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Evaluering av
utviklingshjelpen
Norsk utviklingshjelp skal bidra til økonomisk og sosial utvikling i fattige
land. Hjelpen skal fremme økonomisk vekst, og i tillegg har myndighetene
presisert særlige målsettinger om fattigdomsorientering, kvinners situasjon
og miljøvern. Det skal være hjelp til selvhjelp, slik at ikke nye
avhengighetsforhold mellom nord og sør bygges opp. Målene for norsk
utviklingshjelp har samlet rimelig bred tverrpolitisk enighet.

Det er i den senere tid på nytt reist spørsmål om u-hjelpen oppfyller disse
målsettinger. Spesielt er søkelyset rettet mot gjennomføringen av
bistandsprosjektene og de såkalte næringslivsordningene. En fersk
landstudie av Tanzania, som Departementet for utviklingshjelp har
finansiert, stiller seg sterkt kritisk til mange av de utviklingsprosjekter som
har vært drevet i vårt viktigste samarbeidsland. Blant flere uheldige sider ved
prosjektene framheves bl.a. bruk av teknologi som ikke er tilpasset landets
forutsetninger, økt importavhengighet på grunn av prosjektene, og uklare
ansvarsforhold. Det har vært mangelfull avklaring av de mange og tildels
motstridende hensyn prosjektene skal ivareta, og kompliserte og
ressurskrevende styringsordninger er blitt etablert. Landstudien peker videre
på at norsk importstøtte ikke har bidratt til den omstilling av industrien som
regjeringen i Tanzania selv har lagt opp til.

En forskergruppe som på oppdrag av Departementet for
utviklingshjelp har sett på investeringsstøtteordningen i u-hjelpen,
konkluderer med at den er lite formålstjenlig i sin nåværende
utforming. Investeringsstøtten skal stimulere norske næringslivs-
etableringer i utviklingsland. Ordningen virker ikke effektivt, og har
først og fremst bidratt til prosjekter i relativt velstående land.

De framlagte rapporter om utviklingshjelpen gir en ny indikasjon på
at virksomheten ikke drives tilfredsstillende. Mangler ved
planlegging og oppfølging av prosjekter og støtteordninger må
forbedres. Det synes nødvendig å tilføre Departementet for
utviklingshjelp bedre kompetanse på dette området. Det er videre et
problem at norsk utviklingshjelp fungerer som et lukket miljø hvor
det er vanskelig å få innsyn for offentligheten. Evalueringen av
virksomheten drives internt med bruk av konsulent-tjenester fra et
begrenset fagmiljø som har preg av kundeforhold. Denne
evalueringen av u-hjelpen kan kritiseres for at «bukken passer
havresekken».

Utviklingshjelpen må være gjenstand for vurdering på linje med
annen bruk av offentlige midler. Effektiviteten av ressursbruken i
utviklingsprosjekter og støtteordninger må analyseres og alternative
anvendelser diskuteres. Det mangler idag en løpende og systematisk
evaluering av virksomheten uavhengig av Departementet for
utviklingshjelp. Det er ønskelig med et mer profesjonelt
evalueringssystem som ikke blander ansvar for drift og evaluering.
Regjeringen bør ta initiativ til at Finansdepartementet og
Riksrevisjonen går aktivt inn i forholdene. Det må etableres større
tillit til at ressursbruken er forsvarlig.



Aktuell kommentar:

Lavere moms på maten?

Senterpartiets programkomite foreslo for en tid siden at merverdiavgiften på
matvarer burde reduseres for dermed å senke levekostnadene for barnefamilier.
Bortfallet av skatteinntekter skulle etter forslaget kompenseres gjennom skatte-
økninger annetsteds, spesielt ble det henvist til mulighetene for å (Ike merverdi-
avgiftene på mer luksuspregede forbruksvarer.

Forslaget har utvilsomt en viss politisk appell (i alle fall så lenge de kompen-
serende skatteøkninger ikke er konkretisert), og det i seg selv er grunn nok til å
vurdere det nærmere. I tillegg reiser det en rekke interessante spørsmål av
skattokonomisk karakter, som både har å gjøre med effektivitets- og fordelings-
virkningene av en slik reform.

AV
AGNAR SANDMO*

Fordelingsvirkninger
La oss begynne med å se på forde-

lingsvirkningene. Er det grunn til å
tro at lavere moms på matvarer fak-
tisk vil hjelpe barnefamiliene? Etter
min vurdering er det liten tvil om at
svaret er ja. Budsjettstudier i mange
land (se f.eks. Houthakker, 1957) har
vist en positiv sammenheng mellom
budsjettandelen for matvarer og hus-
holdningens størrelse. Kombinerer vi
denne empiriske innsikten med den
enda sterkere dokumenterte Engels
lov — at matvarenes budsjettandel er
en synkende funksjon av inntekten —
finner vi at redusert moms på matva-
rer ikke bare vil være til særlig hjelp
for barnefamilier; blant disse familiene
vil det være de med lavest inntekt som
vil få størst nytte av den.

Nå er dette i seg selv ikke noe
avgjørende fordelingspolitisk argu-
ment til støtte for forslaget. Selv om
vi tar utgangspunkt i at det er ønskelig
å hjelpe barnefamiliene, kan det jo
tenkes at det er andre virkemidler
som er bedre egnet til dette formål
enn redusert moms på matvarer.
Svakheten ved dette virkemidlet er at
det er relativt grovt; det gir billigere

* Agnar Sandmo er professor i Samfunns-
økonomi ved Norges Handelshøyskole.

mat også til husholdninger uten barn
og med høy inntekt. økonomers fag-
instinkt vil i en slik situasjon alltid
fortelle dem at de bør lete etter virke-
midler som er mest mulig direkte ret-
tet mot det målet de forsøker å nå, og
at støtte til bestemte grupper heller
bør gis som direkte inntektsstøtte enn
i form av subsidier eller skattelettelser
på bestemte varer. Det alternative
virkemidlet som i dette tilfellet peker
seg ut, er barnetrygden. Barnetryg-
den retter seg bare mot barnefamilier,
og en økning av denne trygden vil
være mindre kostbar å finansiere enn
redusert matvaremoms. Grunnen til
dette er følgende. Sett at vi har bereg-
net for et representativt utvalg av bar-
nefamilier hva de ville tjene på lavere
matvaremoms. For hver familiestør-
relse kan en så beregne hvilken inn-
tektsøkning som ville være ekvivalent
med denne prisreduksjonen. Denne
beregningen ville fortelle en hvor stor
den økningen i barnetrygden må være
som vil gi den samme fordelingsvirk-
ning vis-a-vis barnefamiliene. Men
ved økning av barnetrygden blir det
ikke nødvendig å finansiere noen
skattelettelse overfor alle de andre
husholdningene. Kostnadene ved å fi-
nansiere en skattelettelse eller trygde-
økning er først og fremst de effektivi-
tetstap som oppstår ved skatteøknin-
ger på annet hold. De blir nødvendig-
vis mindre, jo mindre finansieringsbe-
hovet er, og dermed blir kostnadene
ved å øke barnetrygden mindre enn

Agnar Sandmo

ved en momsreduksjon som gir den
samme forbedring i levestandard for
barnefamiliene. Kanskje vil det være
rasjonelt ved en sammenligning av al-
ternativene A. konkludere med at bar-
netrygden kan økes mer enn den ge-
vinsten barnefamiliene ville fått ved
en momsreduksjon, men det blir selv-
sagt et spørsmål om hvor stor vekt
barnefamilienes velferd skal tillegges i
forhold til andre grupper i samfunnet.

Barnetrygden er et mer treffsikkert
virkemiddel også i en annen forstand.
Selv om matvarer som helhet har en
budsjettandel som synker med inn-
tekten, er dette ikke tilfelle for alle
enkeltvarer innen gruppen. Gjennom-
snittlig vil en prissenkning som følge
av redusert moms berøre nødvendig-
hetsvarer (altså varer med lav inntekts-
elastisitet), men noen varer i gruppen
vil være luksusvarer (ha høy inntekts-
elastisitet), og prissenkningen vil be-
røre disse også. Ved en direkte inn-
tektsoverføring gjennom barnetryg-
den vil etterspørselsøkningen fra bar-
nefamiliene rette seg mot de varer
som familiene selv prioriterer.

Effektivitetshensyn
Jeg synes det er rimelig å konkludere

med at momsreduksjon på matvarer
som et middel til å forbedre barnefa-
milienes velferd både har høyere sam-
funnsøkonomiske kostnader og er
mindre treffsikkert enn økning i bar-
netrygden. Men det kan være andre
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forhold som taler for en momsreduk-
sjon. Skattestrukturen bør vurderes
ikke bare etter sin fordelingspolitiske
profil, men også på grunnlag av dens
virkninger på effektiviteten i ressurs-
utnyttelsen. Kan effektivitetshensyn
brukes som argument for å redusere
matvaremomsen?

Empiriske undersøkelser viser ikke
bare at matvarer har lav inntektsela-
stisitet, som gruppe har de også lav
priselastisitet. Når vi ikke er i læreb0-
kenes idealverden hvor det offentliges
utgifter kan finansieres ved nøytrale
lumpsumskatter, bør de høyeste skat-
tesatsene — noe omtrentlig sagt — leg-
ges på varer med lave priselastisiteter,
spesielt slike varer som har lave kom-
penserte priselastisiteter (Sandmo,
1987). Matvarer kommer som helhet
betraktet i denne kategorien, og en
del numeriske kalkulasjoner av opti-
male skattestrukturer (se f.eks. At-
kinson og Stiglitz, 1972), gir da også
som resultat at den optimale skatte-
sats på matvarer bør være relativt
høy. Dette synes å være et sterkt ar-
gument mot momsreduksjon.

Saken er imidlertid ikke så enkel.
Teorien om optimal beskatning er i
hovedsak utviklet for det tilfellet at
priser til produsent svarer til margi-
nalkostnadene i produksjonen — altså
frikonkurranse. Dette er en forutset-
ning som ikke passer særlig godt på
markedene for matvarer her i landet.
De fleste matvarer omsettes på ver-
densmarkedet, og det er derfor ver-
densmarkedets priser som må danne
utgangspunktet for en vurdering av
forholdet mellom produsent- og kon-
sumentpriser innenlands. Prisene
innenlands er høyere enn på verdens-
markedet på grunn av importvernet.
Dette tar form av kvantitative be-
grensninger på importen, men resul-
tatet av dette er i grove trekk det
samme som om vi hadde hatt tollbe-
skyttelse. Merverdiavgiften trekker i
retning av en ytterligere hevning av
innenlandsprisen, mens forbruker-
subsidiene virker i motsatt retning.
Nettovirkningen er utvilsom en innen-
landsk beskatning av matvarer, selv
om graden av beskatning ikke er den
samme for alle varer. Selve markeds-
strukturen er kjennetegnet ved at pri-
sene blir til i et komplisert forhand-
lingsspill mellom myndighetene og

landbruksorganisasjonene, og det er
ikke lett å fange inn hovedtrekkene i
denne formen for prisdannelse i en
enkel modell (se Munthe, 1986, for en
nærmere diskusjon). La oss som en
tilnærmelse tenke oss at vi kan beskrive
prisdannelsen som et monopolmar-
ked, der landbruksorganisasjonene
produserer de kvanta som gir gren-
seinntekt lik marginalkostnaden. (Jeg
lar det stå åpent om den relevante
grenseinntekt i denne modellen for
landbruksorganisasjonenes adferd er
den innenlandske grensekostnad i
produksjonen eller verdensmarkedets
pris, dette er uten betydning for den
kvalitative analyse i det følgende.) Et
høyt beskattet monopolmarked er en
klar kandidat for subsidiering eller
lavere beskatning — altså har vi her et
sterkt effektivitetsargument for lavere
merverdiavgift på matvarer.

Politiske sider
Avslutningsvis er det nærliggende å

kommentere enkelte politiske sider
av forslaget om redusert moms på
matvarer. I begrunnelsen for forslaget
er det vist til forbrukerinteresser, men
forslaget kommer fra et parti som har
nær tilknytning til produsentinteres-
sene. Er produsentene tjent med en
momsreduksjon? I tilfellet med fri-
konkurranse er dette spørsmålet lite
interessant, siden konkurransen uan-
sett skattesats vil tendere mot å elimi-
nere renprofitten — i alle fall ved til-
nærmet konstant skalautbytte. Dette
er imidlertid annerledes under mono-
pol. En renprofitt vil kunne opprett-
holdes i ly av etableringshindringer og
importvern, og denne renprofitten vil
øke når skatten blir redusert. Ele-
mentær overveltningsteori forteller
oss at prisen til forbruker i et mono-
polmarked normalt vil falle med
mindre enn skattenedgangen — en del
av skattereduksjonen vil altså komme
produsentene til gode i form av høyere
profitt. En kan se på forbrukerne i et
monopolmarked som skattlagt av to
oppkrevere. Den ene er produsenten
som bruker sin markedsmakt til å hol-
de prisen på et nivå som overstiger
enhetskostnaden, den andre er staten
som legger et påslag på produsentens
kostnader. Når staten reduserer sin
beskatning, forbedres muligheten for

produsenten til å øke sin. En produ-
sent med monopolmakt over prisene
har altså en klar egeninteresse i å
argumentere for lavere skatter.

En slik egeninteresse er det ikke
bare matvareprodusentene som har.
Her står vi åpenbart overfor en farlig
presedensskapende effekt av å inn-
fore spesielt lav merverdiavgift på
matvarer. Andre produsentinteresser
kan bli stimulert til å føre frem tilsva-
rende argumenter for skattereduksjo-
ner på sine produkter. Dette kan fore
til en mindre stabil og forutsigbar
skattestruktur over tid, med de plan-
leggingsproblemer som dette vil med-
fOre både for bedrifter og konsumen-
ter. Og dette vil fore til større bruk av
ressurser fra organiserte interesse-
grupper for å påvirke skattestruktu-
ren — en form for ressursanvendelse
med en meget tvilsom samfunnsøko-
nomisk verdi.

Konklusjon
La meg oppsummere: Jeg synes det

fordelingspolitiske argument for
lavere moms på matvarer står svakt
sammenlignet med direkte inntekts-
overføringer til barnefamiliene i form
av økt barnetrygd. Derimot mener
jeg det kan argumenteres bedre for en
momsreduksjon ut fra effektivitets-
hensyn. Imidlertid er det økonomisk-
politiske betenkeligheter ved å åpne
for et differensiert merverdisystem.
Disse konsekvensene bør vurderes
nøye i relasjon til de effektivitets-
gevinster en kan høste ved en moms-
reduksjon.
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Aktuell kommentar:

Gå utenom, sa Bøygen
Hernesutvalget uten ond vilje,
men noe famlende

Forskning og høyere utdanning er viktig. Det er alle festtalere enige om. Og
antageligvis er det sant også, selv om man kan smile litt av alle politikere som
roper på mer forskning når man ikke kommer på noe annet å si.

I Norge er forskning og utdanning en offentlig sektor hvor det er svært
vanskelig å måle hva man egentlig får igjen for pengene. Hvordan en slik sektor
skal styres er både et vanskelig teoretisk og praktisk problem — som man f.eks. i
Økonomisk teori bare såvidt har kommet i gang med å besvare. Dette vanskelige
spørsmålet er det som er tema for Hernesutvalgets innstilling.

AV
KJELL ERIK LOMMERUD*

Nå bør man kanskje begynne med å
si at basert på mine egne tilfeldige
observasjoner av utenlandske læreste-
der så er tilstanden i Norge ikke helt
håpløs. Men det betyr ikke at ting
ikke kan gjøres bedre: Mange opple-
ver dagens styringssystem som lite
fleksibelt. Det er en viss irritasjon
over at distriktspolitikk har ført til en
desentralisering som har kommet på
bekostning av gode fagmiljøer. Fast
ansatte professorer har ingen andre
insentiver enn sosialt press og mo-
ralsk ansvarsfølelse — noe som kan-
skje kan føre til at vi presser mindre
ut av de menneskelige ressursene enn
på et amerikansk eliteuniversitet.
Hva foreslår så Hernesutvalget må
gjøres? Jeg har tatt for meg noen
emner — med den slagside at alt som
har med grunnskole, videregående
skole, lærerutdanning og studentenes
situasjon er hoppet bukk over. Det
som blir igjen er organiseringen av
universiteter, høyskoler og forsk-
ningsinstitusjoner.

* Kjell Erik Lommerud er doctor oecon fra
1988 og førsteamanuensis ved Universitetet i
Bergen.

Stort er fint?
Utvalget foreslår sammenslåinger

av en rekke institusjoner. Tanken er
vel at omstillinger glir lettere innen
store institusjoner enn ved små spe-
sialiserte enheter. En god tanke, men
det gjenstår å se hva som vil skje i
praksis: Motstand mot omstilling vil
det were selv om slåsskampen foregår
internt i en sammenslått institusjon.
Hvor samkjørt har f.eks. NTH blitt
med resten av Universitetet i Trond-
heim? Utvalget foreslår at den nye
fellesadministrasjonen får rett til d
omdisponere midler mellom skoleslag
— men hvem sine interesser kommer
til å slå igjennom der?

Noen vil kanskje mene at forslage-
ne til sammenslåing/samlokalisering
ikke går langt nok. Så vidt jeg kan se
er det bare ett unntak fra regelen om
at de sammenslåtte institusjonene lig-
ger i samme kommune. DistriktshOy-
skolehatere som mener at desentrali-
seringen er norsk forsknings svøpe,
vil derfor bli skuffet: Det er ingenting
her som vil oppheve den desentralise-
ringspolitikken som er blitt ført.

Etter noe vakling har jeg funnet ut
at jeg er enig i Hernesutvalgets noe
forsiktige linje. Riktignok er jeg ikke
i tvil om at desentraliseringen har gått
ut over kvaliteten på norsk forskning
og høyere utdanning. Men antagelig-
vis er det for sent å reversere disse

Kjell Erik Lommerud

beslutningene nå. En bedre idé er
antageligvis at de ledende institusjo-
nene på et felt, f.eks. universitetene,
«adopterer» de omkringliggende hOy-
skolene — for gjennom samarbeid d
bedre kvaliteten. I noen tilfeller fin-
nes det også ressurser ved presump-
tivt svake miljøer som har noe å tilfø-
re til universitetene og de vitenskape-
lige høyskolene i et samarbeid. Dette
passer forøvrig godt med utvalgets
idéer om mer nasjonalt samarbeid.

Forskning og undervisning er i
utgangspunktet antageligvis ganske
gode instrumenter for distriktspolitik-
ken — i all fall krever de ansatte mik-
roskopisk mye mindre kapitalutstyr
boltre seg med enn f.eks. i oljevirk-
somheten. Men det er viktig å innse at
det er nettopp distriktspolitikk en del
regionale institusjoner egentlig er: En
krone til et dårlig fagmiljø på en av de
svake distriktshøyskolene gir mindre
igjen enn en krone til å styrke et av de
ledende miljøene i faget. Distriktspo-
litiske satsninger i undervisningssek-
toren må derfor ikke bety at en satser
mindre på basismiljøene i norsk
forskning og høyere undervisning.
Men slik har det vel til tider sett ut?

Et positivt forslag fra utvalget er å
stagge ekspansjonen pd nesene rundt
omkring ved ikke å gi flere institusjo-
ner rett til titlene «universitet», «sivil-
Økonom» og «sivilingeniør». Men er
dette sterk nok lut?
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Nesseprofessorene.
Ved framleggingen av utvalgets

innstilling vitset Hernes om at det fak-
tisk fantes nes langs Norskekysten det
ikke var distriktshøyskole på. Nå
foreslår utvalget at førsteamanuenser
kan rykke opp til professor i sine egen
stillinger, etter kompetansebedøm-
ming. Dette gjelder også f.eks. ved
distriktshøyskolene. Utsiktene til å få
slike nesseprofessorer er vel det for-
slaget i innstillingen som har vakt
mest debatt.

Så er det da også et usedvanlig
dumt forslag. Jeg har to hovedinnven-
dinger mot dette: For det første tror
jeg professorkompetansen vil bli de-
valuert over tid. Man bedømmer ofte
sine kolleger og venner. Når den ene
kollegaen står mot den andre om en
professorstilling prover man å bedøm-
me så saklig som mulig. Når alle kan
få, er det bare de verste grinebitere
som ikke lar tvilen komme tiltalte til
gode i stor grad. Og slik forsvinner
noen av de siste insentivene i norsk
universitets- og høyskolesektor. For-
svarerne av ordningen viser til at ama-
nuenser kan bli førsteamanuenser i
sin egen stilling, men det er ikke mye
til forsvar: På mitt eget institutt har vi
bare en eneste permittert amanuensis
igjen. De nye doktorgradene gir før-
stestillingskompetanse, de gamle li-
centiatgradene gjorde det ikke. Og
det finnes vel også eksempler på opp-
rykk for lang og tro tjeneste, snarere
enn for forskningsinnsats. Doktor-
gradsordningene er forsåvidt også en
ordning «hvor alle kan få» — men disse
administreres av relativt få institusjo-
ner, som har en egeninteresse av ikke
å la kvaliteten devaluere.

Den andre innvendingen min gjel-
der mobilitet mellom institusjonene. I
økonomifaget f.eks. er denne
skremmende lay. Den eneste mobili-
tet som finner sted fra sentrum til
periferi gjelder folk som flytter for å
bli professorer. Så forslaget er egent-
lig distriktsfiendtlig: Riktignok ville
enkelte høyskoledosenter i distrikte-
ne bli svært glade for å bli professo-
rer, men man ødelegger for rekrutte-
ringen til f.eks. Universitetet i Troms0
og Siviløkonomutdanningen i Bod0.
Selv ville jeg ha klare interesser i at
forslaget ble gjennomført. Professo-
rene rundt meg er alt for unge og
røyker alt for lite. Men av og til må

man kunne heve seg over fagfore-
ningsmaset og være litt idealistisk.

Nytt stillingshierarki.
Hernes-utvalget foreslår at stillin-

ger i universitets- og høyskolesekto-
ren grupperes i undervisningsstillin-
ger og kombinerte undervisnings- og
forskningsstillinger. De rene under-
visningsstillingene skal hete «høysko-
lelektor» og «førstelektor» — uten at
det er sagt eksplisitt, antar jeg disse er
til bruk utelukkende utenfor universi-
tetene og de vitenskapelige høysko-
lene.

De kombinerte stillingene skal hete
«assosiert professor», «professor» og
«seniorprofessor». Jeg er litt forvirret
hva en «assosiert professor» egentlig
er. Et sted står det omtalt som stillin-
ger på doktorgradsnivå — andre steder
får man inntrykk at man må være
postdoktorstipendiat noen år før man
kan bli assosiert professor. I alle tilfelle
synes jeg dette er en stygg anglisisme,
som gir assosiasjoner i retning løs til-
knytning — og den eneste grunnen jeg
kan se for innføringen er at gud og
hvermann skal kunne kalle seg pro-
fessor overfor svigermor, media og
bevilgerne av forskningsmidler. Seni-
orprofessoratene er et langt bedre
forslag: (bortsett fra tittelen som gir
sterke assosiasjoner til perspektivet).
Disse skal deles ut på åremål — om
dette blir reellt, gir det insentiver også
til etablerte forskere, uten at man
klusser med grunnleggende krav til
ansettelsessikkerhet.

For meg er tittelinflasjonen litt ge-
nererende. Hvorfor ikke snobbe ned-
over, og kalle de tre stillingsgruppene
«amanuensis», «dosent» og «profes-
sor»? I alle tilfelle synes jeg «assosiert
professor» bør kalles (første)amanu-
ensis eller dosent, avhengig av hvilket
kompetansenivå disse stillingene er
ment å ligge på. I utlandet kan alle
kalle seg hva de synes passer best —
som man gjør i dag.

Mer personalpolitikk.
Hvis man viker tilbake for individu-

elle insentivsystemer, er det mulig
belønne og aystraffe hele miljøet kol-
lektivt. Gode miljøer får tilført mer
ressurser — dårlige mister sine. Dette
er f.eks. forsøkt praktisert i England.
Og Hallvard Bakkes dristige åremåls-

ansettelse av Carte Blanche som regi-
onalt dansekompani i Bergen er en
parallell fra kulturlivet. Likeens eks-
trabevilgningen til Oslofilharmonien
som belønning for kvalitetsheving.
Utvalget åpner delvis for slike tanker
— i og med at de ønsker at universite-
ter og regionale høyskolestyrer skal
stå fritt i å bruke lønnsmidler der de
synes de får mest igjen for dem. I
England gjennomførte man evaluer-
ing av utenforstående av alle universi-
teter og institutter — noe for oss?

Det systemet Hernesutvalget for-
slår — med postdoktorstipendiater
uten ansettelsessikkerhet, opprykk
etter kompetansevurdering, senior-
professorater på åremål — kan ligne på
det amerikanske systemet. Men husk
at amerikanske universiteter ligger i
hard konkurranse, om studenter, of-
fentlige penger, donasjoner, forsk-
ningsmidler. Et slikt system kan i
praksis virke helt annerledes med
bare mild konkurranse institusjonene
i mellom.

Utvalget tar også opp problemet
med bistillinger. I det siste har det å
ha ekstra inntekter blitt svært mye
mer vanlig blant ansatte i akademia.
Dette har mange positive sider: Nytti-
ge kontakter ut av egen institusjon
kan knyttes og lønnsnivået i bransjen
bringes opp på et nivå hvor nyrekrut-
tering er mulig. Samtidig er stillinger
med forskningstid så lette å misbruke
at jeg synes det bør være en viss kon-
troll. Hva med rapporteringsplikt til
hovedarbeidsgiver om ekstrainntek-
ter og tidsbruk? Utvalget sier ingen-
ting jeg er uenig i om dette, men har
lite med konkrete forslag.

Forskerakademiene.
Forskerrekruttering er viktig. Her

har det da også skjedd en stille revo-
lusjon de siste årene. Nye doktor-
gradsordninger har fort til at det å ta
doktorgraden mer er et studium enn
et livsverk. Jeg tror vi skal få se mye
positive virkninger av dette i årene
framover.

Hernesutvalget foreslår en ny orga-
nisering av hovedfags- og doktor-
gradsstudier, en slags «graduate
schools» som har ansvaret for alle sli-
ke studier i ulike fag ved en institu-
sjon. Det er litt uklart for meg hva
dette organisasjonsleddet egentlig
skal holde på med. Det vi virkelig
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trenger er bedre samordning nasjo-
nalt av ulike doktorgradsprogrammer
innen samme fag. Universitetene i
Oslo og Bergen og Norges Handels-
høyskole tilbyr f.eks. alle doktor-
gradsprogrammer i sosialøkonomi —
her kunne samkjøringen vært bedre.
Og fag som ennå ikke måtte ha kom-
met skikkelig i gang med doktorgrads-
programmer får skjerpe seg. Men
trenger vi et helt nytt organisasjons-
ledd for dette?

Forskningsråd, forskningsinstitutter
og randsonen.

Forskningsinstitutter gror opp som
paddehatter. På de nesene hvor det
ikke er distriktshøyskole, er det i
hvert fall et par, tre forskningsinsti-
tutter. Alle læresteder med respekt
for seg selv har f.eks. organisert et
anvendt forskningssenter. Dette kal-
ler utvalget for «randsone-institusjo-
ner». I tillegg kommer mange frittstå-
ende institutter. Denne utviklingen
har for det første fort med seg en
vridning bort fra grunnforskning.
Dette kan være bra, selvfølgelig, men
har vi tenkt dette skikkelig igjennom?

Oppdragsgiverne til all denne opp-
dragsforskningen er oftest det offent-
lige i en eller annen variant: Vet vi at
denne anvendte forskningen er mer
verdt enn den grunnforskningen folk
trekkes vekk fra? I alle fall virker det
litt paradoksalt når universitetsansatte
får permisjon for å arbeide på et eller
annet forskningssenter det skal satses
på — samtidig som stillingene deres
ved universitetene ikke fylles opp
p.g.a. statlige innstramminger. Vet
den ene hånden hva den andre gjør?

Hvilke forutsetninger har disse of-
fentlige oppdragsgiverne for å vurde-
re kvaliteten av det som gjøres? En
ting er det selvfølgelig når resultatene
faktisk skal anvendes, men f.eks. be-
vilgningene fra forskningsrådene er
mest å betrakte som støtte til forsk-
ning. Hvorfor kunne disse midlene

ikke vært kanalisert gjennom univer-
sitetene og høyskolene, som midler til
personlige lønnstillegg, forskningsfri,
datautstyr?

Disse spørsmålene nevnes i utval-
gets innstilling, men ingen rystende
forslag kommer ut av diskusjonen.
Selv mener jeg ingenting bastant om
saken, men det er klart at dette er noe
som må diskuteres framover.

Forskning som kulturytring.
Hvorfor skal vi drive forskning?

Mange forskere har et lønnlig håp om
at det de gjør i en eller annen forstand
skal være «nyttig». Hernesutvalget
inneholder noen sider høystemt prosa
om grunnforskning som kulturell yt-
ring. Det kan så være: Men når man
tenker på hvor beskyttede og privili-
gerte forskere er i forhold til de egent-
lige kulturarbeiderne skjønner man at
dagens organisering av forskning ikke
er noen selvfølge. Skjønnlitteratur og
bildende kunst har i svært høy grad
prestasjonslønn, og ingen ansettelse-
strygghet. Når Odd Nerdrum var
kjerringa mot strømmen i norsk ma-
lerkunst på seksti- og syttitallet, så var
det'aldeles helt på egen bekostning.
Personlig ville jeg vegre meg for å
bytte lønnsslipp med en gjennom-
snittlig kulturarbeider eller kunstner.
Forskning som kulturell ytring? Vil
du da foretrekke at samfunnet støtter
skrivingen av forskningsrapporter
eller romaner?

Helse og profesjon.
Helt malapropos: Kort om et tema

hvor jeg står trygt plantet på dilettan-
tisk grunnlag: Utvalget foreslår at ut-
danning til helsefagene bygges opp
slik at profesjonsgrensene brytes ned
og at det blir lettere å omskolere seg
blant helsefagene. Prisverdig!

Avslutning.

Fri forskning er en tillitssak. Dette
er en tillit det er mulig å misbruke på

det groveste. Man kan gå svært langt i
å bruke forskningstid til å tjene eks-
trapenger, skrive enkle utredninger,
dovne seg — før reaksjonene kommer.
Noen miljøer har utviklet normer .

hvor sosialt press og mulig utesteng-
ning fra et godt og interessant ar-
beidsfellesskap effektivt disiplinerer
deltakerne. Dette er ikke noe vi auto-
matisk kan regne med fra enhver in-
stitusjon som får tildelt forsknings-
midler.

Det å få forskningstid og forsk-
ningsmidler er uhyre attraktivt. Der-
for må ressursbruken styres, men det
ser ut til at mange politikere er mer
interessert i å bygge monumenter for
seg selv på hjemstedet enn effektiv
bruk av forskningsmidlene . Etter min
mening burde pengene styres mer
mot etablerte miljøer hvor man kan
vise til at sosiale normer som sikrer
innsats og kvalitet alt er etablert. Og
de etablerte miljøene trenger å holdes
i Orene. De uformelle sanksjonsme-
kanismene burde forsterkes av mer
direkte insentivmekanismer. Det er -

selvfølgelig ikke slik at enhver univer-
sitetsforsker er en stor forsker. Hvor-
dan får vi mer ut av den store gruppen
som skjøtter jobben akseptabelt?

Hernes-utvalget ser ikke ut til å
være helt fremmede for slike tanker.
Men etter min mening er ikke de kon-
krete forslagene radikale nok til å sik-
re at de offentlige midlene flyter dit
hvor man får best undervisning og
best forskning igjen for dem. Seniorp-
rofessorat på åremål er bra — mens
forslaget om professor-opprykk i egen
stilling kan føre til ytterligere devalu-
ering av kravet til professorkompe-
tanse — og dermed fjerne enda mer av
insentivene i sektoren. Og vanskelige
spørsmål som hvordan man priorite-
rer mellom skoleslag, mellom ulike
fag, synes jeg fremdeles står ubesvart.
Men i høst har debatten om disse
spørsmålene gått høyere enn på len-
ge, og det er ingen liten ting bare det.
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Debatt:

Perspektivutredningen
Kort svar til Steigum

AV
KNUT ANTON MORK

Erling Steigums reaksjon på min
artikkel om Perspektivutredningen i
Sosialokonomens novembernummer
er så sterk at den fortjener et kort
svar.

Jeg var ikke klar over at ordet «ideo-
loger» var på grensen av det injurie-

rende. Dersom dette er tilfelle, ber
jeg selvfølgelig om uforbeholden unn-
skyldning.

Det er riktig at bemerkningen om
særinteresser som jeg henviste til, var
blitt gjort i en mer spesifikk sammen-
heng. Jeg synes den var representativ
for tonen i rapporten. Dersom dette
var utilbørlig, ber jeg igjen om unn-
skyldning.

Imidlertid ble jeg svært overrasket
over den personlige tonen i Steigums

svar. Jeg hadde ventet at lederen for
Perspektivgruppa skulle være mer in-
teressert i de synsmåtene jeg uttrykte
om Norges økonomiske framtid, som
jeg fremdeles holder fast ved. Jeg hå-
per den personlige delen ved disku-
sjonen nå kan legges til side, slik at
den faglig-politiske debatten kan fort-
sette. Jeg akter ikke å fortsette den
her; men spørsmålene som er blitt
stilt, er grunnleggende nok til å fortjene
oppmerksomhet i flere år framover.

Norconsult International A.S. arbeider på utenlandsmarkedet med rådgivningstjenester på en rekke fagområder og har et godt
innarbeidet navn internasjonalt. Selskapet har hovedkontor i Norconsults Hus på Kjørbo nær Sandvika. Det er idag engasjert i
prosjekter i 36 land, og har under 32 års virksomhet utfort oppdrag i mer enn 100 land.
Norconsult International A.S. har etter fusjonen med NPC fått nye eiere og utvidet aksjekapital. Med betydelig internasjonal
kontaktflate - underkontorer, prosjektkontorer, samarbeidspartnere og representanter over store deler av verden - står selskapet
godt rustet til nye utfordringer.

Norconsult har siden 1983 bistått SADCC (Southern African Development Coordination Conference)
med å bygge opp og drive et regionalt energisekretariat - Technical and Administrative Unit (TAU), Ener-
gy Sector, SADCC. Sekretariatet ligger i Luanda, Angola, og koordinerer energisamarbeidet mellom de
9 medlemslandene i SADCC (Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mocambique, Swaziland, Tanzania,
Zambia og Zimbabwe). Sekretariatets arbeidsoppgaver omfatter utarbeidelse av energipolitikk, identifise-
ring og oppfolging av energiprosjekter og bistand i forbindelse med faglige moter og seminarer.
Til å avløse én av Norconsults eksperter i energisekretariatet søker vi:

ENERGIPLANLEGGER
Arbeidsoppgavene omfatter:
• Analyse av energiforsyningssituasjonen i SADCC-regionen
• Etablering av nye energiforsyningsplaner og strategier
• Identifisering av nye energiprosjekter i regionen
• Teknisk/økonomisk analyse og prosjektvurdering
• Ettersporselsanalyser og markedsstudier
• Dokumentasjon og bidrag ved presentasjon av nye prosjekter for internasjonale bistandsorganisasjoner.
Stillingen ønskes besatt umiddelbart av en cand oecon, siviløkonom eller sivilingeniør med gode kvalifika-
sjoner og relevant erfaring.
Eventuell utenlandserfaring vil bli tillagt betydelig vekt. Kontraktstiden er 2 år. Vi tilbyr fri tjenestebolig,
gunstig bilordning, én fri hjemreise og opplæring i portugisisk. Det er svensk grunnskole i Luanda. En
del reising i SADCC-landene kan påregnes.
For nærmere opplysninger kontakt Odd K. Ystgaard tlf. (02) 47 10 00 eller Geir Holler tlf. (02) 47 10 00
eller (02) 61 46 77 (privat). Søknad sendes til Personalavdelingen, Norconsult International A.S., KO.-
boveien 20, 1300 Sandvika innen 27. januar 1989.

•Norconsult •••
Norconsult International A.S.
Kjørboveien 20, 1300 Sandvika. Telefon (02) 47 10 00.
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Offentlig prispolitikk
Oppfylles målsettinger?

Eksempel fra fergesektoren

I 1987 fremmet regjeringen St.meld. nr. 42 om nytt
tilskudds- og takstsystem for riksvegferjedriften. I tråd
med den innførte man i 1988 et nytt takstsystem for
fergeruter. Den overordnede politiske målsetting var at
hyppigreisende fergeavhengige brukere i distriktene skulle
betale relativt mindre (50% rabatt) og tilfeldigreisende,
sjeldenbrukere skulle betale relativt mer av samlede fer-
geinntekter. De politiske preferanser ble nedfelt i en
matematisk takstfunksjon. I mars/april undersøkte man
konsekvensene av takstomleggingen. Analysene viser at
man fikk oppfylt den politiske målsetting hvor de fergeav-
hengige betaler en mindre del av enkeltbillettene, mens

sjelden reisende ikke «lekker» til rabatt og sorger derved
for at subsidiene ikke øker. Takstomleggingen er også et
skritt i riktig retning mot «peak load pricing» som er et
viktig perspektiv i fergesektoren. Takstsystemet bor ut-
vikles videre mot samfunnsøkonomisk riktig prising, noe
som ble lite behandlet i denne stortingsmeldingen. Mar-
kedsanalyser i våre 140 fergesamband har overførings-
verdi til bompengeprosjekt generelt med takstsystemet
som styringsverktøy for riktig ressursallokering, inntekts-
generering, eksterne virkninger (kodannelse, foruren-
sing) og fordeling/distriktshensyn.

AV
ARILD HERVIK, SVEIN BRÅTHEN OG JAMES ODECK

1. Innledning
I fergesektoren var subsidiene i 1987 400 millioner kr.

og kostnadene 1,3 milliarder. Det har lenge vært en
målsetting å redusere subsidiene ved produktivitetsøk-
ning, takstøkning og eventuelt rutenedskjæringer. I til-
legg arbeides det nå med en rammetilskuddsordning som
skal innføres fra 1990. Man skal bort fra det nåværende
system med saldering av selskapenes regnskaper ved
årets utgang, til et system som gir incentiver for mer
effektiv drift.

En grundig behandling av takstsystemet for ferger
finner vi i Norsk Samferdselsplan (NOU 1977: 30A).
Samferdselsplanutvalget oppsummerer viktigste trekk
ved takstsystemet på følgende måte (sitat):

«1.1. Fergetakstene er lik i alle landets fergeruter.
1.2. Fergetakstene bidrar til å utjamne kostnadene ved

vegtransport mellom de forskjellige deler av
landet.

1.3. Fergesubsidiene er så høye at de går ut over evnen
til å bygge ut vegnettet.»

Samferdselsplanutvalget påpeker at takstpolitikken vil
være et viktig virkemiddel for å redusere subsidieomfan-
get til fergene samtidig som man i takstpolitikken ikke
går for mye på tvers av hovedtrekkene i 1.1 og 1.2.

I St.melding nr. 37, 1979-80 heter det i omtalen av
Samferdselsplanutvalgets gjennomgang av fergetaks-
tene:

«Utvalget peker på at Stortingets formulering av mål-
settingen for ferjetakstene kan tolkes på mange måter.
Det er imidlertid naturlig å oppfatte målsettingen i første
rekke som et uttrykk for Stortingets prinsippielle syn om
at befolkningen og næringslivet i de deler av landet som
har et dårligere vegtilbud gjennom mange ferjesamband
ikke skal bli belastet med høyere transportkostnader for
samme distanse enn i landet forøvrig. Gjennom følgende

Svein Bråthen, cand. mag. er vitenskapelig assistent ved
DH Molde.
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r Juli

Sjelden1-4 g/uke 	 1-4 g/mnd.

Reisehyppighet

5 g/mer pr. uke

1111 August

Oktober

forslag til retningslinjer for ferjetakstregulativet mener
Utvalget å ha ivaretatt denne målsetting:

Moderasjonstakstene for biler med sjåfør bør tilsvare
kostnadene ved å kjøre en like lang vegstrekning som
ferjestrekningen, likevel slik at det aksepteres at det i
taksttabellene startes med et rimelig fast påslag
(grunntakst) som kommer i tillegg til de beregnede
kjørekostnader.
Normalregulativet for biler med sjåfør legges betydelig
(80-100 pst.) over moderasjonstakstene.»

Ved utforming av et takstsystem for fergereiser er det
to fundamentalt ulike tilnærmingsmåter som kan legges
til grunn. På den ene siden kan man legge en overordnet
politisk vurdering, f.eks. distriktspolitisk til grunn for
takstutforming, og på den andre siden kan takstsystemet
utformes etter mer grunnleggende økonomiske hensyn
ut fra kostnads- og etterspørselsstrukturen i fergesekto-
ren. Den senere tids debatt om takstsystemet har nok
islett av begge disse to ulike tilnærmingsmåter. Ut fra
Økonomiske hensyn vil det i fergesektoren være riktig å
prise etter marginalkostnadsprinsippet.

Takstfastsetting i fergedriften ut fra de langtidsmargi-
nale kostnader i de enkelte fergesamband blir ikke aksep-
tert ut fra overordnede politiske hensyn av hovedsakelig
to årsaker. For det første vil en slik takstfastsetting føre
til sterkt varierende fergetakster mellom de forskjellige
fergesamband. For de andre ville en slik takstpolitikk
fØre til at vegtransport i kystdistriktene ville bli dyrere
enn i landet for øvrig og dyrest i de distrikter som er mest
avhengig av ferger. Dette vil stride mot målsettingen om
utjamning av spesielt høye transportkostnader pr. km.

Det som kjennetegner markedet for fergereiser er
store sesongmessige variasjoner. I mange samband ska-
per slike kapasitetsproblemer tildels betydelig kødann-
else. Samfunnsøkonomiske prinsipper for prissetting av

Figur 1. Andeler enkeltbilletter av samtlige reiser etter
reisehyppighet og måned.
Alle samband i 1985. 

transporttjenester under kapasitetsskranker tilsier at den
kapasitetsdimensjonerende delen av det aktuelle marked
skal bære kapasitetskostnadene. Dette innebærer at denne
markedsdelen skal prises høyere enn den delen av mar-
kedet som ikke virker kapasitetsdimensjonerende. Fast-
setting av fergetakster etter dette prinsippet er i dag ikke
akseptert ut fra overordnet politisk vurdering først og
fremst fordi dette vil kunne slå uheldig ut for enkelte
grupper av reisende.

2. Takstomleggingen 1988
Fra årsskiftet 1987-88 er et nytt takstsystem på riks-

vegferger satt i drift. Omleggingen følger en nærmere
spesifisert matematisk funksjon som er beskrevet i neste
kapittel. To kostnadskomponenter ligger til grunn: Are-
alet som bilen opptar av ferjedekket, samt kostnaden ved
å kjøre tilsvarende strekning på veg.

Det er nå bare en rabattsats (50%), mens den tidligere
varierte med 33% som høyeste rabatt. En kritisk faktor

Arild Hervik er cand. oecon fra 1975, er førsteamanuensis
i sosialøkonomi ved DH Molde.

James Odeck, cand. oecon fra 1986 er konsulent i Veg-
direktoratet.
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(g), altså det en politisk har betegnet som et «rimelig
påslag» på de beregnede kjørekostnadene. p ii enkeltbil-
lett ligger 100% over r ii rabatt som nedfelt i de politiske
retningslinjer.

Kjøretøyinntektene summert over alle soner og alle
bilgrupper kan formuleres som en budsjettmodell

10 	 130
A = E 	 E 	 2

i=1 j=1
[c i (j-0 ,5) +gv.] • Z •

P 
j + [k i (j - 0 ,5) +gv i ] •Z 

ij

der 	 A = budsjetterte kjøretøyinntekter

z i = Enkeltbillett-trafikk bilgruppe i, sone j

z	 = Rabatt-trafikk bilgruppe i, sone j

Trafikkomfanget (totalt og fordelt på enkeltbillett/-
rabatt) vil i tillegg were en funksjon av prisnivået.

Databasen som er etablert for alle landets riksvegsam-
band har gitt grunnlag for å beregne grunntaksten og det
takstsystemet som genererer den gitte budsjettrammen.
De kritiske variablene er enkeltbillett-trafikk og rabatt-
trafikk, der vi ved overgangen til nytt takstsystem anslo
vridningseffektene.

Arbeidet har resultert i et EDB-basert budsjettsystem.
Dette systemet kobler sammen trafikktall fra Vegdirek-
toratets trafikkstatistikk på ferger med andel trafikanter
på enkeltbillett/rabatt. Dette betyr at vridningseffektene
ble beregnet helt ned på sambandsnivå, for hver bilgrup-
pe. Aggregatet av dette gir vridningseffekten for hele
riksvegfergedriften.

De budsjetterte kjøretøyinntektene er fastlagt av myn-
dighetene, k. v i er beregnet på forhånd. Den eneste
ukjente størrelsen i budsjettmodellen blir g, grunntaks-
ten. Den beregnede g'en settes inn i takstfunksjonene,
og takstregulativet på ferger beregnes. Størrelsen på g'en
avhenger altså av de forventede vridningseffektene, tra-
fikkutviklingen og budsjettrammen.

Modellen kan brytes ned på fylkes- og selskapsnivå. I
et framtidig rammetilskuddssystem vil denne modellen
kunne benyttes som grunnlag i forhandlingene og som et
hjelpemiddel ved analyser av kritiske faktorer og eventu-
elle lokale takstavvik.

Figur 2. Prosentvis fordeling av billett-typer i oktober
1985 og mars 1988. Året utenom sommer-
månedene.
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med hensyn på å oppfylle budsjettvilkårene vil were
vridningseffekten mot økt rabattbruk. Enkeltbillett-taks-
tene ligger gjennomgående vel 10% over de gamle sat-
sene, dette er motivert ut fra ønsket om å unngå svikt i
de budsjetterte kjøretøyinntekter som følge av vridning
mot økt rabattbruk.

Vi har gjennom omfattende markedsundersøkelser i
1985, 1986 og 1988 etablert en database som gir detaljert
markedskunnskap helt ned på sambandsnivå. Rabattad-
ferd i markedet er søkt forklart ved hjelp av de reisendes
reisehyppighet, bosted og reiseformål. I tillegg inngår
rabattnivå og sambandslengde som forklaringsfaktorer.
Dessuten har vi data for biltype og reisetidspunkt. I 1985
har vi registreringer over en uke i juli, august og oktober,
med til sammen 600 000 observasjoner. I 1986 har vi
ukesregistrering i juli (100 000 obs.) og i 1988 ukesregi-
strering i mars (50 000 obs.).

Vi har funnet at den klart sterkeste forklaringsfaktor
for rabattadferd er reisehyppigheten. De som reiser ofte
benytter rabatt, sjelden reisende bruker vesentlig enkelt-
billetter. Figur 1 viser at dette mønsteret er meget stabilt
for alle de tellingene vi gjorde i 1985. Ved å se på
sammensetning av reisende etter reisehyppighet kunne vi
predikere vridningseffektene fra samband til samband
mellom enkeltbillett og rabatt. Samband som fra før av
var dominert av hyppig reisende (lokale samband —
arbeidsreiser) ville oppleve høy rabattandel med mulige
inntektsreduksjoner, mens samband dominert av sjeld-
nere reisende (turister — sommertrafikk) ville oppleve
fortsatt høy enkeltbillettandel, med mulige inntektsøk-
ninger. Antall klipp på rabattkortet ble lagt på 30, for å
unngå for store vridninger for reisende som reiste sjeld-
nere (analysene viste at antallet klipp var en viktig
handlingsparameter for å styre rabattbruken).

Materialet som presenteres er representativt for året
utenom sommeren. I sommermånedene er trafikken do-
minert av tilreisende, og disse reiser såpass sjelden over
sambandet at de betaler enkeltbillett uansett (90% en-
keltbillettreiser selv i 1985 med sommertakster, 40%
påslag på enkeltbillett).

3. Takstfunksjon og budsjetteringsmodell
De politiske retningslinjene for utforming av takstsy-

stemet for kjøretøy er nedfelt i følgende takstfunksjon:

	

Pii 	= 2(k i (j-0,5) + gv i )
= k•(j-0,5) + gv i

	der P ii 	= enkeltbillett sone j bilgruppe i (i=1 . . . 10),
(j=1 . . 130)

= rabattbillett sone j bilgruppe i

	

k i 	= kjørekostnad pr. km veg bilgruppe i
= sone, sambandets seilingsdistanse målt i km

grunntakst

	

v i 	= arealfaktor bilgruppe i

Leddet k i(j-0,5) følger prinsippet om at det skal
prises lik kostnaden ved å kjøre tilsvarende strekning på
veg. Leddet gv i representerer arealet bilgruppe i beslag-
legger på fergedekket (v i) multiplisert med en grunntakst
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4. Markedsendringer etter takstomlegging
Figur 2 viser at det har skjedd en relativt beskjeden

vridning mot lavere enkeltbillettandel, 2%-poeng ned-
gang i forhold til 1985. 30-klippskortet har økt betydelig
som følge av omlegging til kun en type rabatt, mens vi ser
at det fremdeles er et lite innslag av eldre korttyper.

I henhold til de politiske målsettingene vil det være av
interesse å se på markedsendringer spesielt etter bo-
stedstilhørighet og reisehyppighet. Målet var at de som
var hyppige fergebrukere skulle nyte godt av rabattord-
ningen, mens mer tilfeldige reisende skulle betale det
dobbelte av rabattsatsene.

Figur 3. Andel reisende med enkeltbillett etter bosted i
oktober 1985 og mars 1988. Året utenom som-
mermånedene.
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Figur 3 viser at de som bor nært sambandet har redu-
sert sin enkeltbillettandel, mest for de som bor i kommu-
nen tilknyttet sambandet, med 2%-poeng nedgang. De
som bor utenfor det fylket sambandet ligger i har økt sin
enkeltbillettandel. Dette viser at selv med 50% rabatt er
enkeltbillettandelen nær uforandret i gruppene som bor
lenger unna sambandet. Den relative nedgangen i full-
prisreiser skjer i hovedsak hos de som reiser lokalt. En
kan derfor hevde at systemet i liten grad har medført
«rabattlekkasje» ut til grupper som er tilreisende til
sambandet.

Bruken av 30-klippekortet viser en markant endring,
der andelen er betydelig høyere for alle grupper, og
høyest hos de grupper som bor lokalt. Hele 60,6% av
disse benytter 30-klippskortet etter omleggingen til nytt
takstsystem. Tilsvarende tall for tilreisende til hele fylket
er 17%. Omleggingen til nytt takstsystem har gjort at de
lokale tilreisende i snitt har et rimeligere fergetilbud, både
fordi disse nå i mindre grad bruker enkeltbillett og fordi
rabattene er store.

Figur 4 viser enkeltbillettandeler etter reisehyppighet.
Her har de gruppene som reiser oftest nedgang i enkelt-
billettandel på godt 3%-poeng, mens sjeldenreisende
øker sin enkeltbillettandel noe. Analysen av markedsbe-
vegelsene viser at den politiske målsettingen blir oppfylt
så langt, fordi omleggingen til nytt takstsystem med
høyere rabatt i størst grad har kommet lokale reisende
som reiser hyppig til gode, og systemet  «lekker» ikke
rabattreiser til dem som reiser sjelden og er tilreisende.
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Figur 4. Andel enkeltbillettreiser etter reisehyppighet i
oktober 1985 og mars 1988. Gjennomsnitt for
hele året.

Av alle solgte enkeltbilletter i 1985 gikk 83,5% til de som
reiser sjeldnere enn 1-4 ganger pr. mnd. Denne gruppen
har økt sin andel til 84,9% i 1988.

En nærmere analyse av rabattadferd er gjennomført
ved regresjoner der vi har sett på endring i enkeltbillett-
andel etter reisehyppighet (hvor ofte en trafikkerer sam-
bandet). Som forklaringsfaktorer har vi benyttet varia-
sjoner etter bosted og reiseformål. For bosted har vi
estimert avvik i enkeltbillettandel etter økende aystand
fra ferjesambandet, målt i forhold til enkeltbillettandel
for de som bor helt nært sambandet. Tilsvarende for
reiseformål er avvik i enkeltbillettandel (eksempelvis for
arbeidsreiser) målt i forhold til enkeltbillettandelen for
feriereisende. I tillegg har vi med i analysen variasjoner
etter billengde, sambandslengde, samt engangseffektene
av sommertakstbortfall i 1986 og takstomlegging i 1988.
Tabell 1 viser prosentpoeng avvik etter hyppighetsgrup-
per i forhold til referansene lokalt bosatt og feriereisende
samt prosentpoeng skift ved fjerning av sommertakstene
1986 og ved takstomlegging i 1988.

I tabell 1 ser vi fra øverste linje at det nye takstsyste-
met medførte signifikante endringer i enkeltbillettbruk
som varierer etter hyppighet. Sjeldenbrukerne fikk en
økning i enkeltbillettbruken på henholdsvis 2 og 1 pro-
sentpoeng, mens hyppigbrukerne fikk redusert enkeltbil-
lettbruk på —4 prosentpoeng. Vi får signifikante vridnin-
ger i enkeltbillettbruk hvor de som reiser hyppig får
lavere andel, dvs. høyere rabattbruk.

Etter sommertakstbortfallet (linje 2) ser vi at det bare
er den gruppen som reiser sjeldnest som ikke har rea-
gert, mens de mer hyppigreisende har signifikant Økning
i enkeltbillettbruk på 5-6 prosentpoeng. For den grup-
pen som reiser hyppigst fant vi ved nærmere analyser at
de etter fjerning av sommertakstene betalte samme gjen-
nomsnittspris for sine ferjereiser. Denne gruppen hadde
tidligere høy rabattandel, og denne gikk ned etter bort-
fall av sommertakstene.

Vi ser også etter sonelengde (linje 3) at de som reiser
sjeldnere har minst endring i rabattbruk etter sonelengde,
2 prosentpoeng for 10 soner, mens de som reiser hyppi-
gere har 6-8 prosentpoeng økning i enkeltbillett for 10
sonelengder. Dette betyr at engangsutlegget har størst
betydning for rabattadferd for hyppigreisende. Spesielt i
lange samband vil m.a.o. færre klipp pr. kort (mindre
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Tabell 1. Rabattadferd.
Prosentpoeng avvik i enkeltbillettandel etter ulike reisehyppigheter.'

Forklaringsvariabel
	

Sjeldnere enn
	

1-4 ganger
	

1-4 ganger
	

Mer enn 5
rabattferd
	

igang i mnd.	 i måneden
	

i uka	 ganger i uka

Yl
	

Y2
	

Y3
	

Y4

Xij
	 Nytt takstsystem 1988  	 2.0

	
1.0	 -4.0	 -4.0

X2j
	 Sommertakstbortfall  	 0.0

	
5.0	 5.0

	
6.0

X3j
	 Sonelengde  	 0.2

	
0.8	 0.8

	
0.6

X4i
	 Billengde 	 -6.0	 -8.0	 -15.0	 -9.0

Bosted:
X5j
	 Bosted landet ellers  

	
12.0
	

12.0
	

16.0
	

16.0
X6j
	 Bosted utlandet  

	
11.0
	

30.0
	

31.0
	

14.0
X7i
	 Bosted i fylket  

	
7.0
	

6.0
	

6.0
	

5.0

Formal:
X8i
	 Arbeid/skole 	 -5.0

	
9.0*
	 -14.0	 -40.0

X9j
	 Weekend 	 -4.0	 -4.0*	 -10.0	 -20.0

X10j
	 Tjeneste  	 -4.0

	
1.0*	 -21.0	 -41.0

X1lj
	 Ukependling 	 -16.0*

	
2.0*	 -13.0	 -35.0

X12j
	 Annen lok.nodvn  	 -6.0*

	
3.0*	 -13.0	 -26.0

X13j
	 Annen reise  	 -4.0

	
3.0*
	 -11.0	 -31.0

Multippel regresjonsanalyse er gjort for hver enkelt reisehyppighet. Modellen som er estimert på ca. 750 000 observasjoner er
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Y. • a +	 b. .x. .1.3	 3.3
i= 1

(j=1..4)

hvor Yj er enkeltbillettandel etter reisehyppighet.
* markerer ikke signifikante avvik med t-verdi over 5, mens de øvrige parametre er signifikante.

engangsutlegg) gi økt rabattbruk. Inntektsvirkningene av
å variere antall klipp blir derfor størst for den gruppen
som reiser hyppig over lange samband. Antall klipp er
således en handlingsparameter for rabattadferd, end-
ringer her får konsekvenser for ferjeselskapenes inntje-

Billengde indikerer endring i enkeltbillettbruk etter
nyttetrafikk. Større biler representerer busser og ulike
typer vare/lastebiler. Vi ser at det er avtakende enkeltbil-
lettbruk etter billengde. Dette viser at nyttetrafikken er
mer rabattintensiv uansett reisehyppighet, men at redu-
sert enkeltbillettbruk er mest markert for de to hyppigste
gruppene (-15.0 og -9.0).

For bosted ser vi avvik i prosent enkeltbillettandel ut
fra dem som bor lokalt, dvs. i kommunen hvor samban-
det ligger. Avviket er minst for dem som bor ellers i
fylket (5.0-7.0 prosentpoeng etter hyppighetsgruppe).
Nordmenn bosatt utenfor ferjefylket viser avvik (ut fra
lokalreisende) på 12.0-16.0 prosentpoeng etter hyppig-
hetsgruppe. De mellomste hyppighetsgrupper viser
størst avvik hvor utenlandsreisende har 30.0 prosentpo-
eng høyere enkeltbillettandel enn lokalreisende. Enkelt-
billettbruken ligger for alle hyppighetsgrupper høyere
for tilreisende enn for de som bor lokalt.

Etter reiseformål er det spesielt store avvik i forhold til
feriereisende for hyppigreisende, mens det for de to

sjeldengruppene enten bare er små eller ikke signifikante
avvik. For de som reiser mer enn 5 ganger i uken er
enkeltbillettandelen ca. 40 prosentpoeng lavere for ar-
beid/skole og tjenestereiser sett i forhold til feriereiser,
35 prosentpoeng lavere for ukependlere og 20 prosentpo-
eng lavere for weekendreiser. For hyppighetsgruppen 1-
4 ganger i uken er avvikene i enkeltbillettandel langt
mindre, der reisekategoriene arbeid/skole, tjeneste og
ukependlere ligger henholdsvis 14, 21 og 13 prosentpo-
eng lavere, mens weekendreisende ligger 10.0 prosent-
poeng lavere sett i forhold til feriereisende. Det er altså
fast og fremst for hyppigreisende at vi finner avvik i
rabattadferd mellom reiseformål.

Vi har også testet nærmere hvilke reisegrupper som
skjuler seg bak de endringene i enkeltbillettandel vi har
fått etter omlegging til nytt takstsystem i 1988 (X1i ).
Reduksjonen på 4.0 prosentpoeng for hyppigreisende er
mest forklart av endret rabattbruk for arbeids/skolerei-
ser, andre lokale nødvendighetsreiser og tilreisende fra
andre kommuner.

Nedgang i enkeltbillettandel på 4.0 prosentpoeng for
dem som reiser 1-4 ganger i uken forklares også med
endret rabattbruk for arbeids/skole og annen lokal  nød-
vendighetsreise, i tillegg bidrar lokalreisende sammen
med reisende fra andre kommuner i fergefylkene til å
forklare nedgang.
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Oppgang på 1 prosentpoeng i enkeltbillettandel for
dem som reiser 1-4 ganger i måneden forklares ved økt
enkeltbillettandel for pendlere og feriereisende, mens
lokalreisende har vist redusert enkeltbillettandel. For
sjeldenreisende forklarer pendlere og tilreisende fra res-
ten av Norge økning i enkeltbillettbruk. Lokalreisende
viser nedgang i enkeltbillettandel.

5. Takstsystemets effekt på etterspørsel
I tillegg til differensiering av takstene etter sonelengde

og billengde vil et samfunnsøkonomisk riktig prissystem i
fergesektoren innebære at takstene differensieres etter
ulike perioder av driftstiden. Dette kan være begrunnet
ut fra døgn-, uke- og sesongsvingninger i etterspørselen.

Det er trafikken i helgetoppene, spesielt om somme-
ren, som dimensjonerer fergekapasiteten og som av den
grunn har et betydelig ansvar for kapasitetskostnadene i
fergesektoren (15% av trafikken i 7% av driftstiden).
For størstedelen av driftstiden (minst 70%) synes etter-
spørselen etter fergetjenester å ligge så pass langt under
toppbelastning at en samfunnsøkonomisk riktig pris vil
innebære at man kun legger til grunn de trafikkavhengige
kostnader ved prisfastsettelsen.

I 1981 fikk vi to takstøkninger på 15% og 17% i
ordinært takstnivå, samtidig som sommertakstpåslaget
ble økt fra 20% til 50% på enkeltbillett. Samme år
noterte man markedsreaksjoner (Anekkpunkter») i
etterspørselen etter fergereiser.

En priselastisitetsberegning for fergetrafikken i perio-
den med store takstøkninger (1981) viser signifikant
priselastisitet på —0.48 for sommertrafikken. Det er gjort
omfattende tidsserieanalyser både av sommertrafikk og
ellerstrafikk under perioder med normale takstøkninger
og priselastisitet synes å kunne ligge rundt —0.3. Etter
fjerning av sommertaksten i 1986 er det funnet en prise-
lastisitet på maksimalt —0.2. Selv med lave priselastisite-
ter på —0.2 ville vi få et så stort trafikkbortfall som 20%
ved 100% takstøkning at vi ville kvitte oss med det meste
av køene. Vi har beregnet at kapasitetskostnadene vil
tilsi en prisøkning på rundt 100% på enkeltbillett under
rushet.

For å vite om vi skal sette inn ny kapasitet eller om vi
priser oss ut av køproblemene må vi vite noe mer om
priselastisitet på rushreisene. Vi har arbeidet noe med
opplegg for taksteksperimenter hvor vi

—inndrar retten til å bruke rabattkort ved rushtrafikken
—utprøver bestillingsrett til høyere pris under rushet
—intervjuer om betalingsvillighet i fergekøene (oppret-

ter et hypotetisk marked, eventuelt et faktisk marked
ved å auksjonere ut en ferje)

Ved et slikt sett av taksteksperimenter ville vi få
informasjon for å vurdere markedsbevegelser for rush-
reiser og dermed bli bedre istand til å si noe om optimal
kapasitet.

Imidlertid er det grunn til å hevde at det nye takstsys-
temet er et skritt i riktig retning fordi den gir omlegging
som er riktig for bedre kapasitetsutnyttelse. Dette be-
grunnes ut fra den prisøkning vi får for de som reiser
relativt sjeldent (for en stor del ferie/weekendreiser som
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bruker enkeltbillett), og som erfaringsmessig virker ka-
pasitetsdimensjonerende. Videre gir takstsystemet ra-
batt til lokalreisende som erfaringsmessig reiser ofte og
er rabattintensive og sprer reisene sin mer over døgnet.
Den største effekten på kapasitetssiden har vi sannsynlig-
vis fått fordi hyppig reisende gjennom de store rabattene
har økt sin reiseaktivitet utenom trafikktoppene.

Den gjennomsnittlig årlige vekst fra 1985-88 etter
reisehyppighet og etter formål viser at hyppigreisende
Oker klart mest. Selv om vi har hatt en langsiktig trend i
denne retning er det klare signaler om at denne trenden
er forsterket ved billigere reiser for hyppigreisende. Re-
lativt sett ser vi også at det ikke er weekendreisende som
Oker mest etter formål, men ulike nødvendighetsreiser.

6. Sammendrag og noen perspektiver fremover
Målsettingen ved takstomleggingen i 1988 synes å være

oppfylt til nå av følgende grunner:

1. De distriktspolitiske hensyn er ivaretatt fordi omleg-
gingen til et nytt takstsystem har medført at de lokale
reisende i snitt har fått et rimeligere fergetilbud, både
fordi disse nå i mindre grad bruker enkeltbillett og
fordi rabattene er større.

2. Rent fordelingspolitisk har det skjedd at en henter inn
mer av inntektene fra de som reiser sjelden, og som
derved ikke har noen stor økonomisk belastning av
fergebruken. De som reiser hyppig har fått redusert
belastningen ved fergebruk fordi de i snitt reiser
billigere.

3. Det nye systemet vil etter alt å dømme gi omtrent
samme inntjening som forutsatt i budsjettet. Forutsatt
at kostnadssiden i fergeselskapene ikke viser tilsva-
rende vekst vil ikke subsidiebehovet Øke som folge av
omleggingen.

4. Kapasitetsmessig kan det godt være at takstreduksjo-
nen til hyppig reisende har medført bedret kapasitets-
utnyttlse i året utenom sommeren. Vi vet at kapasitet-
spresset er størst i helgene, og her virker weekend-
reisende kapasitetsdimensjonerende. Tallene fra
mars -88 viser at andelen weekendreisende har gått
ned med 4.5 %-poeng. Den viktigste effekten vil
antakelig være at de hyppig reisende har økt sin
reiseaktivitet, og at økningen slår ut i bedre belegg i
trafikksvake perioder.

Det er imidlertid mange grunner til at et takstsystem
som bestemmes av en matematisk bestemt takstfunksjon
kan komme i utakt med kostnads- og markedstilpassede
takster. De største farene vil ligge i:

a) Rabatt på 50% er så høy at den fort kan gi «lekka-
sjer» til grupper som man ønsker skal betale full pris
(som i fly-sektoren). Problemet vil kunne løses ved
eventuelt å øke antall klipp samt skjerpe kontrollen
med at kortet følger bilen.

b) Sonetakstene bestemmes av kostnad ved å kjøre dis-
tansen med bil og ikke distansekostnader for ferge-
drift. Dersom disse utvikler seg i utakt kan man få
sonetakster som ikke reflekterer fergekostnadene, og
selskap med lange samband kan oppleve økt subsidie-
behov.
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c) Dersom bilkostnadene ikke Øker mye i tiden frem-
over og kjøretøyinntektene til fergene budsjetteres
med vekst, vil inntektsveksten i stor grad komme fra
korte samband som relativt sett vil få en større takst-
økning enn lange. Dette kan være feil ut fra både
markeds- og kostnadsbetraktninger.

d) Over tid vil også billettprisene for tunge kjøretøy
kunne øke relativt mye dersom budsjettøkningen slår
ut i grunntaksten, (grunntaksten ganges med en are-
alfaktor som er høy for tunge kjøretøy). I dag er
problemet heller at denne gruppen nytter rabatt og
reiser billig. Dette medfører konkurransevridning i
favør av vegbruk.

Dersom vi ut fra våre analyser skulle gi noen perspek-
tiver på hvordan takstene burde avvike fra takstfunksjo-
nen ut fra samfunnsøkonomisk riktig prising, burde føl-
gende perspektiver legges til grunn:

i) For ferger med kødannelse burde man inndra reis-
ende retten til å nytte 50% rabatt i utvalgte perioder
(fredag og søndag ettermiddag), eventuelt hvis dette
ikke er politisk mulig prøve å styre tilfeldigreisende
med påslag på enkeltbilletter i rushet eller ayslag i
perioden like før eller like etter rushet.

ii) For gjennomgangssamband med høyt trafikkgrunn-
lag hvor man konkurrerer med bru/tunnel og hvor
fergedriften kan gjøres lønnsom (som f.eks. Skude-
neshavnsambandet som frikobles fra subsidier som-
meren 1988) bør takstene frikobles fra riksregulati-
vet slik at man får økonomisk grunnlag til å konkur-
rere på frekvens og mer moderne hurtiggående fer-
ger. Det er ikke gitt at det er samfunnsøkonomisk
lønnsomt å bygge bru/tunnel på alle de samband
hvor dette i dag vurderes fordi fergesektoren har en
rivende teknisk utvikling som kan være konkurranse-
dyktig på mange relasjoner.

iii) Spesielt hvor subsidiene klart er begrunnet ut fra
distrikts/utkantproblematikk bør man vurdere om
dette er et effektivt distriktspolitisk virkemiddel eller
om midlene kunne vært nyttet bedre på andre måter.
Dersom prisfølsomheten er liten og fergeavhengig-
heten stor for de fleste grupper, kan det være at
denne form for distriktspolitikk gir god fordelings-
effekt (uten allokeringstap). Dersom prisfølsomhe-

ten er stor og høye rabatter skaper økt etterspørsel,
høyre frekvens og dyrt rutetilbud (høye subsidier)
kan det fortsatt være at dette er et godt virkemiddel
hvis høy avgangsfrekvens har store eksterne virknin-
ger for næringslivet og for trivsel på stedet.

iv) Sommertakstavslag i Nord-Norge for å øke turisttra-
fikken visse steder kan være like aktuelt som som-
mertaktspåslag i utvalgte samband sørpå for å bedre
inntektsgrunnlaget og begrense kapasitetspresset.

v) Med frihet til lokale takstavvik som St.meld. nr. 42
legger opp til ved innføring av rammetilskuddsord-
ningen bør man ikke fristes til alle mulige grønne
ruter og rabatter på markedssegmenter som man fra
før vet er lite prisfølsomme, f.eks. kveldsruter med
mye ledig kapasitet. Takstsystemet bør være enkelt
og avvike fra landsregulativet i segmenter hvor liten
prisfølsomhet gir mulighet for stor inntektsøkning
eller hvor høy prisfølsomhet gir grunnlag for økt
trafikk hvor man har ledig kapasitet.

Til slutt kan det være grunn til å skue til den overfø-
ringsverdi markedsanalysen for fergesektoren har for
bompengeprosjekter, generelt. Utforming av eventuell
rabattordning vil bety svært mye for inntektene og even-
tuelle avvisningseffekter på trafikken. Trafikkstrukturen
vurdert ut fra de reisendes reisefrekvens vil i markedet
langt på vei bestemme andel rabattreisende. Selve rabat-
tutformingen (f.eks. antall klipp og rabattnivå) er viktige
parametre for inntektsgenerering. Rabattstrukturen kan
også brukes for å styre trafikkavvisning ut fra eventuell
10/forurensningsproblematikk. Flere av modellanaly-
sene fra fergesektoren kan brukes direkte til denne typen
analyser.
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0 Storbyer

U Landet ellers

Borettslagsleiligheter

Å Konsumprisindeks

Mange har hevdet at formueseffekter av endringer i
boligprisene er en viktig faktor bak utviklingen i privat
konsum. I denne artikkelen drøftes dette med utgangs-
punkt i en toperiode-modell for husholdningenes tilpas-
ning. Det påpekes at det kun er varige endringer i realpri-
sen på boliger som kan gi formueseffekter  på konsumet.
Og på lang sikt vil nyproduksjon av boliger sørge  for at
realprisen ikke stiger så mye. Det konkluderes med at
formueseffekter av endringer i boligprisene neppe kan

bety særlig mye for konsumutviklingen. Likevel vil en på
kort sikt, når boligmassen er gitt, få sterk samvariasjon
mellom boligprisvekst og konsumvekst. Dette skyldes  at
konsum- og boligetterspørselen er et resultat av den sam-
me simultane husholdningstilpasningen. Konsumfunksjo-
ner der en økning i boligprisene medfører  en sterk økning
i konsumnivået på kort sikt, men ingen eller svært liten
virkning på lang sikt, kan ikke tas til inntekt  for at vi har
formueseffekter på konsumet av endrede boligpriser.

AV
ARENT SKJÆVELAND

I. INNLEDNING
Den sterke konsumveksten i 1985 og 1986 er nå vel

kjent. Når det gjelder årsakene til denne konsumeksplo-
sjonen har det derimot enda ikke etablert seg noen
almen enighet, og det har vært fremsatt flere mulige
forklaringer. Et forhold som er blitt trukket en del frem,
er formueseffekter som følge av en kraftig vekst i bolig-
prisene. I denne artikkelen skal vi drøfte dette nærmere.
Vi skal stille spørsmålet: Gir økte boligpriser økt kon-
sum? Spørsmålet er høyaktuelt også i dag,  men med
motsatt fortegn - risikoen er nå et betydelig realprisfall
på boliger.

Figur i viser utviklingen i boligprisene for eierboliger i
storbyer og i resten av landet samt for borettslagsleilighe-
ter. For eiere av boliger i storbyer har det i perioden
1973-85 vært en reell vekst pr. år på 3,3 prosent mot 0,4
prosent i resten av landet. I 1982 ble maksimalprisen på
borettslagsleiligheter drastisk hevet - økningen fra 1981
til 1982 var på 70 prosent. For perioden sett under ett har
borettslagsleilighetene stort  sett fulgt prisutviklingen for
eierboliger i storbyene. Disse tallene er basert  på et
utvalg av boliger som er omsatt på ulike tidspunkt i 6
kommuner. Realprisene på boliger økte spesielt sterkt i
periodene 1974-76 og 1985. Ifølge tall fra Norges Eien-
domsmeglerforbund forsatte den sterke realprisveksten
også i 1986 (jf. Strøm mfl. (1988)).

Den mulige sammenhengen mellom boligprisveksten
og konsumveksten i Norge i 1985 og 1986, ble første gang
påpekt i økonomisk oversikt fra Norges Bank for i.
kvartal 1987. Det sies bla. : «Selv om den finansielle
formuen ble redusert i  1985 og 1986, gir verdiøkning på
boligene likevel en markert vekst i husholdningenes sam-

i Takk til Anders Brodin, øyvind Eitrheim, Knut Mourn, Ragnar
Nyrnoen, Henning Strand og Bent Vale for kornrnentarer til et
tidligere utkast av artikkelen. Det skulle vel være unødvendig  å
tilføye at de synspunkter sorn hevdes ene og alene er forfatterens
ansvar.
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Figur 1. Prisstigningpå boliger 1973 -1 985.
Prisindeks 1973 =100.

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

Kilde: Barlindhaug (1988).

lede nettoformue. På grunn av størrelsen på boligkapita-
len vil selv små økninger i boligprisene gi store nominelle
verdigevinster.» Det sies dessuten  at for hushoidningene
«er omvurdering av boliger langt viktigere  for formuesut-
viklingen enn sparingen slik den er definert i Nasjonal-
regnskapet.» Og videre: <I hvilken grad verdigevinster
av den typen gir grunnlag for økt løpende forbruk, er noe
usikkert. På den annen side vil bare en liten tilbøyelighet
til å belåne og forbruke slike gevinster kunne gi betyde-
lige konsumutslag.»

Formueseffekten av boligprisendringer er senere også
tatt opp i Nasjonalbudsjettet 1988 hvor det sies: «Hus-
holdningenes boligkapital har økt betydelig i verdi de
senere år, særlig dersom en legger priser på omsatte boli-
ger til grunn. Selv om husholdningene som helhet ikke
kan realisere disse formuesgevinstene,  må en kunne anta
at en del husholdninger har tilpasset sitt forbruk til  en
klart høyere formue. Dette kan ha økt tilbøyeligheten til
å lånefinansiere det løpende konsumet.»

Også i Danmark og Sverige har en vært opptatt av
boligprisendringer som en forklaring på vekst i konsu-
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met. I Finansredegørelsen 1988 fra Danmark sies det:
«En væsentlig baggrund for det stærke fald i opsparingen
frem til efteråret 1986 var store stigninger i den private
sektors formue, især kontantværdien av ejerboligerne.»
Og videre: «Danske og udenlandske undersøgelser tyder
på, at mellem 5 og 10 pct. af en formuestigning sædvan-
ligvis omsættes til stigende forbruk. Formuesstigningen
1982-86 svarer dermed til en stigning i forbruget på
mellem 25 og 50 mia.kr.» For Sveriges vedkommende
sies det i Finansplanen 1988 at årsaken til den sterke
konsumveksten i forhold til inntektsveksten i 1986 og
1987 bl.a. skyldtes økt verdi av husholdningens boliger:
«Värdestegringen på småhus uppgick under 1985 och
1986 till sammanlagt 65 miljarder kr. , en utveckling som
accelererade 1987. Vid en marginell konsumtionbe-
nägenhet för förmögenhetsökningar på 5% leder en sådan
värdestegring till en höjning av konsumtionsnivån i stor-
leksordningen 11/2 procentenhet.»

Sparing og formuesvekst
Før vi går inn på en mer teoretisk behandling av

husholdningstilpasningen, skal vi se litt nærmere på for-
holdet mellom sparingen slik den defineres i nasjonal-
regnskapet og den reelle formuesveksten.

I tillegg til nasjonalregnskapets sparing, består den
reelle formuesveksten av to andre elementer. Realpris
stigning på husholdningenes boliger (og annen realkapi-

-

tal) må legges til. Husholdningenes finanskapital taper
seg derimot i realverdi når prisnivået stiger, og dette
bidrar negativt til formuesveksten. For de husholdninger
hvor gjelden er større enn fordringene, får denne effek-
ten motsatt fortegn — realverdien av nettogjelden synker
slik at den reelle formuesveksten øker.

Dersom vi antar at husholdningene har som målsetting

Arent Skjceveland, cand. oecon fra 1985,  er konsulent i
Økonomisk avdeling i Norges Bank.

å holde den reelle formuesveksten på omlag samme nivå
fra år til år, kan det synes som om vi kan trekke følgende
konklusjoner: En økning i den generelle prisstignings-
takten vil øke nasjonalregnskapets sparerate dersom
husholdningene er i netto fordringsposisjon, mens det
blir motsatt dersom de har netto gjeld. Og dernest, en
isolert økning i boligprisveksten gir lavere sparerate slik
den måles i nasjonalregnskapet.

Resonnementer av denne typen, er nok noe av bak-
grunnen for at sammenhengen mellom økte boligpriser
og økt konsum er trukket frem. Men som vi skal se i det
følgende, blir en slik betraktning av husholdningens for-
muesutvikling i bare en periode litt for partiell til at vi
kan trekke konklusjoner om hvorledes endringer i bo-
ligprisene påvirker konsumet.

II. EN MODELL FOR HUSHOLDNINGENES TILPAS-
NING I BOLIGMARKEDET

Virkningen av boligprisendringer for konsumveksten
er tidligere blitt drøftet på et teoretisk grunnlag i Christi-
ansen og Serck-Hansen (1980). Her sies det bl.a.:

«Dersom en person fortsetter å bo i et hus enten prisen
stiger eller ikke, er det vanskelig å se hvilken reell
gevinst han får pga. prisstigningen. Saken er at når
boligen stiger i pris får personen en kapitalgevinst,
men når personen ikke endrer sin tilpasning går hele
gevinsten med til å betale høyere husleie enn tidligere.
Dette er et vanlig eksempel på selvetterspørsel. Perso-
nen besitter et gode som stiger i pris, men velger selv å
etterspørre godet til den høyere prisen. Velferdseffek-
ten av inntektsøkningen motsvares akkurat av velferds-
tapet av å måtte betale en høyere pris.» (s. 301)

For å belyse dette stilles det opp en toperiodemodell
der husholdningene velger størrelsen på konsumet og
boligkapitalen i periode 1 og 2. Modellen som benyttes
har imidlertid enkelte uheldige egenskaper — konsumen-
ten tillates ikke å lånefinansere konsum i periode 2 ved å
belåne sin bolig. Dermed tvinges han til å etterlate seg en
stor boligformue, men samtidig er det ikke tatt med noe
arvemotiv i nyttefunksjonen. Vi skal etterhvert komme
tilbake til dette. Men først skal vi presentere og trekke
noen konklusjoner med utgangspunkt i en noe utvidet
modell ved at vi innfører både arvemotiv i nyttefunksjo-
nen og mulighet for at konsumenten ikke nødvendigvis
trenger å nedbetale sin gjeld mot slutten av livet.

Konsumentens tilpasning
Konsumenten maksimerer sin nyttefunksjon

U(C i , 21 ,8 2 ,A) gitt budsjettbetingelsene:

(1) (13 1 -B0)x P i + C 1 = Yrr x Lo + (LAO

(2) (B 2-B 1 )x P2 + C2 = Y2-r X Li + (L2-L1)
I	 ri 	

økning i	 + For- = Disponibel + økning i
boligstørrelse	bruk	 inntekt	 gjeld

(3) A = P3 xB 2 —(1+0><L2
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der C 1 = konsum i periode i
B i 	= boligstørrelse ved utgangen av periode i
A = arvebeløp
P i 	= relativ boligpris (i forhold til konsumpri-

sene) i periode i
Y i 	= arbeidsinntekt i periode i
L i 	= (netto) lånebeholdning ved utgangen av pe-

riode i
= rente

Budsjettbetingelsene i periode 1 og 2 gir uttrykk for at
konsumenten har med seg en initialbeholdning både av
boligkapital og finanskapital. Den siste kan være både
positiv og negativ — det er nettogjelden som er vår
variabel. Tilgangen på midler er summen av den dispo
nible inntekten — som er arbeidsinntekt minus renteutgif-

-

ter — og netto låneopptak i perioden. Dette kan brukes til
konsum eller å øke størrelsen på boligkapitalen. Boligka-
pitalen fratrukket nettogjelden i periode 2 samt påløpte
renteutgifter vil være lik arvebeløpet konsumenten etter-
later seg.

For å forenkle har vi latt konsumprisene ligge fast, og
dermed kan boligprisene tolkes som realprisen på boli-
ger. Vi forutsetter dessuten at boligprisene varierer pro-
porsjonalt med boligstørrelsen slik at forskjellene i P i-
ene mellom periodene ikke har noe med valg av bolig å
gjøre. For ytterligere å forenkle skal vi se bort fra
kapitalslit på boliger, og anta at renten er den samme i
alle periodene. Ingen av disse forutsetningene vil bety
noe for de konklusjonene vi etterhvert skal trekke ava-
nalysen. Det er forholdsvis greit å utvide budsjettbetin-
gelsene for å ta hensyn til disse forholdene, men utryk-
kene blir noe mer uoversiktlige.

En kritisk forutsetning er derimot at konsumenten
kjenner inntekten og prisene i periode 2 og 3. Dette er
selvfølgelig urimelig, og vi burde hatt med en beskrivelse
av konsumentens forventninger om disse størrelsene. I
det følgende kan vi godt oppfatte inntekten og prisene i
periode 2 og 3 som forventningsvariable, og dette skaper
ikke problemer så lenge forventningene ikke avhenger
av noen av variablene som er endogene i vår analyse
(konsum, boligkjøp og opplåning). Senere skal vi ta
hensyn til tilbudssiden i boligmarkedet, og da skal vi
komme tilbake til beskrivelsen av forventningsdan-
nelsen.

Maksimering av nyttefunksjonen gitt bibetingelsene
(1)-(3) gir oss tre tilpasningsbetingelser som alle er greie
å tolke. Først får vi den tradisjonelle betingelsen ved
konsumavveining over tid — den godtgjørelse konsumen-
ten krever for å aystå fra konsum i periode 1 og vente til
periode 2 skal være lik renten. Dessuten får vi at i hver
periode skal kostnaden ved å øke boligkapitalen være lik
brukerprisen på boliger, dvs. kostnaden ved å anskaffe
boligen fratrukket den neddiskonterte verdien av boligen
i neste periode. Brukerprisen har denne formen også i
periode 2 fordi boligen har en verdi som ary til konsu-
mentens etterkommere.

Christiansen og Serck-Hansen (op. cit.) hadde som
nevnt ikke med noe arvemotiv i sin modell, og samtidig
ble konsumenten pålagt at han ikke fikk lov til å låne i
periode 2. Konsumenten ble dermed tvunget til å etterla-
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te seg en betydelig sluttformue i form av en nedbetalt
bolig. Brukerprisen på boligen får da en ganske merkelig
utforming i periode 2 — den blir rett og slett lik boligpri-
sen. En optimal tilpasning innenfor deres modell vil da
selvfølgelig være å redusere boligstørrelsen kraftig mot
slutten av livet.

Midlertidig vekst i boligprisene
Vi skal starte drøftingen av modellen med å gjøre noen

betraktninger direkte med utgangspunkt i budsjettbetin-
gelsene. Anta at vi av en eller annen grunn får en økning
i boligprisene i periode 1, men ikke i periode 2 og 3. Vi
ser da rett frem at de som initialt hadde tilpasset seg slik
at de ønsket å øke sin boligstørrelse i periode 1, vil tape
på dette, mens det blir motsatt for dem som hadde
planlagt å flytte til en mindre bolig i periode 1. For alle
andre får vi ingen effekter. Det gjelder både de som blir
boende i den boligen de bor i. og dem som først planleg-
ger å endre boligstørrelsen i periode 2. På kort sikt vil
størrelsen på den samlede boligmassen være gitt. Regnet
i kroner må derfor tapet for dem som ønsker å kjøpe en
større bolig nøyaktig svare til gevinsten for dem som
selger sin store bolig og flytter til en mindre. Eventuelle
konsumvirkninger må da skyldes forskjellig marginal
konsumtilbøyelighet hos taperne og hos vinnerne, og
konsumutslaget i makro vil neppe bli særlig stort.

Varig vekst i boligprisene
La oss så se på et varig skift oppover i boligprisene på

en slik måte at P1, P2 og P3 øker like mye. I utgangspunk-
tet skulle en kanskje tenke seg at konklusjonene ble
akkurat som i tilfellet med en midlertidig boligpris-
endring bare med den forskjell at vi også må ta med
eventuelle planer om å skifte boligstørrelse i periode 2.
Konklusjonene over blir imidlertid litt for enkle når vi
tar hensyn til sluttformuen. En varig endring i boligpri-
sene vil nemlig øke verdien av sluttformuen.

La oss først se på situasjonen for en konsument som
hele tiden bor i den samme boligen. Han vil nå åpenbart
tjene på veksten i boligprisene fordi arvebeløpet han
etterlater seg vil øke, og noe av denne gevinsten kan han
eventuelt ta ut på seg selv ved å øke opplåningen og ikke
la hele veksten i sluttformuen gå til etterkommerne.
Konsumeffekten blir større dess mindre av sluttformues-
Okningen som overlates til konsumentens arvinger. Men
det er viktig å forstå hvorledes denne konsumeffekten
oppstår — den følger utelukkende av at sluttformuen
Oker. Formuesgevinsten er derfor meget usikker og vil
for de fleste ligge langt frem i tid. økningen i sluttformu-
en er dessuten i høyeste grad avhengig av konsumente-
nes forventninger om fremtidige boligpriser. Prisendrin-
ger på boligene i periode 1 og 2 gir bare omfordelings-
virkninger, mens det er prisen i periode 3 (når boligen
overtas av arvingene) som eventuelt kan gi konsu-
mutslag.

Omfordelingseffekten mellom dem som kjøper og sel-
ger boliger blir mindre ved en varig prisendring enn ved
en midlertidig. For den som initialt hadde planlagt å øke
sin boligstørrelse, vil tapet som følge av prisøkningen
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motvirkes av gevinsten i form av økt sluttformue. For
den som ønsker å redusere sin boligstørrelse blir det
akkurat motsatt.

Kjøpekraften av arvebeløpet
Så langt har vi sett bort fra at kjøpekraften av arvebe-

løpet kan påvirkes av endringer i realprisen på boliger.
Dersom arvtager vil bruke hele arven til å øke sitt
konsum, vil kjøpekraften av arvebeløpet være korrekt
beskrevet ved relasjon (3). I det motsatte ekstremtilfellet
— dersom arvtager benytter arven til å øke sin boligstør-
relse (f.eks. overta arvlaters bolig) — vil derimot kjøpe-
kraften av arvebeløpet være upåvirket av endringer i
boligprisene. Sluttformuesgevinsten for arvlater vil såle-
des helt eller delvis kunne bli motvirket av at det blir
dyrere for arvingene å kjøpe bolig. I den grad konsumen-
tene som etterlater seg ary tar hensyn til at det er blitt
dyrere for arvingene å kjøpe bolig, dempes virkningen
på konsumet av en varig økning i boligprisene.

Modellen uten arvemotiv
Dersom vi ikke hadde tatt med noe arvemotiv i model-

len, vil det ikke vært noen grunn for konsumenten til å
etterlate seg noen sluttformue. En rimelig tilpasning
tilsier da at formuesstigningen som følger av en varig
boligprisvekst tas ut ved å øke opplåningen slik at slutt-
formuen ikke øker. Også i dette tilfellet kan vi dermed få
en konsumaning som følge av en varig økning i boligpri-
sene.

Kredittrasjonering
Dersom myndighetene fører en effektiv kredittrasjo-

neringspolitikk, forsvinner muligheten for å øke opplå-
ningen når boligprisene stiger. Sluttformuesgevinsten
blir på denne måten «låst inne» dersom ikke konsumen-
ten skifter fra en stor til en mindre bolig. Gevinsten kan
ikke tas ut ved økt opplåning. Konsumenten vil dermed
bruke mindre på seg selv og overlate mer til sine etter-
kommere enn han ellers ville ha gjort. Opphevelse av et
effektivt kredittrasjoneringsregime vil derfor kunne
medføre økt konsumetterspørsel fordi noe av en akku-
mulert sluttformuesgevinst kan tas ut. Dette kan tas ut
f.eks. ved at avdragstiden på boliglånene øker slik at den
løpende likviditetsbelastningen blir redusert.

Foruten en kredittrasjoneringspolitikk fra myndighe-
tenes side, kan vi også ha en mer markedsbestemt form
for kredittrasjonering. Poenget er da at banker og andre
finansinstitusjoner krever sikkerhet for sine lån ved å ta
pant i boligen. I et slikt tilfelle vil en økning i boligpri-
sene gjøre pantegrunnlaget større og dermed gi mulighet
for økt opplåning. Både midlertidige og varige endringer
i boligprisene vil i dette tilfellet gi økt konsum.

Mulighetene for å ta pant i løsøre som biler, båter,
fjernsynsapparater m.v. er imidlertid nå så godt utbygget
at manglende pantsikkerhet neppe representerer noen
effektiv skranke på husholdningenes konsumlån. Tvert i
mot kan det være slik at pant i bolig er ukurant i
forbindelse med konsumlån. Det er ikke så lett for en

bank á kreve at en familie skal flytte fra boligen sin fordi
de ikke klarer å betale på lånet til båten eller TV-en.
Pantet i boligen kan her faktisk være lite verdt for
banken dersom den også er opptatt av sitt samfunnsmes-
sige omdømme.

Tilbudssiden i boligmarkedet
Til nå har vi bare sett på etterspørselssiden i boligmar-

kedet, og vi har behandlet boligprisene som eksogent
gitt. På kort sikt vil imidlertid tilbudet av boliger være
gitt, slik at en økning i boligetterspørselen slår ut i økt
realpris på boliger. På lengre sikt må en imidlertid anta
at denne realprisøkningen vil stimulere produksjonen av
nye boliger, slik at realprisen på boliger gradvis vil falle
igjen. En slik modellering av tregheter på tilbudssiden i
et kapitalvaremarked er helt i samsvar med det som ofte
kalles Haavelmos investeringsteori (jf. f.eks. Thalberg
(1955)).

Hvor raskt realprisen faller, avhenger av hvor lang tid
det tar á produsere de nye boligene og legge ut nye
tomtearealer. Hvor langt tilbake mot utgangsnivået real-
prisen til slutt vil stabilisere seg, avhenger av helningen
på henholdsvis grensekostnadskurven i produksjonen av
nye boliger og tilbudskurven for nye tomter. På lang sikt
er det rimelig á regne med at grensekostnadene i produk-
sjonen av nye boliger er tilnærmet konstante — dvs. at
realprisen på selve huset er konstant på lang sikt. Tomte-
grunnen representerer derimot en såkalt ikke-fornybar
ressurs, men også her er nok den langsiktige tilbudskur-
ven langt fra loddrett.

En permanent økning i boligetterspørselen vil således
fOrst gi en sterk økning i realprisen på boliger. Men
etterhvert som antall nye boliger øker, vil realprisen falle
igjen. Som en tilnærming skal vi legge til grunn at
realprisen er konstant på lang sikt. Hovedpoenget er
imidlertid at utslaget på realprisen på lang sikt er svært
lite i forhold til realprisøkningen på kort sikt.

Innenfor modellen vi har stilt opp foran, kan vi tenke
oss tilbudssiden i boligmarkedet representert ved at B 1 er
eksogen, mens P 1 er endogen — på kort sikt slår en
etterspørselsøkning kun ut i realprisen på boliger, mens
boligmassen er gitt. Derimot er P2 og P3 eksogene — på
lang sikt er realprisen på boliger gitt.

Forventninger om fremtidige boligpriser
Som vi tidligere har sett, er det bare ved en varig

økning i boligprisene at vi kan få noe konsumutslag. Med
konstante realpriser på lang sikt skulle vi derfor ikke få
noen virkninger på konsumet. En konsumøkning som
følge av økte boligpriser må derfor basere seg på at
husholdningenes forventninger om fremtidig boligpris-
utvikling ikke er i samsvar med konstant realpris. Et slikt
manglende samsvar kan en tenke seg begrunnet på flere
ulike måter.

Tomtekostnaden kan utgjøre en stor andel av boligens
pris slik at vår forutsetning om konstant realpris på lang
sikt ved en varig økning i boligetterspørselen er ureali-
stisk. Vi får da en økning i sluttformuen fordi realprisen
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på tomter øker. Men denne effekten vil være langt
svakere enn den opprinnelige boligprisøkningen.

Det kan også være vanskelig for husholdningene å vite
hva som er likevektsnivået for realprisen på boliger.
Stadige sjokk fra etterspørselssiden vil gjøre at vi svært
sjelden vil være i langsiktig likevekt. Dette kan begrunne
at husholdningene gradvis justerer («partial adjust-
ment») anslaget på det langsiktige likevektsnivået for
realprisen på boliger etter hvert som de mottar ny prisin-
formasjon. Men det følger da at også i dette tilfellet vil
den forventede økningen i sluttformuen være liten i
forhold til den opprinnelige boligprisøkningen.

Det er også mulig at husholdningene ikke har tenkt
gjennom hvordan prisdannelsen i boligmarkedet egentlig
er — det koster dem noe i form av tid og «tankearbeid» å
skaffe seg slik informasjon. Av mangel på noe bedre kan
de legge til grunn såkalte adaptive forventninger: De tror
at fremtidige boligpriser (eller boligprisvekst) blir som
idag. I dette tilfellet vil husholdningenes anslag på slutt-
formuen variere sterkt, i takt med fluktasjonene i real-
prisen på boliger.

Den siste forklaringen innebærer at husholdningene
systematisk tar feil i sine forventninger om fremtidig
boligpris. Vi skal selvfølgelig ikke avvise slike muligheter
for gale forventninger, selv om vi da får et meget klart
eksempel på såkalte ikke-modellkonsistente forventnin-
ger. Modellkonsistente forventninger er ikke noe krav
ved oppstilling av økonomiske modeller. Men dersom
avviket mellom hva vi selv som økonomer forventer og
hva vi tror andre forventer blir svært stort, bør vi spørre
oss selv: «Hvorfor er folk flest så mye dummere enn oss
Økonomer?» Blir vi her svar skyldig, er det kanskje på
sin plass å gå tilbake og endre modellen slik at det i hvert
fall blir en viss grad av konsistens mellom hva vi selv tror
på, og hva vi tillegger vår representative konsument.

I den danske ADAM-modellen 2 , som vi også senere
skal komme tilbake til, finner vi nettopp et eksempel på
en slik inkonsistens. Den langsiktige likevektsløsningen
gir her en konstant realpris på boliger, men likevel har
aktørene i boligmarkedet adaptive forventninger. Adap-
tive forventninger kan forsåvidt være greit nok når det
gjelder prisen i neste periode, men ikke når det gjelder
forventninger om realprisen på lang sikt. Og som vi har
begrunnet tidligere, er det bare realprisen på lang sikt
(P3 i vår modell) som betyr noe for virkningene på
konsumet.

Opphevelse av reguleringene i boligmarkedet
Situasjonen etter opphevelsen av prisreguleringene på

boligmarkedet kan imidlertid være et spesialtilfelle. For-
skjellen mellom regulert pris og nybyggepris vil her
representere en permanent realprisøkning for den regu-
lerte delen av boligmassen. Prisøkningen er dessuten
sikker i den forstand at det er lite sannsynlig at prisregu-
leringene blir gjeninnført. I dette tilfellet vil således

2 ADAM er utviklet i Danmarks Statistik og benyttes av det danske
budgetdepartementet bl.a. i det årlige nasjonalbudsjettarbeidet.
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husholdningene stå i en situasjon hvor deres forventede
sluttformue er økt tildels betydelig, og noe av dette kan
eventuelt bli tatt ut som økt konsum ved å øke opplå-
ningen.

Oppsummering av husholdningenes tilpasningen i bolig-
markedet

Vår teoretiske drøfting av husholdningenes tilpasning i
boligmarkedet kan da oppsummeres i følgende punkter:

1. Både ved midlertidige og varige boligprisøkninger
kan vi få fordelingseffekter som følge av at noen

planlegger å kjøpe en større bolig mens andre vil
skifte til noe mindre. Gevinstene og tapene ved dette
vil imidlertid akkurat oppveie hverandre regnet i kro-
ner. Eventuelle konsumutslag må i tilfelle skyldes
forskjeller i marginal konsumtilbøyelighet for de to
gruppene.

2. En midlertidig økning i boligprisene gir ikke noen
konsumeffekt. Et mulig unntak er ved såkalt mar-
kedsbestemt kredittrasjonering, men denne effekten
er neppe særlig sterk.

3. En varig økning i boligprisene, kan gi en konsuma-
ning som følge av at konsumentenes sluttformue
øker. Men prisøkningen må da være varig i den
forstand at den holder seg ut hele konsumentens liv,
og dette vil trolig gjøre at konsumenten vil oppfatte
gevinsten som svært usikker. Dersom konsumentene
tar hensyn til at det er blitt dyrere for deres arvinger å
kjøpe bolig, dempes virkningen på konsumet.

4. På kort sikt er boligmassen gitt, og en etterspørsels-
Økning vil gi store utslag i realprisen på boliger.
Etterhvert vil nyproduksjon av boliger sørge for at
realprisen faller igjen, og på lang sikt vil realprisen
være tilbake — eller i hvert fall nesten tilbake — på sitt
opprinnelige nivå. Eventuelle formueseffekter på
konsumet av økte boligpriser må da skyldes at konsu-
mentenes forventninger om fremtidige boligpriser
systematisk er gale.

5. Etter opphevelsen av prisreguleringene som tidligere
gjaldt for deler av boligmarkedet, fikk vi imidlertid en
varig og sikker realprisvekst for disse boligene. I dette
tilfellet vil således sluttformuen for en del husholdnin-
ger ha vokst tildels betydelig, og noe av dette kan
være tatt ut i form av økt konsum ved å øke opplå-
ningen.

En påstand om at økte boligpriser vil gi en formues-
effekt på konsumet, må således i det generelle tilfellet
basere seg på følgende: Enten har vi såkalt markedsbe-
stemt kredittrasjonering der boligen fungerer som pante-
grunnlag for konsumlån, eller så har husholdningene
systematisk gale forventninger om de fremtidige bolig-
prisene. En kan selvfølgelig ikke skråsikkert tilbakevise
disse mulighetene. Men etter min vurdering er det
likevel mest rimelig å konkludere med at formues-
endringer som følge av endringer i boligprisene ikke vil
ha særlige virkninger for det private konsumet. Pris-
gevinster som følge av deregulering av boligmarkedet
representer imidlertid et unntak.
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III. LITT OM BETINGEDE KONSUMFUNKSJONER
Til tross for denne konklusjonen, tilsier likevel model-

len over at vi på kort sikt får en sterk positiv samvaria-
sjon mellom konsumvekst og vekst i boligpriser. La oss
ta utgangspunkt i at vi av en eller annen grunn plutselig
får en generell økning i husholdningenes etterspørsel. Da
vil etterspørselen etter både konsumvarer og boliger
øke. Siden boligmassen på kort sikt er gitt, vil boligpri-
sene måtte øke for at boligmarkedet skal klareres. På
kort sikt får vi dermed samtidig en vekst i konsumet og
en økning i boligprisene. Etterhvert som boliginvesterin-
gene tiltar, vil imidlertid realprisen på boliger avta mens
boligmassen øker. Ut fra teorimodellen skulle vi således
vente en sterk positiv korrelasjon mellom konsumvekst
og realvekst i boligprisene på kort sikt. Etter ganske kort
tid vil denne effekten avta, og på lang sikt vil vi ikke
finne noen samvariasjon.

Den betingede konsumfunksjonen estimert av Brodin
(1988) bekrefter fullt ut de resultater vi ville forvente ut
fra teorimodellen over. Brodin har estimert konsum
veksten som en funksjon av inntekstvekst, konsumpris-

-

vekst, husholdningenes likviditet og realprisveksten på
boliger. Med en slik betinget modell finner han at veks-
ten i boligprisene samvarierer sterkt med konsumveksten
på kort sikt, mens det ikke er noen samvariasjon på lang
sikt. Det Brodin her har fått bekreftet, er ikke noe annet
enn at når boligetterspørselen og dermed boligprisene
øker, da øker også konsumetterspørselen. Dette av-
speiler simultantiteten i tilpasningen.

Brodins resultater kan således ikke tolkes som en
støtte til at formuesendringer som følge av økte boligpri-
ser, påvirker konsumet. Tvert imot indikerer fraværet av
langsiktig samvariasjon mellom konsumveksten og bo-
ligprisveksten at vi neppe har noen slik formueseffekt.
Ifølge konsumteorien (og modellen vår foran) vil en
formuesøkning nettopp fordeles ut som en økning i
konsumnivået over hele livsløpet.

Konsumfunksjonen i den danske ADAM-modellen
(jf. Heinesen (1988)) ligner på mange måter Brodins
konsumfunksjon. I ADAM er det riktignok boligfor-
muen, og ikke boligprisene, som inngår (sammen med
øvrig formue). For boligformuens del er det nok en
feiltolking å kalle dette for en formueseffekt i konsum-
funksjonen. På samme måte som hos Brodin, må kon-
sumfunksjonen i ADAM betraktes som betinget med
hensyn på boligprisene. Dette bekreftes av de empiriske
resultatene der «formueseffektene» er meget høye på
kort sikt — hele 13 prosent av en formuesøkning omsettes
i økt konsum allerede etter ett år. Effekten avtar kraftig
etterhvert, og på lang sikt står vi igjen med en økning i
konsumnivået på 5,4 prosent. Dette er akkurat som i

Brodins funksjon; med den forskjell at vi her står igjen
med en viss langtidseffekt. Det som i Heinesen (op. cit.)
er blitt tolket som en signifikant og meget sterk formues-
effekt i konsumfunksjonen på kort sikt, er nok først og
fremst en bekreftelse på det samme som Brodin har vist:
Når boligetterspørselen øker, da øker også konsumetter-
spørselen — tilpasningen skjer simultant.

For ytterligere å klarlegge hva en betinget modell
egentlig er, skal vi ta for oss et litt stilisert eksempel: Av
en produsent av skibindinger får vi i oppdrag å tallfeste
en etterspørselsfunksjon etter nettopp skibindinger.
Hvilke variable vi skulle ta med i en slik analyse er ikke
så lett å avgjøre — men de fleste vil vel umiddelbart tenke
på i hvert fall inntekt og relative priser. En betinget
modell, som trolig ville gi en meget god føyning, ville
være å ta med salget av ski som forklaringsvariabel. Men
det er ikke sikkert at vår oppdragsgiver ville bli særlig
fornøyd om vi kom tilbake med en slik funksjon.

Dette er imidlertid satt på spissen. Samvariasjonen
mellom konsumvekst og realvekst i boligprisene er neppe
like sterk som samvariasjonen mellom kjøpene av ski og
skibindinger. Det kan dessuten meget vel tenkes at det
kan være en fornuftig strategi å starte med en konsum-
funksjon som betinger med hensyn på boligprisene. Men
begrunnelsen må da være at vi tror det er lettere å
tallfeste hvorledes de mer bakenforliggende forhold på-
virker boligprisene enn hvorledes de påvirker konsumet.
Dette gjelder både for Brodins konsumfunksjon og for
den nye konsumfunksjonen i ADAM. Testen på om de
nye (betingede) konsumfunksjonene er bedre enn de
gamle, må være om den nye konsumfunksjonen og en
relasjon for boligprisene simulert sammen gir bedre re-
sultater enn den gamle konsumfunksjonen simulert
alene.
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mellom den latente og den observerte individspesifikke og tidsspesifikke variabel betrak-
tes, og det gis en tolkning av forskjellen mellom modellvarianten med faste individ- og
tidsspesifikke effekter (fixed effects) og modellvarianten hvor disse effektene betrktes som,
realisasjoner av stokastiske variable (random effects). Betingelser for identifikasjon disku-
teres.

ISBN 82-570-8401-8. ISSN 0801-1117. 19 sider.SosialOkonomen 2.89

INDUSTRIØKONOMISK INSTITUTT
Breiviken 2A, 5035 Bergen-Sandviken, tlf. (05) 95 06 60

Immaterielle investeringer.
Av Jan Karl Karlsen.

I del I av rapporten defineres immaterielle investeringer og empiriske arbeider som viser
effekten av at slike investeringer gjennomgås. I del II gjennomgås empiriske studier fra
Norge og Sverige som viser at omfanget av immaterielle investeringer er på høyde med
realkapitalinvesteringer. En positiv sammenheng mellom finansieringstilgang og immateri-
elle investeringer vises empirisk. I del III diskuteres finansieringens betydning for investe-
ringer og utforming av investeringsstimulanser.

ISBN 82-7296-072-9. Rapport 94. 185 sider. Pris kr. 190,-.

Konsulenters rolle ved strategiske omstillingsprosesser.
Av Klaus Walderhaug.

Næringslivet benytter i stadig økende grad eksterne konsulenter til å bistå seg ved
strategiske omstillingsprosesser. Notatet diskuterer ut fra en teoretisk synsvinkel hvilke
motiv en oppdragsgiver kan ha for å benytte ekstern bistand. Videre presenteres en modell
for sammenhengen mellom forhold hos oppdragsgiver og behov for omstilling, og hvilken
rolle den eksterne konsulenten vil spille under oppdraget. Disse sammenhengene gis en
teoretisk drøfting, samt en empirisk tilnærming ved å se på erfaringer fra konsulentengasje-
ment i Norge.

ISSN 0801-3772. Notat 10/1988. 47 sider. Pris kr. 120,-.

Blir distriktsbedrifter taperne når finansvesenet skal rette opp sine tap?
Av P. Heum, T. Lorentzen, M.R. Rynning og K. Walderhaug.

Det private finansvesenet har de siste 2 årene hatt betydelige tap på sine næringsengasje-
ment. Dette har fort til at finansinstitusjonene nå utviser langt større forsiktighet når de
skal tildele lån til næringslivet.

Mot denne bakgrunn drøfter notatet distriktsbedriftenes kapitalsituasjon, og hvordan
bedrifter i utkant-Norge relativt sett rammes av disse tilpasningene i forhold til næringslivet
i sentrale strøk.

ISSN 0801-3772. Notat 9/1988. 39 sider. Pris kr. 120,-.

Økonomisk integrasjon i Norden — Status og utviklingstrekk.
Av Jan Karl Karlsen og Arne Selvik.

Notatet gir en status over økonomisk integrasjon i Norden. Dette
omfatter handel, eierintegrasjon og samarbeidsavtaler. Utviklingen i form av direkte
investeringer til Norden og EF vises. EF- orienteringen er økende. De økonomiske
gevinster for EF fra etableringen av  «det indre marked» vises. Alternativer Norden står
overfor i en eventuell integrasjonsprosess mot EF diskuteres på bakgrunn av EF's tiltak for
etablering av «det indre marked».

ISSN 0032-9399. Notat 3/88. 23 sider. Pris kr. 100,-.
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Søkelys på Bergen. Sysselsetting, kompetanse og muligheter sett i et bedriftsperspektiv.
Av Kjell Grønhaug og Tor Fredriksen.

Rapporten viser resultater fra en bedriftsundersøkelse gjort i Bergen i 1986/87. Den
fokuserer på spørsmål knyttet til bedrifters kompetanse, rekruttering og framtidig syssel-
setting. Konsekvenser for kommunal planlegging diskuteres.

ISSN 0801-3772. Notat 8/88. 95 sider. Pris kr. 160,-.

Lønnsforskjeller i industrien.
Av Kristin Dale.

Rapporten viser resultatene fra en empirisk studie av lønnsforskjeller blant arbeidere i
sekundærnæringene på 3 ulike tidspunkt: 1973, 1982 og 1986. Datagrunnlaget var lønnssta-
tistikk fra ca. 4 000 medlemsbedrifter i N.A.F. Tverrsnittsanalysene ble gjennomført med
multippel regresjonsanalyse. Lønnsforskjellene knyttes til yrke, kjønn, bransje, bedrifts-
størrelse og region samtidig i beregningene. Lønnsutviklingen over tid analyseres ved å
sammenlikne resultatene fra 1973, 1982 og 1986. Hovedresultatet var at «tiden går, relative
lønnsforskjeller består».

ISSN 0801-3772. Arbeidsrapport nr. 85. 124 sider. Pris kr. 180,-.

Effektivisering og forenkling av bedriftsutviklingsstøtten fra Distriktenes Utbyggingsfond —
en kommentar til den forestående omlegging av virkemidlet.
Av Birgit Helene Jevnaker.

Den statlige støtten til bedriftsutvikling i distriktene er under omlegging i 1988/89.
Notatet kommenterer en del fremsatte forslag — i lys av forskningsresultater om de mindre
bedriftene og på bakgrunn av lavt kunnskapsnivå om immaterielle investeringer. Forfatte-
ren anbefaler bl.a. en kvalitativ hevning av utviklingsprosjektene, snarere enn å innføre en
absolutt, høy nedre grense for støtteverdige prosjekter. Støtte til opplæring bør understøtte
andre myke investeringer på strategiske felter der bedriftene trenger høyere kompetanse.

ISSN 0801-3772. Notat 11/88. 36 sider. Pris kr. 120,-.

SENTER FOR INDUSTRIFORSKNING
Postboks 124 Blindern, Forskningsvn. 1, 0314 Oslo 3, tlf. (02) 45 20 10

Verdsetting av rensetiltak i Kristiansandsfjorden ved forenklet flermålsanalyse (SMART).
Av Ole Tollefsen, Karl-Gerhard Hem og Anders Heiberg.

Rapporten inneholder resultater av en postal spørreundersøkelse gjort i Kristiansands-
området. Formålet er å kartlegge folks syn på miljøforurensningene i Kristiansandsfjorden.
Det etableres en nyttefunksjon som gjør det mulig å vurdere lønnsomheten av ulike
rensetiltak. Undersøkelsen ble gjennomført ved bruk av forenklet flermålsanalyse
(SMART). Resultatene viser at det vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt å gjennomføre
de fleste av de foreslåtte tiltakene.

ISBN 82-411-0057-4. NTNF 830123-7. 57 sider. Pris kr. 200,-.

INSTITUTT FOR SAMFUNNSFORSKNING
Munthesgt. 31, 0260 Oslo 2, tlf. (02) 55 45 10

StrategieDelays and Bargaining Power in Wage Bargaining.
Av Erling Barth.

Forhandlingsprosessen kan i seg selv påvirke utfallet av lønnsforhandlinger. Notatet
studerer partenes mulige strategiske bruk av utsettelser under lokale lønnsforhandlinger.
En part kan vinne på å øke den tiden parten har et krav eller tilbud «på bordet». Slike
strategiske fordeler kan utnyttes ved å gi forhandlerne begrensede fullmakter.

ISBN 0333-3671. AN 88:6. 23 sider. Pris kr. NOK 40,-.
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Modelling wages in the small open economy. An error-correction model of Norwegian
manufacturing wages.
Av Ragnar Nymoen.

Notatet gir en stokastisk tolkning av Aukrusts hovedkursmodell for lønnsdannelsen i
konkurranseutsatte næringer, som adskiller seg fra den gjengse Phillips-kurve formulerin-
gen i den skandinaviske inflasjonsmodellen. Det legges spesielt vekt på at variansen i
lønnsandelen kan være endelig for et gitt ledighetsnivå, mens Phillips-kurve formuleringen
innebærer uendelig betinget varians i lønnsandelen. Notatet viser at de to tolkningene av
hovedkursteorien svarer til ulike hypoteser om kointegrasjonsegenskapene mellom priser,
produktivitet og lønn. Dessuten har de to tolkningene
forskjellige implikasjoner for dynamiske utformingen av lønnsrelasjoner.

Det formuleres en dynamisk lønnsrelasjon for norske industriarbeiderlønninger. Lang-
siktsløsningen av modellen er konsistent med en modifisert hovedkursmodell. Modellen
testes for feilspesifikasjon. Det legges særlig vekt på testing ved rekursive metoder.

ISBN: 82-90130-62-7. Arbeidsnotat 1988/4. 44 sider. 15. april 1988. Sidetall: 44. Dato:
15. april 1988.

Ved vår avdeling for studier av høyere utdanning og
akademisk arbeidskraft er det nå ledig to stillinger som

Utrednings-
konsulent
Den ene stillingen vil bli tillagt oppgaver med
studier av utdanningsinstitusjonene, blant annet
deres organisasjons- og undervisningsformer.

Den andre stillingen er innen feltet arbeids-
markedsundersøkelser og prognoser.

Til den første stillingen er det mest aktuelt med
samfunnsvitenskapelig utdanning, høyere grad.
Til den andre stillingen søker vi primært etter en
sosialøkonom, men også andre kvantitativt
orienterte samfunnsvitere eller andre med til-
svarende kompetanse kan være aktuelle.

Lønn i ltr. 23-29 (kr. 166.387-211.618) event.
høyere etter kvalifikasjoner. Medlemskap i
Statens Pensjonskasse. Fleksibel arbeidstid.
Eget bibliotek og kantine.

Nærmere opplysninger fåes ved henvendelse til
avd.sjef Per 0. Aamodt. Søknad med kopier av
attester og vitnemål sendes innen 31. januar 1989
til:

NAVFs utredningsinstitutt
Norges allmennvitenskapelige forskningsråd
Munthesgt. 29, 0260 OSLO 2. Tlf.: (02) 55 67 00.



NORGES ENERGIVERKFORBUND er interes-
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Elektrisitetsforsyningens Forskningsinstitutt

Administrasjonen
onEnergiforsyningensyningens Informasjonstjeneste.dm
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De viktigste arbeidsoppgaver er:
- Utforming av Energiverkforbundets prispolitikk.

Kostnads-	 tariffanalyser.
Tariffmodeller.
Utredning/forskning vedrørende nye tariffstrukturer.

Stillingen er plassert i økonomisk/administrativ avdeling og byr på
efors nin ens bedrifter, myndigheter/organisasjoner, elektroteknisk
nale og internasjonale forskningsinstitusjoner o.l.

Du har høyere teknisk eller økonomisk utdannelse, er utadvendt, sam
og har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne Erfaring fra tilsvarend
utenfor bransjen, er av betydning.

Vi tilbyr en krevende og interessant jobb i et bredt faglig miljø
dine synspunkter. Den rette person tilbys konkurransedyktig
kår og fordelaktige lånemuligheter til boligforniál. Vi holder til i grøn
med gode pa
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Ta kontakt med

Skriftlig søknad sende

NORGES ENERGIVERKFORBUND
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NORGES ENERGIVERKFORBUND

Retur: Sosialøkonomen, Storgt. 26, 0184 Oslo


	Forside
	Innhold/Leder
	Lavere moms på maten?
	Gå utenom, sa Bøygen
	Perspektivutredningen
	Offentlig prispolitikk -Oppfylles målsettinger?
	Gir økte boligpriser økt konsum?
	Nye forskningsrapporter
	InnholdsfortegnelseSosialøkonomen1989

