


Private eller offentlige
barnehager?
Private barnehager får med dagens overføringssystem statlig driftsstøtte pr.
barn samt gunstig Husbankfinansiering. Inklusive fradragsrett på
selvangivelsen kan idag private barnehager drive uten kommunal støtte til
takster som ligger under hva man betaler for dagmamma. Private barnehager
vil ha et konkurransefortrinn fremfor dagmamma både økonomisk og m.h.t.
pedagogisk kvalitet og dette gir et incentiv til nyetableringer.

Kommuner med en presset økonomi vil ha økonomiske incentiver til å øke den
private barnehagedrift fordi man da slipper kommunale tilskott som kan nyttes
til å løse andre oppgaver samtidig som barnehagetilbudet økes. Vi kan få en
langsiktig trend mot flere private barnehager fordi private initiativtakere samt
kommunene begge har økonomiske incentiver til privatisering. Vil så denne
trenden være å foretrekke samfunnsøkonomisk?

Ut fra fordelingshensyn gir dagens rasjoneringsordning et klart urettferdig
system. En familie med to barn som får barna sine inn i barnehage mottar fra
det offentlige ca. 100 000 i tilskott i året og betaler ca. 25 000 kr. Samme
familie med dagmamma må ut med rundt 50 000, altså dobbel pris for et
dårligere tilbud, og de ser ingenting til tilskottene. Alle foreldre med
dagmamma-ordning vil altså være tjent med en ordning med privatisering
hvor det pedagogiske tilbudet bedres uten at det vil koste dem noe mer p.g.a.
at også de nå får nyte godt av de statlige tilskottsordninger.

Private barnehager synes idag å drive med mindre ressursbruk enn
kommunale uten vesentlig svakere pedagogisk tilbud. Besparelsen
ligger først og fremst i lavere lønnskostnader pr. barn ved å ta opp
maksimalt antall barn innenfor regelverket og redusere
personellkostnadene hvor det er mulig.

For samlede offentlige utgiftervil f.eks. en økning på 15 000
offentlige barnehageplasser pr. årskull gi en vekst i årlige offentlige
utgifter på over 5 milliarder (eksklusive kapitalsubsidieringen
gjennom Husbanken som maksimalt første året ville gi rundt
1/2 milliard i rentesubsidier). Med privat drift vil de statlige utgifter
beløpe seg til 1,5 milliarder (driftstilskott og fradragsrett).

Dersom kommunene skal forhindre denne privatiseringstrenden må
de lage driftsopplegg som blir billigere, øke takstene og opprette
mange nye plasser. Politisk har det frem til idag vist seg vanskelig å
øke takstene, organisatorisk vanskelig å gjennomføre tiltak for å
redusere driftskostnadene og den kommunale økonomi idag tillater
ikke oppretting av mange nye kommunale plasser. Hvis ikke
kommunene greier å endre disse forhold i fremtiden kan deres rolle
i barnehagedrift reduseres til kjøp av plasser fra private barnehager
som tilbys billigere til familier i en vanskelig sosial situasjon. Statlige
støtteordninger gjør private barnehager til halvoffentlige
institusjoner mens kommunal deltakelse kan etablere totariffsystem
med reduserte priser på sosiale indikasjoner.



Aktuell kommentar:

Hovedflyplass delt

Som en langsiktig løsning på hovedflyplassaken har de alternativ som
innebærer at trafikken deles mellom Fornebu-Gardermoen, ikke blitt møtt med
stor støtte: Samferdselsdepartementet har gått inn for en «ren» Gardermoen-
løsning, mens f.eks. flyselskapene støtter bygging av ny flyplass på Hurum.

I denne kommentaren vil det allikevel bli argumentert for at med et fornuftig
og fleksibelt delingsmønster, hvor transferreiser mellom flyplassene ikke er
nødvendige, og hvor flere reisemål er tilgjengelige fra begge flyplasser — vil
passasjerenes interesser bli best tjent med alternativet Delt trafikk. Alternativet
vil dessuten være den langsiktige løsning som vil gi det offentlige de laveste
investeringskostnader.

Samtidig er det nødvendig å forklare flyselskapenes sterkt negative hold-
ning til en delt løsning i flyplassaken. En slik forklaring kan bli funnet ved å
analysere hvilken innvirkning flyplassalternativene har på markedet for fly-
reiser.
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I Asheim (1987a) argumenterte jeg
for at en løsning av hvor trafikken
deles mellom Fornebu og Gardermo-
en, er et aktuelt alternativ i hovedfly-
plassaken. Dette til tross for den ne-
gative vurderingen som Stortings-
melding nr. 55 (1986-87) gir dette
alternativet. Min argumentasjon var
basert på de følgende to hoved-
punkter:

(1) St.m1d. nr. 55 presenterer tall
som ikke er sammenlignbare, ved at
Fornebu anvendes lenger i sin nå-
værende rolle for de «rene» løsnin-
gene enn for den delte. Retting av
denne feilen bedrer økonomien for
alternativet Delt trafikk med 1,5 mrd.
1985-kroner (nåverdi neddiskontert
til 1987).

(2) For å vurdere en delt løsning må
det følgende spørsmålet besvares:

* Jeg takker Kjell Erik Lommerud og Siri
Pettersen Strandenes for nyttige kommentarer.

1 ) Geir B. Asheim er Ph.D fra 1979, er nå
førsteamanuensis ved Norges Handelshøy-
skole.

Hva representerer en fornuftig deling
av trafikken mellom Fornebu og Gar-
dermoen? St.m1d. nr. 55 går ut fra at
den naturlige løsningen er å la innen-
landstrafikken avvikles fra Fornebu
og utenlandstrafikken fra Gardermo-
en. I Asheim (1987a) beskriver jeg et
revidert delingsmønster hvor Garder-
moen blir det nye knutepunktet i fly-
trafikken, men hvor Fornebu allikevel
betjener en stor del av trafikken til/fra
Oslo. Dette vil ytterligere bedre øko-
nomien for Delt trafikk med 0,5 — 1,0
nild. 1985-kr (neddiskontert til 1987).

Jeg vil i det følgende komme nær-
mere inn på disse to punktene og
også diskutere andre relevante mo-
menter.

IKKE SAMMENLIGNBARE TALL
I St.m1d. nr. 55 blir alternativene

Gardermoen, Hurum, Fornebu og
Delt trafikk (med 5,5 mill. passasjerer
pr. år som «tak» på Fornebu) vurdert
mot hverandre. For alternativene
Gardermoen, Hurum og Fornebu for-
utsettes det at nåværende trafikkdel-
ing mellom Fornebu og Gardermoen

Geir B. Asheim

(charter- og interkontinental trafikk
på Gardermoen, øvrig trafikk på For-
nebu) opprettholdes fram til 1995.
For alternativet Delt trafikk blir det
imidlertid forutsatt at utenlandstrafik-
ken blir overført til Gardermoen
allerede i 1990. (Dette belegges en-
klest ved å sammenligne tabellene
D.2.2, D.3.8 og D.3.9 i Luftfartsver-
kets utredning med tabellene 4.4, 4.5
og 4.7 i St.m1d. nr. 55).

St.m1d. nr. 55 kvantifiserer og verd-
setter følgende faktorer:

— Investeringer i flyplass og veier
— Flyselskapenes 	 driftskostnader,

og kjørekostnader på vei
— Tidskostnader.

Det at man for Delt trafikks ved-
kommende på et tidligere tidspunkt
flytter trafikk fra Fornebu til Garder-
moen, betyr selvsagt økte kjøre- og
tidskostnader for dette alternativet.

Fra et metodisk synspunkt er det
viktig at valget av løsning etter 1995
ikke blir påvirket av at forskjellige for-
utsetninger er lagt til grunn i årene
fram til 1995. Hvis man derfor forut-
setter nåværende trafikkdeling helt
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Neddiskontert til 1987 (7% pa.). Differan-
ser i forhold til Gardermoen ved den alter-
nativw.d6lbingsmOdef(Qr,
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Kilder: Hovedflyplass i Oslo-området, Luftfartsverket, 1986, St. meld.
nr. 55 (1986-87) og egne anslag for den foreslåtte delingsmodellen.

Fornebu

fram til 1995 også for Delt trafikk, blir
det totale samfunnsøkonomiske re-
sultatet for dette alternativet, neddi-
skontert til 1987, forbedret med 1500
mill. 1985-kr. Denne forbedringen fo-
rer i seg selv til at Delt trafikk får
lavere samfunnsøkonomiske kostna-
der enn Hurum (se Asheim, 1987a,
Tabell 2).

ET BEDRE DELINGSMØNSTER
Det delingsmønster som jeg fore-

slår i Asheim (1987a), går ut på å
bruke Fornebu til mest mulig av den
trafikk som kun skal til og fra Oslo,
mens Gardermoen blir knutepunkt
for den øvrige trafikk. Dette oppnås
ved at Fornebu betjener ruter hvor
det er mulig å skille trafikken til/fra
Oslo fra trafikken gjennom Oslo. En
konkret utforming er å la Fornebu
opprettholde forbindelser til de stør-
ste byene i Sør-Norge (Trondheim,
Bergen, Stavanger, Kristiansand), og
til Kobenhavn. Gardermoen betjener
så direkte ruter til de øvrige innen-
landske og utenlandske destinasjoner,
pluss et par daglige ruter til de oven-
fornevnte byene. Med direkteruter fra
Vestlandet/Sørlandet til Trondheim
og Kobenhavn, samt mellom Trond-
heim og Kobenhavn, elimineres be-
hovet for transferreiser mellom For-
nebu og Gardermoen.

Forslaget utnytter at de historiske
forutsetninger (ved at sjøtransport
har vært bestemmende for de geo-
grafiske relasjoner) har gitt Norge en
flyrutestruktur som er langt mindre
radial enn den f.eks. er i våre nabo-
land.

Det kan hevdes at en slik trafikk-
deling på en urettferdig måte rammer
reisende fra Nord-Norge. Gitt at ut-
gangspunktet er at Fornebu ikke kan
bygges ut til å betjene alle trafikanter,
må det imidlertid være bedre at i alle
fall noen drar nytte av flyplassens
sentrale beliggenhet. Dessuten, i re-
lasjon til den <<rene» Gardermoen-
losningen er forslaget gunstig også
for folk fra Nord-Norge ved at disse
kan nå Fornebu via Trondheim.

Forslaget gir likeledes mulighet for
å nå utlandet fra Fornebu ved flybytte
i Kobenhavn. SAS har hevdet (se
Watle, 1987) at dette gir selskapet et
konkurransefortrinn som strider mot
luftfartsavtaler med andre land, fordi
det — i motsetning til utenlandske sel-
skaper — kan kanalisere utenlands-
trafikk via Fornebu og Kobenhavn.
Forslaget innebærer imidlertid ikke at

SAS favoriseres i forhold til uten-
landske selskaper på ruter ut fra
Skandinavia. P.g.a. stor frekvens vil
det videre finnes flyvninger Fornebu-
Kobenhavn som korresponderer
godt med utenlandske selskapers ru-
ter ut fra Kobenhavn. Dessuten, hvis
løsningen allikevel er uakseptabel,
kan enkelte utenlandske selskaper
som kompensasjon få en daglig rute
fra Fornebu via Kobenhavn til en
ikke-skandinavisk destinasjon, med
trafikkrettigheter på Fornebu—Kroben-
havn. (Idag har Swissair en slik rute
på Genève.) En slik kompensasjon vil
ikke endre selve delingsmonsteret.
Endelig, fordelen ved å kunne fly til
utlandet fra Fornebu begrenses ved
at flybytte i Kobenhavn er nødvendig.
Ved å fly fra Gardermoen vil dette
kunne unngås for de aller fleste euro-
peiske destinasjoner. Tilgjengelighet
fra Gardermoen oppveier derfor del-
vis Fornebus nærhet. I tillegg kan
luftfartsavgiftene settes lavere på
Gardermoen enn på Fornebu. (En
slik bruk av prismekanismen kan
også begrunnes ut fra de eksterne
støyvirkninger, og har den effektivi-
tetsmessige fordel at det i storre grad
er reisende i yrke — som verdsetter
spart reisetid høyere — som vil bruke
Fornebu.)

Vi ser at alternativet Delt trafikk er
klart bedre enn Hurum og spesielt
Gardermoen samfunnsøkonomisk
sett; bare den rene Fornebu-løsnin-
gen har lavere kostnader. Dette kan
synes overraskende gitt at det i kost-
nadstallene er forhold som reflekterer

Et slikt alternativt delingsmonster
er samfunnsøkonomisk sett gunstig
fordi:

Nord-Norge-ruter til/fra Gardermo-
en og de fleste Kobenhavnruter til/
fra Fornebu betyr lavere flydrifts-
kostnader enn Stortingsmeldin-
gens delingsmonster.

— Transferreiser mellom flyplassene
elimineres og mange destinasjo-
ner blir tilgjengelige fra begge fly-
plassene, noe som reduserer kjo-
re- og tidskostnadene ved tilbrin-
gerreiser.

Basert på Luftfartsverkets utredning
har jeg i Asheim (1987a) anslått at
disse besparelser forbedrer økono-
mien for alternativet Delt trafikk med
850 mill. 1985-kr. (neddiskontert til
1987).

SAMFUNNSØKONOMISKE
NØKKELTALL

Gitt at Fornebu—for alle alternative-
nes vedkommende—blir beholdt i sin
nåværende rolle i inte. rimsperioden,
og det reviderte delingsmonsteret
beskrevet ovenfor velges for Delt tra-
fikk, oppnås følgende samfunnsøko-
nomiske nøkkeltall (se Asheim,
1987a):

at det er lite ønskelig å dele trafikken
på to flyplasser (som et tillegg i flysel-
skapenes driftskostnader som av-
speiler de økte kostnadene ved å
måtte operere på to plasser). Flere
forhold trekker i motsatt retning: (1)
Ved en delt løsning får man maksi-
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malt ut av de installasjoner som fin-
nes idag. Blant annet vil man i over-
skuelig framtid kunne avvikle trafik-
ken på den nåværende rullebanen
på Fornebu og en utbygget rullebane
på Gardermoen. (2) Ved en delings-
modell hvor transferreiser mellom fly-
plassene ikke er nødvendige og hvor
mange destinasjoner er tilgjengelige
fra begge flyplasser, reduseres til-
bringerreisenes lengde. (Merk i den-
ne forbindelse at Delt trafikk under
slike forutsetninger har har lavere
tidskostnader enn Hurum.)

Ved rangering av de forskjellige
lokaliseringsalternativer er det nød-
vendig å supplere en slik samfunns-
økonomisk analyse gjennom å ta
hensyn til forhold som kalkylen ikke
fanger opp:

Støy. Ved alternativet Delt trafikk vil
støyproblemene rundt Fornebu i stor
grad kunne løses ved at rutene herfra
blir betjent med de støysvakere fly-
typer som vil bli tatt i bruk i årene
framover. (Se ellers Ashelm, 1987a).

Militær anvendelse av Gardermoen.
Dette skrives før innstillingen fra
Jagerflyplassutvalget foreligger. Fore-
løpige meldinger i pressen (Aften-
posten 1988.01.07) tyder imidlertid
på at en delt løsning (i motsetning til
en «ren» Gardermoen-løsning) kan-
skje ikke krever bygging av en ny
jagerflyplass.

Regional utvikling. Delt trafikk vil i
motsetning til Hurumalternativet bi-
dra til en positiv regional utvikling på
Romerike.

Trafikkforhold. Sammenlignet med
Gardermoen vil ved Delt trafikk langt
færre passasjerer måtte krysse Oslo
på vei til flyplassen(e).

Operative forhold. Både Fornebu og
Gardermoen har mindre tåke enn
Hurum. Ved Delt trafikk på Fornebu
og Gardermoen vil utvikling av nye
landingssystemer kunne lette kon-
trollen av det felles luftrom over fly-
plassene (se Hernaes, 1987).

Grunnforhold på Gardermoen. Byg-
ging av en rullebane nr. to på Gar-
dermoen er ikke nødvendig ved al-
ternativet Delt trafikk gitt den
trafikkutvikling som St.m1d. nr. 55 har
lagt til grunn.

Slike ikke-verdsatte virkninger sy-
nes altså ikke å tale i disfavør av Delt
trafikk i sammenligning med Garder-
moen og Hurum.

BILLETTPRISER FOR
PASSASJERENE

Hvilken konsekvens har lokalise-
ringsvalget for de billettpriser som
passasjerene i framtiden vil stå over-
for? Dette spørsmålet ble aktualisert i
fjor host da SAS — i forbindelse med
Samferdselskomitéens behandling av
flyplassaken — antydet at en delt løs-
ning ville fore til en ca 20% økning av
billettprisene innenlands (jfr. VG
1987.10.15, Skarstein i Bergens Tid-
ende 1987.10.29, Aas i Aftenposten
1987.11.04).

I utgangspunktet er det av betyd-
ning å slå fast at billettprisen er bare
en del av de kostnader som en fly-
passasjer står overfor; kjøre- og tids-
kostnader i forbindelse med tilbrin-
gerreiser er også en viktig faktor. Det
er også viktig å være klar over at
billettprisene påvirkes av i hvilken
grad luftfartsavgiftene avspeiler in-
vesteringskostnadene ved flyplass-
utbygging.

Diskusjonen om framtidige billett-
priser ved de forskjellige alternativer
kan ta utgangspunkt i Tabell 1. Det er
imidlertid nødvendig å skille ut veiin-
vesteringer og kostnader i forbin-
delse med tilbringerreiser. Hvis det
antas at flyplassinvesteringer full-
stendig slår ut i høyere billettpriser
gjennom luftfartsavgifter, vil konklu-
sjonen bli at billettprisene i liten grad
påvirkes av om Hurum, Gardermoen
eller Delt trafikk blir valgt. Hurum har
riktignok mye lavere driftskostnader
for flyselskapene, men dette opp-
veies i betydelig grad av at store
flyplassinvesteringer overveltes på
passasjerene.

Det kan allikevel være grunn til å
foreta en mer detaljert analyse av de
kostnadsforhold som selskapene vil
stå overfor ved de ulike lokaliserings-
alternativer. Dette henger sammen
med at selskapene har hevdet at
Luftfartsverket (1986) har anslått
merkostnadene ved en delt opera-
sjon for lavt. Dessuten bør markeds-
messige forhold trekkes inn i denne
sammenhengen. Det er en slik mer
detaljert kalkyle som er grunnlaget
for SAS' nevnte antydning om en
20% okning i billettprisene innen-
lands ved alternativet Delt trafikk (jfr.
SAS, 1985).

SAS' kalkyle ble imidlertid utført for

å beregne merkostnadene ved de-
ling av trafikken i 1988 sammenlignet
med fortsatt bruk av Fornebu. Kalky-
len er derfor lite egnet til å vurdere
virkningene på billettprisene ved Delt
trafikk som en permanent løsning.
Dette skyldes tre forhold:

(1) Det relevante sammenlignings-
grunnlag for Delt trafikk som en per-
manent løsning, er ikke fortsatt bruk
av Fornebu, det er Hurum eller Gar-
dermoen. SAS' kalkyle tar derfor ikke
hensyn til at flytting til en ny flyplass
innbærer store investeringskostna-
der som isolert sett vil slå ut i høyere
billettpriser.

(2) SAS (1985) legger til grunn et
delingsmonster med innenlandstra-
fikk fra Fornebu og utenlandstrafikk
fra Gardermoen. Ovenfor er det be-
skrevet et delingsmonster som er
mer hensiktsmessig for flypassasje-
rene. Som en sidevirkning vil dette
også gi en mer rasjonell utnyttelse av
fly og mannskaper enn det SAS forut-
setter i sin beregning.

(3) SAS' kalkyle forutsetter deling
allerede i 1988. Ved deling av flytra-
fikken i midten av 1990-årene vil
både Fornebu og Gardermoen etter
prognosene ha den samme stør-
relsesorden som Fornebu hadde i
1985. Det er derfor grunn til å tro at
deling ved et slikt senere tidspunkt i
mindre grad vil virke inn på hvor ra-
sjonelt stasjonsdriften vil kunne av-
vikles.

Med utgangspunkt i SAS' kalkyle
har jeg (i Asheim, 1987b) forsøkt å
beregne SAS' merkostnader ved Delt
trafikk når sammenligningsgunnlaget
er Gardermoen, og når i tillegg det
delingsmosteret som er beskrevet
ovenfor, legges til grunn. Denne be-
regningen tyder på at merkostnade-
ne-ved Delt trafikk mer enn oppveies
av de fordeler passasjerene har av
fortsatt å kunne bruke Fornebu.

FLYSELSKAPENES HOLDNINGER
Selskapenes sterke motstand mot

Delt trafikk og deres sterke engasje-
ment for Hurum krever en forklaring.
Er det grunn til å tro at selskapenes
interesser ikke faller sammen med de
samfunnsøkonomiske vurderingene?

Det er i utgangspunktet klart at
f.eks. støy- og regionale virkninger er
eksterne i forhold til selskapene. Det
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må derfor være en politisk oppgave å
trekke slike forhold inn i vurderingen.
Det interessante spørsmålet er derfor
om flypassasjernes interesser nød-
vendigvis vil bli tatt vare på i selska-
penes vurderinger av lokaliserings-
alternativene.

Poenget er at et lokaliseringsvalg
og den rutestrukturen som følger
med et slikt valg, i stor grad påvirker
selskapenes posisjonering i marke-
det relativt til sine konkurrenter. Som
Knutsen (1987) påpeker, kan det
være grunn til å trekke Torp flyplass
ved Sandefjord inn i flyplassdebat-
ten. Hvis Hurum ikke blir valgt, vil
nemlig denne flyplassen til en viss
grad betjene det sør-vestre Oslo-
fjord-området. Delt trafikk er da å
betrakte som et 3-flyplassalternativ,
Gardermoen som et 2-flyplassalter-
nativ, mens det er Hurum som nær-
mest blir et 1-flyplasalternativ. Det er
videre naturlig å tro at jo flere flyplas-
ser som betjener en region, desto
større del av trafikken vil fly med se-
kundærruter i regi av mindre selska-
per. Dette kan — til tross for høyere
sete-kilometer-kostnad — være en ut-
vikling som tjener flypassasjerene
ved at tilbringerreisene forkortes. Det

kan allikevel ses på som en trussel
fra større flyselskapers side fordi det
undergraver de store selskapenes
markedsandeler og åpner for større
konkurranse. Problemet er generelt
at passasjernes kjøre- og tidskostna-
der for tilbringerreisene, bare på en
svært indirekte måte inngår i selska-
penes kalkyler, medmindre andre
selskaper kan tilby et produkt (fra en
annen og nærliggende flyplass) som
reduserer disse kostnadene.

SAS' sterke motstand mot det de-
lingsmonster som er beskrevet oven-
for, kan dessuten ha sammenheng
med konkurranseforholdet til Braat-
hens SAFE. Delingsmønsteret forut-
setter at Fornebu, Kjevik, Sola, Fles-
land, samt flyplassene på Nordvest-
landet, skal ha forbindelse til Nord-
Norge via Trondheim. Problemet fra
SAS' synsvinkel er at rutene fra de
nevnte flyplassene til Trondheim idag
domineres av Braathens. Delings-
mønsteret vanskeliggjør derfor vide-
re utvikling av SAS' rutestruktur, hvor
tilknytning mellom Sor-Norge og
Nord-Norge skjer via Oslo. Bruk av
Trondheim som knutepunkt vil imid-
lertid kunne tjene passasjerenes inte-
resser ved at flytiden reduseres.

Delingsmønsteret vil på tilsvar-
ende måte kunne tjene utenlands-
passasjerer fra de største provinsby-
ene i Sør-Norge, ved at disse i større
grad vil kunne tilknyttes utlandet i
København (evt. Amsterdam, Lon-
don) istedet for i Oslo (som SAS'
hovedstrategi tilsier).
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Aktuell kommentar:

Utsiktene for inter-
nasjonal ekonomi
etter borskrakkee

Borskrakk og dollarfall har gitt sterke signaler om at den økonomiske politikken
i de ledende industrilandene må legges om. Hvis ikke dette skjer, så vil
markedene sørge for en tilpasning som reduserer de vedvarende ubalansene i
internasjonal økonomi. En slik tilpasning kan bli dyr i form av lav produksjon og
høy arbeidsløshet. Risikoen for at vi står overfor et markert tilbakeslag i
verdensøkonomien har okt. Hvor sterkt tilbakeslaget vil kunne bli og hvor raskt
det vil kunne komme, kan ikke sies med sikkerhet. Det som derimot er langt
klarere, er at stilt overfor en slik mulig utvikling, ligger Norge dårlig an. Ikke
bare vil eksportmarkedene vokse svakt. Press nedover på oljeprisene og
hardere konkurranseklima for tradisjonelle eksportnæringer vil forsterke pro-
blemene. Samtidig har man gjennom høyt kostnadsnivå og sterk etterspørsels-
vekst bevilget seg en levestandard som ikke står i forhold til produksjonsresul-
tatene. Eksterne begivenheter (som f.eks. OPEC I og II) har flere ganger etter
krigen gjort at Norge har unngått økonomiske vanskeligheter som andre
industrinasjoner har mot Om krisen i internasjonal økonomi tiltar, er det
vanskelig å se at noe lignende vil skje denne gang.

AV AMUND UTNE
OG TUOMAS SUKSELAINEN 2

1. En ny situasjon
Forste del av 1987 var preget av
vedvarende ubalanser i internasjonal
ekonomi og en klart svakere vekst
enn tidligere antatt. Det ble fra man-
ge hold pekt på en klar fare for ytter-
ligere svekkelse av utviklingen der-
som ikke de ledende landene la om
politikken. Noen umiddelbar nedkjo-
ling av den økonomiske aktiviteten
skjedde imidlertid ikke i løpet av
sommeren. Således antok IMF i sin
siste rapport fra september at veks-
ten i industrilandene samlet sett ville
ligge rundt 2 1/2 prosent både i 1987
og i 1988. Risikoen for en raskt av-
demping i veksten ble også av man-
ge ansett for å være noe mindre enn
tidligere.

Artikkelen er datert 18. desember 1987.
2 Både Amund Utne og Tuomas Sukse-

lainen arbeider i EFTAs økonomiske avdeling.

Samtidig var det klart at selv om
betydelige endringer hadde funnet sted
i handelsstrommene målt i volum, så
fortsatte ubalansene i de tre store
landenes utenriksokonomier. Bare i
Japan kunne det konstateres en viss
nedgang i driftsbalanseoverskuddet
i løpet av 1987. Nedgangen i infla-
sjonstakten hadde stoppet opp i de
fleste land. Likevel ble det ikke ansett
som særlig sannsynlig at inflasjonen
ville skyte ny fart. Unntaktet var USA
hvor økende renter ga et uttrykk for
forventninger om tiltagende inflasjon.

Skjorheten i valutakursregimet, ba-
sert på den såkalte «Louvre-avta-
len», var åpenbar ved begynnelsen
av oktober. Det ble klart erkjent at om
de viktigste valutakursene skulle kun-
ne holde seg innenfor de gitte ram-
mer, måtte en sterkere omlegging av
politikken til. Et vesentlig tiltak ville
være å redusere det amerikanske
budsjettunderskuddet. De tiltakene
som ble gjennomfort i slutten av sep-
tember, innenfor rammen av Gramm-
Rudmann-Hollings-loven, ble imidler-
tid ikke ansett for å gjøre særlig mer

Amund Utne

Tuomas Sukselainen

enn å hindre at budsjettunderskud-
det økte i inneværende budsjettår og
pekte for øvrig mot en meget usikker
utvikling i amerikanske offentlige
finanser i etterfølgende år. I Japan
var ' det klare tegn på at innenlands
etterspørsel var på vei oppover, del-
vis som folge av de finanspolitiske
tiltak som regjeringen nylig hadde
gjennomfort. Det ble ansett som nød-
vendig at denne høyere veksten ble
vedholdt fremover. Samtidig var det
klart at innenlands etterspørsel i
Tyskland måtte styrkes.

Sammenbruddet på verdens ak-
sjebørser den 19. og 20. oktober har
nødvendiggjort en revurdering av de
økonomiske utsiktene og politikkut:-
formingen. Så langt er det klart at
offentliggjorte endringer i de økono-
miske vekstanslagene har vært for-
holdsvis beskjedne. OECD sekretari-
atet har anslått at børskrakket vil re-
dusere veksten i BNP i USA med
omlag 1/2 prosent i 1988 og 1 prosent i
1989. I hele OECD-området er det
tilsvarende anslått en reduksjon i den
økonomiske veksten på om lag 1/2
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prosent i begge år. Disse tallene er
imidlertid meget usikre og omfatter
bare en del av de antatte virkninger.

2. Utviklingen siden «Black Monday))
De to månedene siden midten av
oktober har i forste rekke vært karak-
terisert av betydelig finansiell ustabi-
litet. Aksjekursen falt med over 20
prosent i New York den 19. oktober. I
løpet av 24 timer hadde sammen-
bruddet spredd seg til nær sagt alle
viktige aksjemarkeder i verden. Fra
16. oktober til 15. desember falt in-
deksen for verdens aksjemarkeder
samlet med 13 prosent (beregnet av
Financial Times). Samtidig falt Dow
Jones-indeksen med 14 prosent. De
daglige endringer i aksjeprisene har
vært meget store, fra +10 prosent til
+9 prosent når alle aksjemarkeder er
regnet sammen og fra -÷-23 prosent til
+10 prosent på Wall Street.

I løpet av de siste 40 årene har det
vært ti klare fall i aksjene på Wall
Street. Den største nedgangen, fra
desember 1972 til september 1974,
var på hele 45 prosent. I gjennom-
snitt har verdifallet på aksjene vært
23 prosent. Hver nedgang har
skjedd forholdsvis gradvis. Gjen-
nomsnittlig har det gått 14 måneder
fra aksjeindeksen har vært på topp til
den har nådd bunn. Sammenlignet
med tidligere tilbakefall er det derfor
klart at sammenbruddet nå har vært
dypt og at det har skjedd raskt. Ak-
sjeindeksen på Wall Street nådde en
topp mot slutten av august. Torsdag
17. desember var den 29 prosent
lavere. Kapitalverdien av aksjeporte-
føljen var på toppen i august anslått
til 2900 milliarder dollar. Verdien er
nå mer enn 1000 milliarder dollar
lavere.

En viktig lærdom å høste siden
Louvre-avtalen ble inngått i februar
1987, synes å være at i fravær av
nødvendige endringer i underlig-
gende økonomiske forhold, innebæ-
rer forsøk på å styre valutakursutvik-
lingen stort sett til at ustabilitet forsky-
ves til andre markeder. I løpet av
våren og sommeren ble noe av pres-
set fra valutamarkedene overfort til
kredittmarkedene særlig gjennom
økte renter på obligasjoner i USA og
Japan. Fra midten av oktober er det
aksjemarkedene som har hatt støy-
ten. Samtidig med at aksjemarkede-
ne brøt sammen økte etterspørselen
etter sikre statspapirer, noe som
presset prisene på disse opp og ren-

teavkastningen ned. I USA gikk ren-
ten på tre måneders Treasury Bills
ned fra 6.9 prosent den 16. oktober til
under 6 prosent. Avkastningen på
langsiktige statsobligasjoner i USA
falt fra 10.2 prosent til under 9 pro-
sent før den økte litt igjen i slutten av
november/begynnelsen av desem-
ber. Det tok imidlertid ikke lang tid før
urolighetene i valutamarkedene be-
gynte på nytt. Mot slutten av oktober
begynte dollaren å falle mot yen og
mark. Den 17. desember stod dolla-
ren i 1.62 tyske mark og i 126 yen
hvilket innebar en nedgang på ti til
tolv prosent i forhold til begge disse
valutaer siden 16. oktober.

Faren for en umiddelbar sterk kon-
traktiv virkning av børskrakket ble
raskt erkjent av Federal Reserve som
hurtig um-get for å øke likviditetstilfor-
selen. Også i andre land bidro de
pengepolitiske myndighetene til å
hindre at sammenbruddet på aksje-
markedet skulle forplante seg til and-
re markeder. Forholdsvis få skritt har
imidlertid blitt tatt med sikte på å lose
de mer grunnleggende problemer
som ligger bak urolighetene på ak-
sjemarkedene.

Forhandlinger mellom den ameri-
kanske administrasjonen og Kon-
gressen om reduksjonene i budsjett-
underskuddet ble startet opp like
etter at krisen i aksjemarkedet var et
faktum. Et kompromiss ble nådd etter
fire uker, men usikkerheten om bud-
sjettutsiktene er ikke vesentlig redu-
sert. Okt press på Vest-Tyskland for
en mer ekspansiv politikk medførte
en nedgang i rentenivået både der
og i andre europeiske land i slutten
av november og begynnelsen av
desember. Forbundsregjeringen har
også annonsert visse andre begren-
sede tiltak. Disse ulike tiltakene inne-
bærer naturligvis noen skritt i riktig
retning, men er ikke i seg selv tilstrek-
kelige for å bringe veksten i tysk oko-
nomi på fote.

3. Makroøkonomiske virkninger av
børskrakket
Fallet i aksjekursene påvirker den
realøkonomiske utviklingen direkte
på fire måter. For det første innebæ-
rer det en formuesreduksjon for hus-
holdningene og derigjennom en ned-
gang i det private forbruket. For det
andre vil svekkede salgsutsikter
kombinert med både redusert tilgang
på og økte kostnader ved egenkapi-
tal bidra til å redusere bedriftenes
produksjons- og investeringsplaner.

For det tredje vil banker og meglerfir-
maer kunne risikere å ga over ende
eller bli tvunget til å redusere omfan-
get av sin virksomhet. En fjerde og
mer indirekte faktor er at det betydeli-
ge fallet i aksjekursene og de sterke
fluktuasjonene i markedet bidrar til
okt usikkerhet og forutsetningsvis
svekket tiltro til den framtidige utvik-
lingen både blant forbrukerne og i
næringslivet. Vi vet heller ikke hvor-
dan den videre børsutviklingen vil bli.

Hvordan utviklingen faktisk vil for-
lope, avhenger i stor grad av hvilken
politikk som blir utformet i kjølvannet
av krisen. Det er tilstrekkelige fakto-
rer til stede som kan frembringe en
virkelig depresjon dersom feil fra
lignende situasjoner tidligere blir
gjentatt nå. Det er imidlertid god
sjanse for at en slik situasjon kan bli
unngått dersom de nødvendige oko-
nomisk-politiske tiltak blir tatt raskt og
med tilstrekkelig styrke og beslutt-
somhet. I så måte kunne det drama-
tiske budskapet fra sist oktober være
signalet som fikk politikerne i de le-
dende industrilandene til å gjennom-
fore tiltak som kunne fjerne de grunn-
leggende ubalansene i internasjonal
økonomi. De tiltak vi så langt har sett,
har imidlertid ikke vært særlig opp-
muntrende.

Utviklingen i aksjekursene brukes
ofte som en ledende indikator for den
realøkonomiske utviklingen. Det kan i
denne forbindelse pekes på at hvert
av de ti tilbakeslagene i amerikansk
økonomi etter krigen har begynt
gjennomsnittlig to til tre kvartaler etter
et prisfall i aksjemarkedet. Ikke i noe
tilfelle har perioden mellom omslag i
aksjemarkedet og et tilbakeslag i re-
aløkonomien vært over et år. Det har
imidlertid også vært slik at nedgang i
aksjemarkedet ikke alltid er blitt etter-
fulgt av et realøkonomisk tilbakeslag.
Det er med andre ord ikke slik at et
økonomisk tilbakeslag eller verre, en
økonomisk depresjon, er en uunngå-
elig konsekvens av et fall i aksjekur-
sene.

Det er grunn til å regne med at de
sterkeste formueseffektene av børs-
krakken vil bli registrert i USA hvor
det å sitte med aksjer er langt mer
utbredt enn i andre land (om lag en
fjerdedel av den voksne befolknin-
gen i USA sitter med aksjer). Når
man tar i betraktning at privat forbruk
utgjør 65 prosent av BNP, vil hus-
holdningenes reaksjoner på bors-
krakket være av avgjørende betyd-
ning. Mange kommentatorer har pekt
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på at den enkeltfaktor som sterkest
har påvirket konkunturoppgangen i
USA i de senere årene, har vært det
langvarige oppsvinget på børsen.
Gjennom folks oppfatning av å sitte
med en økende realformue har det
private forbruket okt. Nå har denne
positive formueseffekten forsvunnet
og blitt erstattet med en tilsvarende
negativ effekt.

Når man skal vurdere utsiktene
fremover, kan det være nyttig å se
hvordan utviklingen i husholdninge-
nes sparerate i USA har vært. Fra
1981 til 1986 var det nærmest en
uavbrutt nedgang i den personlige
spareraten. Som den nedenstående
tabellen viser, falt spareraten fra 7 1/2

Privat forbruk l

Sparerate 2 	. 	 •

Kapitalgevinster2

Virkningene av et skifte i spareraten
kan bli betydelig. For børskrakket var
det forventet en vekst på omlag 2 1/2
prosent i disponibel realinntekt i
USA. Med en utflating i spareraten
på om lag 4 prosent, noe som også
var forventet, ville privat forbruk også
øke 2 1/2 prosent. Hvis spareraten
derimot, som en folge av børskrak-
ket, skulle rake til 5 1/2 til 6 prosent, ville
privat forbruk stagnere. En ytterligere
okning i spareraten ville innebære en
nedgang i forbruket og ha en direkte
negativ virkning på produksjonen. Til
sammenligning var de amerikanske
husholdningenes gjennomsnittlige
sparerate 7.1 prosent for perioden
fra 1950 til 1984.

Som nevnt ovenfor, er fallet i verdi-
en på aksjene på New York-borsen
på omlag 1000 milliarder dollar fore-
lopig anslått til å redusere den øko-
nomiske veksten i USA med ca. 1/2
prosent i 1988 og 1 prosent i 1989. I
andre land må man regne med min-
dre virkninger enn i USA på grunn av
mindre utbredd aksjehold blant hus-
holdningene. Hvor store utslagene vil
være både i USA og i andre land er
imidlertid svært vanskelig å anslå,

prosent av disponibel inntekt i 1981
til under 4 prosent i 1986. Ifølge an-
slag fra Bank for International Settle-
ments falt særlig nedgangen i spare-
raten fra 6.3 prosent i 1984 til 3.9
prosent i 1986 sammen med en kraf-
fig okning i kapitalgevinstene ak-
sjemarkedet. Disse gevinstene anty-
der altså en forklaring på den relativt
sterke økningen som har kunnet regi-
streres i det private forbruket i USA.
Samtidig gir denne utviklingen en for-
klaring på hvorfor økningen i hus-
holdningenes gjeld ikke har begren-
set forbruksveksten (husholdninge-
nes gjeld har økt ca. 10 prosent pr. år
siden 1982 mens disponibel inntekt
har okt med 8 prosent årlig).

spesielt når endringene i kursver-
diene har vært så store. Det kan dog
pekes på at de beregningene som er
sitert, bare tar hensyn til de direkte
virkningene av formuesfallet på hus-
holdningenes forbruksetterspørsel.
Hva reaksjonene i næringslivet og
konsekvensene av disse vil kunne
være, er overhodet ikke forsøkt inn-
arbeidet. Men det kan ikke være mye
tvil om at svekkete salgsutsikter og
økte egenkapitalkostnader vil svekke
investeringsettersporselen. økte
økonomiske problemer for enkelte fi-
nansinstitusjoner, okt usikkerhet og
generelt manglende tillit til den frem-
tidige økonomiske utviklingen både i
næringsliv og blant husholdninger
gjor heller ikke fremtidsutsiktene ly-
sere. Virkningene av disse ulike fak-
torene må også regnes med når ut-
viklingen fremover skal vurderes.

Selv om de direkte virkningene av
børskrakket sannsynligvis vil være
svakere utenfor USA enn i USA, vil
andre land bli direkte påvirket av en
nedgang i etterspørselen i USA og
også av nedgangen i dollaren. Til
sammen vil de forskjellige vekst-
dempende faktorene gjensidig for-

sterke hverandre og videre svekke
den globale økonomiske utviklingen.
Mulighetene for fornyet press ned-
over på råvareprisene er et ytterlige-
re moment som kan trekke i samme
retning. Det samme gjelder om den
nedgangen i rentesatsen som har
funnet sted etter børskrakket skulle
bli snudd til en ny oppgang. Det er
m.a.o. betydelige risikofaktorer til
stede som gjor at de anslagene
OECD nylig har lagt fram om okono-
misk vekst i 1988 og 1989, rundt 2
prosent i OECD-området som helhet
og ikke mye over 1 1/2 prosent i Euro--
pa, må sies å være på den optimistis-
ke siden.

Generelt vil en avdemping av etter-
spørselen i USA kombinert med fallet
i dollaren øke konkurransen fra Nord--
Amerika på de europeiske markede-
ne. Sett fra enkelte av EFTA-lande-
nes og deriblant Norges synspunkt
kan slik konkurranse kanskje særlig
gjøre seg gjeldende for industrielle
råvarer og halvfabrikata. Slike varer
(SITC 2,5 og 6) står for nesten halv-
parten av EFTA-landenes eksport til
EF. For nordamerikanske produsen-
ter er det europeiske markedet på
mange områder forholdsvis margi-
nalt særlig når ettersporselsveksten i
USA er sterk. Dette har klart kunnet
observeres i nedgangen i nordameri-
kansk industris markedsandeler i
Europa. Siden begynnelsen av åtti-
tallet har amerikansk og kanadisk ba-
sisindustri mistet en tredjedel av sin
markedsandel på EF-markedene.
Samtidig har produsenter i EFTA-
landene okt sine markedsandeler
noe. Med avtagende ettersporsels-
vekst i USA og en nedgang i den for
tiden høye kapasitetsutnyttelsen hos
nordamerikanske produsenter, og
ikke minst på grunn av dollarfallet, er
det mulighet for betydelige fremstøt
på de europeiske markedene. Om-
fanget på den potensielle økte kon-
kurransen kan illustreres ved at tapet
av markedsandeler for nordameri-
kansk basisindustri på EF-markede-
ne i perioden fra 1980 til 1986 tilsva-
rer omlag 1/4 av EFTA-landenes eks 7

port til EF av lignende produkter.

4. Hva bor gjøres?
Børskrakket i oktober 1987 kan bli
betraktet som et kraftig varsko om at
det er fundamentale ubalanser i in-
ternasjonal økonomi som må rettes
opp. Selv om krisen klart vil ha en
vekstdempende virkning på kort sikt,
kunne den tjene det formål å frem-

Utviklingen i privat forbruk, sparerate og kapitalgevinster i amerikanske hus-
holdninger

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

1 Årlig prosentvis endring i volum
2 I prosent av disponibel inntekt

Kilde: Bank for International Settlements, Annual Report, June 1987, og OECD Economic Outlook
No. 41, June 1987
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tvinge vanskelige avgjørelser som
kan fjerne ubalansene. En depresjon
kan unngås, men det trengs beslutt-
somhet og internasjonalt samarbeid.
Erfaringer fra tidligere lignende situa-
sjoner kan i denne forbindelse spille
en positiv rolle både for å hindre
gjentagelse av feil og for å treffe de
riktige tiltakene.

En reduksjon i det føderale bud-
sjettunderskuddet i USA vil direkte
ha en negativ virkning på veksten og
vil således, isolert, styrke de negative
virkningene av krakket. Samtidig er
det en alminnelig oppfatning at en
slik reaksjon er helt nødvendig for å
gjenskape tillit til at en mer balansert
utvikling kan oppnås senere. Det er
således grunn til fortsatt å argumen-
tere for en finanspolitisk tilstramming
i USA. Når man har bedre faktisk
kjennskap til husholdningenes og
næringslivets reaksjoner på krakket,

kan politikken revurderes. Uten en
tilstramming vil budsjettunderskud-
det på nytt kunne stige til 200 til 300
milliarder dollar og nøre opp under et
ytterligere kraftig fall i dollarkursen.
Pengepolitikkens umiddelbare opp-
gave vil være å forhindre et sammen-
brudd i privat etterspørsel.

Generelt sett er argumentene styr-
ket for okt internasjonalt samarbeid
for å hindre et økonomisR tilbakeslag.
Markedene har gitt sterke signaler i
så måte, og det er neppe mye tid å
miste. I Japan er flere tiltak gjennom-
fort for å styrke den innenlandske
etterspørselen som nå vokser gans-
ke bra. I Europa derimot er de tiltake-
ne som hittil er gjennomfort, margina-
le. Ansvaret hviler i forste rekke på
Vest-Tyskland hvor en mer ekspansiv
finanspolitikk burde iverksettes, men
også mange andre land i Europa er i
stand til å stimulere sine økonomier

gjennom koordinerte aksjoner. Et
spesielt poeng som kunne fremhe-
ves i denne forbindelse er at en ikke
ubetydelig del av den veksten som
har vært i Europa i det siste ett til
halvannet året, har funnet sted i en
del av de sydeuropeiske landene og
i Storbritannia. Dersom det ikke kom-
mer i stand en kraftigere
ettersporselsvekst i andre land, vil
enkelte av disse landene måtte
stramme til på grunn av økende
betalingsbalanseproblemer.

De depressive virkningene av
børskrakket kan isolert fore til okt pro-
teksjonistisk press. Ser man tilbake til
tredve-årene, var det nettopp okt
proteksjonisme i USA (The Smoot-
Hawley Act) og etterfølgende mottil-
tak fra andre land, som sammen med
en kraftig pengepolitisk tilstramming
bidro til depresjonen. Disse erfarin-
gene skulle tale for seg selv.

Norsk Økonomisk Tidsskrift Et gammelt tidsskrift med nytt navn
Men Rocambole var ikke død . . .
Slik begynner gjerne den franske To-

manforfatteren Ponson de Terrail sine loo-
ker om den etterhvert svært så seiglivede
Rocambole, når han hadde vært så ube-
tenksom å ta livet av sin populære helt i
slutten av forrige bok. Nå skal ikke vi
sammenlikne Norsk Økonomisk Tidsskrift
med franske røverromaner fra forrige år-
hundre, men det er to klare paralleller
mellom helten i den ovennevnte roman-
serien og dette tidsskriftet; de er ikke så
lett å ta livet av og de daterer seg tilbake
til forrige århundre.

Nytt navn
Norsk Økonomisk Tidsskrift er et nytt

navn, men ikke noe nytt tidsskrift, det er
en direkte videreforing av Statsøkono-
misk Tidsskrift.
Da Statsøkonomisk Tidsskrift gikk inn
etter 1986-årgangen, var det fordi den
økonomiske belastning ble for stor for
utgiveren, Statsøkonomisk Forening.
Samtidig var det klart at bortfallet av det
tradisjonsrike tidsskriftet ville etterlate
seg et følbart savn. Det er ingen tvil om at
Statsøkonomisk Tidsskrift dekket et be-
hov i det norske økonomiske miljøet. Man
trengte et nasjonalt publikasjonsforum for
vitenskapelige arbeider som ikke helt
passet inn i de internasjonale økonomiske
fagtidsskriftene. Disse har i forste rekke
som oppgave å publisere original grunn-
forskning.

Sosialokonomenes Forening
At tidsskriftet nå gjenoppstår under

nytt navn er muliggjort ved at Sosialøko-

nomenes Forening i forståelse med Stats-
økonomisk Forening inntil videre overtar
som utgiver. Samtidig legges det opp til
en samkjøring og arbeidsdeling med for-
eningens tidsskrift Sosialøkonomen. So-
sialøkonomenes Forening vil dermed stå
som utgiver av to tidsskrifter: Sosialøko-
nomen og Norsk Økonomisk Tidsskrift.
De to tidsskriftene får en felles redaksjon
som fra og med januar 1988 vil bestå av
Rolf Jens Brunstad, Norges Handelshoy-
skole (ansvarlig redaktør), Torstein Bye,
Statistisk Sentralbyrå, Tor Hersoug, Insti-
tutt for økonomi NTH, Arild Hervik, More
og Romsdal Distriktshøgskole, Knut N.
Kjær, ECON, Kjell Lommerud, Norges
Handelshøyskole og Bent Vale, Norges
Bank.

Gammelt tidsskrift
Den redaksjonelle linje i det gjen-

oppståtte tidsskriftet vil være å fore tids-
skriftet videre etter de samme retningslin-
jer som ble trukket opp da den forrige
redaksjonen tiltrådte i 1974 (Se Statsøko-
nomisk Tidskrift 1974 ss If), og i tråd med
de framtidsperspektiver som den skisserte
i sin avskjedsartikkel (Se «Statsøkono-
misk Tidsskrift gjennom 100 år — en nek-
rolog», Statsøkonomisk Tidsskrift 1 986,
ss 122f). Det betyr at Norsk Økonomisk
Tidsskrift vil ta sikte på å trykke økono-
miske artikler både av empirisk og teore-
tisk art. Tidsskriftet tar imidlertid ikke sikte
på å bringe teknisk høyt spesialiserte bi-
drag med en begrenset lesekrets. Rent
teoretiske artikler bør enten være oversik-
ter der forfatteren gir innføring i emner av
almenn interesse, eller de bør være rettet
mot en konkret problemstilling av interes-

se for norske lesere. Tidsskriftet tilstreber
forøvrig å være et forum for empiriske
studier av norske økonomiske forhold, og
for analyse av — og debatt omkring —
norsk økonomisk politikk.

Presentasjonsmessig vil redaksjonen
tilstrebe at artiklene skal kunne leses
med utbytte av et noe bredere publikum
enn forskere og akademiske økonomer.
Det betyr ikke at man vil unngå teknisk
pregede artikler, men at slike artikler
også bør inneholde en intuitiv verbal
drøftelse av problemstillingen.

Kvartalsskrift
Det tas sikte på at tidsskriftet igjen skal

bli et kvartalsskrift. Dette skal skje gjen-
nom en gradvis opptrapping, slik at
1987-årgangen vil bestå av ett nummer
med utgivelse i månedskiftet januar/feb-
ruar i år. 1988-årgangen vil bestå av 3
nummer, mens 1989 vil bli en normal
årgang med 4 nummer.

Som en fortsettelse av Statsøkonomisk
Tidsskrift begynner Norsk Økonomisk
Tidsskrift med 101. årgang. Det er en
åpning som forplikter og som vi håper vi
kan leve opp til. Det er også naturlig i
denne forbindelse å rette en velfortjent
takk til den forrige redaksjonen, redaktø-
rene Agnar Sandmo og Victor Norman og
redaksjonssekretæren Tor Wergeland,
som gjennom å stå ansvarlig for 13 år-
ganger gjorde det mulig å nå den 1 00.

Abonnement på Norsk Økonomisk
Tidsskrift kan tegnes i Sosialøkonomenes
Forening, Storgt. 26,
tlf. 02-36 26 10

Abonnement koster kr. 125,- pr år.
(Studenter kr. 100,-).
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AV
GUNNVALD GRONVIK 1 )

Det er nå 50-år siden Jan Tinber-
gen publiserte den første okonome-
triske modellen av en nasjonal øko-
nomi (Nederland). Som rett og rime-
lig er fant en grunn til å markere dette
jubileet og Centraal Planbureau i
s'Gravenhage og De Nederlandse
Bank (Sentralbanken) i Amsterdam
sto som vertskap for en tre dagers
konferanse 21.-23. 'oktober 1987. I
tillegg til å delta i denne konferansen
tilbrakte jeg 20. oktober i Centraal
Planbureau.

Centraal Planbureau, 20. oktober
Institusjonen er den sentrale an-

vendte økonomiske forskningsinstitu-
sjonen i Nederland og sysselsetter
om lag 150 personer, av dem er halv-
parten akademikere, stort sett okono-
mer. Institusjonen holder til i et falle-
ferdig hus i en av Haags fornemme
bydeler. Den er lovt nytt bygg i løpet
av noen år og får derfor ikke penger
til takreparasjoner! Institusjonen,
som kan titulere seg som Nederlands
offisielle, vitenskapelige rådgivnings-
organ for økonomisk politikk, publise-
rer økonomiske prognoser og er en
aktiv og semi-uavhengig deltaker i
utforminga av den økonomiske poli-
tikken. For dette formålet har Plan-
byrået et utvalg makrookonometriske
modeller. I tillegg utføres det sektor-
studier og en har globale energi-
modeller m.v. Planbyrået har inntil
nylig hatt monopol på å utvikle og
drive makrookonometriske modeller.
På mange måter er det dermed na-
turlig å sammenlikne institusjonen
med Forskningsavdelinga i SSB.
Planbyrået har vært friere til å gi an-
slag for framtida og prognoser som

Gunnvald Grenvik er cand. oecon fra 1979,
og er nå forsker i Norges Bank.

avviker fra regjeringas enn det vi er
vant med fra Byrået i Norge.

Planbyrået har alltid stilt I-loge fag-
lige krav til sin virksomhet og ansatte
der har regelmessig gått over til aka-
demiske stillinger. Et eksempel er
Jan Tinbergen som var institusjonens
forste direktor. Da ha forlot direktor-
stillingen, ble han professor ved
Erasmus Universitetet i Rotterdam.
Strømmen ut i det akademiske miljøet
har vært så betydelig at på konferan-
sen ble det gjort poeng av det hver
gang de kunne vise fram en neder-
landsk professor som aldri hadde
jobbet ved Planbyrået! De I-loge fag-
lige kravene har medfort en meget
hog standard på dokumentasjonen
som det er all grunn til åta etter.

Freia-Kompass modellen.
Til bruk i den makrookonomiske

rådgiinga har Planbyrået tidligere
hatt årsmodellen Freia til analyser på
mellomlang sikt og kvartalsmodellen
Kompas til kortsiktige analyser. Beg-
ge modellene har integrert finans- og
realsida sjol om finansblokken ikke
har vært komplett i modellene tidlige-
re. De to modellene ble integrert til
kvartalsmodellen Freia-Kompass i
1985 (eller FK85). Begrunnelsen var
dels kostnadene ved å vedlikeholde
to modeller med nokså likt teoriinn-
hold og dels problemer med å sam-
ordne analyser på kort og mellom-
lang sikt fordi modellene ikke gir helt
like svar på samme spørsmål. I FK85
er finansmodellen komplett.

FK85 er dokumentert i van den
Berg et al (1987), og den monetære
submodellen i Hasselman et al
(1987). I realmodellen følger etter-
sporselen etter varer av et vanlig key-
nesiansk ettersporselssystem mens
tilbudet følger av en årgangsmodell
for realkapital. Av denne årgangsmo-
dellen kan en for den endogent be-
stemt kapasitetsutnyttelse avlede
(optimal) etterspørsel etter arbeids-

Gunnvald Grønvik

kraft. Tilbudet bestemmes av demo-
grafiske faktorer og arbeidsledighe-
ten. Faktisk sysselsetting bestemmes
som et veid gjennomsnitt av optimal
etterspørsel og tilbud slik at bedriften
holder på arbeidskraft gjennom lav-
konjunkturen. FK85 har både skatte-
og stonadsrelasjoner og modellens
endogene renter bestemmer offentlig
sektors renteutgifter. Det offentlige
budsjettunderskuddet er dermed en-
dogent i modellen.

Monetær sub-modell.
Den monetære sub-modellen var

temaet i mitt mote med Hasselman.
FK85 har i Brainard og Tobins (1968)
ånd en femsektors finansmodell med
fullt bokholderi for tolv objekter. Sek-
torenes netto finansinvesteringer og
statistiske feil er eksogene i forhold til
denne submodellen. For åtte objek-
ter settes prisene av en sektor som
aksepterer kvantumsbeslutningene
til de øvrige sektorene. For tre objek-
ter er det separate tilbuds- og etter-
spørselsrelasjoner og prisene juste-
res slik at markedene klareres. Det
siste objektet, sedler og mynt, er uten
pris og markedet klareres som en
konsekvens av det komplette bokhol-
deriet (Walras' lov). Modellen er esti-
mert slik at bokholderiet er automa-
tisk oppfyllt. I tidligere modellversjo-
ner var det estimert en «spreder»
som fordelte økosirkavvik på noen av
objektene, jf. Don (1982). «Sprede-
ren» er nå eliminert fordi den gjorde
det vanskelig å gjennomskue model-
lens virkemåte. Prisen ved dette er
imidlertid at de estimerte renteutsla-
gene er blitt svært små. Hasselman
antok at multikollinearitet systematisk

50-år med
økonometriske
modeller
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ville føre til underestimering av pris-
effektene. Dette problemet er økt ved
at en er gått fra en års — til en kvar-
talsmodell. De estimerte koeffisiente-
ne er derfor oppjustert slik at kvan-
tumsutslagene ved renteendringer er

samsvar med det en hadde i årsmo-
dellen tidligere. Hasselman la vekt
på at modellene måtte gi rimelige
resultater og opplyste at de nå kjørte
modellen på mellomlang sikt (åtte år
eller trettito kvartal) uten å måtte gri-
pe inn med «ad faktorer» for å få
priser eller kvantum til å vise rimelige
verdier.

De tre prisene som bestemmes i
samspillet mellom tilbud og etter-
sporsel er den innenlandske obliga-
sjonsrenta (kapitalmarkedsrenta),
statssertifikatrenta (pengemarkeds-
renta) og prisen på nettofordringer
på utlandet (valutamarkedet). På dis-
se rentene «henger» modellens øvri-
ge renter. På grunn av Nederlands
svært åpne ekonomi spiller sjølsagt
de eksogene internasjonale rentene
og den eksogene USD/DEM valuta-
kursen en sentral rolle for å stabilise-
re modellen. Den endogene valuta-
kursen beskriver NLGs variasjon
rundt DEM innafor svingningsmargi-
nene i EMS.

FK85s finansmodell er en praktisk
gjennomforing av opplegget til
Brainard og Tobin (1968). Omrisset
av finansmodell i RIKMOD (jf. Grøn-
vik og Jansen (1987)) er helt ut i
samsvar med opplegget i FK85 som
dermed uten tvil vil være en betyde-
lig kilde til inspirasjon og til videre
studier i Norges Banks modellarbeid.

Verdens modell.
Internasjonale finansielle variable

spiller en sentral rolle i FK85s finans-
blokk og den realøkonomiske utvik-
lingen internasjonalt spiller en stor
rolle for Nederlands eksport og im-
port. For Centraal Planbureaus prog-
nosevirksomhet er det dermed av-
gjørende å kunne forklare utviklingen
i verdensøkonomien på en god måte.
Som et hjelpemiddel har en utviklet
en verdensmodell med fem regioner
(USA, Vest-Tyskland, Rest-OECD,
OPEC og resten av verden) for inter--
nasjonalt varebytte og kapitalmarke-
der. Min andre sesjon i Haag var
med den internasjonale divisjonen.
Verdensmodellen og planlagte revi-
sjoner av regionene i nær framtid ble
gjennomgått. Interesserte henvises

til Besseling og Brandsma (1987) for
en anvendelse på koordinering av
internasjonal politikk.

Economic Modelling Conference,
21.-23. oktober

Konferansen samlet ca. 400 delta-
kere. Av dem var 250 fra Nederland
og de fleste tilreisende fra Europa.
Fra Norge var det sju deltakère og de
sentrale modellbygger- og -bruker-
miljøene var representert. De to for-
ste dagene var det plenumssesjoner
med sju inviterte bidrag og en panel-
debatt. Paperene holdt jevnt over et
hogt nivå. Det var to kommentarer til
hvert av paperne og her hadde en
virkelig fått tak i topper. Bidragene
og de inviterte diskusjonsinnleggene
vil bli trykt i ei bok fra konferansen
som etter planen skal komme ut i
mars 1988.

Konferansens tredje dag ble det
lagt fram seks innsendte papere i tre
parallelle sesjoner. Dessuten ble pro-
gramvare for tre nederlandske mo-
deller FK85, sentralbankmodellen
MORKMON og modellen SECMON
som utvikles og drives ved Universi-
tetet i Amsterdam demonstrert.

Konferansen ble åpnet av Prins
Claus. Han er representantskaps-
medlem i sentralbanken og General-
inspektør for u-hjelps samarbeid i
Utenriksdepartementet. Utviklings-
problemene fikk betydelig plass i åp-
ningstalen, som også inneholdt en
kongelig vurdering av kursfallet i
New York og Amsterdam. En kan
trygt si at både for innhold og fram-
foring var talen en ekstrem, positiv
outlier i klassen for kongelige åp-
ningstaler.

Nederlandsk modellbygging.
Forste dag var ellers i stor grad viet

nederlandsk modellbygging. A.P.
Barten ga en historisk oversikt over
nederlandske modeller fra Tinber-
gens 1936 modell til både FK85 og
konkurrentene (sentralbankmodellen
MORKMON m.v.) i nyere tid. Han
hadde reestimert 1936 modellen og
funnet noen feil i tredje desimal. Mo-
dellen ble i sin tid estimert uten andre
hjelpemidler enn papir og blyant og
beregningsarbeidet var en viktig
kostnad å ta hensyn til ved enhver ny
variabel som skulle proves. J.C. Sie-
brand gikk gjennom bruken av mo-
deller til formulering av økonomisk
politikk i Nederland, hvordan model-

lene hadde forandret seg i respons til
nye økonomiske problemer Neder-
land sto overfor, og svakhetene mo-
dellene fortsatt hadde. G. d'Alcanta-
ra sammenliknet de tre viktigste ned-
erlandske modellene ut fra tre bak-
grunnspapere der modellbyggerne
har presentert modellene og svart på
et utvalg like spørsmål gjennom si-
muleringseksperimenter. I den siste
sesjonen første dag trakk R.G. Bod-
kin fram utviklingstrekk ved modell-
bygging i noen andre europeiske
land. Et par av utviklingstrekkene
kommer jeg tilbake til i siste avsnitt.

I diskusjonen trakk Kenneth Wallis
fram behovet for «glasnost» (Apen-
het) i modellbygging. Modellbygger-
ne må legge åpent fram alt som gjø-
res og det må utvikles et metodisk
apparat for å sammenlikne og etter-
prove modellene. Wallis reklamerte
deretter sterkt for arbeidet som gjø -
res på dette området ved Universite-
tet i Warwick. Wallis understreket be-
hovet for å bringe foroverskuende
forventninger inn i modellene siden
beslutninger tas ut fra vurderinger
om framtida. Modell-Konsistente For-
ventninger (tidligere kalt Rasjonelle
Forventninger) er i dag det eneste
tilgjengelige alternativet for slike
forventningsprosesser, og Wallis
presiserte at mekanismen lar seg for-
ene med ethvert teoriinnhold i andre
deler av modellen.

Framtida for makroøkonomisk mo-
dellbygging.

Andre dag ble åpnet med on pa-
neldebatt om framtida til makrooko-
nomisk modellbygging. Jan Tinber-
gen mente den var lys fordi faget var
i ekspansjon. Som eksempler på nye
temaer som vil få storre betydning
nevnte han forurensning og ressurs-
forvaltning. Tinbergen går nå i sitt 85
år, men det forhindrer ikke at han
fortsatt estimerer modeller. Proble-
mene han nå prover å besvare er
globale: Hvor store velferdsgevinster
kan oppnås med nedrustning mellom
vest- og østblokken og hvor stor er
den optimale u-hjelp til den tredje
verden. Det foreløpige svaret på det
andre spørsmålet er mye høgere enn
FNs anbefaling om 0.7% av BNP i de
industrialiserte land.

R.J. Barro som har vært en av le-
derfigurene for den nye klassiske
makroteorien tok utgangspunkt i
denne skolens forskningsprosjekt.
De ønsket å forklare konjunkturutvik-
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lingen bedre kvantitativt enn andre
skoler har klart. Teorien var at penge-
politiske overraskelser kunne gi real-
økonomiske sjokk mens annen pen-
gepolitikk på grunn av rasjonelle for-
ventninger ville være nytteløst. Barro
konstaterte at teorien ikke gjor det
bra, og en fundamental feil er at sko-
len har antatt at pengemengden er
styrt av myndighetene. Denne feilen
skriver seg fra Friedman og
Schwarzs studier av amerikansk
pengehistorie. Når pengemengden
ikke er eksogen, faller sjølsagt hypo-
tesen om gal styring av pengemeng-
den bort som årsak til konjunkturut-
viklingen. Den nye klassiske makro-
teorien beveger seg nå mot realsjokk
(teknologisjokk m.v.) som forklaring
på konjunkturbevegelsene (og dette
er vel fullt forenelig med hovedstrøm-
men av økonomisk teori). R.J. Barro
har, i tråd med sin nye overbevis-
ning, forflyttet seg til Harvard.

Forskningsoppgaver for makro-
modeller.

J. Drèze hadde ledet komitearbeid
for EF for å foreslå endringer i den
økonom ske politikken. Hans komite
mener at situasjonen idag er balan-
sert, det betyr at tilbudet har tilpasset
seg lav etterspørsel og høg reallønn.
Komiteen går inn for «two-handed
approach» for å stimulere både til-
bud og etterspørsel til en annen ba-
lansert situasjon, jf. Drèze et al
(1987) eller Holden og Vennemo
(1987). Temaet for paneldebatten var
forskningsoppgaver for makromodel-
ler, og hans komite mente at model-
lene ga lite rimelige tilbudsutslag ved
ettersporselssjokk. Potensiell syssel-
setting blir verken observert eller mo-
dellert. Han mente derfor det ville
være viktig å utvide databasene som
ligger til grunn for modellene med
arbeidskraftregnskap. Erfaringene
var også at det har skjedd strukturel-
le endringer i prisdannelsen. Særlig
er kortsiktig prisdynamikk for dårlig
modellert, og her mente han at inte-
grering av tverrsnitts- og tidsserieda-
ta ville kunne brukes for å forbedre
modellene. Et annet punkt han trakk
fram var at modellens teoriinnhold
burde testes mot data fra flere land
(men de kvantitative utslagene vil
sjølsagt variere). Dette er særlig nød-
vendig når en skal simulere politikk-
forslag for en gruppe land. Dersom
det ikke er samme teoriinnhold, vil
det være tilfeldig om en kan komme

fram til et sammenhengende politikk-
forslag. En viktig gevinst ved å esti-
mere modellene på data for flere
land, vil være at en får en bedre
debatt om modeller og teorier. Dette
er særlig viktig i Europa fordi miljø-
ene er små og impulser og kritikk til
modellbyggerne for få. Kommenta-
ren om samme teoriinnhold er form/-
rig direkte i strid med den rådende
filosofi i Prosjekt LINK, og der har en
nettopp problemer med å finne fram
til konsistente politikkforslag. Det sis-
te poenget Drèze tok opp var usik-
kerhet Politikk er beslutning under
usikkerhet og svært lite er gjort i mo-
dellene for å behandle usikkerheten
systematisk. Det ville være en bety-
delig gevinst om for eksempel
lonnsutviklingsanslag ble gitt som
«probabilistic forecasts» slik at poli-
tikken ble utformet med hensyn på
hele fordelinga, ikke bare med hen-
syn på et moment i den.

J.S. Flemming nevnte en nå var i
ferd med å få et dataproblem. Teori
og kvantitative metoder har blitt ve-
sentlig raffinert uten at datatilgangen
og -kvaliteten har fulgt etter. Et eks-
empel på dårlig datakvalitet er
underskuddet i verdenshandelen
som stadig raker. Et annet eksempel
er at finansiell modellbygging ofte
står fast på grunn av mangel på kon-
sistente data. Han tok også opp be-
hovet for foroverskuende beslutnin-
ger fra myndighetenes side på linje
med foroverskuende forventninger
fra økonomiens private aktorer.

De andre sesjonene andre dag var
viet strukturell endring, makrookono-
miske modeller og henholdsvis mik-
rookonomisk teori og økonometri. I
den siste ga T. Kloek et nyttig over-
syn over utviklingen av økonometri-
faget og bruken av økonometri ved
økonomisk modellbygging. I debat-
ten erklærte J. Kmenta seg enig i
behovet for «glasnost». En må imid-
lertid folge hele Gorbatsjovs pro-
gram. Han tok derfor til orde for «pe-
restroika» (nyorientering, forandring)
i okonometrifaget. De teoretiske oko-
nometrikerne må ut av studerkam-
merne og inn i den praktiske økono-
metris (bl.a. makromodellbyggings)
problemer. Kritikken er nok mest re-
levant i forhold til amerikanske
universitetsmiljoer.

Forventningsdannelse og program-
vare.

Tredje dag valgte jeg sesjonen om
forventningsdannelse. Det ble der

lagt fram papere om problemene
med modeller med foroverskuende
forventninger. Det synes nå helt klart
at rasjonelle eller mer presist modell-
konsistente forventninger kan gjen-
nomfores reint teknisk. Løsningen av
slike modeller er avhengig av termi-
nalbetingelsen, tidshorisonten fram
til betingelsen gjelder og teoretisk
formulering av hvordan forventninge-
ne inngår. På alle disse punktene er
det mulig å gjøre dårlige valg. Spesi-
elt kan det nevnes at tidshorisonten
Nor være forholdsvis lang, men kost-
naden med å tilrettelegge eksogene
variable kan bli stor, og kvaliteten på
anslagene for ei fjern framtid kan bli
dårlig. Det en vinner i bedre forvent-
ningsbeskrivelse kan dermed gå tapt
på andre områder. Paperene som
ble lagt fram kan hjelpe oss til å gjøre
færre dårlige valg.

Jeg valgte modelldemonstrasjone-
ne til Planbyrået og Sentralbanken.
PC-programvaren for FK85 er god,
men ikke oppsiktsvekkende. Presen-
tasjon av grafikk og resultattabeller
som aggregerer over tid (f.eks. til
årstall) er mer fleksibel og raskere
enn det norske TROLL-brukere har
tilgjengelig på stormaskinen idag.
Det som er særlig interessant med
denne programvaren er at den er
spesielt utvikla for å gjøre Planbyrå-
ets modell FK85 tilgjengelig for for-
skere og prognosemakere utafor in-
stitusjonen uten at de trenger tilgang
til stormaskin.

Sentralbanken har lagt ned bety-
delige ressurser på å utvikle en gra-
fisk pakke som illustrerer modellen
MORKMONs virkemåte. De hadde
tatt i bruk visuelle effekter fra fysik-
ken: Nivået på beholdningsvariable
ble vist som vannstander i kar, og
tilstanden i beholdningen ved tempe-
raturen, strømmer flot i tjukke eller
tynne stråler og så videre. Som eks-
empel kan nevnes at et hogt nivå i
karet for arbeidssøkere (arbeidsløs-
het) hevet et stempel som reduserte
innstrømmingen til beholdningen ar-
beidssøkere fra karet for potensielle
arbeidssøkere. Program met har
visstnok først og fremst et pedago-
gisk siktemål, og det er nyttig at pre-
sentasjonen av årssammenhenger
settes på dagsorden. Jeg synes ikke
forsøket var helt vellykka fordi den
sterke bindinga til fysikken hemma
framstillinga, og både de kvantitative
utslagene og tidsforløpet ble borte.
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Noen tendenser
Sjøl om konferansen i stor grad var

viet den nederlandske modelltradi-
sjonen, er det trekk i utviklinga som
er helt parallelle i Norge. Jeg skal her
bare nevne to tendenser i mod011e-
nes institusjonelle utvikling.

Det ble trukket fram at seriøse
makromodeller er blitt så store at de
ikke lenger kan være en-manns verk.
Modellene heifer derfor i økende grad
til i institusjoner som planbyråer og
sentralbanker samtidig som det blir
færre modeller som har sin basis i
reint akademiske miljøer. Dette har
vært tilfelle i Norge og Nederland
lenge, så her kan vi registrere at ver-
den er i ferd med å folge etter.

En annen viktig utvikling er det at
modellmonopolet er brutt ved at flere
miljøer bygger og vedlikeholder stor-
re makromodeller. Utviklingen mot
«glasnost» ble på konferansen doku-

mentert gjennom sammenlikningen
av de nederlandske modellene, ar-
beidet i Storbritannia og PC-pro-
gramutviklingen for FK85. Også det-
te svekker monopolene. På dette om-
rådet følger vi etter i Norge ved at
Byråets monopol i ferd med å bli
brutt, og vi har åpenhet og debatt
mellom de viktigste modellmiljøene
blant annet gjennom regjeringas mo-
dellutvalg. Det står fortsatt en del
igjen for norske modeller er tilgjenge-
lige for andre deltakere i den makro-
økonomiske debatten.
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SEKSJONSSJEF
RESSURS ØKONOMI

I seksjon for lete- og utbyggingsøkonomi er det ledig stilling som seksjonssjef.
Seksjonen tilhorer utbyggingsavdelingen og har tverrfaglig kompetanse innen geologi, reservoarteknikk, utbyg-

gingsteknologi og økonomi. Seksjonen har ansvar for A utarbeide økonomiske analyser ifm anbefalinger i lete- og
utbyggingsfasen og ansvar for ressursdivisjonens EBD-baserte bebslutningsmodeller. Sentrale oppgaver er:

— Prospektevalueringer i fm tildeling av blokker
— Leteøkonomi
— Prosjektanalyser i fm feltutbygginger
— Reservoarøkonomi
— Strategi ved samordning av felt i et område
— økonomiske analyser av transportplaner
— Investeringsanalyser
— Beslutninger under usikkerhet
— Petroleumsskatter

Stillingen ønskes besatt av person med høyere økonomisk utdanning. Praksis fra petroleumsrelatert virksomhet
innen petrolumsindustrien, offentlig forvaltning eller fra forskning vil være en fordel, men ingen betingelse. Det
legges vekt på en solid fagokonomisk bakgrunn, analytisk legning, gode samarbeidsegenskaper og evne til A
arbeide i et tverrfaglig miljø.

Stillingen lønnes som seksjonssjef etter Itr 34, kr 254 568,- pr. år. I tillegg gis det trinn 17 på tilleggstabell B,
kr 27 461,- pr. år.

Oljedirektoratet ønsker en jevnere fordeling mellom kjønnene og oppfordrer derfor kvinner til å søke.
Nærmere opplysninger ved avdelingsdirektør Arild N. Nystad på telefon 04-87 60 00
Søknadsfrist 1 O. mars 1988. Søknaden merkes 8/88.
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Aktuell kommentar:

AV
STANISLAW LIS 1 )

I. NOEN HOVEDTREKK I DEN
ØKONOMISKE UTVIKLINGEN I
POLEN I 1980-ARENE

Innledning
Gjennom alle etterkrigsår og fram

til slutten av 1970-årene gjennomgikk
Polen en rask økonomisk vekst med
en ganske betydelig heving av den
økonomiske levestandard. I perioden
1980-1983 gjennomgikk imidlertid
Polen en av de største økonomiske
kriser verdensøkonomien har sett
siden den andre verdenskrig. De for-
ste tegn på en nedgang i landets
økonomiske utvikling ble synlig
allerede i 1979 mens sammenbrud-
det i den økonomiske utvikling ble
helt klar i 1980.

For jeg forsøker å forklare årsakene
til den utvikling som har funnet sted,
skal jeg først beskrive noen hoved-
trekk i utviklingen.

1) I perioden 11.-18. oktober 1987 besøkte
professor Dr. hab. Stanistaw Lis fra Crocow
Academy of Economics Norges Handels-
høyskole. Under sitt opphold i Bergen holdt
han bl.a. en gjesteforelesning om krisen i
polsk økonomi, og om de reformer en har
funnet seg tvunget til å innføre for å rette
opp landets økonomi. Denne artikkel er en
oppsummering av de viktigste punktene i
hans forelesning, og er oversatt og redigert
av Gunnar Floystad, Norges Handelshoy-
skole.

Noen hovedtall i utviklingen
Mellom 1978 og 1983 falt nasjonal-

inntekten dramatisk. I 1979 falt den
således med 2 prosent, i 1980 med 6
prosent og i 1981 og 1982 med gjen-
nomsnittlig 9 prosent pr. år. Således
var nasjonalinntekten i 1982 25,5
prosent lavere enn i 1978. På per
capita basis var' nasjonalinntekten i
1982 ca. 30 prosent lavere enn i
1978. Fallet i nasjonalinntekten med-
forte naturlig nok også b.etydelige fall
i konsum og investeringer, og Ian-
dets kapitalbeholdning var i 1983 20
prosent lavere enn i 1976. Også kva-
liteten på produktene ble dårligere.
Trass i fallet i produksjonen økte de
nominelle lønningene og inntekter
med den følge at prisene steg bety-
delig. Prisstigningen var således 10
prosent i 1980, mer enn 20 prosent i
1981 og 100 prosent i 1982.

Den sterke prisstigningen forte til
et fall på 25 prosent i reallønningene i
den statseide sektor og et fall i kon-
sumet på 15 prosent i perioden
1979-1983. Som vanlig i slike tilfeller
ble arbeiderklassen hardest rammet.
Det er ingen overdrivelse å hevde at
myndighetene fullstendig hadde mis-
tet kontrollen med utviklingen. Krisen
manifesterte seg således ikke bare
ved en betydelig nedgang i nasjonal-
inntekten, men også ved en betyde-
lig gjeld til utlandet som i 1980 kom
opp i 24,7 milliarder U.S. dollars som
mange ganger overskred grensen
på 25 prosent av eksporten fastsatt
av Verdensbanken som retningsgiv-
ende for et lands lånevirksomhet.

Stanislaw Lis

Vesentlige utslag i polsk hverdag av
krisen

Krisen ble klart forsterket i 1981
som et resultat av den økende kon-
flikt mellom regjeringen og folket;
som var et resultat av folkets mang-
lende tillit til den sittende regjering.
Folkets voksende misnøye ga seg
utslag i streiker, innføring av 5 da-
gers uke og krav om høyere lonnin-
ger, alders- og uførepensjoner etc. I
denne situasjonen gjorde myndighe-
tene innrømmelser som vanskelig-
gjorde en løsning av de underlig-
gende krisefenomener. Mens såle-
des nasjonalintekten gikk ned med
12 prosent i 1981 gikk konsumet ned
med bare 1,5 prosent. Det relativt
høye konsumnivået ble opprettholdt
gjennom en sterk nedgang i investe-
ringene og okt import, noe som økte
landets utenlandsgjeld.

Det kanskje mest dramatiske og
synlige tegn på krisen kunne en se i
konsumvaremarkedet.

Siden inntekter og pengemengde
økte langt raskere enn tilbudet av
konsumvarer ble penger sett på som
«hot money» som måtte brukes på
enhver tilgjengelig vare. Folket var
ute av stand til fullt ut å forstå de
akkumulerte vansker og var ikke villig
til frivillig å bære konsekvensene som
naturlig måtte være en uunngåelig
prisstigning. Myndighetene kunne på
grunn av sin svake stilling ikke tvinge
en slik beslutning på folket. Solidari-
tet gjorde priser til et forhandlings-
tema i diskusjonen med myndighetene
om dybden, omfang og tempo i refor-

Økonomisk utvikling og
reformer i Polen i de
senere år

Etter en jevn økonomisk vekst i Polen i hele etterkrigstiden fram til slutten av
1970-årene gjennomgikk Polen i perioden 1980-1983 en av de største krisene
verdensøkonomien har sett etter den andre verdenskrigen. I denne artikkelen
blir denne krisen beskrevet og analysert. Likeledes blir de økonomiske refor-
mene som ble framtvunget av krisen gjort til gjenstand for beskrivelse og
analyse.
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mene i det økonomiske systemet.
Denne konflikten forte til et fullstendig
sammenbrudd av markedet og til et
brudd av de økonomiske band mel-
lom by og land. I løpet av 1981 for-
svant praktisk talt alle forsyninger og
butikkene var uten varer. rer.

På grunn av ettersporselsover-
skudd i markedene oppsto det køer
ved forretningene, spekulasjon etc.
Myndighetene ble derfor tvunget til å
innføre rasjonering på de fleste nød-
vendighetsvarer. Trass i dette var
prisstigningen sterk. I denne situa-
sjonen lyktes det i 1981 arbeiderne i
den statseide industri å få gjennom-
fort reallonnsokninger på nesten 25
prosent trass i at produktiviteten gikk
ned med 12 prosent. Dette fenomen
er blitt kalt «the Polish economy
weakness syndrome» fordi det neppe
kan skje andre steder i verden. Mu-
ligheten til å bringe likevekt i marke-
dene ved å øke tilbudet av varer var
ikke lenger til stede på grunn av
mangel på utenlandsk valuta, ned-
skjæringen i investeringsaktiviteten
etc. Dette er årsaken til at en meget
betydelig prisstigning ble innført i
1982 særlig for industrivarer hvor
prisstigningen var på ca. 120 pro-
sent. Som en følge av dette falt real-
lønningene med ca. 25 prosent. Etter
1982 har prisstigningen vært mindre
og er i dag omkring 13-15 prosent.

Nedskjæringen i investeringsakti-
viteten har bidratt sterkt til at kapital-
beholdningen er mindre moderne og
«up to date» enn i andre land. Som et
resultat av dette har en grovt anslått
at teknologitapet mellom Polen og
andre land i den vestlige verden er
15-20 år.

II. ET FORSØK PÅ Åk FORKLARE
NOEN AV DE ÅRSAKENE TIL
DEN UTVIKLING SOM HAR FUN-
NET STED

Antatte årsaker til krisen
For vi forsøker å gi et svar på årsa-

kene til den krisen som Polen har
vært igjennom ønsker jeg å presisere
at noen entydige svar på dette pro-
blemet neppe kan gis. Det hersker
også i Polen delte meninger om dette
problemet. Noen av årsakene til pro-
blemet er imidlertid høyst sannsynlig
folgende:

—for store og ulønnsomme investe-
ringsprosjekter

—et betydelig 	 gjeldsproblem til
utlandet

— for store lønnsøkninger langt ut-
over det produktivitetsstigningen
skulle tilsi

— gal og lite gjennomtenkt jordbruks-
politikk

— en upassende prisfastsettelsespo-
litikk

— en gal og sårbar økonomisk poli-
tikk.

Andre oppfatninger av årsaken til
krisen som har vært nevnt er fol-
gende:

— mangel på demokrati i det politiske
og økonomiske liv

— gal personalpolitikk
— mangel på Apenhet i det politiske

og økonomiske liv
— monopolrollen til Partiet i beslut-

ningsprosessen
— polsk mentalitet og holdning.

Selv om de ovenfor nevnte faktorer
sikkert forklarer mye av problemene,
er det sannsynlig at den reelle årsa-
ken til problemene ligger på et mere
dyptgående plan og omfatter fol-
gende:

a. upassende og lite relevante teorier
for økonomisk styring og utvikling

b. feil i den ideologiske oppfatning
c. den dominerende rolle til «the

hard-liners» blant de regjerende
myndigheter. 2 )

Så langt tilbake som 1948 aksep-
terte Polen sammen med andre
sosialistiske økonomier det funda-
mentale prinsipp at et sosialistisk
system må være basert på sentrali-
serte direktiver fra en regjering med
uinnskrenket makt. Dette var sett på
som å være noe av selve fundamen-
tet for en sosialistisk økonomi. Dette
sentraliserte systemet bidro i sterk
grad til den økonomiske krise. Det
bidro til en nedgang i økonomiens
effektivitet, i den økonomiske vekst
og den endelige stagnasjon.

Den usvikelige tro på effektiviteten
av et sentralisert system hadde sitt
grunnlag i den dogmatiske sosialisme
som så på økonomien som underord-
net politikken og de politiske myndig-
hetene. Dette betydde at en fornektet
vanlig markedsøkonomi. Markeds-
økonomi ble sett på som noe som
bare tilhørte et uakseptabelt kapitali-
stisk system. Alle vanlige kriterier
brukt i den vestlige verden for å ana-

2) Se M. Mieszczankowski, «Who's to blame?»,
Polityka 1987, No. 16.

lysere økonomiens effektivitet, slik
som f.eks. cost-benefit analyse, ble
ikke benyttet i det hele tatt; og priser,
rente, valutakurser etc. ble i det ve-
sentlige bare brukt for å skaffe gene-
rell statistisk og regnskapsmessig in-
formasjon om økonomien.

Polsk virkelighet
Den polske økonomi var således

ikke basert på rasjonelle økonomiske
prinsipper og den økonomiske poli-
tikk tok ikke sikte på å forbedre den
økonomiske effektivitet.

Politikken i Polen var basert på et
klart maktprinsipp. Samfunnet besto
således av de som fattet alle beslut-
ninger på den ene siden og de passive
underordnede på den andre siden.
En slik situasjon skapte fremmed-
gjøring, frustrasjon og sosial mis-
nøye, noe som var en hindring for
folks initiativ og tiltakslyst. Alt dette
forte til friksjoner og konflikter mellom
de besluttende myndigheter og
folket.

Det var blitt hevdet av myndighetene
at det ikke eksisterte noen motsetnin-
ger i en sosialistisk økonomi, og at
den ville utvikle seg harmonisk og
dynamisk. Det ble forutsatt at det i en
sosialistisk økonomi ikke er noen
konflikt mellom klassene, noe som er
fundamentalt galt. Å påstå at den
eksisterende politiske makt-struktur i
det sosialistiske samfunn forte til
fremmedgjøring av folket ble sett på
som kontrarevolusjonært på vegne
av «imperialistiske krefter». Konse-
kvensen av denne dogmetenkning
forte til en utilstrekkelig utvikling av
det politiske system innenfor et sosi-
alistisk demokrati. Folket hadde mini-
mal innflytelse på de politiske og
økonomiske beslutninger, og måtte
underordne seg de beslutninger som
ble truffet av de sentrale myndighe-
ter. Den dogmatiske indoktrinering
hadde hatt en vesentlig innflytelse på
de rådende forhold. Denne dogma-
tiske lære understreket den ledende
rolle til arbeiderklassen som en rett-
ferdiggjøring av en monopolmakt
som ikke krevde en videreutvikling i
det sosialistiske demokrati.

På grunn av de rådende forhold
tvang det seg imidlertid etterhvert
fram en økende erkjennelse av at
politiske og økonomiske reformer var
helt nødvendig for å overkomme den
økonomiske krisen som vi hadde
vært vitne til i begynnelsen av 1980-
årene.
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III. ØKONOMISKE REFORMER SOM
ET GRUNNLAG OG EN FORUT-
SETNING FOR Å OVERKOMME
KRISEN

Prinsippene bak reformene
I 1983 var bunnen av krisen nådd

og den økonomiske situasjon var be-
gynt å bli bedre. Dette betyr ikke at
virkningene av krisen var overkom-
met. Den økonomiske situasjonen i
landet er fremdeles ganske proble-
matisk, og økonomien står overfor
mange utviklingsbarrierer.

De positive forandringer i landets
økonomi er først og fremst et resultat
av de økonomiske reformer som ble
innført 1. januar 1982. Reformene
innebar vidtrekkende endringer i det
politiske og økonomiske liv. Den ve-
sentligste side av disse endringene
er innføringen av et nytt økonomisk
system innenfor rammene av et sosi-
alistisk samfunn som kombinerer be-
driftenes uavhengighet og profittmo-
tiv med sentralisert økonomisk plan-
legging. Det vesentligste trekk ved
reformen er innføring av en mar-
kedsmekanisme som gir mye slot-re
grad av frihet og uavhengighet både
til de private og halvoffentlige sekto-
rene. En håper at denne reformen vil
gi en langt bedre ressursallokering
og ressursutnyttelse enn tidligere,
noe som vil være en klar forutsetning
for å oppnå vesentlige målsettinger i
den polske økonomiske politikk.

Hovedmålsettingene for de innførte
reformene kan deles inn i 3 hoved-
grupper.
1. Økonomiske målsettinger; oppnå

økonomisk likevekt i de ulike mar-
kedene og høyere effektivitet.

2. Sosiale målsettinger; endring av
arbeidernes rolle i bedriftene som
bl.a. vil omfatte:
— okt innflytelse i bedriftsledelsen
— innføring av en nærmere sam-

menheng mellom arbeidernes
innsats og avlønning.

3. Ideologiske målsettinger; nærmere
samarbeid mellom myndighetene
og folket. En tar sikte på å utvikle
en overbevisning om at bare ar-

beid kan gi rikdom både til indivi-
det og samfunnet. I denne for-
bindelse tar en sikte på å utvikle
slike egenskaper som utholden-
het, pålitelighet og etiske profe-
sjonelle holdninger etc.

Reformenes gjennomforing
Selv om dette kan sies å være

noen av hovedprinsippene i de refor-
mene som en forsøker å innføre,
gjenstår det mange problemer med
hensyn til hvorledes reformene skal
gjennomføres i praksis. En vil imidler-
tid forsøke å la folket få en noe storre
innflytelse i den sentrale planleg-
gingsprosessen. På denne måten vil
målsettingen i den økonomiske poli-
tikken bli mer i samsvar med folkets
ønsker. Bedriftene vil bli drevet som
selvstendige enheter hvor bedriftene
får ansvar for egen virksomhet og vil
være selvfinansierende. At bedriftene
får ansvar for sin egen virksomhet vil
ha vidtgående konsekvenser fordi
bedriftene selv vil bestemme organi-
sasjonsform og produksjon. Bedrif-
tene kan også inngå samarbeid med
andre bedrifter, både innenlandske
og utenlandske. Dersom en bedrift
ikke lenger er selvfinansierende kan
den gå konkurs. Staten over innflyt-
else over bedriftene gjennom gene-
relle virkemidler. Bare i spesielle til-
feller, klart definert av lovverket, kan
administrative tiltak fra myndighe-
tene bli anvendt. Markedet sammen
med bedriftenes profittmaksimering
blir viktige mekanismer i samfunnets
ressursallokering. Tilskudd til bedrif-
tene fra myndighetene vil gradvis bli
avviklet. Den viktigste målestokk for
bedriftens resultat vil være avkastnin-
gen på bedriftens realkapital. Bear-
beidelsesverdien, korrigert for skat-.
ter og avgifter, vil bli brukt til lonnsut-
betalinger og investeringer innenfor
bedriften.

Reformen tillater joint venture og
bedriftenes utstedelse av obliga-
sjonslån. En håper at dette vil øke
konkurransen og bedre økonomiens
effektivitet.

Reformenes resultater
Hvorledes har så disse reformene

virket på polsk økonomi? Det er ikke
lett på det nåværende tidspunkt å
vurdere fordeler og ulemper av refor-
mene. Det ser allikevel ut til at refor-
mene har hatt visse positive virknin-
ger. Allikevel gjenstår det mange
problemer som ennå ikke har funnet
sin løsning. En må også være klar
over at eventuelle positive virkninger
av reformene ikke kan bevises stati-
stisk fordi det ikke lar seg gjøre å
fastslå hvor mye av den økonomiske
utvikling som i de senere år skyldes
de økonomiske reformene og hvor
mye som skyldes andre forhold. Po-
sitive utviklingstendenser i Polen de
senere år omfatter imidlertid fol-
gende:

— en betydelig demokratisering av
beslutningsprosessene både sen-
trait gjennom økt innflytelse av par-
lamentet og økt ansvar og demo-
krati på bedriftsnivA

— okt produksjon, særlig i prosess-
industrien

— betydelig okt arbeidsproduktivitet.
I 1984 oversteg arbeidsproduktivi-
teten i industrien det høyeste tidli-
gere nivå som vi hadde i 1978

— overskudd i vår handel med de
vestlige kapitalistiske land. I årene
1983-1984 var eksporten ca. 4
milliarder større enn importen. På
grunn av bl.a. rentebetalingene på
vår gjeld til utlandet økte gjelden til
33,3 milliarder dollars. Dette er
mer enn 6 ganger vår eksport til de
kapitalistiske land

— gradvis storre grad av likevekt i de
ulike markedene.

Å innføre reformer i Polen er en
langtidsoperasjon og gjennomforin-
gen skjer med ulik grad av intensitet
over tid. Reformene møter motstand
både fra sentrale myndigheter og de-
ler av folket. En garantert vekst av vår
sosialistiske økonomi kan imidlertid
bare skje gjennom en gjennomforing
av nye reformer.
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*pp- •Aktuell kommentar:

Om jordleie

Over 20% av jordbruksarealet i drift er leiejord. I en offentlig utredning om
jordleie (NOU nr. 12-87) argumenteres det for å begrense omfanget av
jordleie. Ved gitt eiendomsstruktur gir økonomisk teori derimot gode grunner
for å ha et “fritt jordleiemarked».

Spørsmålet om hvem som brat* eie jorda fortjener en bredere faglig og
politisk behandling enn det jordleie og forpaktningsutvalget (utvalgets mandat)
legger opp til.

Harald Bergland

AV
HARALD BERGLAND*

Innledning.
Økonomer fra og med Adam Smith

og David Ricardo har vært opptatt av
fordelingssystemer i jordbruket. Med
fordelingssystem menes her syste-
met for avlønning av arbeid, jord og
andre innsatsfaktorer. F. eks. kan en
ha: Jordarbeidere som arbeider på
andres jord mot ei fast timelønn, bru-
kere som leier jord mot ei fast leieav-
gift eller leie av jord mot en andel av
utbytte (« lottbru k»).

I litteraturen på dette området har
særlig følgende to hovedsporsmål
gått igjen.

— Hva betyr utforminga av forde-
lingssystemet for tilpasninga?

— Hvilke forhold er bestemmende for
den eiendomsstruktur og de forde-
lingsystem som realiseres i jord-
bruket?

Det forste spørsmålet dreier seg
særlig om effektivitetsegenskaper og
inntektsfordeling. Under hvilke betin-
gelser gir ulike kontraktstyper et Pa-
retooptimalt resultat ? Hva betyr kon-
traktsformen for inntektsfordelinga
mellom jordeier og jordarbeider ? I
mange analyser blir disse to spors-
målene sett i sammenheng, m.a.o. at
valg av fordelingssystem betraktes
som en del av tilpasninga. En over-
sikt over litteraturen på dette området
finnes i Binswanger og Rosenzweig
(1984) og Jaynes (1984). Norske

" Harald Bergland er cand. oecon. fra 1981
og er forsker ved Institutt for fiskerifag, Uni-
versitet i Tromso.

økonomer har i mindre grad vært
opptatt av disse spørsmålene, men
noen bidrag finnes (f. eks. Serck-
Hansen (1985)).

Ei offentlig utredning om jordleie,
NOU nr. 12/87: «Revisjon av forpakt-
ningsloven», er for tida ute til høring.
Bakgrunnen for utredninga er at jord-
leie i dag har et betydelig og voks-
ende omfang i norsk jordbruk, og at
gjeldende lover ikke er ajour med
denne utviklinga. Den daværende
Brundtland-regjering satte ned utval-
get i september 1981 «for A utre-
det om jordleie i storre grad enn i dag
bor bringes inn under samfunnsmes-
sig styring for å oppnå en anven-
delse av arealer som bedre samsva-
rer med de formål som er angitt i
jordloven og konsesjonsloven.»

Mandatet er gitt i fire punkter:

1. Gi en oversikt over omfanget av
jordleie og forpaktning.

2. Vurdere om utleid areal kan utnyt-
tes bedre i samsvar med jordlo-
yens og konsesjonslovens formål,
og i tilfelle foreslå losninger.

3. Eventuelt 	 foreslå 	 lovendringer
som folge av 2.

4. Gi en oversikt over administrative
konsekvenser av 2 og 3.

Jordlovens og konsesjonslovens
formål oppsummeres av utvalget i tre
punkter:

— effektiv utnyttelse av jordbruksare-
alet.

— gi brukerfamilien trygge okonomis-
ke kår.

— gi eie og bruksforhold som er mest
samfunnstjenlig.

Som utvalget selv konstaterer er
mandatet (særlig punkt 2.) generelt

og omfattende. Denne muligheten til
å ta opp grunnleggende sider ved
tilpasninga i jordbruket blir dårlig ut-
nytta. Mine hovedinnvendinger mot
utredninga er at avgjørende okono-
miske sider vecj jordleie og forpakt-
ning utelates, og at virkemiddeldis-
kusjonen har ei for snever ramme.
Dette er like mye innvendinger mot
mandatet som mot utvalgets arbeid.

Omfanget av jordleie.
Leie av jord er historisk sett et vik-

tig trekk ved jordbruksnæringa. På
1600 tallet var omlag 2/3 av bøndene
her i landet leilendinger og husmenn.
Jordeierne den gang var hovedsak-
lig Kirken og Kronen. Husmannen
fikk vanligvis bruke et stykke jord mot
en leieavgift og en arbeidsplikt (som
kunne omfatte hele husholdninga).
Arbeidet ble lønnet, men i en del
tilfeller dekket ikke lonna mer enn
jordleieavgifta. Husmannsklassen
var på sitt største midt på 1800 tallet
og har deretter avtatt jevnt (65000 i
1885, 6000 i 1929 og 1500 i 1949).
Bygsel var i eldre tid den vanlige
form for leie av gårdsbruk, særlig for
leie av stats og kirkegods og andre
større jordegods. Leilendingen betal-
te vanligvis et etableringsvederlag
(innfestningsum) og årlige avgifter.
Størsteparten av bygselgodset ble
solgt allerede på 1800 tallet. Resten
ble gradvis avviklet fram mot andre
verdenskrig.

I folge utvalget kulminerte utviklin-
ga i retning av selveie omkring andre
verdenskrig. Ved jordbrukstellinga i
1939 var hele 92 cro av brukerne selv-
eiere. Omfanget av jordleie har okt
betydelig etter krigen. Leiejord ut-
gjorde 10 % av samlet jordbruksareal
i drift i 1949 og 21°A) i 1984.
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Den loven som i dag først og
fremst er ment å regulere jordleie, og
som utvalget legger vekt på å opp-
datere, er forpaktningsloven av 1965.
1 dag skiller denne mellom forpakt-
ning av jordbruksareal og tilhørende
bygninger på den ene side, og ren
jordleie på den annen side. Det siste
omfattes ikke av nevnte lov.

Parallellt med at samlet utleid areal
har okt etter krigen, har omfanget av
forpaktning gått tilbake. Det meste av
dagens marked for leie av jord kan
dermed karakteriseres som et uregu-
lert marked for ren jordleie.

Utredningas første del gir mye
nyttig bakgrLinnsstoff om omfanget
av jordleie. Men allerede i disse over-
siktskapitlene (2 -5) savner jeg vikti-
ge økonomiske sider ved problem-
stillinga. F.eks. noe om kontraktstype
og pris på leiejord. Det vanlige er ei
fast leieavgift som avtales mellom
partene. Finnes det noe informasjon
om størrelsen på denne leieprisen ?
Hvordan har den utvikla seg ? Hva
kan forklare variasjoner i prisen (over
tid og mellom ulike deler av marke-
det)? Videre savner jeg noe om hvil-
ke andre kontraktstyper som finnes.
Hvorfor har leie i form av utbyttedelin-
g(olottbruk») ikke nevneverdig om-
fang? Og videre om variasjoner i kon-
traktstype følger bestemte monster
(f.eks. etter bruksstørrelse, eierfor-
hold, forholdene på arbeidsmarke-
det, etc.)?

Jordbrukerens tilpasning — markedet
for jordleie.

I utvalgets innstilling legges det
særlig vekt på følgende forhold:

1) Udyrka jord er dårlig arealutnyt-
telse (Vannhevd er ulovlig i folge
jordloven).

2) En fleksibel mulighet for leie av
jord er positivt ut fra hensynet til
bruksstørrelse. Men et stort inn-
slag av jordleie i et fritt jordleie-
marked er uønsket pga. urasjonell
bruksutforming, lange transport-
avstander, dårlig arrondering og
vanskelige driftsforhold.

3) Av hensyn til jordforbedringstiltak,
og for å gi økonomisk trygghet for
brukeren, er den beste løsninga
at udyrka jord selges til en bruker
i området som tilleggsjord.

På denne bakgrunn ender utvalget
opp med folgende generelle anbefal-
ing: «Utvalget mener at lovgivningen

Oust og fremst forpaktningsloven,
min tilføyelse) bor endres slik at land-
bruksmyndighetene får en sterkere
innflytelse når det gjelder alle typer
forpaktning.» (Forpaktning brukes
her også om ren jordleie.)

Denne anbefalinga og disse ho-
vedkonklusjonene vedrørende tilpas-
ninga, er etter mitt syn for dårlig be-
grunnet i utredninga. For det forste
savner jeg en klargjøring av hva som
kan menes med «effektiv arealutnyt-
telse, samfunnstjenlige eie og bruks-
forhold»» og «trygge økonomiske
kår». For det andre mangler drøftin-
ga grunnleggende sider ved den
økonomiske tilpasninga i næringa.

Utvalget lister opp fem alternative
måter en jordeier kan disponere sin
jord på:
— drive jorda selv.
— selge jorda.
— leie bort jorda.
— tilplante den med skog.
— la jorda ligge unytta.

Denne lista mangler et prinsippielt
viktig alternativ, nemlig det å leie inn
arbeidskraft til å dyrke jorda. Når det
er utelatt er vel forklaringa at en slik
mulighet er uaktuell for de jordeiere
som i dag leier ut jord. Det er likevel
av interesse å få fram hvorfor ei slik
tilpasning er uaktuell. Utvalget drof-
ter i liten grad brukerens tilpasning. 1
stedet forutsetter utvalget seg bort
fra kjerna i problemstillinga med følg-
ende formulering: «Vi må forutsette
at den jordeieren som vil leie ut area-
ler ikke er nevneverdig interessert i å
bruke disse til jordbruksformål selv.»

La oss her se på noen økonomiske
forklaringer på denne «ikke nevne-
verdige interesse» for å bruke jorda
selv. Vi betrakter ei husholdning som
eier et bestemt jordbruksareal. Salg/
kjøp av jord kan vi se på som en del
av ei mer langsiktig investeringsbe-
slutning som vi på kort sikt ser bort
fra. Husholdninga kan leie ut egen
jord eller leie inn jord fra naboene til
en gitt pris pr. arealenhet (eventuelt
korrigert for forskjellig jordkvalitet).
Anta videre at husholdningas meng-
de av kapitalustyr er gitt på kort sikt
og at andre innsatsfaktorer (utenom
jord, kapitalutstyr og arbeid) variere
proporsjonalt med arbeidsinnsatsen i
jordbruket. Innsatsfaktorene jord og
arbeid er teknisk komplementære
og har avtagende grenseproduktivi-
tet. Husholdninga kan velge mellom
å arbeide i jordbruket eller ta annet
arbeid til ei gitt timeløn n.

Figur 1 viser fire eksempler på inn-
tektsmuligheter for husholdninga. Vi
tenker oss at linja merket a i figur 1 er
inntekta fra utleie av hele jorbruks-
arealet til en gitt pris pr. arealenhet.
Dersom husholdninga kan ta arbeid
til ei gitt lønn viser b jordleieinntekta
pluss lønnsinntekta. La videre c være
inntekta fra det å drive eget, og bare
eget, jordbruksareal. Og til slutt d
som eksempel på inntekstmuligheter
dersom brukeren leier et gitt tilleggs-
areal hos naboen til en gitt pris.

Dersom vi tenker oss muligheten til
å variere utleid og innleid areal konti-
nuerlig har vi mange slike inntekts-
kurver. I så fall kan vi utlede hushold-
ningas maksimumsinntektskurve, ka-
rakterisert ved at samlet arbeidsinn-
sats fordeles mellom jordbruket og
annet arbeid slik at inntekta maksi-
meres (dvs. at verdien av arbeidets
grenseproduktivitet i jordbruket er lik
lønnen i annen virksomhet), og at
mengden jord for hvert nivå på ar-
beidsinnsatsen samtidig tilpasses
slik at inntekta maksimeres (Dvs. at
verdien av grenseproduktiviteten
m.h.p. jord er lik den gitte leieprisen).

Som ei forenkling skal vi imidlertid
her anta at husholdninga kun har
følgende tre diskrete valgmuligheter.
Den kan:
— La være å drive jordbruk, leie ut

eget areal og eventuelt ha arbeid i
annen virksomhet (inntektskurven
b i fig.1).

— Drive alt av eget, og bare eget
areal (kurven c i fig.1).

— Drive alt av eget areal og et gitt
tilleggsareal (kurven d).

Arbeidtid lavere enn 11 betyr i dette
eksemplet bare arbeid i annen virk-
somhet. Med arbeidstid over 11 og
mindre enn 12 dyrkes eget og bare
eget areal. Arbeidstid over 12 betyr
drift på eget areal pluss tilleggsarea-
let.

Avveininga mellom inntekt og fritid
vil bestemme hvordan husholdninga
tilpasser seg disse inntektsmulighe-
tene. 1 vårt eksempel i fig. 1 har vi
også tegnet inn forskjellige preferan-
ser i form av stiplede indifferens-
kurver.

Tilfelle A betyr at husholdninga vel-
ger å leie ut jorda, og å «leve» av
leieinntekta, dvs ikke ha annet ar-
beid. B — husholdninga leier ut jorda
og har annet arbeid. C — husholdnin-
ga driver eget areal (og har ikke an-
net arbeid). D — husholdninga driver
eget areal pluss et gitt tilleggsareal
(og har ikke annet arbeid).
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A Inntekt

a

11 	 12 	 Arbeidstid

Figur 1: Husholdningas inntektsmu-
ligheter

Med våre forutsetninger om pro-
duktfunksjonen (uavhengig av om
jordleiemulighetene er kontinuerlige
eller diskrete), og med rimelige forut-
setninger om husholdningas prefe-
ranser, kan det vises at tilbudet av
leiejord mest sannsynlig blir en stig-
ende funksjon av leieprisen og etter-
sporelen en avtagende funksjon av
leieprisen. På tilsvarende mate som i
vanlige likevektsmodeller kan vi utle-
de likevektsprisen på leid jord. I et
«perfekt» jordleiemarked i likevekt vil
verdien av grenseproduktiviteten
m.h.p. jord være lik for alle brukerne
og lik leieprisen pr. arealenhet (even-
tuelt korrigert for ulik jordkvalitet).

Ut fra det som er sagt til nå om ei
husholdnings tilpasning innser vi at
det bl.a. kan være folgende okono-
miske årsaker til at jordleie kommer i
stand:

forskjeller mellom husholdningene
når det gjelder mengde og/eller
kvalitet på den jord de eier.
forskjellig mengde kapitalinnsats
og/eller kvalitet på husholdninge-
nes kapitalutstyr.
ulike 	 erfaringer/kvalifikasjoner 	 i
husholdningene som gir forskjel-
lige beslutninger knyttet til driften,
som igjen har betydning for pro-
duksjonsresultatet.
forskjeller i husholdningenes inn-
tektsmuligheter i annet arbeid.
forskjellige preferanser til grunn for
vurderinga av inntekt mot fritid
(som igjen kan ha sammenheng
med husholdningenes størrelse,
alderssammensetning, 	 helse,
osv.)

Med slike forskjeller mellom hus-
holdningene vil det vanligvis være

slik at alle er tjent med en eller annen
form for samhandel. Ren jordleie er
en form for samhandel. For vi nevner
andre muligheter skal vi se litt nær-
mere på et tilfelle med ren jordleie.

Som ei forenkling tenker vi oss et
lokalt jordleiemarked med kun to
husholdninger. Begge eier et gitt
jordbruksareal. Anta videre at den
eneste vesentlige forskjellen mellom
de to husholdningene er at hushold-
ning II eier mer jord (storre areal) enn
husholdning I. Vi tenker oss fortsatt at
valg av arealinnsats er begrenset til
de tre mulighetene: ingen jordbruks-

A Inntekt

Arbeids-
tid

Husholdning I

Figur 2: Eksempel på jordleie som

La oss videre anta en utgangsitua-
sjon der husholdning II, som har til-
passet seg i punktet All, leier hus-
holdning l's jord som tilleggsareal.
Mens husholdning I har tilpasset seg
i punktet Al med arbeid i annen virk-
somhet. Med gjeldende lønn i alter-
nativ virksomhet, og gjeldende jord-
leiepris er det i denne utgangsitua-
sjonen samtidig slik at begge hus-
holdningene er indifferente mellom
denne og motsatte losning. Dvs. at ei
tilpasning i punktene BI og BM, der
husholdning I leier husholdning II's
jord og husholdning II har annet ar-
beid, er for begge like bra som ei
tilpasning i punktene Al og All. Den-
ne modellen kan ikke gi ei god for-
klaring på hvorfor tilpasninga i denne
situasjonen er i A og ikke i B. En
mulig årsak kan være at hensynet til
den langsiktige jordforvaltning eller
at lokale tradisjoner tilsier at den som
eier mest jord er den som satser på
jordbruket. Litt mer om dette senere.

drift — alt av eget areal — både alt av
eget areal og alt av naboens areal.

Muligheten for inntekt fra utleie av
eget areal er gitt ved linjene merket a
i fig.2. Denne er hogest for hushold-
ning II som eier mest jord. Jordleie-
inntekt pluss lønnsinntekt gir inn-
tektsmulighetene merket b i fig.2.
Inntektsmulighetene fra å dyrke eget
og bare eget areal er gitt ved kurve-
ne merket c, mens det å drive eget
areal pluss naboens areal som til-
leggsjord gir inntektsmulighetene d
for de to husholdningene i fig.2.

Husholdning II

tilpasningsresultat.

Men dersom de to husholdningene
ikke blir enige om hvem som skal
drive jordbruk, dvs. ikke blir enige
om valget mellom punktene A eller B,
blir alternativet for begge å drive
bare eget areal eller ta annet arbeid
til gjeldende lønn og samtidig være
uten jordleieinntekt. Det vil bety
lavere nyttenivå for begge hushold-
ningene. De har derfor begge noe å
vinne på at jordleie kommer i stand.
La oss her ta det som gitt at tilpasnin-
ga i utgangssituasjonen er i punkte-
ne Al og All.

Dersom husholdning I i denne situ-
asjonen forlanger høgere jordleie-
pris, f.eks. illustrert ved de stiplede
linjene i fig. 2 vil husholdning Il ikke
lenger ønske å leie jorda, fordi det gir
lavere nyttenivå enn å ta annet ar-
beid og samtidig leie ut egen jord til
gjeldende leiepris, eller eventuelt å
bare dyrke eget areal. Dermed kan
husholdning I bare oppnå å selv bli
jordbruker, dvs. en overgang fra Al til
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BI, med sitt utspill om høgere jord-
leiepris. Tilsvarende kan det vises i
figuren at dersom husholdning II for-
langer en lavere leiepris, vil hushold-
ning I ikke lenger ha interesse av å
leie ut jorda, fordi den da kan oppnå
høgere nyttenivå ved selv å drive
jordbruk med leie av tilleggsjord til
den gjeldende leiepris, eventuelt
bare drive eget areal.

Videre kan det vises i fig. 2 at
dersom husholdning Il vil forsøke å
forbedre sin tilpasning i forhold til
punktene All og BII, ved å tilby hus-
holdning I sin jord til en høgere leie-
pris enn gjeldende, vil ikke hushold-
ning I være interessert i å leie jorda,
fordi det vil bety en dårligere situa-
sjon enn Al og Bl.

Dette eksemplet er en en illustra-
sjon av et «lokalt jordleiemarked i
likevekt», der begge husholdningene
tjener på at jordleie kommer i stand.

I forhold til de hovedpunktene i
jordleieutvalgets innstilling som er
nevnt ovenfor viser disse ressone-
mentene for det første at det kan
være god arealutnyttelse at noe jord-
bruksareal er udyrka. F. eks. i en
situasjon med knapphet på arbeids-
kraft (høg lønn i alternativ virksom-
het), kan det være samfunnstjenlig å
la jordbruksareal (det minst produk-
tive) være udyrka. I et «perfekt» jord-
leiemarked vil det bety at selv til en
pris lik 0 vil etterspørselen etter jord
være mindre enn tilbudet. Det er ikke
uvanlig at at en bruker høster nabo-
eiendommen uten å betale leieavgift,
eller til en lav og nærmest symbolsk
pris. Jordeier kan ha interesse av ei
slik ordning bl. a. ut fra et langsiktig
hensyn til jordkvaliteten. Dersom
jordeier på lang sikt er mer tjent med
at jorda hostes enn at den ligger
udyrka, kan han ønske å leie den ut,
uten å motta leieavgift. Det at jorda
ikke «gror igjen» kan vi se på som
jordeierens godtgjørelse for å la na-
boen hoste uten å betale leieavgift.

Videre ser vi av fig.2 at det opplagt
er bedre å ha muligheten til å leie
jord enn å være tvunget til bare å
drive eget areal. M.a.o. som utvalget
også påpeker, er muligheten for flek-
sible jordleieordninger en fordel. De
ulemper som utvalget nevner (bl. a.
transportkostnader og vanskelige
driftsforhold), er tilleggsmomenter
som vil kunne påvirke utfallet i en del
tilfeller, men er ikke avgjørende inn-
vendinger mot tankegangen ovenfor,
fordi aktørene vil forholde seg til slike
kostnader som en del av tilpasninga.

Kontraktsformer.
Så langt har vi holdt oss til jordleie-

kontrakter med en fast leieavgift. ,Glo-
balt sett er det vanlig å regne med to
hovedtyper av jordleieordninger.
Leie av jord mot:

a) en fast leieavgift (pr.arealenhet) til
jordeier.

b) en prosentandel av utbytte på det
leide arealet til jordeier (lottbruk,
eng: oshare-cropping»).

Av disse er som nevnt a) den van-
lige kontraktsformen i dagens
jordleieforhold i Norge. Forklaringa
på dette kan bl.a. være:

— Incentivfeil ved lottbruk.
Ved lottbruk er det bare en del av det
marginale utbytte av arbeidsinnsat-
sen som tilfaller brukeren. Dette gjør
at han er tjent med å holde storre
arbeidsintensitet på eget areal med
samme kvalitet. Ved ei fast leieavgift
oppstår ikke dette incentivproblemet.

— Risikodeling ved lottbruk av mind-
re betydning.
I jordbruket er utbytte usikkert som
folge av ikke kontrollerbare faktorer i
produksjonen (f.eks. vær og plante-
sykdommer), og som følge av pris-
usikkerhet. Ved lottbruk fordeles risi-
ko mellom jordeier og jordbruker i
storre grad enn ved fast leieavgift.
Eksistensen av forsikringsordninger
(f.eks. avlingskadefond), og et skjer-
met og regulert marked for de fleste
landbruksprodukter i vårt land redu-
serer trolig betydninga av risiko-
deling som fordel ved lottbruk.

— Større transaksjonskostnader ved
lottbruk.
Iflg. Cheung (1969) er det grunn til å
regne med storre transaksjonskost-
nader ved lottbruk. Begrunnelsen er
særlig forhandlings- og kontrollkost-
nader knyttet til det å definere og
måle hva som er utbytte av leiearea-
let. Dette blir særlig vanskelig når det
dreier seg om leie av tilleggsjord ved
siden driften på egen eiendom, og er
derfor kanskje den viktigste forklarin-
ga på at kontraktsformen a) domine-
rer dagens jordleieforhold i Norge.

Alternativer til jordleie.
Vi kan også tenke oss andre for-

mer for samhandel enn jordleie.

— Lønnsarbeid.
La oss anta at de to husholdninge-

ne i eksempelet fra fig.2 ikke kan leie
ut jord til hverandre, og at annet ar-
beid er uaktuelt. Kravet om at begge
bruker alt av eget, og bare eget are-
al, medfører at verdien av grensepro-
duktiviteten m.h.p. jord og arbeid ge-
nerelt er forskjellig i de to husholdnin-
gene. I en slik situasjon finnes det ei
timelønn som er slik at husholdning I
ønsker å redusere arbeidsinnsatsen
på eget areal til fordel for å være
lønnsarbeider på naboeiendommen,
samtidig som husholdning II til denne
lønna ønsker å leie arbeidskraft fra
husholdning I (Her har vi fortsatt an-
tatt at størrelsen på jordeiendommen
er eneste vesentlige forskjell på de to
husholdningene).

Et visst innslag av sesonghjelp og
avløsere kan være en illustrasjon på
at lønnsarbeid er en mulighet. Når
ordinære lønnskontrakter er lite ut-
bredt i norsk jordbruk kan forklaringa
bl.a. være at eiendomsstrukturen og
inntektsmulighetene i annen virksom-
het gjor denne muligheten uaktuell i
de vanlige tilfeller. Et annet moment
her er at lønnskontrakter trolig vil
medføre større styrings- og kontroll-
kostnader enn jordleie. Lonnsar-
beideren har interesse av å holde så
lav arbeidsintensitet som mulig for
gitt inntekt. Han har ingen klare moti-
ver for å ta godt vare på avlinga,
jorda eller kapitalutstyret, utenom det
som kreves for å få forlenget kontrak-
ten. Dette sammen med den fysiske
ramma for jordbruksproduksjonen vil
trolig gi store styrings- og kontroll-
kostnader knyttet til lønnskontrakter.

— Kapitalleie.
Ulik kapitalmengde/kvalitet kan

være årsak til at to bruk i en situasjon
uten samhandel har forskjellig gren-
seproduktivitet av jord og arbeid.
Denne forskjellen kan jevnes ut ved
at kapitalutstyret leies ut til naboen.
Når dette er lite utbredt kan forklarin-
ga bl.a. være transportkostnader,
manglende motiver for å vedlikehol-
de kapitalen fra leietakers side, eller
det forhold at brukerne jevnt over er
godt utstyrt med maskiner og red-
skap bl.a. som folge av kapitalsubsi-
dier til næringa.

- Driftsveiledning.
Om forskjellen i grenseproduktivi-

teten m.h.p. jord og arbeid har sam-
menheng med ulikheter i erfaringer
og kunnskaper om f.eks. biologi, tek-
nologi og andre avgjørende sider
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ved jordbruksproduksjonen, kan vi
tenke oss at en bruker selger
«veiledningstjenester» til en annen.
Vi kan også oppfatte det som utleie
av kunnskapskapital. Med gode be-
tingelser for spredning av informa-
sjon i et landbruksmiljø (med myn-
digheter og organisasjoner i en aktiv
rolle), vil dette være mindre aktuelt.

En vil også kunne finne kombina-
sjoner av disse forskjellige måtene å
samhandle på.

Andre problemstillinger.
Opprettelse av jordleiekontrakter

(både a) og b)) har også andre pro-
blematiske sider, bl.a. spørsmålet
om varighet. Dette har fellestrekk
med det som ble sagt om kapitalleie.
Også jorda kan betraktes som real-
kapital.

i) Kvaliteten på jorda avhenger av
måten den drives på. Verdien av jor-
da for eier (ex post) er dermed knyt-
tet til leietakerens bruk av jorda.

ii) En avtale som spesifiserer bruk av
jorda kan lett bli svært detaljerte og
vanskelig/kostnadskrevende å kon-
trollere.

iii) Som folge av i) og ii) vil jordeier
ønske kortsiktige leieavtaler for å hol-
de kontroll med bruk av jorda, og for
å kunne gi instruksjoner om bruk av
jorda.

iv) Samtidig er det ofte lang inntje-
ningsperiode på investeringer som
bedrer jordkvaliteten. En leietaker
som forventer kort leietid vil ikke fore-
ta slike investeringer. iii) og iv) gir
den spesielle situasjonen at jordeier
på den ene side ønsker hyppige re-
forhandlinger for å sikkre seg kon-
troll, men har samtidig interesse av å
signalisere at jordleieordninga er va-
rig for å stimulere leietaker til å in-
vestere i bedret jordkvalitet.

v) Kvaliteten på jorda mellom eien-
dommene, og innenfor hver eien-
dom, varierer. Slike forskjeller er van-
skelig å måle og informasjonen om
jordkvalitet er asymmetrisk. Jordeier
vil normalt være den som kjenner
kvaliteten på egen eiendom best.
Dette kan bidra til at også leietaker i
utgangspunktet har interesse av en
kortvarig kontrakt.

vi) Samtidig utvikler leietakeren
etterhvert en form for avhengighet av

leiejorda, ved at kapitalutstyret di-
mensjoneres til å drive mer enn eget
areal, og at arealtilknyttet kunnskap
utvikles. Ei avslutning på leieforhol-
det vil kunne påføre leietakeren et
tap i form av feilinvestert fysisk kapi-
tal og kunnskapskapital. Dette bidrar
til at leietakeren ønsker varig leie.

Det tallmaterialet som er lagt fram i
utredninga viser, i tråd med disse
momentene, varierende lengde på
leiekontrakten/leieavtalen, men til
tross for kort kontraktsperiode kan
leieforholdet mellom to parter være
langvarig.

Utvalget påviser også en tendens
til større investeringer, som bedrer
jordkvaliteten (grøfting og kalking),
på bruk med bare egne arealer enn
på bruk med bare leide arealer. Det-
te er utvalgets hovedargument for at
den som bruker jorda bør eie den.
Mine kommentarer til denne argu-
mentasjonen dreier seg for det første
om årsak — virkning — slutninger ba-
sert på samvariasjon. En klargjøring
av hva som kan menes med «optimal
grøfting og kalking» er nødvendig.
Det er god grunn til å tro at fysiske og
økonomiske forhold (utenom det å
eie eller ikke eie jorda), på de bruka
som bare driver med leid jord, er
systematisk forskjellig fra de bruka
som bare dyrker eget areal. Slike for-
skjeller vil kunne være med å forklare
den nevnte ulikheten i omfanget av
«grøfting og kalking». For det andre
er spørsmålet om hvem som bor eie
jorda selvfølgelig mer enn et spørs-
mål om investering i jordforbedrings-
tiltak. F. eks. blir spørsmålet om eie
av jord i modellen ovenfor kun et
spørsmål om fordeling av velferd.

I dag som i tidligere tider er eien-
domsspørsmålet i stor grad et forde-
lingsspørsmål. Den som eier mye av
den beste jorda i bygda har mulighet
til en stor arbeidsfri inntekt (grunn-
rente), sammenlignet med den jord-
løse.

Oppsummering.
Innstillinga fra Jordleie og forpakt-

ningsutvalget gir mye nyttig informa-
sjon om omfanget av jordleie, om
gjeldende lovbestemmelser og for-
valtningspraksis. Utvalgets mandat
var å vurdere jordleie (som har et
betydelig og voksende omfang) i for-
hold til målsettinger om arealutnyt-
telse, trygge økonomiske kår og
samfunnstjenlige eie og bruksfor-
hold.

En av hovedkonklusjonene i utred-
ninga er at omfanget av jordleie bør
begrenses, og at det er behov for
sterkere offentlig styring. Denne kon-
klusjonen er tvilsom fordi utvalget i så
liten grad begrunner hva de mener
med «god arealutnyttelse» og «sam-
funnstjenlige eie og bruksforhold»,
og fordi utvalget i så liten grad tar
hensyn til økonomiske forhold som er
med på å forklare hvorfor tilpasnin-
ga er som den er. Ressonementet
ovenfor viser at det for gitt eiendoms-
struktur er gode grunner for ikke å
begrense omfanget av jordleie. Vide-
re så vi at det kan være samfunns-
tjenlig å la jord være udyrka. Utvalget
derimot tar det som et gitt utgangs-
punkt at udyrka jordbruksareal er
dårlig arealutnyttelse (og i tillegg kan
det være ulovlig i folge jordloven).

Hvem som bør eie jorda er et
grunnleggende spørsmål, som bl.a.
har viktige landbruksfaglige og øko-
nomiske sider. Men det er først og
fremst et politisk spørsmål som ikke
fortjener å bli behandlet som et
spørsmål om «optimal grøfting og
kalking». I modellen ovenfor så vi at
det dreide seg om fordeling av vel-
ferd. At problemstillinger som disse
er utilfredsstillende behandlet i denne
utredninga er ikke overraskende når
vi ser på utvalgets sammensetning.
Uten å nedvurdere landbruksfaget vil
jeg til slutt påpeke at det først og
fremst er sosialøkonomer og sosial-
antropologer som har vært opptatt av
jordleie. Det betyr på ingen måte at
andre fag skal holde seg borte fra
problemstillinga. Den er av en slik
karakter at innfallsvinklene er mange.
Mange fag kan bidra med noe. Ingen
fag kan bidra med - alt. I détte tilfellet
kan økonomifaget bidra med mer
enn det som framgår av denne utred-
ninga. Derfor denne kommentaren.
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FRED WENSTØP:

Statistikk og dataanalyse.
TANO 1987, kr. 548,—.
Statistikk og dataanalyse. Oppgave-
losninger med kommentarer.
TANO 1987, kr. 55,—.

Fred Wenstøp har skrevet en ele-
mentær lærebok i statistikk, kalt «Sta-
tistikk og dataanalyse». Statistikk og
dataanalyse er en lærebok med en
datadiskett som tilsammen utgjør en
pedagogisk enhet. Datadisketten
inneholder en regnearkbasert stati-
stikkpakke med alle metodene som
blir gjennomgått i boken. Den inne-
holder også datasett som blir brukt til
oppgaver og eksempler. Alle eksem-
pler som blir presentert i boken, kan
leserne derfor selv utføre på en PC.
Dette er det mest positive ved boken.
Wenstøp lager ikke konstruerte
eksempler som skal være lette å
regne på, men derimot er alle eksem-

pler og oppgaver basert på faktiske
data. Han unngår dermed å formidle
«meta-lærdommen» at statistikk bare
kan brukes i virkelighetsfjerne situa-
sjoner. Leserne vil dessuten få litt
erfaring med praktisk bruk av stati-
stiske metoder. Det kreves imidlertid
at leseren har tilgang til en PC for å
kunne gjøre eksperimenter og opp-
gayer i boken.

Wenstøp prover å formidle intuisjo-
nen bak metodene som blir behand-
let. Dette blir i en del tilfeller gjort ved
å regne på konkrete problemstillin-
ger framfor å utlede generelle teore-
tiske resultater. Boken blir dermed
også på mange sider i forhold til den
stoffmengde som blir behandlet. Til
gjengjeld er den lettlest. Det er selv-
sagt grenser for hva en kan utlede
ved enkle resonnementer, det må
derfor forekomme enkelte resultater
som bare blir postulert uten for-
klaring.

På grunn av den intuitive tilnær-
mingen, forutsettes det relativt be-
skjedne forkunnskaper i matematikk
for å lese boken. På den andre side
gir ofte utledning av generelle resul-
tater en forståelse som ikke kan for-
midles rent intuitivt.

I første del av boken (186 s.) blir
det lagt stor vekt på praktisk stati-
stikk, , som utvalgsskjevhet, grafisk
presentasjon og utforming av spors-
mål. Vi finner også et kapittel om
sannsynlighetsregning. I tillegg fin-
ner vi kapitler som hypoteseproving
og sammenligning av to utvalg. I dis-
se to siste kapitlene er interessen

konsentrert om medianen, som gir en
enkel teori. Alle metodene i denne
delen er ikke-parametriske. I del II
(123 s.) blir så forventning og varians
definert. Normalfordelingen og sen-
tralgrenseteoremet blir presentert.
Siste halvpart av del II gjelder konfi-
densintervaller og hypoteseprøving,
enten basert på binomialfordelingen,
eller på en normalfordelingstilnær-
melse. Siste del (73 s.) omhandler li-
neær regresjon, korrelasjon og
kurvefremskriving.

Da eksempler og oppgaver i bo-
ken er basert på faktiske data, der en
forholdsvis enkelt kommer fram til et
svar ved bruk av datamaskin, burde
boken være nyttig som innføring og
motivering i statistikk. Den gir et inn-
trykk av at teorien er nyttig i praksis,
og viser hvordan en enkelt kan bruke
teorien selv med store datamengder
ved hjelp av datamaskin. Den er
imidlertid elementær, og selv om den
er lettlest tar det mye tid å lese den
og lose oppgavene.

I tilknytning til selve boken er det
også utgitt et hefte med oppgaveløs-
ninger og kommentarer. Dette heftet
er en utvidet fasit, som ikke bare
oppgir riktige svar, men også kom-
menterer hvilke av praktiske konklu-
sjoner vi kan trekke svarene. Det blir
også gitt assistanse i bruken av reg-
neark, ved at nødvendige tastetrykk
blir oppgitt.

Kjel/Arne Brekke

NYTT TELEFON NR.:
St (02) 17 00 35

Tlf. (02)
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Nye forskningsrapporter
Rapportene fåes kjøpt ved henvendelse til institusjonen.

SOSIALØKONOMISK INSTITUTT
Postboks 1095 Blindern, 0317 Oslo 3, tlf. 45 51 11, 45 51 27

Bargaining, Limited liability and putty-clay: The inefficiency of investment and
employment
Memorandum fra Sosialokonomisk institutt Nr. 16, 7. oktober 1987.
Jon Strand

Vi studerer en økonomi der investorer lånefinansierer sine prosjekter uten
sidesikkerhet, teknologien er av putty-clay type, bedrift og ansatte forhandler om
sluttresultatet, og produktprisen er usikker. Vi viser at konkurshyppigheten da
blir overoptimal, og sysselsettingen ofte underoptimal.

Hvis långiver kan kontrollere teknologien direkte, vil han kreve et mindre
investeringsomfang enn bedriftene ønsker, til gitt rente (kredittrasjonering av
type 1). Hvis långiver bare kan kontrollere investeringene vil disse bli enda
lavere når kapital og arbeid er komplementære.

TRANSPORTØKONOMISK INSTITUTT BIBLIOTEKET
Postboks 6110/Etterstad 0602 Oslo 6. Tlf. (02) 65 95 00

Motor Vehicle Testing in Southern Africa.
Av Filseth, Johan.

The report includes a description of the principles of motor vehicle testing for
roadworthiness and review of the present situation in the nine SADCC countries.
Against this background recommendations aimed at improvements on a com-
mon basis are presented. These include legislation, testing stations and equip-
ment, personell and training, control systems and routines.

Oslo, May 1987. 48 p + appendix. Projectreport, NOK 100,-. ISBN 82-7133 569- 3.

Kostnadsindekser for lastebiltransport. À jour pr. 1. kvartal 1987.
Bjerkeseth, Kari.

Formålet med indeksen er å beskrive tendensen i kostnadsutviklingen for
lastebiltransport. Indeksen bor være til hjelp for transportbrukere og -utøvere
ved utarbeidelse av transportavtaler og forhandlinger om transportpriser.

Oslo, juli 1987. 8 sider. Arsabonnement NOK 285,-. Best. nr. 697/87.

Rekruttering til taxiyrket.
Av Berthelsen, Jorn, sosialokonom. Steen, Arild, forskningsassistent.

Notatet presenterer resultatene fra en undersøkelse blant drosjesjåfører i Oslo
og Asker/Bærum. Undersøkelsen viser stabiliteten i yrket, sammensetningen av
sjåførene med hensyn til sosial bakgrunn, arbeidsinnsats, og sjåførenes  oppfat-
ninger om opplæringstiltak, arbeidsmiljø og lønnsspørsmål. Notatet peker også
på tiltak som bor vurderes for å øke stabiliteten i yrket.

Oslo, aug. 1987. 75 sider. NOK. 100,-. Best.nr. 837/87.

Framskrivning av godstransportmengder, innenlandske transporter til 1993 og 2003.
Av Dybedal, Petter, sosialøkonom.

Rapporten beskriver mulige utviklingstrekk i innenlands godstransport fram til
år 1993 og 2003. Totale godsmengder er beregnet på grunnlag av anslag over
framtidig varetilgang ,og observerte sammenhenger mellom markedsførte og
transporterte varemerTgder. Rapporten presenterer også beregninger av fordel-
ing på håndteringsmåte, transportmåte og transportavstand.

Oslo, mai 1987. 40 sider. Prosjektrapport. NOK. 100,-. ISBN 82-7133-571-5.
(With summary in English).

Korttidsvirkninger av Stortinget stasjon. En undersøkelse av endringer i reise-
vaner.
Hanssen, Jan Usterud, sivilingeniør.
Apningen av Stortinget stasjon på Oslo T-banesystem har fort til sterk okning
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antall reisende til de sentrale stasjonene. Notatet beskriver resultatene fra
tellinger før og etter, samt en postkortundersokelse blant avstigende passasje-
rer. Undersøkelsen gjelder korttidsvirkninger, to uker etter åpning av stasjonen i
mars 1987.

Oslo, juni 1987. 41 sider + vedlegg. NOK 75,-. Best.nr. 834/87.

Bruk av bilbelter og barneseter blant baksetepassasjerer fra februar 1985 til
september 1986.
Av Fosser, Stein, forsker.

Påbud om bruk av bilbelte ble innført i mars 1986 for baksetepassasjerer over
15 år i biler registrert i 1984 eller senere. Blant baksetepassasjerene i personbi-
ler som omfattes av påbudet, økte bruken av belte fra 20 cY0, februar 1985 til 46 %
i september 1986. Blant alle baksetepassasjerer under 15 år var 7 % sikret med
belte i februar 1985 og 28 "Yo i september 1986. Blant alle baksetepassasjerer
under 15 år var 33 % sikret i enten bilbelte eller barnsete fra februar 1985 og 53
c1/0 februar 1986.

Oslo, nov. 1986. 11 sider + vedlegg. NOK. 50,-. Best.nr. 804/86.

Konkurransen mellom tog og bil i intercitymarkedet.
Av Strand, Sverre, geograf.

Rapporten er først og fremst en kartlegging av konkurranseforholdet mellom
tog og bil i intercitymarkedet, i en rekke delmarkeder: Reisehensikter, generert
og attrahert trafikk, geografiske områder og enkeltrelasjoner osv. Undersøkelsen
er knyttet til Vestfoldbanen, Dovrebanen ogg Gjovikbanen. Databasis er egen
omfattende reisevaneundersokelse. Rapporten har også eksempler på potensi-
alvurderinger ut fra stabilitet og gråsoner i delmarkeder, og trekker opp linjene
for arbeidet med en adferdsbasert prognose.

Oslo, april 1987. 170 sider. Prosjektrapport. NOK 100,— . ISBN 82-7133-572-3.
(With summary in English).

SOSIALØKONOMISK INSTITUTT
Postboks 1095 Blindern, 0317 Oslo 3, tlf. 455i 11, 455i 27.

Price Ceilings and Market Evaluations in a Regulated Housing Market. An
application of the Heckit-estimator.
Memorandum fra Sosialokonomisk institutt nr. 15, 10. september 1987.
Av Asbjørn Rodseth og Hans Petter Skogstad.

I gjennomsnitt kunne OBOS-leiligheter selde mellom sept. 1985 og juni 1986
oppnådd ei pris ca. 75 prosent over takst ved fritt sal. Rapporten viser korleis
avstanden mellom takst og marknadspris varierer med ulike eigenskapar ved
bustaden og gir eit anslag på verdien av OBOS-ansiennitet.

ISBN 82-570-8368-2. 29 sider.

Optimal oil depletion versus exogenous oil production. A certainty equivalence
analysis under risk aversion and uncertain future prices.
Memorandum fra Sosialokonomisk institutt nr. 14, 4. aug. 1987.
Av lulie Aslaksen og Olav Bjerkholt.

Virkningen av oljeprisusikkerhet på den langsiktige avveining mellom konsum
og sparing blir analysert i en intertemporær optimaliseringsmodell. Forste del av
notatet gir et svar på kritikk reist mot en tidligere versjon av modellen, jfr.
Memorandum nr. 2, 10. februar 1986 av Diderik Lund. I annen del av notatet blir
modellen lost under alternative forutsetninger om holdning til risiko, oljeprisusik-
kerhet og oljeutvinning.

ISBN 82-570-8367-4. 59 sider.
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NTNF
NTNFs formål er å fremme teknisk/industriell forskning
til gagn for norsk nærings- og samfunnsliv. Å styrke
konkurranse- og vekstevnen i næringslivet er hovedmålet
for kommende femårsperiode.

Planleggingievaluering
NTNF ønsker å styrke sin administrasjon med en rådgiver
innen feltene
— strategisk planlegging/økonomisk analyse

FoU-statistikk
— evaluering
Søkere må ha høyere økonomisk utdannelse og relevant
praksis, f.eks. fra forskningsadministrasjon el ler offentlig
forvaltning. Det vi I bli lagt vekt på analytiske evner, selv-
stendighet og initiativ. Kjennskap til eller interesse for
bruk av modellverktøy/PC -baserte systemereren fordel.

Arbeidet vil i hovedsak være knyttet ti I videreutvikling av
grunnlaget for evaluering av bruk av FoU-midler, empi-
risk og metodemessig.

Kvinner oppfordres til å søke.

Lønn etter nærmere avtale. Fleksibel arbeidstid. Med lem-
skap i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse
til direktør Per Nyborg el ler seksjonssjef Morten Staude.

Søknad innen 14 dager etter utlysning til:

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd
Sognsveien 72, Postboks 70 Tåsen, 0801 Oslo 8, Tlf (02) 23 76 85.
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