konsum (sivilt)  	 3.5	 3,5
Offentlig konsum (militært)  	 2,5	 - 1.5
Bruttoinvesteringer  	 :3,3	 3.5
Import  	 :3,3	 3.3
Bruttonasjonalprodukt  	 2,5	 2,6

Kilde: Egne beregninger på MSG-modellen. Se Cappelen, Gleditsch
og Bjerkholt (1982).

Tabell 5b. Virkninger på sysselsetting etter næring av
en reduksjon i militærutgiftene med i/3 i 1990.

Næring	 1980	 1990 Ref, 1990 Ned.

Primærnæringer  	 9.0	 7.5	 7.5
Industri  	 21,7	 18.8	 18,9
Bygg og anlegg  	 8. 3	 8.0	 8.2
Varehandel  	 13.6	 13,2	 13,4
Samferdsel  	 9.9	 10.9	 11.0
Privat tj. vting  	 16.1	 17.9	 18. I
Off. sivilt  	 18,3	 20.9	 20,9
Off, militært  	 3.1	 2.9	 2.0

Surn  	 100, 0	 100,U	 100.0

Kilde: Som tabell Sa.

Vi har også forutsatt at avkastningsraten på realkapitalen
og offentlige utgifter til sivile formål skal være uendret i
forhold til referansebanen. Militærutgiftene er redusert
slik at de bare utgjør 2/3 av referansebanens nivå i 1990.
Virkningen av denne endringen på noen makrookono-
miske variable er vist i tabell 5a og virkningene på
fordelingen av antall sysselsatte etter næring i tabell 5b.

Når det offentlige frigjør ressurser ved nedrustning
uten at en endrer andre variable i modellen, vil privat
konsum Joke slik at full ressursutnyttelse fortsatt oppnås. I
praksis kunne vi tenke oss at dette kom i stand gjennom
skattelettelser til husholdningene. Arbeidskraft flyttes da
over til konsumvareproduserende næringer som i stor
grad er tjenestesektorer. Bedriftene i disse sektorene
ønsker da å skaffe seg mer realkapital og arbeidskraft for
å mote , ,den økte konsumvare-etterspørselen, noe som
Rarer til okt produksjon hos kapitalvareprodusentene
(herunder bygg og anlegg). Derfor oker også investerin-
gene i en periode. Økt privat konsum og investeringer
Joker importen, mens nedrustning har den motsatte virk-
ning. Alt i alt blir derfor importveksten den samme. I og
med at vi har skaffet oss mer realkapital og arbeidskraft
er flyttet over fra en lavproduktiv sektor (i nasjonalregn-
skapet er offentlig ansattes bidrag til BNP pr. definisjon
lik deres lønnskostnader og gjennomsnittslønnen er lav i
forsvaret pga. at de vernepliktige bare får dagpenger)
mer hoyproduktive sektorer, oker veksten i BNP svakt.

Næringsstrukturen endres lite som folge av nedrust-
ningen. I flere næringer (industri, bygg og anlegg samt
varehandel) reduseres faktisk omstillingsbehovet fra
1980 til 1990, mens i vekstnæringene (samferdsel og
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privat tjenesteyting) raker omstillingsbehovet. Likevel er
endringene i omstillingsbehovet svært små sammenlik-
net med de samlede omstillinger en forventer i perioden
1980-1990. Igjen står så de regionale omstillingseffektene
som totalt sett neppe endres i forhold til det vi sa i forrige
avsnitt, men det er åpenbart at om en strekker nedrust-
ningen ut over en så lang periode som 10 år, vil naturlig
avgang og ansettelsesstopp redusere problemene for
militært personell. Vi kan altså som en oppsummering si
at selv en betydelig nedrustning gir små ekstra nærings-
messige omstillingsbehov og noe høyere vekst i privat
konsum og dels i BNP.

6. Globale økonomiske virkninger av nedrustning og takt
u-hjelp
En analyse av de økonomiske konsekvenser av en

isolert nasjonal nedrustning har selvsagt en viss interesse
i seg selv. Men mer interessant politisk og forsåvidt også'
økonomisk er det 6. studere 'Virkningene av en global
nedrustning hvor styrkeforholdene i verden, og særlig
mellom Ost- og Vestblokken, ikke endres. Selv om det
for tiden faktisk foregår en opprustning, er det en uttalt
felles målsetting å nedruste. Dessuten vil vår analyse i
hovedsak også være nyttig for å kunne analysere opp-
rustning ettersom en i stor grad bare kan snu fortegnet
på resultatene.

I tillegg skal vi her også se på de økonomiske virknin-
gene av en nedrustning kombinert med en tilsvarende
overforing av midler til de fattigste land i verden som en
del av en global utjevningsstrategi (jfr. Brandt-rapporten
og det som gjerne kalles «global keynesianisme»).

For å kunne foreta denne analysen har vi benyttet oss
av W. Leontiefs verdensmodell, jfr. Leontief og Duchin
(1983). I denne modellen er verdensøkonomien delt inn i
15 regioner, i stor grad etter enkle geografiske og okono-
miske kriterier knyttet til økonomisk utviklingsnivå. Hver
regions økonomi beskrives ved en krysslopsmodell og
relasjoner som bestemmer forbruk og investeringer i
hver region, mens importen avhenger av innenlandsk
etterspørsel. Eksporten etter vare fra hver region avhen-
ger av etterspørselen på verdensmarkedet - dvs. impor-
ten - og siden hele verden er med, må følgelig sum
eksport i alle regioner være lik sum import. Ut fra visse
forutsetninger om befolkningsutvikling og offentlige utgif-
ter, avhenger modellresultatene av hvilke skranker som
antas å begrense aktivitetsnivået i hver region. En mulig-
het er at regionens produksjon begrenses av tilgangen
på arbeidskraft, dvs. full sysselsetting (slik som i MSG-
modellen). En annen mulighet er at betalingsbalansen
setter en grense for hvor mye som kan importeres og
dermed ved gitte importandeler, hvor mye som kan
etterspørres og produseres i hver region.

I den folgende analysen har vi grovt sett antatt at en
nedrustning i i-landene skjer uten at samlet sysselsetting
endres, mens u-landene står overfor en bindende skranke
på betalingsbalansen. Størrelsen på reduksjonen i mili-
tærutgiftene den samme som i forrige avsnitt. Virkningene
på BNP og privat konsum er gitt i henholdsvis tabell 6a og
6b.

Mekanismene bak virkningen er i stor grad de samme
som beskrevet i avsnittet foran når det gjelder virkningene
for i-landene. For u-landene er virkningen noe stone
fordi de i stor grad importerer militærutstyret sitt, og ved
nedrustning får de en mer rommelig betalingsbalanse
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Militærutgifter
som andel av BNP

Sivile offentlige
utgifter som andel

av BNP

Vekst i BNP

Investeringsrate

Verdensmarkeds-
vekst

Vekst i industri-
produksjon

Tabell 6a. Globale virkninger av nedrustning på BNP i
år 2000. Avvik fra referansebanen i 'A.

Region
Bare ned-	 Nedrustning
rustning	 og okt uhjelp

I-land 	 + 3.3	 + 3,4
- Vest-Europa 	 + 1,8	 + 1,8

U-land 	 + 5,5	 + 62,9

Kilde: Cappelen, Gleditsch og 13jerkholt (1982).

Tabell 6b. Globale virkninger av nedrustning på privat
konsum i år 2000. Avvik fra referansebanen
i %.

Bare ned-	 Nedrustning
rustning	 og rakt u-hjelp

I-land 	 + 7,3	 +	 6.6
Vest-Europa 	 + 3.8	 +	 2,1

U-land 	 + 8.2	 + 117,2

Kilde: Cappelen, Gleditsch og 13jerkholt (1982), s. 20.

som de så kan utnytte til import av maskiner og konsum-
varer som sammen med en overflytting av arbeidskraft
gir langt høyere produksjon enn fer.

Imidlertid forer ikke nedrustning alene til noen vesent-
lig forbedring av u-landenes økonomiske situasjon. Det
vil derimot (ifølge modellen) skje dersom u-landene blir
gitt finansielle overføringer i form av gaver som i vårt
regneeksempel tilsvarer reduksjonene i militærutgiftene
i i-landene. Dermed blir betalingsbalansen i enda mindre
grad en skranke for u-landenes økonomiske handlefrihet
og gjor dem i stand til å eke sin produksjon, import og sitt
private konsum enda mer. Vi ser at med det omfang
nedrustningen har i vårt eksempel, vil konsum pr. capita i
u-landene mer enn fordobles i år 2000 sammenliknet
med referansebanen. Som vi ser gir dette noe lavere
konsum i i-landene enn ved en isolert nedrustning pga.
roket u-hjelp, men produksjonen oker ettersom i-landene
oker sin eksport til u-landene, og det forer til en noe
høyere gjennomsnittsproduktivitet i i-landene.

7. Militærutgifter og økonomisk vekst i et historisk per-
spektiv. En studie av utviklingen for OECD-land i
perioden 1960-1980
Debatten om hvordan militærutgiftene påvirker økono-

misk vekst er omfattende og det er langt fra oppnådd
enighet om svaret. Det offisielle FN-synet er at militær-
utgifter i hovedsak er uproduktive og at en frigjøring av
ressurser til f. eks. privat sektor vil virke fremmende på
den økonomiske utvikling. Dette bekreftes av de analy-
ser vi har foretatt foran. I motstrid til dette er det de som
hevder at militærsektoren fremmer den økonomiske ut-
vikling pga. innovasjoner som oppstår ved militær forsk-
ning og teknisk utvikling. Dessuten hindrer militærutgif-
tene at det oppstår manglende etterspørsel i økonomien,
noe som hindrer depresjon. Det har også blitt hevdet at
virkningene av militærutgifter kan være forskjellig i u-
land og i-land, bl.a. fordi militæret i u-land bidrar til
innføring av en type arbeidsdisiplin som også er tjenlig
for sivil industriell produksjon, en disiplin som mange u-
land uten sterke kapitalistiske trekk ellers mangler.
Dessuten bidrar ofte militæret i u-land til utbygging av
infrastruktur som ellers ikke ville ha vært foretatt, f.eks.
fordi utbyggingen kan skje med delvis utenlandsk finansie-
ring.

I dette avsnittet skal vi imidlertid utelukkende se
på sammenhengen mellom omfanget av militærutgiftene
og økonomisk vekst for OECD-landene, se Cappelen,
Gleditsch og Bjerkholt (1984). Vi gjor det ved hjelp av en
liten økonomisk modell av post-keynesiansk type (se
Kaldor (1966)) som vi har estimert ved hjelp av nasjonal-
regnskapsdata (renset for konjunkturbevegelser ved å se
på vekstrater og andeler over hele konjunktursykler) for
17 OECD-land for årene 1960-80. Figur 1 gir en oversikt
over modellens struktur.

Begrunnelsen for modellens tre likninger er følgende;
veksten i industriproduksjonen antas å avhenge av ver-
densmarkedets vekst ettersom industrien er en viktig
produsent av eksportvarer, militærutgiftenes andel av
BNP fordi industrien er en viktig leverandør av militært
utstyr og det kan også tenkes at mye av den militære
forskning som drives (og som delvis vil være inkludert i
militærutgiftene) kommer industrien til gode.

Likeledes er industrien en viktig leverandør av investe-
ringsvarer (maskiner o.1.), og en høy investeringsrate vil

Region

Figur 1: Modellstruktur
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Tabell 7. Virkninger av militærutgifter på økonomisk
vekst og investeringsrate i OECD.

Virkning av en økning pa 1 i
militaerutgiftenes andel av BNP pa:

Vekst i	 Investerings
incl.prod.	 raten

Alle land  	 -- n 14	 - 0,34	 - 1,29
Store land  	 --- 0,23	 • 0,20	 - 1,60
Sine land  	 -- 0.21	 - 0,48	 - 1,12

Kilde: Cappelen, Gleditsch og Bjerkholt (1984).

også bidra til en rask vekst i produksjonskapasiteten, noe
som vil kunne øke industriproduksjonen. Vekstraten for
BNP avhenger dels av vekstraten for industriproduksjo-
nen fordi industrisektoren antas å være viktig for å sikre
et land utenriksøkonomisk handlefrihet ettersom industri-
sektoren som nevnt er en viktig produsent av «trade-
ables». Land med høy vekst i industriproduksjonen vil
derfor som regel (Norge er et unntak pga. oljeinntek-
tene) slippe å fore en kontraktiv økonomisk politikk som
gir lav vekst for å unngå betalingsbalanseproblemer. I
tillegg produserer industrien varer som er av stor betyd-
ning for produktivitetsvekst i resten av økonomien, som
f. eks. investeringsvarer, men også vareinnsats (f.eks.
kunstgjødsel til landbruket). Investeringsraten antas å
påvirke veksten i BNP i tråd med Harrod-Domars vekst-
modell som legger vekt på investeringenes kapasitets
effekt. I tillegg er vi interessert i å teste om militærutgif-

-

tene har en direkte virkning på økonomisk vekst utover
virkningen via industriproduksjonsveksten og investe-
ringsraten. I den siste modellrelasjonen antas offentlige
militære og sivile utgifter å innvirke på investeringraten,
hvor vi forventer en negativ sammenheng ettersom finan-
sieringen av offentlige utgifter ofte anta å fortrenge
(ocrowding out») privat etterspørsel. I tillegg antas inve-
steringsraten å avhenge av veksten i BNP pga. aksellera-
toreffekten; vekst gir behov for utvidelser av kapasiteten
gjennom investeringer.

Estimeringsresultatene viser at det gjennomgående er
en svakt negativ sammenheng mellom militærutgiftenes

omfang og den økonomiske vekst målt ved BNP, se tabell
7. Det samme gjelder for sivile utgifter som andel av BNP,
men ingen av virkningene er signifikant forskjellige fra
null. Den direkte virkning av militærutgiftene på BNP-
veksten er svakt positiv, men nær null. Bortsett fra de små
OECD-landene som har liten produksjon og eksport av
militærutstyr, er det en positiv virkning av militærutgifter
på industriproduksjonsveksten og dermed på BNP-veks-
ten. Imidlertid er virkningen på investeringsraten klart
negativ, og denne virkningen dominerer via virkninger
på industri- og BNP-veksten over de to andre positive
virkningene. Grovt sett tyder våre resultater på at militær-
utgiftene presser ut investeringene krone mot krone; et
resultat som er i tråd med andre studier på området (se
f.eks. Smith og Smith (1980)).

Konklusjonen vi kommer fram til ved denne modellen
er altså i samsvar med det vi kom fram til i avsnittene
foran; militærutgiftene er en økonomisk belastning som
reduserer BNP.
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Søknad med vitnemål, attester, prosjektbeskrivelse
og eventuelle vitenskaplige arbeider sendes
UNIVERSITETET I TRONDHEIM,
Den allmennvitenskapelige høgskolen,
7055 Dragsvoll innen 13. juni 1986.

UNIVERSITETET I TRONDHEIM
Den allmennvitenskapelige høgskolen

AMANUENSISSTILLINGER I SOSIALØKONOMI

Ved Universitetet i Trondheim, Den allmennvitenskape-
lige hogskolen, Det samfunnsvitenskapelige fakultetet
er det ledig tre amanuensisstillinger i sosialekonomi.

En av stillingene er pr. i dag fast, den andre er midlerti-
dig men vil bli fast opprettet mens den tredje stillingen
er midlertid for 3 år.

Stillingene er knyttet til undervisningen i grunn- og
mellomfag i sosialekonomi. Et hovedfagsstudium i sosi-
alokonomi er under planlegging ved fakultetet, og det
arbeides også med planer for økonomi - administrative
studier.

De som tilsettes, skal ta del i undervisningen i samsvar
med de studieplaner som gjelder til enhver tid, og har
plikt til å delta i eksamensarbeid uten særskilt godt-
gjørelse. Til stillingen kan det legges spesielle oppga-
ver av fagligadministrativ art.

Undervisningsplikten er inntil 12 timer pr. uke.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til amanu-
ensis Kåre Johansen (tlf. 07/92 04 111. 284)

For å øke antallet kvinner i vitenskapelige stillinger,
oppfordres spesielt kvinner til å søke. Det praktiseres
moderat kjønnskvotering som betyr at kvinnelig søker
vil bli foretrukket framfor en mannlig ved kvalifika-
sjonslikhet.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder
for offentlige tjenestemenn.

Den som blir tilsatt forutsettes å bosette seg slik at det
ikke oppstår problemer m.h. tat vedkommende er til-
stede og er tilgjengelig ved institusjonen.

Stillingen lønnes etter ltr. 21 - 26 i statens lonnsregula-
tiv, brutto kr. 141.141,- - kr. 176.567,-. Fra brutto lønn
trekkes 2% innskudd til Statens pensjonskasse. Opp-
rykk til førsteamanuensis i ltr. 28 skjer etter kvalifika-
sjonsvurdering. Doktorgrad gir automatisk rett til for-
steopprykk. Det må oppgis i søknaden om det søkes
om førsteopprykk. Søkere kan ta forbehold om at de
ikke mottar stillingen dersom de ikke får opprykk.

Søknaden må inneholde opplysninger om utdanning,
eksamener, studier og tidligere praksis. Rettkjente ko-
pier av vitnemål og attester må legges ved. Søknaden
sendes i 4 eksemplarer sammen med 3 eksemplarer av
publiserte og upubliserte arbeider som søkeren ønsker
å få vurdert.

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeid. Dersom det i
fellesarbeid er vanskelig å identifisere den enkelte
søkers innsats, må søkeren legge ved en kort redgjør-
else for sin medvirkning. Søkeren må videre legge ved
en liste over de arbeider som sendes inn til vurdering.

Søkere bes opplyse om søknaden gjelder fast ansett-
else, midlertidig ansettelse eller begge deler.

Søknaden sendes til
UNIVERSITETET I TRONDHEIM,
Den ailmennvitenskapelige høgskolen,
Personalkontoret,
7055 Dragsvoll innen 13. juni 1986.
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Norconsults

A AGEM NT

Norconsult har en gruppe bedriftsrådgivere
som har spesialisert seg på strategi og interna-
sjonal forretningsvirksomhet. Gruppen har ut-
ført oppdrag for norske såvel som internasjo-
nale klienter. Vi har valgt å presentere vår
assistanse til det såkalte Nordlandsprosjektet
som et eksempel på gruppens arbeide i Norge.

Prosjekt:
PRODUKTUTVIKLING FOR
FISKEFOREDLINGSINDUSTRIEN
I NORDLAND

Oppdragsgiver:
ORDLAND

Iii TBYGGINGSSELSK AP A.3

Prosjektleder:
Gunnar Pedersen, sosialøkonom

Nordland Utbyggingsselskap har lenge arbeidet
med et større prosjekt, Nordlandsprosjektet, som tar
sikte på å eike Nordland fiskeindustris kompetanse
på en rekke felter. I alt var ca. 20 bedrifter med i
utviklingsprosjektet. På et av områdene — produktut-
vikling for internasjonale markeder — valgte Nord-
land Utbyggingsselskap A.S. å benytte Norconsult,
etter en landsomfattende anbudskonkurranse.

I vårt tilbud til Nordland Utbyggingsselskap A.S.
valgte vi å ta utgangspunkt i markedet. For oss i
Norconsult er det naturlig å starte med:
Hva vil forbrukeren ha? Hvilke behov har han?
Hvordan skal produktene være for å dekke hans
behov?

Norconsult
Rådgivende Ingeniører
Økonomer
Arkitekter

Vårt arbeide bestod i korte trekk av følgende
elementer:

• Fokusering på markedet og forbrukernes krav/
ønsker

• Opplæring i kreativ tenkning/problemlosning

• Opplæring i bruk av kvalitative markedsundersø-
ke l ser

• Gjennomføring av internasjonale markedsundersø-
ke l ser

• Kartlegging av internasjonale konsumenttrender

• Internasjonal markedstesting av produktforslag

• Fokusering på sild som nytt råstoffgrunnlag for Nord-
lands fiskeindustri

økonomisk Analyseavdeling
ble opprettet i 1974 som et sentralt organ til støtte
for arkitekter, ingeniører, planleggere og økonomer
som arbeider i tverrfaglige team. Avdelingen har for
tiden 22 medarbeidere, hvorav 11 økonomer. Vi
utfører oppdrag over hele verden — for det meste i
utviklingsland.

N

Er du interessert i å delta i Norconsults prosjekter?
Kontakt Økonomisk Analyseavdeling

Kjørboveien 20, 1300 Sandvika. Tlf. (02) 47 10 00, Telefax (02) 54 70 19, Tlx. 72075 norco n
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