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LEDER

Vfa I I SaVg evi?
Når næringslivet mottar emballerte innsatsfaktorer for produksjon/videreforedling
oppstår et avfallsproblem. I neste omgang vil dette næringslivet levere emballerte varer
til nye bedrifter, til innenlandsk sluttforbruk eller til eksport. Når konsumenter
forbruker varene oppstår et avfallsproblem hos disse. Ulike produkter har ulike typer
emballasje og skaper ulike typer avfallsproblem. Akkumulering av avfall er i ferd med
å bli et betydelig problem. Innsamling, lagring, forbrenning, og deponering av avfall
krever ressurser og kan gi store miljøskader. Offentlige virkemidler kan benyttes for å
redusere dette problemet. Spørsmålet er hvilket virkemiddel som er mest hensikts-
messig.

Svaret på dette spørsmålet kan avhenge av hvilket avfallsproblem vi snakker om.
Hvis problemet er generelt, det vil si at mange aktører deltar i genereringen av avfall,
vil det være hensiktsmessig å benytte et generelt virkemiddel som for eksempel
avgifter. Hvis kildene er få kan det være hensiktsmessig med reguleringer. Mange av
avfallsproblemene i Norge i dag er av generell art.

Regjeringen legger i forslag til statsbudsjett for 1995 fram en skisse til avgifter på
hard emballasje — det vil si esker, beholdere, bokser og begre av glass, kartong, plast
og metall — for å få en reduksjon i genereringen av denne type avfall. Næringslivet
protesterer kraftig mot et slikt opplegg og viser til at en bedre løsning på avfalls-
problemene er satsing på innsamling og behandling av avfallet.

Ved bruk av avgifter vil en kunne oppnå flere ting: i) redusere omfanget av emballasje,
ii) få til en overgang fra en type uønsket emballasje til en annen type emballasje som
ikke skaper de samme avfallsproblemer, og iii) få til utvikling av nye emballasjeformer
som også vil redusere problemene. En bieffekt kan were at en får en overgang til andre
emballasjeformer som heller ikke er ønskelige. Dette er et av ankepunktene til
næringslivet. En kan få en overgang fra harde emballasjeformer til myke emballasje-
former som film og laminater, som i neste omgang er vanskelig å gjenvinne. Den
klassiske løsningen på dette problemet er at også disse uønskede emballasjeformene
bør avgiftsbelegges. På bakgrunn av utviklingen de siste ti årene er det grunn til å anta
at oppfinnsomheten når det gjelder å finne fram til nye emballasjeformer er stor. Det vil
si at substitusjonseffekten vil være betydelig og at avgiften dermed vil være effektiv.
Det kan i motsatt fall bemerkes at hvis substitusjonsmuligheten er liten, og inntekts-
elastisiteten til produktene er høy, så er avfall et utmerket skatteobjekt. Avfallsavgifter
kan da finansiere avgiftslette for andre innsatsfaktorer som gir effektivitetstap i
samfunnet, som for eksempel arbeidsgiveravgiften.

Et alternativ til bruk av avgifter, som næringslivet synes å være ivrig forkjemper for, er
innsamling og behandling av avfallet enten ved forbrenning i kombinasjon med
produksjon av elektrisitet og varmt vann, eller ved resirkulering. Lønnsomheten ved
forbrenningsanlegg og resirkulering er i mange tilfelle svært tvilsom. Dette etterlater
dermed et finansieringsproblem. Ved en finansiering over statsbudsjettet innebærer
dette en omfordeling av byrdene fra de som genererer avfall til de som betaler skatter
og avgifter. Det er ikke opplagt at det er ønskelig med en slik omfordeling. Dermed bør
også de som genererer avfall være med å betale for behandlingen av dette avfallet.

Flere løsninger kan tenkes for dette tilfellet. En kan kombinere avgift og etablering av
behandlingsanlegg. Hele eller deler av avgiftsinntektene kan benyttes til å finansiere
eventuelle underskudd ved innsamling og behandling av avfallet. Det vil her ikke ligge
noe insitament for de som genererer avfall til å bidra til innsamling og behandling av
avfallet. En alternativ løsning, som også vil dekke dette problemet, kan dermed være å
etablere en panteordning for emballasje på samme måte som for flasker og ølbokser.
Det gis dermed en belønning til de som bidrar til å samle inn emballasjen.

Regjeringen bør derfor stå fast på sitt avgiftsopplegg da en opplagt vil oppnå redusert
avfallsmengde og en annen og bedre sammensetning av avfallet ved et slikt opplegg.
Imidlertid kan opplegget utvides til også å omfatte behandlingsanlegg hvis en etablerer
en finansieringsordning der de som bidrar til avfallsgenereringen betaler kostnadene.
En panteordning bør vurderes i dette tilfellet.



AKTUELL KOMMENTAR
HERMOD SKÅNLAND:

Loven om Norges Bank og
forholdet mellom sentralbanken og
de politiske myndigheter

åværende hOyesteretts
justitiarius Carsten
Smith og jeg har
gjennom årene fort en

debatt om loven om Norges
Bank av 1985, med henvis-
ninger både til utredningen
som lå til grunn for den (NOU
1983:39), lovproposisjonen
(Ot. prp. nr. 25 for 1984-85)
og Finanskomiteens innstilling
(Innst. O. nr. 50 for 1984-85).
Vi hadde først hvert vårt inn-
legg i Sosialøkonomen nr. 6
1984. Selv har jeg senere om-
talt loven i flere sammen-
henger og Carsten Smith tok
opp igjen debatten i sin artik-
kel «Norges Banks rettslige
selvstendighet» i «Stabilitet og
langsiktighet», s. 87 — 104.
I host laget Norges Bank et se-
minar der vi fikk anledning til
å fore debatten videre, spesielt
med hensyn til hvor vidt lo-
yens § 2 om forholdet til de
politiske myndigheterl har
fått en hensiktsmessig utfor-
ming. Carsten Smith bygde på
ovennevnte artikkel, og mitt
eget innlegg knyttet seg til
den. Vi mente begge at innleg-
get kunne ha en viss interesse
også utenfor den begrensede
krets der det ble holdt.

Det spørsmål saken gjelder kan
forsøkes besvart på to prinsipielt for-
skjellige måter:

(1) Kan § 2 i den gjeldende lov utfor-
mes på en måte som bedre klar-
gjør hva som er Norges Bank
oppgave og ansvar.

(2) Burde vi ha en annen lov som på
mer varig basis presiserte Norges
Banks stilling, oppgaver og an-
svar.

1. En ny lov
Jeg skal forsøke å behandle det

sistnevnte spørsmålet først, siden det
vil spille over på hvilke endringer jeg
mener kunne være aktuelle i den nå-
værende lov.

La oss se bort fra den usikkerhet
som ligger i et mulig fremtidig EU-
medlemskap. Blir vi medlem, må
loven uansett forandres, men selv om
en slik lovrevisjon vil måtte preges av
de krav som medlemskapet stiller,
kan det være nyttig med litt prinsipi-
ell tenkning. Blir vi ikke medlem, bør
EU-tilpasningen på dette området
forseres for best mulig å bevare tilli-
ten til vår valuta. Det er ingen grunn
til at vi skal belaste denne med en
sentralbankhov som både gir inntrykk
av at vår sentralbank er mindre selv-
stendig enn sammenlignbare sentral-
banker, og dessuten mindre selvsten-
dig enn den faktisk er. Også i dette til-
fellet kan det være bra å ha tenkt litt
på forhånd.

For å lage en lov som definerer Nor-
ges Banks oppgave og ansvar, bør
man kunne bygge på en oppfatning
om hvilken rolle pengene spiller i
samfunnsøkonomien, siden det er
pengene, med deres mengde og pris i
gjensidig avhengighet, som er sentral-
bankens instrument. Jeg skal ta for gitt

at på kort sikt vil man legge til grunn
at pengemengden virker inn på de ma-
kro-økonomiske hovedstørrelsene ak-
tivitetsnivå, sysselsetting og utenriks-
balanse, samt på prisnivået. Det neste
spørsmål blir i hvilken grad det
samme gjelder på lenger sikt, eller om
det da bare er virkningen på prisnivået
som blir igjen. Alternativt kan det
være slik at virkningen på de makro-
økonomiske hovedstørrelser er usik-
ker, både med hensyn til størrelse og
fortegn, mens det fra pengemengde til
prisnivå går en kausalsammenheng
med positivt fortegn. I Norges Bank er
vel oppfatningen stort sett at det bare
er på kort sikt man har en sammen-
heng mellom pengemengden og de re-
aløkonomiske størrelser. På lenger sikt
kan ikke aktivitet og sysselsetting sti-
muleres ved å redusere innholdet i må-
leenheten. Pengeillusjonen fungerer
ikke på varig basis.

Vi vil vel også gå lengre enn dette.
Vi vil hevde at en sterk og derfor i
praksis også skiftende prisstigning gir
forvridninger i ressursallokeringen og
gjennom perioder også vil føre til
svak resursutnytting, slik at tilgangen
på realressurser over tid blir mindre

Paragrafens fulle ordlyd er følgende:
«Banken skal utøve sin virksomhet i sam-

svar med de økonomisk-politiske retnings-
linjer som er fastlagt av statsmyndighetene,
og med de internasjonale forpliktelser landet
er bundet av.

Før banken treffer vedtak av særlig viktig-
het, skal saken være forelagt departementet.

Kongen i statsrad kan treffe vedtak om ban-
kens virksomhet. Disse vedtak kan være ge-
nerelle regler eller pålegg i enkeltsaker. Ban-
ken skal ha anledning til d uttale seg for det
treffes slikt vedtak. Melding om vedtak skal
sendes Stortinget snarest mulig.

Banken er et eget rettssubjekt, som eies av
staten. Riksrevisjonen fører kontroll med
statsrådens myndighetsutøvelse etter instruks
fastsatt av Stortinget.»
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enn med et mer stabilt prisnivå. I til-
legg anser vi kausalsammenhengen
fra pengemengde til prisnivå som mer
enn en hypotese, og faktisk ganske
veldokumentert.

En lov om sentralbanken må ha en
begrunnet oppfatning om disse for-
hold, siden det er sammenhengen
mellom pengemengde og realøko-
nomi som gjør at det er av betydning
å drOfte hvilke kriterier som skal leg-
ges til grunn for pengeskapingen, og
hvem som er best skikket til å skape
penger ut fra de samme kriterier.

Dernest må man ha en politisk og
prinsipiell prioritering mellom kortsik-
tige og langsiktige hensyn, som går
lengre enn Ole Brumms «ja takk, begge
deler». På prinsipiell basis er det van-
ligvis ikke så vanskelig å vinne tilslut-
ning til at kortsiktige hensyn ikke må få
lov til å undergrave de langsiktige. Det
er i gjennomføringen det svikter.

I åtti-årenes diskusjon om sentral-
bankloven sa Egil Bakke at «det går
ikke an å lovgi seg til en bedre poli-
tikk». Jeg vil hevde at det er nettopp
dette som må være siktepunktet for
sentralbanklovgivingen.

På andre områder har lovgivning
for en bedre politikk enn den man el-
lers kunne frykte, vært hjørnestener i
vårt demokrati:

— Grunnlovens § 97 om tilbakevir-
kende kraft gir sikkerhet mot inn-
grep av fremtidige lovbestemmelser
og dermed et bedre grunnlag for
planlegging. Men bestemmelsen kan
isolert sett virke urimelig mellom de
som blir rammet av inngrep og de
som slipper unna. Og effektiviteten
av lover ville også kunne bli større
hvis det kunne gripes inn overfor
etablerte rettsforhold.

— § 100 sikrer trykkefriheten på grunn
av dens betydning for den menings-
utveksling et demokrati trenger.
Men vi ser daglig at den også be-
skytter ugress som det kunne vært
bekvemt å luke ut.
§ 105 om full erstatning ved ekspro-
priasjon er avgjørende (og noen
ganger ikke helt tilstrekkelig) for at
interessen for å bygge opp verdier
skal bevares. Men budsjettmessig er
den ganske kostbar.

Hermod Skån/and, cand. oecon
fra 1951, var tidligere sentral-

banksjef, er nå professor Il
på Handelshøyskolen Bl.

På alle disse områder har man i
rettslige standarder satt de langsiktige
hensyn foran de kortsiktige. Men
slike hensyn kan selvsagt ikke gis det
samme vern i vanlige lover som i
Grunnloven. Isolert sett kunne dette
tale for å grunnlovfeste hensynet til
prisstabiliteten. Den fulle sysselset-
ting står der jo fra før, til tross for at
det er et marked der staten bare er én
av mange beslutningstakere, som be-
stemmer sysselsettingen. Tror man på
at prisnivået kan stabiliseres ved
hjelp av pengemengden, står man
overfor én sentral beslutningstaker,
og da har man helt andre muligheter
for å la en grunnlovsbestemmelse bli
noe mer enn en intensjonserklæring.

Jeg har likevel liten sans for å ha
verken det ene eller det andre poli-
tiske program uten juridisk innhold
for den enkelte borger, i Grunnloven.
I tillegg kommer at det er helt urealis-
tisk at man skulle få den nødvendige
tilslutning til å plassere prisstabilite-
ten der. Men også en vanlig lov vil
kunne gi den en bedre beskyttelse enn
årlige regjerings- eller stortingsved-
tak, og dermed bidra til en «bedre
politikk».

Det har vært hevdet at sentralban-
kens muligheter for å fore stabilise-
ringspolitikk ikke er et resultat av
lovgivningen, men av at der er bred
støtte i samfunnet for en slik linje. Til
dette er det to ting å si.

For det første kan selve lovgiv-
ningsprosessen med utredninger og
debatt bidra til en slik støtte. Men det
er viktig at man finner den rette «ti-
ming». Et forsøk som ikke fører fram,
kan låse saken for lang tid. For det
andre kan det være nyttig å ha en lov-
givning å bygge på om støtten en dag
skulle bli mindre massiv. Den beh0-
ver ikke derfor bli så svak at det blir
foretatt lovendringer som svekker
sentralbankens stilling.

Som man vil forstå ville jeg prinsi-
palt ønske en lovgivning som gjør det
til sentralbankens primære oppgave å
forsvare prisstabiliteten. I tillegg vil
den ha oppgaver med hensyn til beta-
lingsformidlingen og forvaltningen
av valutabeholdningen. Informa-
sjonsoppgaven i § 3 vil ha til formål å
støtte hovedoppgaven. En slik lovgiv-
ning må stå på egne ben uten å ta ut-
gangspunkt i forvaltningsloven eller
på annen måte være bundet opp av
«vår nåværende statsskikk». Det er
slett ikke sikkert at den er den mest
hensiktsmessige, verken på dette eller
på andre områder.

2. Endringer i gjeldende lov
For at ikke det beste skal bli det

godes fiende, skal jeg nå gå over til
den alternative tilnærmingsmåte til
spørsmålet, nemlig hvilke endringer
som kan være aktuelle i gjeldende
lov.

Det er et grunnsyn både hos utval-
get og Carsten Smith «at penge- og
kreditt- og valutapolitikken er en del
av den økonomiske politikk, og at
den derfor bør fastlegges innenfor de
samme institusjonelle rammer»
(«Stabilitet og langsiktighet» s. 92).
Dette er det ikke så vanskelig å være
enig i så lenge man holder seg til å
fastlegge politikk. Men det sies sam-
tidig at grensen mellom valg av poli-
tikk og gjennomføringen av denne er
vanskelig å trekke, såvel i prinsipp
som i praktisk håndhevelse (Ibid
s. 88). I denne sammenheng viser han
til domstolenes og særlig Høyeste-
retts erfaringer. Ikke uventet støttet
departementet dette synspunktet.

Jeg skal ikke bestride dette på ge-
nerell basis når høyesterettsjustitia-

SOSIALØKONOMEN NR. 10 1994	 3



Loven om Norges Bank
nus sier det, men jeg vil hevde at er-
faringen viser at det innenfor penge-
politikken går nokså greitt. Fra de-
sember 1986 til desember 1992 hadde
man fastlagt fastkurspolitikken som
grunnlag for pengepolitikken, og det
var overlatt til Norges Bank å gjen-
nomføre den. Tilløp til å gripe inn i
gjennomføringen kunne tilbakevises.
Noen tid etter kroneflyten la kronen
seg på et nytt leie som man fant det
rimelig å opprettholde, men uten faste
svingningsmarginer. Siden da har
kronekursen likevel vært holdt godt
innenfor de marginer som tidligere
var fastlagt, og i realiteten har man på
nytt en fastkurs som «operativ ret-
ningslinje» for Norges Bank, mens
gjennomføringen har vært overlatt til
banken. Det har ikke bydd på proble-
mer å foreta et slikt skille mellom
fastlegging og gjennomføring.

Departementets uttalelse i lovpro-
posisjonen i desember 1984 var like
feilaktig for pengepolitkkens ved-
kommende da den ble avgitt som den
viste seg å være to år senere, da man
gjorde nettopp det man hadde sagt
var så vanskelig. Men i 1984-85 Øn-
sket man ikke å gi avkall på å sette
renten, og enda mindre ønsket Stor-
tinget å ikke kunne trekke regjeringen
til ansvar for renten; ikke bare for den
politikk som ga seg utslag i renteni-
vået, men for selve rentefastsettelsen.
Dette gir Finanskomiteens innstilling
et overbevisende uttrykk for. Derfor
sa man at skillet var så vanskelig å
trekke. Men et utsagn, hvis det ellers
er galt, blir ikke riktig om det kom-
mer fra departementet.

Carsten Smith legger stor vekt på
instruksjonsbestemmelsen i § 2, og i
høringsrunden gikk også flertallet i
Norges Banks direksjon inn for den.
Innenfor den ramme loven la for Nor-
ges Bank, var den helt nødvendig. At
den skal gis som kgl. res og at det
skal gis melding til Stortinget, under-
streker dens ekstraordinære karakter.
I sin ovennevnte artikkel peker Car-
sten Smith på at det ikke ville dekke
intensjonene bak bestemmelsen om
man på denne måten valgte «å drukne
striden med sentralbanken i det store
nasjonalbudsjettet» (ibid. s 99) slik
proposisjonen hadde foreslått og som

Per Christiansen i sin avhandling
«Norsk Pengerett» (s. 270) sier man
kan gjøre. Dette er jeg helt enig med
ham i. Men jeg tror han har oversett
at også Finanskomitéen sier at i slike
tilfeller «bør Regjeringen sende egen
(min understreking) melding og sna-
rest mulig til Stortinget» (Innst. O. nr.
50 — 1994-85, s. 30). Vi må derfor
kunne si at dette i dag er lovens inn-
hold og at Per Christiansen tar feil.

Med alt det tankearbeid både utval-
get, departementet, Finanskomitéen
og vi selv la i instruksjonsbestemmel-
sen, er det med en viss beklagelse at
jeg etter hvert er kommet til at den på
det pengepolitiske område i dag ikke
kan praktiseres. Den kunne helst bli
aktuell hvis Norges Bank ville sette
opp renten (eventuelt begrense likvi-
diteten) mot regjeringens vilje. Bru-
ken av bestemmelsen ville da sann-
synligvis ha en virkning i markedet
som forsterket behovet, kanskje en-
dog presset fram den renteøkning re-
gjeringen ikke ville ha. Men selv uten
det, hvor lenge skulle renten holdes?
Hvordan skulle man forholde seg til
nye situasjoner som jo oppstår nesten
daglig. I praksis ville det bety at
Finansdepartementet hadde overtatt
Norges Banks oppgave.

En sentralbanksjef som i en slik
situasjon valgte å bli sittende, ville ha
vist at han passet bedre i departemen-
tet.

I 1985-86 var forholdene annerle-
des. Ved at renten ble fastsatt politisk,
hadde departementet (ev. Regje-
ringen eller Stortinget) overtatt den
oppgave som ordinært er tillagt sen-
tralbanken, og det var gjort helt klart
at de politiske myndigheter mente at
slik skulle det være. En sentralbank-
sjef som hadde tatt stillingen på slike
premisser, kunne ikke så godt søke
avskjed fordi han ikke likte spillere-
glene. Men om han hadde presset
fram en instruksjon og dermed satt
seg ut over de spilleregler som både
regjering og et massivt stortingsfler-
tall nylig hadde lagt til grunn, ville
han ikke lenger kunne fungere i for-
hold til det politiske miljø og dermed
satt seg ut av spill. Det er nok så at ju-
ridisk slår lovtekst igjennom overfor
premisser, men det vil ikke gjelde i

den politiske virkelighet overfor den
som har skrevet både lovtekst og pre-
misser. I to innlegg i Aftenposten 5.
og 10. januar i år har jeg hatt anled-
ning til å gå nærmere inn på den
situasjon vi sto overfor i 1986.

En annen sak er at det i en slik
sammenheng ikke er sentralbankjefen
som opptrer, men et politisk valgt ho-
vedstyre, og man kan jo reflektere litt
over hva man kunne få det med på.
Det får imidlertid være en annen his-
torie.

La det være sagt at heller ikke ut-
valget ga Norges Bank særlig støtte i
en slik mulig konflikt. Det virker som
mer enn en konstatering av de fak-
tiske forhold som den gang gjaldt når
utvalget sier «Det kan også være
grunn til å anta at sentralbanken —
selv om enighet ikke skulle bli opp-
nådd — i praksis vil bøye seg og sette i
verk slike tiltak som regjeringen fore-
trekker» (s. 226).

Når vi kommer til betydningen av
«økonomisk- politiske retningslinjer»
tror jeg at Carsten Smith og jeg er
mer på linje, og det er godt d få støtte
fra et så fremtredende medlem av ut-
valget. I våre diskusjoner med Fi-
nansdepartementet har man der lagt
vekt på at loven ikke stiller noe form-
krav til retningslinjene.

Men på dette punkt må vi alle ta
selvkritikk. Egentlig er det påfallende
at verken lovutvalg, departement eller
Norges Bank selv tok opp spørsmålet
om hvilken karakter og hvilken poli-
tisk forankring retningslinjene skulle
ha. Og spørsmålet om den politiske
forankring vil avhenge av karakteren.

Carsten Smith forteller at begrepet
«økonomisk- politiske retningslinjer»
var overtatt fra Penge- og bankkomi-
téens innstilling av 1953 og senere
ført videre i Kredittloven av 1965. De
retningslinjer som ble lagt fram for
Stortinget i henhold til denne loven
var knyttet til det såkalte kredittbud-
sjettet. Dette var, som noen vil huske,
en oppstilling som viste hvilken kre-
dittøkning fra ulike institusjoner som
Regjeringen ved tidspunktet for frem-
leggelsen mente var konsistent med
den realøkonomiske utvikling som
ble skissert. Virkemidlene lå i de full-
makter Regjeringen hadde til å på-
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legge reservekrav og plasseringsplikt
og til å sette utlånsrammer. Regje-
ringen var ikke forpliktet overfor Stor-
tinget til å bruke virkemidlene slik at
kredittbudjettet ble realisert, og ganske
regelmessig ble det overskredet, ett en-
kelt år eller to ble det ikke oppfylt.

Overfor Norges Bank er slike ret-
ningslinjer ikke egnet. De må enten
gjelde et mål for pengepolitikken
eller de virkemidler banken kan
bruke. Fram til desember 1986 gjaldt
det en retningslinje for rentenivået
som man i ettertid kunne ønske hadde
kommet mer eksplisitt til uttrykk.
Den gangen var det imidlertid ingen
som var i tvil om realiteten.

Men skal en retningslinje for virke-
middelbruken forelegges Stortinget,
vil nok Stortinget legge til grunn at
den ikke kan fravikes uten at det på
nytt har fått den forelagt. Så lite flek-
sibel kan kredittpolitikken i praksis
ikke være, og det synes da også i
prinsippet d være aksept i Stortinget
for at kredittpolitikken er Regjering-
ens ansvar, noe som ikke har forhin-
dret Stortinget i å ha sterke meninger
om hvordan ansvaret skal ivaretas.

Dette leder til at retningslinjene må
gjelde pengepolitikkens mål. Og
disse må utformes slik at de er opera-
tive for sentralbanken. Jeg kan van-
skelig tenke meg andre enn kursstabi-
litet eller prisstabilitet, eventuelt med
en nærmere angitt margin for prisstig-
ning. Av mange grunner, som det vil
fOre for langt å gå inn på her, har jeg
en preferanse for det siste. Den prak-
sis vi har fulgt i den senere tid har
vært å la kursstabilitet være retnings-
linjen. At den i 1992 måtte oppgis,
forandrer ikke noe på dette. Slik ret-
ningslinjen nå er uttrykt, er det natur-
lig å se kursstabiliteten som et middel
for prisstabilitet.

Dermed er vi i praksis nokså nær
der vi ville være etter mitt prinsipale

ønske, uten at det har kommet til ut-
trykk i loven. Men det er utilfredsstil-
lende at loven er uklar på det sentrale
punkt om karakteren av de retnings-
linjer Norges Bank skal følge. Dette
kunne en rette på ved å gi første ledd
følgende formulering: «Banken skal
utøve sin virksomhet ut fra den mål-
setting for pengepolitikken som er
fastlagt av statsmyndighetene, og
med de internasjonale forpliktelser
landet er bundet av.»

Dernest ville jeg ta ut foreleggel-
sesplikten som overflødig. Alle sen-
tralbanker har former som utvikles i
praksis for konsultasjoner med de po-
litiske myndigheter. Ved å ha en slik
selvfølgelighet i selve loven gis det
inntrykk av at banken er mindre selv-
stendig enn den i virkeligheten er.

Instruksjonsretten ville jeg be-
holde, vesentlig for dens symbol-
verdi. Det ville dessuten skape unø-
dige problemer om man forsøkte å
fjerne den, og for pengepolitikken
gjør den ingen skade, siden den i alle
fall ikke kan anvendes på dette områ-
det. Dessuten kunne det bli vanskelig
å opprettholde bankens uavhengighet
i administrative spørsmål hvis der
ikke var en klausul som gav myndig-
hetene mulighet for å gripe inn over-
for misbruk av uavhengigheten.

3. Avslutning
Carsten Smith har gitt uttrykk for

at jeg har vært svært hard i min kri-
tikk mot loven og forarbeidene. Når
jeg nå ser tilbake på den, kan jeg for-
stå at den virket urettferdig. Utvalget
arbeidet på basis av hva som var den
aksepterte virkelighet i Norge, og
gjennom nesten 40 år hadde Norges
Bank selv bidratt til å sementere
denne virkeligheten. I forhold til dette
var utvalgets forslag et avgjort fram-

skritt. Det var urealistisk å tenke seg
at banken kunne få en formelt selv-
stendig stilling, men ved instruk-
sjonsbestemmelsen i § 2 fikk banken
en fremgangsmåte som den kunne
henvise departementet til å bruke der-
som det ønsket å overprøve bankens
vurderinger.

Da jeg fremkom med min kritikk,
hadde jeg nylig hatt et par måneders
permisjon for å studere sentralbank-
lovgivning i andre land og ikke minst
den tenkning som i den senere tid
hadde utviklet seg på området. Jeg var
frustrert over å bli stilt overfor et lov-
forslag uten noe spor av det som hadde
skjedd internasjonalt, de seneste litte-
raturhenvisninger var fra midt i 1960-
årene. I premissene fant jeg også for
mye igjen av en idealisert tro på at ut-
formingen av den økonomiske politikk
skjer ved at Finansdepartementet syr
alle virkemidlene sammen i et pent
monster, slik at delene passer til hver-
andre. Ut fra den virkelighet jeg hadde
opplevd, var jeg opptatt av at pengepo-
litikken måtte kunne brukes som et
korrektiv til finanspolitikken heller enn
å støtte opp under den. Her hadde man
for en gangs skyld en sentral del av
den økonomiske virkemidler oppe til
debatt og behandling, man hadde ut-
redninger både fra Renteutvalget og
Virkemiddelutvalget å bygge på, og så
gjorde man ikke annet enn å stemple
«Godkjent» på sannheter som var blitt
foreldet.

Men det var nok urimelig å gjøre
utvalget til mål for min frustrasjon.
Det hadde et begrenset mandat, og i
det politiske liv gav man inntrykk av
å tro at Kredittloven sammen med
valutareguleringen gav de virkemid-
ler som var nødvendig.

Etter hvert har man måttet erkjenne
at vi er stilt overfor en ny virkelighet.
Vi har behov for en lov som gjør det
vanskeligere å lukke øynene for den.
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klimapolitisk virkemiddel
Felles i 	 entering sommplem

AKTUELL KOMMENTAR

KJELL ROLAND OG JOHN MAGNE SKJELVIK:

CON har i lang tid og
for ulike oppdragsgivere

arbeidet med å
analysere effektiviteten av
ulike virkemidler for å redu-
sere utslipp av klimagasser.
Denne artikkelen presente-
rer et nytt virkemiddel, fel-
les implementering (FI) av
klimatiltak mellom land. Det
gis en oppsummering av sen-
trale problemstillinger ved
utforming av FI. Med ut-
gangspunkt i erfaringene fra
to pilotprosjekter vurderes
behovet for ytterligere pilot-
forsok. For Økonomer er FI-
konseptet enkelt og åpenbart
fornuftig. Globalt sett kan
man redusere utslipp til be-
tydelig lavere kostnader om
landene samarbeider på
denne måten. Problemet
med FI ligger ikke på det
konseptuelle, men på det
praktiske plan. Er det prak-
tisk og politisk mulig å ut-
vikle denne type samar-
beidsrelasjoner mellom land
til akseptable kostnader?

1. INNLEDNING
Utslipp av drivhusgasser har de

samme klimavirkningene uansett
hvor på kloden de finner sted. En
merkbar reduksjon av globale utslipp
forutsetter at mange land samarbei-
der. Reduksjon av utslippene uten ko-
ordinering på tvers av land kan gi be-
tydelige velferdstap ved at utslippsre-
duksjonene blir lavere pr. investert
krone enn hva de alternativt kunne
blitt.

Klimakonvensjonen fra 1992 tar
utgangspunkt i at de enkelte land ved-
tar egne utslippsmål. En slik avtaleut-
forming vil ikke gi en kostnadseffek-
tiv fordeling av utslippsreduksjonene
mellom land. Teoretisk kan det vises
at harmonisert bruk av avgifter (jfr.
Miljøavgiftsutvalget (1992)) eller
etablering av et system for omsett-
bare kvoter (jfr. ECON (1993)) under
visse forutsetninger kan gi global
kostnadseffektivitet. Erfaringene hit-
til tyder på at det er lite sannsynlig at
klimaavtalen i overskuelig fremtid vil
bli reforhandlet til å baseres på slike
virkemidler. Bruk av avgifter på fos-
sile brensler møter betydelig mot-
stand i de fleste land, det samme gjel-
der bruk av utslippskvoter som kan
omsettes mellom landene. I diskusjo-
nen om sistnevnte virkemiddel er ho-
vedproblemet vanskeligheter med å
komme til enighet om den initiale
kvotefordelingen. Det kan imidlertid
synes som om en avtale som innehol-
der bruk av omsettelige kvoter kan
ligge nærmere en realisering enn en
avtale basert på felles avgiftsnivå.

Klimakonvensjonen åpner (artik-
kel 4.2) for at land kan samarbeide
om å oppfylle sine utslippsmål, såkalt
felles implementering (FI). Dette er
den eneste mekanisme i konvensjo-
nen (forøvrig tatt inn på norsk initia-

tiv) som legger forholdene til rette for
kostnadseffektivitet på tvers av land.
Etter planen skal retningslinjer for
hvordan FI skal gjennomføres fastset-
tes på konvensjonens første parts-
mote, som vil finne sted i mars/april
1995. Arbeidet med å lage utkast til
slike retningslinjer er satt igang, og
det er gjennomført flere pilotprosjek-
ter for å prøve ut FI i praksis.

Utforming av retningslinjer for FI
og gjennomføring av konkrete tiltak
reiser en rekke problemstillinger,
blant annet knyttet til hvordan man
skal beregne utslippsreduksjonene og
hvordan man skal gi aktørene riktige
incentiver. Utformingen av FI har
vært drøftet inngående i litteraturen,
hovedsaklig på det teoretiske plan, se
blant annet Anderson (1993), ECON
(1991), Jones (1994), Roland (1992)
og Torvanger (1994).

2 SENTRALE PROBLEM-
STILLINGER FOR Fl

2.1 Begreper og prosedyrer
Felles implementering

Med «felles implementering av ut-
slippsreduserende tiltak» vil vi i den
videre gjennomgang forstå at et land
(investorlandet) betaler for utslipps-
reduserende tiltak i et annet land
(vertslandet) som ellers ikke ville blitt
gjennomført. I neste omgang blir set
investorlandet helt eller delvis kredi-
tert for utslippsreduksjonen fra tilta-
ket i eget klimagassregnskap.

Dette er en snevrere definisjon av
FI enn hva blant annet OECD legger
til grunn, hvor FI også omfatter koor-
dinering av virkemiddelbruk for eks-
empel i form av avgiftsharmonisering
og handel med utslippskvoter. En FI-
transaksjon slik vi definerer det kan
imidlertid i en viss forstand sees på
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Figur 1. Skisse av en organisasjonsmodell i et system med bilaterale avtaler

Bedrift Bedrift

Figur 2. Skisse av en organisasjonsmodell i et system med <‹clearing house»

Bedrift

Off. mynd.
Clearing house

Pros ekt

Bedrift

som kjøp av en utslippstillatelse, et-
tersom investorlandet ved d gjennom-
føre utslippsreduksjoner i utlandet
kan ha større utslipp hjemme enn hva
som ville weft mulig uten FI. Er det
snakk om FI mellom to land som
begge har en nasjonal utslippsmålset-
ting, har systemet klare likhetstrekk
med et system for omsettbare ut-
slippskvoter.

Aktører
Klimakonvensjonen er en konven-

sjon mellom land, slik at avtaler om
FI i utgangspunktet er et anliggende
mellom nasjonalstater. I figur 1 skis-
seres hvilke relasjoner som kan eta-
bleres mellom ulike aktører når avta-
ler om FI skal inngås mellom to land.
Prinsippet er det samme om flere land
er involvert.

Det er i figuren forutsatt at partene
(de to land) pd egen hånd identifiserer
prosjektet og forhandler seg fram til
enighet om de rettigheter og plikter
som skal påhvile partene. I den prak-
tiske gjennomføringen av prosjektet
kan andre enn de to regjeringene trek-
kes inn på ulike måter. Man kan også
tenke seg at bedrifter har eller gis in-
centiver til selv d identifisere prosjek-
ter som de så går til sin egen regjering
med. Poenget er i imidlertid at i for-
hold til klimakonvensjonen er det re-
gjeringer som er parter, og FI kan
bare gjennomføres ved at to regje-
ringer blir enige om å arbeide sam-
men for å begrense samlede utslipp.

Kjell Roland,
cand. oecon fra 1980, er

adm. direktør i ECON Energi.

Modellen i figur 1 tilsvarer dagens
situasjon hvor en ikke har noen form
for mellomledd («clearing house»)
mellom aktørene. En slik organisa-

sjonsmodell passer trolig best mellom
land som begge har utslippsmål,
ettersom myndighetene i landene da
ikke vil ha incitamenter til å over-
drive utslippsutviklingen, mer om
dette nedenfor.

Alternativt kan man som vist i fi-
gur 2 etablere et «clearing house»
som i ulik grad kan være involvert i
prosessen mellom investor og verts-
land. Den mest avanserte varianten er
et «clearing house» som er ansvarlig
for d velge ut prosjekter, forhandler
med vertslandene og har ansvaret for
at prosjektene gjennomføres som
planlagt. Ut fra kostnadene ved de en-
kelte prosjekter vil organet kunne eta-
blere en pris pr. enhet redusert ut-
slipp. Investorene kan i dette tilfelle
nøye seg med å kjøpe en utslippsre-
duksjon uten d ha befatning med pro-
sjektene. Fordelen med en slik orga-
nisering er blant annet at transak-
sjonskostnadene kan holdes nede
fordi det blir billigere å bygge opp
spesialisert kompetanse, og lettere å
skaffe oversikt over potensielle pro-
sjekter. Dessuten kan risikoen forde-
les på en portefølje av prosjekter, og
det vil være lettere å gjennomføre
langsiktige og kapitalkrevende pro-
sjekter.

Det finnes en rekke mellomformer
mellom et avansert «clearing house»
og bilaterale avtaler. For eksempel
kan en tenke seg at et «clearing
house» skaffer oversikt over potensi-
elle prosjekter, men overlater til
vertslandet og investor å forhandle
fram pris og øvrige vilkår. Alternativt
kan et «clearing house» forhandle
med vertslandet om prisene og rang-
ere et knippe prosjekter som investo-
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rene kan velge blant. En minimums-
rolle for et «clearing house» er å of-
fentliggjøre informasjon om potensi-
elle prosjekter, registrere de transak-
sjoner som foretas og sikre at marke-
det får informasjon om prisnivået, re-
dusert mengde utslipp etc.

Bedriftene kan delta i markedet for
FI gjennom å bistå myndighetene med
d framskaffe prosjekter og å overføre
teknologi. Innenfor en klart definert
ramme kan foretak i investorlandet
også spille en selvstendig rolle i å
velge ut prosjekter, få disse godkjent
av landene, stå for den praktiske gjen-
nomføring og eventuelt bli kreditert
for de oppnådde utslippsreduksjo-
nene. Bedriftene har i utgangspunktet
ingen åpenbare incentiv til å gjen-
nomføre slike prosjekter. Frykt for å
bli pålagt nye tiltak for å redusere ut-
slippene av klimagasser på hjemme-
bane, samt ønske om å gi bedriften en
miljøvennlig profil, kan likevel for-
klare hvorfor noen bedrifter, hoved-
saklig i USA, har gjennomført FI-lik-
nende tiltak på frivillig basis. For å få
bedriftene aktivt med vil det imidler-
tid vanligvis kreves at myndighetene
gir en eller annen form for økono-
miske eller legale incentiver i form av
lettelser i konsesjonskrav eller fritak
for CO2-avgifter tilsvarende den ut-
slippsreduksjon FI-tiltaket forårsaker.

Det er reist en rekke innvendinger
mot FI-prosjekter, i første rekke fra u-
land (jfr. blant annet Jones (1994)).
Hovedinnvendingene går ut på at det
er i-landene som har ansvaret for den
historiske utslippsøkning, og at man
ikke kan forvente at u-landene skal
hjelpe i-landene med å kjøpe seg bort
fra sine utslippsforpliktelser. Det er
derfor tatt til orde for restriksjoner på
FI-aktivitetene, for eksempel i form
av krav om at i-landene først må sta-
bilisere sine utslipp på hjemmebane
eller at det settes tak på hvor store ut-
slippsreduksjoner som kan krediteres
i-landene fra FI-prosjekter i u-land.
U-landene frykter også at i-landene
vil plukke ut de billigste tiltakene,
slik at det blir dyrere for u-landene å
gjennomføre tiltak på egen hånd sei-
nere. Dessuten er u-landene redd for
at FI-investeringer vil erstatte tradi-
sjonell u-hjelp.

Innvendingene fra u-landene reiser
sentrale spørsmål knyttet til byrdefor-
deling og kostnadseffektiviteten i et
internasjonalt FI-system. Etter vår
vurdering er det ikke opplagt at u-lan-
dene vil komme dårligere ut ved å gå
med på FI-tiltak, ettersom de blant
annet vil kunne ha lokale fordeler av
tiltakene. Ulike begrensninger i ad-
gangen til å gjennomføre FI-tiltak vil
øke kostnadene ved å redusere utslip-
pene globalt sett, og dermed redusere
interessen for FI blant investorlan-
dene. Disse problemstillingene m'å
avklares nærmere gjennom utarbei-
delsen av retningslinjer for FI.

2.2 Pilotprosjekter i Mexico og
Polen

Finansiert av The Global Environ-
mental Facility (GEF) 1 , Norge og lo-
kale aktører gjennomføres nå to pilot-
prosjekter i Mexico og Polen. Me-
xico-prosjektet går ut på å erstatte 1,7
millioner ordinære lyspærer i hus-
holdningene med mer energieffektive
lyspærer (såkalte «Fluorescent light
bulbs»), jfr. GEF (1994). Finansie-
ringen går blant annet til å dekke
kostnadene ved en markedsførings-
kampanje og et prisavslag ved kjøp
av lyspærene. Polen-prosjektet skal
oppmuntre til overgang fra bruk av
kull til gass i små- og mellomstore
kjeler ved å gjennomføre demonstra-
sjonsprosjekter som erstatter ca. 50
mindre, kullfyrte brenselskjeler i hus-
oppvarming med gassfyrte kjeler. For
Polen innebærer dette introduksjon
av ny teknologi. Den eksterne finansi-
eringen gis som et tilskudd for å
dekke deler av investeringskostna-
dene, samt til å dekke kostnadene ved
annonsekampanjer og demonstrasjo-
ner for å få lokale eiere til å gå over
til bruk av gass. Det er ikke lagt opp
til at Norge skal krediteres for ut-
slippsreduksjonene fra noen av pro-
sjektene. På oppdrag for norske myn-
digheter, har EGON i samarbeid med
CICERO deltatt i sluttfasen av pro-
sjekteringen av begge prosjektene. Vi
vil i avsnittene nedenfor komme til-
bake til erfaringene en så langt kan
trekke fra prosjektene.

2.3 Måling av utslippsreduk-
sjoner

Varen som skal omsettes i et interna-
sjonalt FI-system er antall tonn redu-
serte utslipp av CO2 . Omsetning forut-
setter at volumet av varen kan kvantifi-
seres med rimelig stor sikkerhet.

En er altså avhengig av å kunne an-
slå netto globale utslippsvirkninger
over tid som følge av et FI-tiltak. Det
er i denne forbindelse nyttig å skille
mellom de direkte virkningene av til-
taket, og de indirekte virkningene
som følger av at andre forhold enn de
som umiddelbart berøres av tiltaket
endres. I begge tilfeller er det nød-
vendig å anslå hvor store de globale
utslippene ville blitt uten tiltaket,
d.v.s. det må etableres en referanse-
bane. Hva som ville skjedd dersom
tiltaket ikke ble gjennomført kan ikke
observeres, og er ofte også vanskelig
å spesifisere. For eksempel vil framti-
dige endringer i markedsforhold og
offentlige virkemidler kunne få kon-
sekvenser for størrelsen på utslippsre-
duksjonen som følge av FI-tiltaket.
Gjennomgangen av Polen-prosjektet
viser at det ikke er usannsynlig at
noen konverteringer fra kull- til gass-
fyrte kjeler vil finne sted uansett,
blant annet som følge av myndighete-
nes krav for å redusere luftforurens-
ningen i de store byene. I referanse-
banen er imidlertid fortsatt bruk av
kullfyrte kjeler lagt til grunn for ut-
slippsberegningene. På denne måten
hopper en imidlertid over problemet
med å fastlegge en mest mulig kor-
rekt referansebane. I Mexico-prosjek-
tet har en også lagt «nå-situasjonen»
til grunn for referansebanen, d.v.s.
fortsatt bruk av dagens type lyspærer.
Det er videre forutsatt at sammenset-
ningen av brensler i kraftforsyningen
ikke endres. I de nye pærenes levetid
på ca. 6 år kan dette være rimelig,
men ingen av forutsetningene er
åpenbare i et lengre tidsperspektiv.

The Global Environmental Facility (GEF)
ble opprettet i 1991 for d assistere utviklings-
land og land i overgang til markedsøkonomi
med lån og tilskudd til tiltak for d bedre det
globale miljøet og overføre miljøvennlig tek-
nologi. GEF fungerer også som en midlerti-
dig finansieringsmekanisme under Klimakon-
vensjonen.
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I praksis er en i de fleste tilfeller
henvist til å foreta svært skjønnsmes-
sige justeringer med utgangspunkt i
en videreføring av «nå-situasjonen»
når referansebanen for de enkelte
prosjekter skal fastlegges. Å begrense
gjennomføringen av prosjekter til kun
å omfatte de som en med sikkerhet
vet ikke vil bli gjennomført, kan føre
til at en rekke lav-kost prosjekter som
kan framskynde utslippsreduksjoner
utelukkes, og at en står igjen med FI-
prosjekter som er mindre lønnsomme,
jfr. Bohm (1993).

De direkte utslippsvirkningene kan
i de fleste tilfeller anslås ut fra karbo-
ninnholdet i de fossile brensler som
benyttes, alternativt kan utslippene
måles. Virkningene av enkelte typer
tiltak, for eksempel de direkte virk-
ningene av Mexico-prosjektet, kan
imidlertid i praksis vanskelig måles
med stor grad av sikkerhet. Disse må
derfor anslås på basis av ulike forut-
setninger om utviklingen i de rele-
v ante prosjektparametre.

De praktiske problemene forbundet
med å beregne utslippsvirkninger er
særlig store når en skal anslå de indi-
rekte virkninger eller lekkasje-effek-
tene av et tiltak. Slike virkninger er
antakelig viktigere ved mer omfat-
tende internasjonale avtaler hvor en
gruppe land ikke deltar, medmindre
omfanget av ulike FI-prosjekter skulle
bli stort. De indirekte virkningene kan
grovt sett deles i følgende kategorier:

• Endringer i relative priser
Noen tiltak vil p.g.a. størrelse og
omfang påvirke priser på energi og
andre innsatsfaktorer, og dermed
påvirke tilpasningen til aktørene i
økonomien. En del tiltak vil for ek-
sempel kunne medføre redusert et-
terspørsel etter enkelte fossile
brensler, og dermed reduserte priser
på disse produktene, særlig lokalt,
men også i noen tilfelle nasjo-
nalt/intemasjonalt. Dette vil øke et-
terspørselen etter disse brenslene i
andre sektorer, og dermed føre til
økte utslipp. Imidlertid kan for ek-
sempel Okt oljeforbruk som følge
av lavere oljepriser erstatte forbruk
av kull, noe som isolert sett vil gi
en utslippsreduksjon.

John Magne Skjelvik, cand.
oecon fra 1982, er seniorøkonom

i ECON Energi.

• Relokalisering av virksomhet.
Flytting av virksomheter til andre
regioner/land p.g.a. økte produk-
sjonskostnader som følge av klima-
tiltak i enkelte land kan føre til at de
globale utslippene enten reduseres
mindre enn initialt, blir uendret el-
ler i verste fall øker.

• Endringer i adferd
Noen tiltak har demonstrasjonsef-
fekter gjennom økt tilgang på infor-
masjon og kunnskap, som fører til at
aktørene endrer sin tilpasning selv
om de relative prisene ikke endres.
For eksempel kan bedre informasjon
om mulige enøk-tiltak føre til at folk
går over til å bruke mer energieffek-
tivt utstyr eller på andre måter en-
drer sin adferd i mer energibespa-
rende retning. Samtidig kan en opp-
leve at en del av besparelsene tas ut i
høyere forbruk, slik at nettoeffekten
på utslippene blir lavere.

• Endringer i bytteforhold/inntekt.
Som følge av gjennomføring av
ulike utslippsreduserende tiltak kan
et land oppleve at bytteforholdet
overfor utlandet forverres og at lan-
dets disponible inntekt reduseres.
Dette kan gi lavere økonomisk akti-
vitet i landet, og dermed reduserte
utslipp. Endringer i bytteforholdet
kan imidlertid gi økt økonomisk ak-
tivitet i andre land, noe som vil øke
utslippene fra disse landene.

Slike indirekte virkninger av et
prosjekt vil ofte være vanskelige å

anslå, og anslagene vil være beheftet
med stor usikkerhet. De indirekte
virkningene av enkeltprosjekter vil i
ettertid aldri kunne måles. Mange av
virkningene vil imidlertid fanges opp
gjennom endringene i størrelsen på
de samlede utslipp i landet, men det
lar seg naturlig nok ikke gjøre å bryte
endringene ned på enkelttiltak.

2.4 Aktørenes incentiver og
uavhengig verifisering

Ved FI mellom land med utslipps-
mål, vil FI ikke påvirke de samlede
utslippene i de to land under ett, men
bidra til å forskyve de fysiske utslipp
og kostnadene ved utslippsbegrens-
finger mellom landene. Risikoen for
at FI-tiltak skal ha utilsiktede virk-
ninger som fører til større globate ut-
slipp enn hva en ellers ville fått er li-
ten. Risikoen ved FI, dvs både risi-
koen for at utslippsvirkningene blir
andre enn forventet og at kostnadene
pr tonn CO2 endres, må i sin helhet
fordeles mellom aktørene som gjen-
nomfører FI-tiltak. Systemet er slik
sett lukket. Det gjør at dersom FI-til-
taket er dårlig fundert, vil noen — re-
gjeringer eller bedrifter — måtte ta
konsekvensen av dette. Det gir sterke
incentiver for partene til å sikre at til-
takene planlegges og gjennomføres
på en betryggende måte.

Ved FI-tiltak i land uten nasjonale
utslippsmål, vil usikkerheten ved den
globale utslippsvirkningen være knyt-
tet til hvor god utslippsberegningen
for selve FI-prosjektet er. Det finnes
ikke noe nasjonalt utslippsmål som
fanger opp avvik mellom planlagte og
faktiske utslipp. I en viss forstand in-
nebærer dette at systemet har en åpen,
ende ved at tredjepart — verdenssam-
funnet — blir påført konsekvensene
ved at FI-tiltaket feilberegner ut-
slippsvirkningene. De deltakende ak-
tørene har alle incentiver til å overrap-
portere utslippsvirkningen. Det er der-
for i slike tilfeller behov for en sterk,
uavhengig tredjepart med mandat fra
Klimakonvensjonen til å verifisere og
godkjenne de utslippsreduksjonene
som krediteres investorlandet.

Mellom land med utslippsmål vil
det kunne etableres systemer som åp-
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Klimapolitisk virkemiddel
ner for at private aktører deltar og
inngår privatrettslige avtaler med par-
ter i andre land om å gjennomføre ut-
slippsbegrensende tiltak. Utfordrin-
gen vil da være å etablere prosedyrer
for godkjenning og kontroll av avta-
ler mellom aktørene og myndigheten
innenfor hvert land, og av avtaler
mellom landenes regjeringer om å
justere de nasjonale utslippsmålene
for utslippsreduksjoner som følge av
FI-avtalene som inngås.

2.5 Kreditering av utslipps-
reduksjoner

Et system for FI forutsetter at par-
tene avklarer hvor mye av utslippsre-
duksjonen som skal godskrives verts-
landet, hvor mye som skal godskrives
investorlandet, når krediteringen skal
skje og hvordan utslippsvirkningen
skal følges opp over tid. Det synes i
debatten å være bred enighet om at en
bør ta utgangspunkt i den faktiske ut-
slippsutvikling som registreres 10-
pende over prosjektets levetid, og at
partene må forhandle om fordelingen
av utslippsreduksjonen. Ved å knytte
investors kreditering til de faktiske
utslippsreduksjoner i forhold til en
anslått referansebane, vil en oppnå at
investor tar ansvar for at gjennomfø-
ringen av prosjektet blir vellykket.
Man unngår også investeringer som i
utgangspunktet kan synes å ha et stort
reduksjonspotensial, men hvor virk-
ningen er svært usikker.

Det mest vanlige synspunktet i de-
batten synes å være at investor i et
gitt år krediteres for de utslippsreduk-
sjoner som tiltaket forårsaker samme
året. Barrett (1993) argumenterer for
at et land som er villig til å betale hele
kostnaden på forskudd bør krediteres
for forventede, eventuelt neddiskon-
terte, framtidige utslippsreduksjoner.
Andre har tatt til orde for at det bør
være tillatt å spare utslippsreduksjo-
ner til seinere bruk (såkalt «ban-
king»). Regler for sparing/låning av
utslipp bør etter vår mening innføres i
et endelig regelverk for FI. Slike in-
strumenter vil kunne bidra til å øke
fleksibiliteten i systemet. En bør
imidlertid i utgangspunktet være var-
som med å tillate forskottering av ut-
slippsreduksjoner, fordi dette kan un-

dergrave systemet og skape proble-
mer dersom de faktiske utslippsre-
duksjoner blir lavere enn anslått.

2.6. Fordeling av kostnader
Når en investor skal rangere og velge

mellom potensielle prosjekter, er kost-
nadene pr. enhet redusert utslipp av kli-
magasser den sentrale parameteren.
Imidlertid vil de fleste potensielle pro-
sjekter også innebære en rekke lokale
fordeler i form av redusert lokal foru-
rensning eller direkte økonomiske for-
deler f.eks. i form av mer effektiv ener-
gibruk. De totale kostnadene ved pro-
sjektet må således i utgangspunktet av-
veies mot såvel den lokale som den
globale nytten av prosjektet.

I Klimakonvensjonens art. 4.3 leg-
ges det opp til at industrilandene skal
bidra med finansielle ressurser til
blant annet teknologioverføring, slik
at utviklingslandene får dekket de
fulle tilleggskostnadene («agreed full
incremental costs») de påføres ved å
gjennomføre utslippsreduserende til-
tak. Det er i litteraturen diskutert inn-
gående hvordan dette begrepet skal
defineres og måles, og hvordan avvik
fra optimal prissetting eventuelt kan
korrigeres, se blant annet Barrett
(1993) og Hanisch et.al. (1993).

Erfaringene fra pilot-prosjektene i
Mexico og Polen viser at det i praksis
er omtrent umulig å beregne og for-
dele kostnadene etter fastlagte prin-
sipper, uten bruk av skjønn på helt
avgjørende størrelser. Beregning og
fordeling av kostnadene bør derfor
overlates til partene. Gjennom for-
handlinger vil vertslandets betalings-
vilje for lokal nytte av tiltaket og in-
vestorlandets betalingsvilje for redu-
serte CO2-utslipp være faktorer som
bidrar til å bestemme prisen.

Vertslandet sitter imidlertid i de
fleste tilfeller på det aller meste av in--
formasjonen om kostnadene ved tilta-
ket og den lokale nytten, og vil ha in-
centiver til å bruke denne informasjo-
nen for å oppnå størst mulig betaling
for prosjektet. Det foreligger altså en
situasjon med asymmetrisk informa-
sjon, hvor investor ikke har full infor-
masjon om kostnadene ved og nytten
av prosjektet. Dette kan redusere om-
fanget av FI. Dersom investor kan

velge mellom alternative prosjekter i
ulike land slik at det oppstår reell
konkurranse, vil dette imidlertid ha
mindre betydning.

3. VIDERE FORSØK MED
FI-PROSJEKTER

De pilotprosjektene som hittil er
gjennomført har illustrert FI som
konsept, men har løst få av de prak-
tiske problemene knyttet til FI som
internasjonalt klimavirkemiddel. Det
er derfor behov for flere pilotprosjek-
ter for å vinne ytterligere erfaringer.
Spesielt vil det være interessant å ut-
vikle videre «clearing-house» kon-
septet og å utprøve FI mellom indus-
triland med utslippsmål, for eksempel
mellom de nordiske land.

Hittil er alle pilotprosjekter gjen-
nomført i land uten egne utslippsmål,
d.v.s. i utviklingsland og i land i over-
gang til markedsøkonomi. Dette har
skjedd blant annet fordi kostnadene ved
utslippsreduksjoner er antatt å være la-
vest i disse landene. Erfaringene fra
Mexico- og Polen-prosjektene gir
ingen klare indikasjoner pd kostnadene
pr. enhet reduserte utslipp, ettersom
fordelingen av kostnadene ikke har
vært gjenstand for reelle forhandlinger,
og de fulle administrative kostnadene
ikke er belastet prosjektene. I Mexico-.
prosjektet overstiger de lokale forde-
lene i form av lavere elforbruk de totale
kostnadene, slik at CO2-reduksjonen
som oppnås ifølge beregningene er gra-
tis. Erfaringene fra prosjektene viser
imidlertid at det er nødvendig å gjen-
nomføre omfattende studier og kalky-
ler på forhånd, samt utarbeide detaljerte
planer for organisering og gjennomfø-
ring. Det innebærer at transaksjons-
kostnadene ved gjennomføring av til-
tak i denne type land lett kan bli bety-
delige, og trolig i mange tilfeller opp-
veie de potensielle kostnadsbesparel-
sene som fremkommer når man sam-
menlikner marginale tiltakskostnader
mellom land. En står her i en viss for-
stand overfor en parallell til gjennom-
føringen av u-hjelpstiltak. En kan i u-
hjelpssammenheng ofte identifisere en
rekke tiltak som tilsynelatende kan gi
de ønskede resultater til lave kostnader,
men hvor kostnadene ved implemente-
ring viser seg å bli betydelige.
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Ulike kostnadsstudier tyder på at
det er betydelige forskjeller i kostna-
dene pr. enhet redusert utslipp også
mellom OECD-landene, (se ECON
(1994 a) for en nærmere gjennom-
gang). Transaksjonskostnadene knyt-
tet til selve gjennomføringen av pro-
sjektene er trolig også lavere i disse
landene. Imidlertid er det grunn til å
forvente at transaksjonskostnadene
også her vil kunne bli betydelige når
man står overfor reelle forhandlinger
om kreditering m.m. mellom to parter.

Bedrifter kan få en aktiv og selv-
stendig rolle i gjennomføringen av pi-
lotprosjekter mellom land med ut-
slippsmål. Utvelgelse av prosjekter,
forhandlinger om priser og øvrige vil-
kår samt størrelsen på krediteringen av
utslippsreduksjonene bør forhandles
mellom aktørene på fritt grunnlag ut
fra rene kommersielle vilkår. Myndig-
hetene i landene vil i første rekke få.
som oppgave å inngå avtaler seg imel-
lom om kreditering for utslippsreduk-
sjonene, korrigere egne utslippsmål-
settinger, samt godkjenne og registrere
de avtaler som bedriftene inngår.

Myndighetene i vertslandet vil
høyst sannsynlig være interessert i å
foreta en grundig vurdering av den
enkelte avtale, ettersom krediteringen
av utslippsreduksjoner i investorlan-
dets regnskap innebærer at vertslan-
det i utgangspunktet påtar seg en
større utslippsreduksjon enn det be-
hover for å oppfylle sin egen utslipps-
målsetting. Det er derfor naturlig at
myndighetene vil vurdere alle sider
ved avtalen for å sikre at landet ikke
løper noen unødig risiko ved å måtte
gjennomføre kostbare ekstratiltak for
å oppfylle sitt utslippsmål dersom
prosjektet ikke skulle utvikle seg som
forventet. Myndighetene i vertslandet
vil således ha incentiver til å vurdere
prosjektene nøye fra avtaleinngåelse
og gjennom hele levetiden.

Myndighetene i investorlandet
burde i utgangspunktet kunne be-
grense sitt engasjement til å registrere
de avtaler som bedriftene forhandler
fram, og kompensere for de utslipps-
reduksjonene som oppnås ved å gi
avgiftslettelser etc. Det er ikke nød-
vendig for investorlandets myndighe-
ter å involvere seg i vurderinger av

reduksjonspotensialet, etablering av
referansebane, risikofordeling etc.,
sålenge vertslandets myndigheter
godtar at utslippsreduksjonen kredite-
res investorlandets klimagassregn-
skap. Investorlandet får gjennom av-
talen en ekstra utslippsrettighet, og
kan således la være å gjennomføre til-
tak som ellers ville ha vært nødven-
dige for å oppfylle utslippsmålet.

Vertslandets myndigheter vil imid-
lertid også kunne ønske å gå inn i vur-
deringer av avtalens lønnsomhet i for-
hold til andre utslippsreduserende til-
tak i landet. Dersom avtalen innebæ-
rer gjennomføring av et tiltak som er
samfunnsøkonomisk lønnsomt å gjen-
nomføre for landet på egen hånd som
ledd i oppfølgingen av eget utslipps-
mål, vil FI føre til at man må gjen-
nomføre mer kostbare tiltak for å nå
målet. Slike forhold gjør at FI i prak-
sis vil stille partene overfor store ut-
fordringer med hensyn til hvordan
egen klimapolitikk er utformet på kort
og lang sikt. Praktiske forsøk vil
kunne gi svar på om FI-prosjekter vil
bli realisert, eller om de økonomiske
og politiske problemene som er invol-
vert i praksis vil utgjøre et effektivt
hinder for gjennomføring av FI-tiltak.

4. OPPSUMMERING
Gjennomgangen viser at en står

overfor en rekke uavklarte problem-
stillinger knyttet til institusjonelle for-
hold, byrdefordeling, kreditering, må-
ling av utslippsreduksjoner, håndte-
ring av risiko samt utvelgelse av pro-
sjekter m.m. Erfaringene fra pilotpro-
sjektene er at de reiser flere spørsmål
enn de besvarer. Vi er nå i startfasen
på en langsiktig prosess for å etablere
institusjoner og ordninger for interna-
sjonalt samarbeid om reduksjon i kli-
magassutslippene, herunder hvordan
et system for FI bør utformes i prak-
sis. Dagens klimakonvensjon innehol-
der vage forpliktelser m.h.t. konkrete
utslippsreduksjoner. Et internasjonalt
avtalesystem med effektiv overvåking
og kontroll av utslipp, juridisk bin-
dende utslippsbegrensninger og sank-
sjoner, ligger etter vår mening i beste
fall langt fram i tid. Før den tid vil FI i
første rekke gi uttrykk for at noen
land har problemer med å oppfylle

sine selvpålagte utslippsmål, og der--
for ønsker å bidra til utslippsreduksjo-
ner også utenfor egne grenser.

Med dagens erfaring og kunnskap
er det ikke mulig å svare på spørsmå-
let om hvilken rolle FI kan komme til
å spille i fremtidens klimastrategi. Vi
tror imidlertid konseptet er så interes-
sant og erfaringene av en slik art, at
det er hensiktsmessig å gjennomføre
flere pilotprosjekter for å vinne ytter-
ligere erfaring. Samtidig må det ar-
beides videre med å utvikle institu-
sjoner og ordninger som kan legge
forholdene til rette for internasjonalt
miljøsamarbeid av denne type. Anta-
kelig vil det ta 5-10 år før vi har erfa-
ring nok til å trekke de endelige kon-
klusjonene med hensyn til FI som kli-
mapolitisk virkemiddel.
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AKTUELL KOMMENTAR

GEIR B. ASHEIM OG JÖRGEN W. WEIBULL:*

Nobels økonomipris til
spillteoretikerel

lp et svenske
vitenskapsakademiet

har for 1994 besluttet å
utdele Sveriges Riksbanks
pris i Økonomisk vitenskap
til Alfred Nobels minne til
professor John C. Hars-
anyi, dr. John F. Nash Jr.
og professor dr. Reinhard
Selten. Prisen blir gitt for
deres banebrytende ana-
lyse av likevekter i teorien
for ikke-kooperative spill.
I denne artikkelen blir det
gjort rede for hva deres
bidrag består av.

INNLEDNING
Spillteori har hatt en svært stor inn-

flytelse på den sosialøkonomiske lit-
teraturen i de siste 15 årene. For en
stor del er denne utviklingen kommet
i stand p.g.a. forskernes søken etter å
forstå den arbeidsløshet og ufull-
komne konkurranse som preger vir-
kelige økonomier, men som faller
utenfor rammene for de tradisjonelle
Økonomiske modellene for frikonkur-
ransemarkeder. Viktige delspørsmål i
dette arbeidet har vært å forstå bedre
hva som motiverer beslutningstakere
både innenfor foretak, organisasjoner
og politiske institusjoner.

Spillteorien omhandler beslut-
ningstaking i situasjoner med mer
enn én beslutningstaker, og hvor kon
sekvensene for hver enkelt beslut-

-

ningstaker i større eller mindre grad
avhenger av samtliges beslutninger.
De ulike beslutningstakernes, «spil-
lernes», preferanser og informasjon
kan være forskjellig, og interaksjonen
kan være statisk eller dynamisk. For-
øvrig er begrepet «spillteori» uheldig,
fordi teorien i liten grad brukes til å
analysere de selskapsspill som ordet
«spill» gir assosiasjoner til. «Teori for
gjensidig avhengig beslutnings-
taking» ville være et tyngre, men mer
dekkende begrep.

Spillteorien kan sees på som en ge-
neralisering av tradisjonell mikroøko-
nomisk teori, hvor en strukturell inter-
aksjon skjer via et prissystem som
hver enkelt økonomisk aktør ikke kan
påvirke. I spillteorien er interaksjonen
strategisk fordi hver enkelt aktør an-
tas direkte å kunne påvirke utfallet for
de andre aktørene. Spillteorien brukes
derfor bl.a. for å studere oligopolkon-
kurranse, lønnsforhandlinger, styring
av foretak, offentlig regulering av pri-
vate foretak, regjeringers insitamenter
til å fore en viss økonomisk politikk,

ulike lands interesse av å delta i inter-
nasjonale miljøavtaler o.s.v.

Liksom tradisjonell økonomisk te-
ori forutsetter spillteorien (med visse
unntak) at beslutningstakerne er ra-
sjonelle. Det forutsettes at aktørene
kjenner til avhengighetene i beslut-
ningssituasjonen, og, i likhet med den
tradisjonelle økonomiske teorien, an-
tas de å handle i henhold til sine egne
preferanser. (Dette betyr forøvrig
ikke at preferansene er «egoistiske».
Aktørene kan gjerne tillates å unne,
eventuelt misunne, andre.)

John Nash innførte oppdelingen i
kooperativ spillteori og ikke-koope-
rativ spillteori. Idag defineres koope-
rative spill som spill hvor det er mu-
lig å inngå bindende avtaler, mens
ikke-kooperative spill defineres som
spill hvor slike avtaler ikke kan inn-
gås. Det er særlig teorien for ikke-ko-
operative spill som har vært innflytel-
sesrik innen sosialøkonomien. Det er
derfor naturlig at når Nobels minne-
pris i økonomisk vitenskap for første
gang gis til spillteoretikere, er det for
bidrag til ikke-kooperativ spillteori.
Prisen blir gitt for Nashs, Harsanyis
og Seltens banebrytende analyse av
ikke-kooperative likevekter. Hva er
innholdet i denne likevektsanalysen?

OVERSIKT OVER DE BIDRAG
SOM PRISEN ER BLITT GITT
FOR
Simultantrekk-spill med full-
stendig informasjon

Betrakt en situasjon hvor et gitt an-
tall aktører samtidig skal foreta en

* Geir Asheim er professor ved Sosialøkono-
misk institutt, Universitetet i Oslo. Jörgen
Weibull er professor ved den Nationalekono-
miska institutionen, Stockholms Universitet.)

Dette ble skrevet mens Asheim besøkte den
Nationalekonomiska Institutionen ved Stock-
holms Universitet, som takkes for gjestfrihet.
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handling hver, hvor aktørene ikke har
anledning på forhånd til å inngå en
bindende avtale, og hvor aktørene har
fullstendig informasjon om hvem de
andre aktørene er. I en slik situasjon
vil de alternative handlinger en aktør
kan foreta, utgjøre de strategier som
aktøren kan velge blant. Når en aktør
velger en strategi, må aktøren danne
seg oppfatninger om de strategier
som de andre aktørene samtidig vel-
ger. For å danne seg slike oppfat-
ninger, trenger aktøren også danne
seg oppfatninger om de andres opp-
fatninger, o.s.v. i et uendelig hierarki.
Hvis f.eks. to vareprodusenter som
konkurrerer i et marked, setter priser
samtidig og hver enkelt produsent sø-
ker å maksimere sitt overskudd, da
må hver produsent danne seg en opp-
fatning om hvilken pris den andre
kommer til å sette. Men for å kunne
gjøre dette, trenger han først å danne
seg en oppfatning om hvilken oppfat-
ning den andre har om sin egen pris-
setting o.s.v.

I stedet for å analysere et slikt uen-
delig hierarki av oppfatninger, kan
man i stedet spørre seg om hvilket
«fikspunkt» et slikt oppfatningshie-
rarki har: Hvilke strategikombinasjo-
ner har den egenskapen at det for en-
hver spiller gjelder at hvis denne spil-
leren oppfatter at de andre vil spille i
henhold til sine strategier, da er spil-
lerens egen strategi optimal? Det er
denne egenskapen som definerer en
Nash-likevekt (Nash 1950a, 1950b,
1951). Merk at når en Nash-likevekt
spilles, er oppfatningene (a) konsi-
stente i den forstand at to spilleres
oppfatninger om hva en tredje spiller
vil komme til å gjøre, faller sammen,
og en spillers oppfatning om oppfat-
ningene til en annen spiller er lik
denne andre spillerens egne oppfat-
ninger, og (b) selvoppfyllende i den
forstand at enhver spiller faktisk vil
Ønske å handle i overensstemmelse
med de andres oppfatninger om
denne spilleren.

Nashs elegante løsning på proble-
met med hierarkier av oppfatninger
medfører ikke at en Nash-likevekt
nødvendigvis vil realiseres i virkelig-
heten, selv ikke i den type situasjoner
vi ser på her. En Nash-likevekt forut-

setter at oppfatningene er koordinerte.
Uten koordineringsmuligheter følger
det ikke logisk at aktørenes gjensidige
oppfatninger vil danne et «fikspunkt»
for det oppfatningshierarki som er
omtalt ovenfor. Koordinering av opp-
fatninger har for Nash-likevektsbe-
grepet omtrent samme betydning som
den Walraske auksjonarius har for den
generelle likevektsteorien.

Flertrinnsspill
Ovenfor betraktet vi en situasjon

hvor aktørene skulle foreta sine hand-
linger samtidig. Betrakt nå i stedet en
situasjon hvor aktørene skal foreta
sine handlinger i flere trinn, men slik
at enhver spiller som foretar en hand-
ling på et trinn, vet alt det som har
skjedd i tidligere trinn (men ikke det
som andre spillere eventuelt gjør i
samme trinn). Et slikt spill kalles for
et flertrinnspill. Det følgende er et ek-
sempel: En produsent vurderer å eta-
blere seg i et marked hvor det fra før
er én produsent. Hvis nykommeren
etablerer seg, kan den fra før etablerte
bedriften svare med priskrig eller
med å dele markedet. Etablering er
lønnsomt hvis og bare hvis markedet
blir delt. Den etablerte vil helst at ny-
kommeren lar være å etablere seg,
men vil imidlertid ønske å dele mar-
kedet gitt at etablering har skjedd.

I et flertrinnsspill vil en spillers
strategi være en handlingsregel som
for ethvert trinn hvor en spiller fore-
tar en handling, spesifiserer en hand-
ling som en funksjon av forhistorien.
I spillet ovenfor er det en Nash-like-
vekt at nykommeren lar være å eta-
blere seg under trusselen av at etable-
ring vil føre til priskrig: Hvis nykom-
meren tror på trusselen er det bedre å
stå ute, og trusselen koster ikke noe
for den etablerte så lenge den ikke
trenger å gjennomføres. Denne Nash-
likevekten er imidlertid ikke sekven-
sielt rasjonell: Hvis nykommeren al-
likevel går inn i markedet, vil den eta-
blerte ikke ønske å sette trusselen ut i
livet. Dette vil nykommeren gjen-
nomskue og derfor velge å gå inn i
markedet.

Seltens (1965) delspill-perfekte
(Nash) likevekt fjerner slike tommer

trusler. I en delspill-perfekt likevekt
vil det ved ethvert trinn og for enhver
forhistorie gjelde at spillernes like-
vektsstrategier utgjør en Nash-like-
vekt i resten av spillet. I flertrinnsspill
kan spillernes oppfatninger ved et-
hvert trinn og for enhver forhistorie
bestemmes fra likevektsstrategiene.
Delspill-perfekthet innebærer at ved
ethvert trinn og for enhver forhistorie
skal disse oppfatningene være konsi-
stente og selvoppfyllende.

Simultantrekkspill med ufull-
stendig informasjon

La oss gå tilbake til eksemplet med
de to vareprodusentene som konkur-
rerer i et marked. Anta nå at hver av
de to produsentene vet sin egen kost-
nad, men ikke sin konkurrents kost-
nad. I et slikt spill hvor spillerne har
ufullstendig informasjon om hvem de
spiller mot, vil en strategi være en
funksjon som for enhver kostnad
(d.v.s. for enhver av spillerens «ty-
per») bestemmer en pris (handling).
Det som betyr noe for en produsents
prissetting, er, i tillegg til egen kost-
nad, den pris som konkurrenten set-
ter. Men det å ha en oppfatning om
hvilken strategi konkurrenten bruker,
vil ikke lenger være tilstrekkelig for å
kunne danne seg en oppfatning om
hvilken pris konkurrenten setter, fordi
dette også avhenger av hvilken type
konkurrenten er. Tilsvarende vil den
strategi som konkurrenten vil ønske å
bruke, avhenge av konkurrentens
oppfatning om den første produsen-
tens type. Det trengs derfor eksplisitte
oppfatninger om den andres type, ek-
splisitte oppfatninger om hva den an-
dre tror om den førstes type, o.s.v. i et
uendelig hierarki.

I sitt begrep Bayesiansk (Nash)
likevekt fjerner Harsanyi (1967-68)
behovet for et hierarki av oppfat-
ninger på følgende måte: Anta at det
finnes en sannsynlighetsfordeling
hvorfra «naturen» samtidig trekker
spillernes typer og forteller hver en-
kelt spiller bare dens egen type. Hvis
sannsynlighetsfordelingen er åpent
kjent, vil vår produsent vite hvilken
oppfatning konkurrenten har om vår
produsents type for hver enkelt mulig

SOSIALØKONOMEN NR. 10 1994 	 13



Nobels økonomipris

type for konkurrenten. Derved gjøres
oppfatningene om spillernes typer
konsistente og hierarkiet overflødig-
gjøres. En Bayesiansk likevekt forut-
setter at oppfatningene dannes på en
slik måte, og innebærer at spillernes
strategier, gitt disse oppfatningene,
utgjør en Nash-likevekt.

Ekstensive spill
Spill som har utstrekning over tid,

kalles generelt for ekstensive spill
(Kuhn, 1950). Denne klassen inklu-
derer flertrinnsspill, men omfatter
også spill uten en slik trinnstruktur og
spill hvor spillerne har ufullstendig
informasjon om hvem de spiller mot.

Begrepet Bayesiansk likevekt an--
vendes i statiske spill med ufullsten-
dig informasjon, d.v.s. i spill hvor
handlinger tas samtidig i en situasjon
hvor spillerne ikke nøyaktig vet hvem
de spiller mot. Vi har sett at i slike
spill må spillernes oppfatninger om
de andres typer spesifiseres eksplisitt.

I ekstensive spill finnes det enda en
grunn til at oppfatninger må spesifise-
res eksplisitt. La oss se på et eksem-
pel hvor en nykommer vurderer å eta-
blere seg i et marked hvor det fra før
finnes to produsenter. La oss forut-
sette at nykommeren samtidig med
etableringsbeslutningen også bestem-
mer seg for å være en aggresiv eller
tilbakeholden konkurrent. De eta-
blerte produsentene får bare informa-
sjon om nykommeren har etablert
seg, men ikke på hvilken måte. Dette
er ikke et flertrinnsspill fordi nykom-
meren tar sin beslutning før de eta-
blerte, men disse får ikke full kjenn-
skap til hva som har skjedd. I analyse
av ekstensive spill er det av avgjø-
rende betydning å ta stilling til hvilke
oppfatninger spillere vil ha om en
motspiller som viser seg ikke å følge
sin strategi. I en situasjon hvor ny-
kommerens strategi er å stå ute, men
hvor nykommeren overraskende vel-
ger å etablere seg, vil ikke de to eta-
blerte produsentene på grunnlag av
nykommerens strategi kunne danne
seg en oppfatning om nykommeren er
aggresiv eller ikke. Oppfatninger må
derfor spesifiseres eksplisitt. At slike
oppfatninger er konsistente, vil i et

slikt tilfelle bl.a. innebære at de to
etablerte produsentene er enige om
nykommerens etableringsmåte.

For dynamiske spill som ikke er
flertrinnsspill, har Nash, Selten og
Harsanyis program blitt fullført ved å
kombinere sekvensiell rasjonalitet
med konsistente oppfatninger. Dette
ble gjort av Kreps og Wilson (1982)
gjennom deres begrep sekvensiell like-
vekt. Hvis dette begrepet brukes i de
andre klassene spill vi har sett på, fal-
ler det sammen med henholdsvis
Nash-likevekt, delspill-perfekt like-
vekt og Bayesiansk likevekt. Sekven-
siell likevekt er nært beslektet med
Seitens (1975) («trembling-hand»)
perfekte likevekt. Det sistnevnte begre-
pet innebærer at hver spiller går ut fra
at det finnes en liten sannsynlighet for
at motspillerne «skjelver på hånden»
og gjør feil. En likevekt er perfekt hvis
ingen ønsker å avvike selv om det er
små sannsynligheter for slike feil.

De tre pristakerne framstår, gjen-
nom deres bidrag til likevektsanalyse
innenfor ikke kooperativ spillteori,
som en naturlig kombinasjon: Nash la
grunnlaget for analysen, mens Selten
og Harsanyi utviklet analysen videre:
Selten for å ta hensyn til dynamikk,
og Harsanyi for å ta hensyn til ufull-
stendig informasjon.

PRISTAKERNES BIDRAG I
FAGHISTORISK PERSPEKTIV
Nash-likevekt

Ved anvendelse av Nash likevekts-
begrepet på foretak som konkurrerer
med produksjon som beslutningsvari-
abel, faller Nash-likevekten sammen
med den løsning som Cournot (1838)
fant gjennom en iterativ prosedyre. I
spesialtilfellet med to-persons null
sumsspill, sammenfaller Nash like-
vekten med von Neumanns (1928)
minimaxløsning. Ingen av disse inn-
fører imidlertid en definisjon av en
ikke-kooperative likevekt. Det gjøres
først i Nashs arbeider. Nash likevekts-
begrepet er diskutert i Nashs doktor-
avhandling i matematikk (1950a),
samt i to artikler (1950b, 1951). Her
viser Nash at i ethvert spill med et en-
delig antall strategier eksisterer minst
en likevekt (muligens hvor spillerne

randomiserer mellom sine strategier,
d.v.s. bruker såkalte blandede strate-
gier). Sammen med formuleringen av
likevektsbegrepet er dette Nashs ori-
ginale bidrag basert på Kakutanis fiks-
punktteorem (i 1950b) og Brouwers
fikspunktteorem (i 1950a og 1951).
(Begrepet «blandede strategier» var
allerede innført av Borel (1921) og
von Neumann (1928).)

Denne forskningen fant sted pd
Princeton University i årene 1948-50.
På denne tiden utgjorde Princeton et
enestående miljø: Spillteoriens grunn-
leggere, John von Neumann og Oscar
Morgenstern, var der sammen med
unge forskere (Gale, Kuhn, Shapley,
Shubik) som har vært med på å forme
spillteoriens videre utvikling. Leonard
(1994) har intervjuet noen av de for-
skerne som var aktive på Princeton på
denne tiden for å klargjøre i hvilken
grad Nashs samtidige også bør kredi-
teres. Det framgår av deres svar at
Nashs definisjon av en ikke-koopera-
tiv likevekt var hans egen.

Delspill-perfekt og perfekt like-
vekt

Et flertrinnsspill hvor det aldri fin-
nes to spillere som handler samtidig,
kalles et spill med fullkommen infor-
masjon. Hvis et spill med fullkom-
men informasjon har endelig hori-
sont, kan det, som observert allerede
av Zermelo (1913), løses v.h.a. bak-
lengs induksjon. Delspill-perfekthet
motiveres ved at en ikke-kooperativ
likevekt ikke skal være basert på
tomme trusler. Både Schelling (1960)
og andre før Selten (1965) diskuterer
troverdigheten av strategiske trusler.

Delspill-perfekthet er imidlertid
mer enn baklengs induksjon og snakk
om tomme trusler. For d ta et konkret
eksempel: Delspill-perfekthet har til-
latt analyse av gjentatt interaksjon
ved å studere gjentatte spill. Slike
spill kan ikke analyseres v.h.a. bak-
lengs induksjon, fordi handlinger in-
nenfor hvert trinn er samtidige, og
fordi det, i tilfellet med uendelig hori-
sont, ikke finnes noe siste trinn hvor
induksjonen kan begynne. For en slik
analyse trengs et formalisert like-
vektsbegrep som generaliserer bak-
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lengs induksjon på en ikke triviell
måte. Denne formaliseringen er Sel-
tens (1965) originale bidrag.

Seitens (1975) («trembling-hand»)
perfekte likevekt er det første spillteo-
retiske begrep som bygger en fullsten-
dig teori om spillernes adferd i den
forstand at det ikke bare modellerer
spillernes rasjonelle handlinger, men
også tar hensyn til muligheten av at ir-
rasjonelle valg kan bli foretatt. Gjen-
nom dette begrepet la Selten grunnen
til en stor litteratur om forfining av li-
kevektsbegreper. Kreps og Wilsons
(1982) begrep «sekvensiell likevekt»,
som vi har omtalt ovenfor, er et bidrag
til denne litteraturen og ble utviklet di-
rekte inspirert av Seltens (1975) ar-
beid. Selten har derfor en avgjørende
betydning for utviklingen av også
dette likevektsbegrepet.

Bayesiansk likevekt
For å sette Harsanyis (1967-68)

Bayesianske likevekt i perspektiv,
kan det nevnes at von Neumann og
Morgenstern (1944, s.30) betraktet
problemet knyttet til løsning av spill
med ufullstendig informasjon å være
for stort og vanskelig til at de ønsket
å analysere det. En Bayesiansk like-
vekt bygger på at hver enkelt spiller
har en subjektiv sannsynlighetsforde-
ling over de andre spillernes typer.
Det finnes en tidligere litteratur om
subjektive sannsynlighetsfordelinger
som starter med Ramsey (1926) og de
Finetti (1937), og hvor Savage (1954)
er det viktigste bidraget. Harsanyis
(1967-68) viktige bidrag var å forut-
sette at slike subjektive sannsynlig-
hetsfordelinger stammer fra en og
samme simultane sannsynlighetsfor-
deling. Det er denne forutsetningen
som gjør det mulig å løse spill med
ufullstendig informasjon. Den kalles
ofte for Harsanyi-doktrinen og har
hatt stor innflytelse på andre spillteo-
retikere, blant andre Robert Aumann
(se f.eks. Aumann, 1987).

PRISTAKERNES LIVSLØP OG
ØVRIGE BIDRAG
John F. Nash Jr.
ble født i 1928 i Bluefield, West Vir-
ginia, USA. Etter studier ved Carne-
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gie Institute of Technology, Pitts-
burgh, kom han i 1948 til Princeton
University, New Jersey, hvor han i
1950 avla Ph.D.-grad i matematikk
med professor Albert Tucker som
veileder. Det er interessant å merke
seg at avhandlingen gir to former for
motivasjon og tolkning av Nash-like-
vektsbegrepet. Den ene, som Nash
(1950a, s.23) kaller en rasjonalistisk
og idealisert tolkning, svarer til den
beskrivelse av Nash-likevektsbegre-
pet som vi har valgt å gi her. Nash
(1950a, s.22-23) gir imidlertid også
en populasjonsdynamisk tolkning av
Nash-likevektsbegrepet, hvor spil-
lerne gjentakne ganger tilfeldig blir
trukket fra store populasjoner, og
hvor de baserer sine valg på tidligere
observasjoner.

Ved siden av sine bidrag i ikke-ko-
operativ spillteori utviklet Nash også
en grunnleggende modell innenfor
kooperativ spillteori. Nash (1950c,
1953) gir en aksiomatisk basert løs-
ning for 2-persons forhandlingsspill
som senere har blitt kalt Nashs for-
handlingsløsning. Disse bidragene
har ført til en stor litteratur som om-
handler aksiomatiseringer av alterna-
tive forhandlingsløsninger og alterna-
tive aksiomatiseringer av Nashs opp-
rinnelige løsning. Nash (1951) hevder
at det ikke-kooperative Nash-like-
vektsbegrepet kan brukes til å be-
stemme de løsninger som framkom-
mer i forhandlingssituasjoner. Syns-
punktet om at kooperative løsnings-
begreper skal framkomme som like-
vekter i ikke-kooperative spill, kalles
ofte for Nash-programmet og har ført
til en stor litteratur om ikke-koopera-
tiv forhandlingsteori.

Etter sine spillteoretiske arbeider
gjorde Nash i 1950-årene framstå-
ende bidrag til ren matematikk. Han
underviste og forsket ved Massachu-
setts Institute of Technology, men
sykdom satte en stopper for hans vi-
dere karriere. Han er bosatt i Prince-
ton.

Reinhard Selten
ble født i 1930 i Breslau, Tyskland
(nåværende Wroclaw, Polen). Han
avla doktorgrad i matematikk ved Jo-

hann-Wolfgang-Goethe-Universität i
Frankfurt i 1961 og fullførte sin habi-
litasjon i sosialøkonomi ved samme
universitet i 1968. Deretter har han
innehatt professorater i sosialøkonomi
ved Freie Universität Berlin og i ma-
tematisk økonomi ved Universität Bi-
elefeld. Han har fra 1984 vært profes-
sor i økonomisk teori ved Rheinische
Friedrich-Wilhelms-Universität i Bonn.

Reinhard Selten belønnes også for
sine bidrag innenfor oligopolteori. I
denne forbindelsen er det verd å
nevne Selten (1978) artikkel om bu-
tikk-kjedeparadokset. Dette arbeidet
har vist seg å ha stor innflytelse.

Selten har også gitt betydningsfulle
bidrag til evolusjonær spillteori.
Dette begynte som et forskningsom-
råde innenfor evolusjonær biologi.
Området behandler hvordan utvikling
basert på Darwins naturlige utvalg av
genetisk programmert adferd bestem-
mes gjennom strategisk interaksjon
mellom individene innenfor en art. Et
sentralt begrep her er evolusjonær
stabilitet. Det at en strategi i et sym-
metrisk to-personsspill er evolusjo-
nært stabil betyr bade at den er opti-
mal hvis motspilleren bruker samme
strategi og at den oppfyller et visst
stabilitetskriterium hvis det finnes an-
dre strategier som også er optimale.
Selten har generalisert dette kriterium
til asymmetriske to-personsspill med
simultane trekk og til to-personers
ekstensive spill. (Selten, 1980, 1983).
Dessuten har Selten i løpet av de siste
årene arbeidet innenfor området eks-
perimentell spillteori.

John Harsanyi og Reinard Selten
har i mer enn 20 år arbeidet nær hver-
andre, og de takker hverandre ofte i
sine arbeider. Deres samarbeid førte
til Harsanyi og Selten (1988), hvor de
forsøker å utvikle en prosedyre som,
for ethvert spill, identifiserer en enty-
dig likevekt som det er rimelig å be-
trakte som løsning av spillet. I dette
arbeidet har Harsanyi og Selten blant
annet studert den strategiske risiko
som er knyttet til Nash likevekter. In-
nenfor en enkel klasse av spill har de
formulert et kriterium for risiko-do-
minans som har vist seg å være av be-
tydning for stokastiske modeller for
læring og utvikling i spill.

John C. Harsanyi
ble født i 1920 i Budapest, Ungarn.
Han avla sin første doktorgrad ved
Universitetet i Budapest i 1947. Etter
den kommunistiske maktovertakelsen
i Ungarn forlot han landet og opp-
holdt seg i en periode i Australia,
hvor han avla en Master-grad ved
Sidney University og var tilknyttet
University of Queensland og Austra-
lian National University. I denne aus-
tralske perioden skrev Harsanyi et par
grunnleggende velferdsøkonomiske
og moralfilosofiske bidrag. I Harsanyi
(1953) omtales det som Rawls (1971)
senere kalte for «uvitenhetssløret»,
nemlig at etiske prinsipper kan utle-
des i en situasjon hvor aktørene ikke
kjenner til hvem de vil være i den vir-
kelige verden. Harsanyi (1955) skiller
mellom «subjektive» og «etiske» pre-
feranser. De subjektive preferansene,
som kan være egoistiske eller altruis-
tiske, er de preferanser som aktørene i
egeninteresse ønsker å handle i over-
ensstemmelse med. De etiske prefe-
ransene representerer en ordning av
alternativer i henhold til etiske prin-
sipper og er de preferansene som ak-
tørene bOr følge. Skillet kan f.eks.
være nyttig i diskusjon av begrepet
«bærekraftig utvikling», hvor vår
«egennyttige» omsorg for våre barn
fanges opp av de subjektive preferan-
sene, mens et (eventuelt) krav om en
bærekraftig utvikling utledes fra de
etiske preferansene.

I 1956 kom Harsanyi for første
gang til USA og Stanford University,
California, hvor han avla Ph.D.-grad i
1959. Etter noen år ved Wayne State
University, har han fra 1964 vært pro-
fessor ved University of California„
Berkeley (fra 1990 som emeritus).
Blant øvrige spillteoretiske arbeider
kan det nevnes at Harsanyi (1973) vi-
ser hvordan en likevekt i blandede
strategier kan betraktes som grensen
av Bayesianske likevekter i spill med
ufullstendig informasjon.
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rtikkelen gir en oversikt over
nyere teori som kan kaste lys
over bankenes rolle som

koordinator for den regionale
næringsutviklingen. Deler av teorien
anvendes så på det norske bank-.
markedet ved å se nærmere på en
intervjuundersøkelse om forholdet
mellom små og mellomstore bedrifter
og de private bankene. Avslutningsvis
trekkes det fram noen utfordringer
for banknæringen og den offentlige
næringspolitikken.

ARTIKKEL
LASSE BR/FIN, ARILD HERVIK OG ERIK NESSET:

Bankene som samarbeidspartnere
for næringslivet:
Om betydningen av regional næringslivs-
kompetanse i bankene l

I. INNLEDNING
Virkemidler for å få til en sunn og vedvarende økono-

misk vekst står for tiden sentralt i den økonomiske debat-
ten både her hjemme og i utlandet. Mye tyder på at vi nå
kan stå overfor en ny vekstfase i nasjonal og internasjo-
nal økonomi, noe som gjør debatten om virkemidler
høyst aktuell. Det er særlig de små og mellomstore be-
driftene (SMB) som er i fokus, og et av de områdene som
fanger spesiell interesse er den finansielle infrastrukturen
som disse bedriftene må forholde seg til. Et generelt pro-
blem for SMB er tilsynelatende manglende finansiell
støtte, og fordi mange av disse bedriftene er lokalisert i
distriktene eller i regionene vil den regionale finansielle
infrastrukturen få en spesiell betydning. De senere års
sentralisering i den norske banksektoren kan ha forsterket
problemene til SMB, noe som har bidratt til en økt foku-
sering på bankenes rolle i forhold til næringslivets behov.
I forbindelse med den forventede konjunkturoppgangen
vil det bli stilt stadig sterkere krav til kompetanse, og
fordi Norge har en svært desentralisert bedriftsstruktur
vil den regionale kompetansen være avgjørende for en
varig vekst.

Tre problemstillinger står sentralt:

1. Hvilke kompetansetjenester har næringslivet behov
for?

2. Hvordan er betalingsvilligheten for disse kompetanse-
tjenestene?

3. Hvilke effekter har sentraliseringen av denne type
kompetanse?

De to første problemstillingene fokuserer på et mar-
kedssegment der kundene tilsynelatende ikke betaler fullt

Artikkelen er basert pd en undersøkelse av bankene som samarbeid-
spartnere for små og mellomstore bedrifter, som Møreforsking
Molde har foretatt på oppdrag fra Finansforbundet (se Nesset, Her-
vik og Bræin (1994)). I gjennomføringen av prosjektet har det vært
løpende kontakt med representanter for banknæringen og næringsli-
vet. Intervjuene (telefonintervju basert på tilsendte spørreskjema) ble
foretatt i løpet av april 1994, og er gjennomført av studenter. Takk til
alle parter. Vi vil også takke Tore Niissen og en anonym konsulent
for nyttige kommentarer.
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ut for tjenestene. I følge den såkalte
Davis-rapporten (DIBC (1993)) kan
dette generelt sett være et uttrykk for
overkapasitet. Relevansen for det
norske bedriftskundemarkedet er
imidlertid ikke nødvendigvis sd stor,
og i Davis-rapporten bemerkes da
også de norske bankenes manglende
engasjement for å utvide de finansi-
elle tjenestene i dette markedsseg-
mentet. Dette gjelder bl.a. tjenester
som i dag dekkes av utenlandske ban-
ker, men hvor mange kunder ikke har
mulighet til å benytte disse.

En annen vinkling av problemet
med kostnadsdekning for bankenes
kompetansetjenester får vi ved å stille
spørsmålet om det eksisterer positive
eksterne effekter i dette markedet.
Dersom det finnes eksterne effekter
av en viss betydning fordrer dette en
eller annen form for styring og koordinering av aktivite-
ten. En hypotese er at det totalt sett er manglende privat
betalingsvillighet for kompetansetjenester i bedriftskun-
demarkedet, noe som gir et tilbud som er for lite i forhold
til det som er samfunnsøkonomisk optimalt. Dersom
dette er riktig, er hovedutfordringen å finne bedre måter å
organisere bankmarkedet på, slik at bankene både får til-
ført den nødvendige næringslivskompetansen, og samti-
dig får betalt for denne kompetansen.

Den tredje problemstillingen er knyttet til det regionale
problemet med sentralisering av kompetansen. Gitt en
distriktspolitisk målsetting om en rimelig grad av desen-
tralisert bosetting, kan en hypotese være at en for sterk
sentralisering av bankstrukturen ikke gir de effektivitets-
gevinstene som en ønsker, snarere tvert imot. Mulige løs-
ninger på dette vil i så fall være å satse sterkere på rene
regionale banker eller desentraliserte nasjonale banker
(desentralisert sentralisering). I Davis-rapporten peker en
nettopp på desentralisering som en mulig strategi for å
bedre produktiviteten. 2

Innsikt fra nyere økonomisk teori gir oss noen holde-
punkter som kan kaste lys over disse hypotesene. Teorien
gir oss imidlertid ikke entydige svar, og vi supplerer der-
for med noen empiriske observasjoner. De empiriske ob-
servasjonene er basert på intervju med ledere i 213 små
og mellomstore bedrifter utenfor de største byene i seks
av våre fylker. 3 Intervjuene ble foretatt i løpet av april
1994. Datamaterialet er langt fra stort nok til å kunne gi
oss signifikante svar, men kan forhåpentligvis bidra til litt
mer kvalifiserte gjetninger enn det en ren teoribasert ana-
lyse gjør oss i stand til.

I avsnitt 2 ser vi nærmere på de teoretiske momentene.
I avsnitt 3 belyser vi noen av disse momentene ved hjelp
av empiri. Vi ser spesielt på eksterne effekter og mulige
virkninger av en sentralisering i banknæringen. I avsnitt
4 gir vi en kort oppsummering, og trekker fram noen ut-

fordringer for bankene og for den
økonomiske politikken.

II. BANKENES ROLLE I REGIO-
NAL NÆRINGSUTVIKLING:
NOEN TEORETISKE
BETRAKTNINGER

Næringspolitiske virkemidler:
innsikt fra nyere vekstteori

Innenfor nyere økonomisk vekstte-
ori — endogen vekstteori4 — fokuseres
det nå spesielt pd ulike former for po-
sitive ringvirkninger av forskjellige
Økonomiske aktiviteter. Det er eksis-
tensen av det en i denne litteraturen
kaller for positive eksterne effekter
som er drivkraften bak slike ringvirk-
ninger. Effektene regnes som eksterne
i forhold til beslutninger som tas av
den enkelte aktør (f.eks. en bedrift)

fordi det i markedet ofte ikke finnes tilstrekkelige insenti-
ver til å få intemalisert de beslutninger som genererer de
positive effektene. En enkeltstående bedrift vil sannsyn-
ligvis være tilbakeholden med å foreta investeringer i
f.eks. forskning og utvikling, dersom dette innebærer ny
teknologi som lett kan bli allemannseie, men hvor kost-
nadene ene og alene bæres av bedriften («gratispassasjer-
problemet»). Dersom en hadde virkemidler som fikk be-
slutningstakere kollektivt til å prioritere slike handlinger,
ville effektene av handlingene i sum virke positivt på den
Økonomiske utviklingen. Vi står med andre ord overfor
en situasjon der mangel på koordinert handling fører til
et samfunnsøkonomisk tap.

Endogene vekstmodeller med lærings- og FoU-ekster-
naliteter5 anviser generelt sett en mer aktiv industripoli-
tikk og en opprusting av utdannings- og forskningsmiljø -

2 Svenska Handelsbanken nevnes som et eksempel på en bank med en
vellykket desentralisert strategi.

3 Disse fylkene er Østfold, Oppland, Hordaland, Møre og Romsdal,
Sør-Trøndelag og Norland.

4 Den tradisjonelle (nyklassiske) vekstteorien forutsetter at teknolo-
giske endringer, og dermed også produktivitetsveksten, er eksogent
gitt (Solow (1956)). Dette impliserer at den økonomiske veksten
stopper opp straks økonomien har akkumulert tilstrekkelig kapital,
noe som ikke stemmer med empirien. Innenfor det en med en felles-
benevnelse kaller endogen vekstteori har en derimot endogenisert
den teknologiske utviklingen.

5 For modeller med læringseksternaliteter se f.eks. Romer (1986) og
Lucas (1988). I Romer (1990) behandles FoU-eksternaliteter. En an-
nen retning innenfor endogen vekstteori tar utgangspunkt i imper-
feksjoner i kapitalmarkedet. I Greenwald and Stiglitz (1990) skisse-
res en modell med asymmetrisk informasjon hvor spesielt små og
mellomstore bedrifter blir rasjonert pd egenkapitalmarkedet. En vik-
tig implikasjon i denne modellen er at ikke bare faktorer som øker
egenkapitalen (skatter og avgifter), men også faktorer som reduserer
den generelle usikkerheten til bedriftene, vil øke realinvesteringer
generelt, og FoU-investeringer spesielt. Dersom forbedringer i den
regionale finansielle infrastrukturen reduserer usikkerheten, vil dette
i følge denne modellen også få produktivitetsfremmende effekter.
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ene i samfunnet. En kan her f.eks. finne teoretiske argu-
menter for en økning i driftsstøtten eller FoU-støtten til
de bedrifter som genererer de største kunnskaps- og tek-
nologioverføringsmessige ringvirkninger. Utover en ge-
nerell satsing pd de offentlige utdannings- og forsknings-
institusjonene er problemet selvsagt at virkemidlene lett
blir for selektive. Det er i praksis svært vanskelig å
plukke ut de støtteberettigede miljøene, og en kan lett
ende opp i en situasjon der myndighetene bidrar til en se-
mentering av næringsstrukturer som vil være uheldig på
lengre sikt. Vi mangler med andre ord en god seleksjons-
mekanisme som kan sikre støtte til de beste prosjektene.

I en økonomi med informasjonsskjevheter har bankene
på mange måter de egenskapene som skal til for å fun-
gere som effektive seleksjonsorgan i den regionale næ-
ringsutviklingen. I nyere kredittmarkedsteori finner en
støtte for at bankene har markedsmakt på grunn av infor-
masjonsfordeler (Haubrich (1989), Stiglitz and Weiss
(1988)). I Vale (1993) skisseres en modell der bankenes
innskudds- og betalingsformidlingstjenester er komple-
mentære i forhold til ordinære utlåns- og kredittjenester.
En banks private informasjon om kunder på innskudds-
og betalingsformidlingssiden gir banken ex post mono-
polmakt i markedet for gode lånekunder. Denne mono-
polmakten kan banken helt eller delvis «konkurrere»
bort, avhengig av hvilken ex ante avtale banken eventuelt
inngår med sine kunder om lånebetingelser. Det vises te-
oretisk hvordan ulike former for kontrakter (eksplisitte
eller implisitte) er avgjørende for bankens mulighet til å
utnytte markedsmakten og gå med overskudd. En slik
produktmix-effekt (economy of scope) kan gjøre infor-
masjons-innsamling lønnsomt for en bank, og øker der-
med verdien av kundesortering og kundeovervåking. På
denne måten reduserer også bankene problemet med
skjult informasjon, noe som gir en vekstimpuls for næ-
ringslivet.

Informasjonsproblemene er sannsynligvis en større
hemsko for bedrifter i regionene enn for bedrifter i sen-
trale strøk. Dette har bakgrunn i at realkapitalen ofte har
lavere alternativverdi i distriktene, slik at pantesikkerhe-
ten er mindre i regionsbedrifter enn i sentrumsbedrifter.
Liten pantesikkerhet kan gi bedrifter insentiver til å in-
vestere i mer risikable prosjekter, noe som gjør finansie-
ringen dyrere eller kredittrasjoneringen mer omfattende.
Dette har da også vært en vanlig begrunnelse for offentlig
finansieringsstøtte til bedrifter i distriktene (Hervik,
Johansen og Berge (1993)). Ved et ensidig økt offentlig
engasjement kan vi imidlertid gå glipp av den informa-
sjonsfordelen som de private bankene allerede har eller
kan oppnå ved å være mer aktive i den regionale nærings-
utviklingen.

I tillegg til en generell reduksjon i bedriftenes usikker-
het (jf. fotnote 4), kan økt bankengasjement i viktige næ-
ringsregioner utløse to andre typer av eksterne effekter:
nettverkseffekter og sertifiseringseffekter.

Nettverkseffekter i mer tradisjonell forstand (Stiglitz
og Weiss (1988)) begrunnes med at økt bankkreditt og

langsiktige lån øker sannsynligheten for at bedrifter som
mottar slike midler vil fortsette å eksistere i framtiden.
Dette bidrar til at andre bedrifter, som har økonomiske
forbindelser med vedkommende selskap, gis økte inves-
teringsinsentiver. Dette er en form for positive eksterne
effekter som vil ha stor betydning for næringsutviklingen
i regionene på litt sikt. En kanskje vel så viktig funksjon
er knyttet til det mer uformelle kontaktnettet som de pri-
vate bankene spinner rundt seg. Det kan også argumente-
res for at de regionale bankene på en helt annen måte enn
en sentraldirigert bank, vil kunne trekke fordeler av et
slikt nettverk, og jo tettere det er, dess mer verdifullt vil
et «medlemsskap» i dette nettverket være. Et regionalt
næringsliv som har tette relasjoner med hverandre, og der
flere viktige aktører kanskje tilhører bankens kundekrets,
vil være en svært verdifull informasjonskanal for en regi-
onal bank. Den regionale banken kan dermed lettere fun-
gere som en viktig koordinator for næringsutviklingen i
regionen.

Sertifiseringseffekter (Stiglitz og Weiss (1988)) har
bakgrunn i bankenes spesielle rolle som prosjektrange-
rings- og prosjektovervåkingsinstitusjon. Det at banker
yter finansielle tjenester til en bedrift, gir signal til andre
finansinstitusjoner og eventuelt aksjemarkedet om at
denne bedriften har kredittverdighet. 6 Sertifiseringseffek-
ten kan imidlertid også være negativ. Det er mulig at be-
slutning om ikke å gi kreditt i noen tilfeller kan ha ster-
kere signaleffekt enn beslutning om å gi kreditt. Bankene
har som nevnt spesielle fortrinn i å velge ut kredittver-
dige prosjekter, og vil derfor sende ut signaler som muli-
gens har større troverdighet enn de signaler som eventu-
elt sendes ut fra mange andre finansinstitusjoner. Også
disse effektene kan vise seg å være sterkere dersom en
bank har et godt regionalt fotfeste, og dermed «regional
troverdighet».

Mulige konsekvenser av for sterk sentralisering
i banknæringen

Når låntaker har bedre informasjon enn långiver (f.eks.
en bank) om prosjektets framtidige avkastning (asymme-
trisk informasjon), og dersom låntaker gjennom sin hand-
ling kan påvirke prosjektresultatet, vil liten pantesikker-
het gi bedriftene insentiver til å investere i mer risikable
prosjekter, fordi långiver tar en større del av risikoen.
Asymmetrisk informasjon vil dessuten kunne føre til at
låntaker arbeider mindre hardt for å få et godt resultat.
Långiver kan nå enten være mer restriktiv med å låne ut
penger, eller la risikoen gjenspeile seg i rentebetingel-
sene. Dersom långiver reagerer på større risiko ved å jus-
tere rentene, kan dette få uheldige seleksjonseffekter. For
en regionsbank med kunder utelukkende fra regionen, vil
gjennomsnittskunden i tråd med dette ha høyere konkurs-
risiko enn gjennomsnittskunden for en nasjonal bank,

6 	Norge, hvor aksjemarkedet for små og mellomstore bedrifter er
svært lite, er det først og fremst samspillet (og sertifiseringseffekter)
mellom bedrifter, banker og SND som har betydning.
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som i tillegg til regionskunder også
har sentrumskunder i sin kundeporte-
følje. Dersom rentebetingelsene skal
avspeile bankens risikoeksponering
må regionsbanken prise sine lån høy-
ere enn den nasjonale banken, og en
uheldig seleksjon av kunder kan bli
resultatet. Okt sentralisering i bank-
næringen skulle dermed isolert sett
virke gunstig inn på bankenes kunde-
masse.

En kan imidlertid i litteraturen
både finne argumenter som kan redu-
sere betydningen av denne negative
effekten, og argumenter som gir den
motsatte konklusjon. Den førstnevnte
kategorien finner vi bl.a. i Stiglitz og
Weiss (1981), som viser at økte krav
til sikkerhet for lån («collateral»),
som isolert sett gir positive insentiv-
virkninger, også kan føre til uheldige seleksjonseffekter.
låntakere som er villige til å godta større sikkerhet vil —
gitt visse forutsetninger — i gjennomsnitt være tilbøyelig
til d ta høyere prosjektrisiko. 7 I Stiglitz og Weiss (1986)
er disse resultatene bekreftet i en mer generell modell,
der bankene simultant bestemmer både rente- og sikker-
hetsbetingelser.

Et annet aspekt, som kan gi motsatt konklusjon enn det
det tradisjonelle pantesikkerhets-argumentet gir, har bak-
grunn i den forventede EU-konkurransen i markedet for
finansielle tjenester. De signaler som en hittil kan obser-
vere er at en eventuell konkurranse fra utenlandske ban-
ker og kredittinstitusjoner i første rekke vil komme i de
sentrale områder, og da først og fremst rettet mot de
største bedriftene. 8 I Davis-rapporten er det først og
fremst interbankmarkedet som pekes ut som et marked
med markedsmakt, et marked hvor de nasjonale bankene
dominerer. Marginene i dette markedet vil ved interna-
sjonal konkurranse reduseres, og profitten skvises. I
Chan, Greenbaum and Thakor (1986) argumenterer en
for at mer konkurranse gjør at bankene bruker færre res-
surser på å forsøke å skille ut de gode kundene. Dette kan
i neste omgang øke banktapene. En kan altså komme i en
situasjon der inntjeningspotensialet faktisk er større i en-
kelte regioner enn i sentrum.

Et tredje aspekt, som også svekker den tradisjonelle ef-
fekten av dårligere pantesikkerhet i regionene, skyldes
det tap av informasjon som en for sterk nedrustning av
bankaktiviteter i regionene kan føre til. Ikke bare kan
bankens lokalkunnskap og den lokale person-kontakten
bli mindre, men banken kan også risikere å miste kunde-
masse på innlåns- og transaksjonssiden. En mer sentral-
styrt norsk bank vil dermed risikere å få redusert sin mar-
kedsfordel på grunn av tapt informasjon, noe som gjør
banken dårligere i stand til å konkurrere med utgangs-
punkt i gjensidig gunstige lånekontrakter.

Et annet moment, som også har bakgrunn i mangelfull

informasjon, er hvordan henholdsvis
nasjonale og regionale banker prakti-
serer sin overordnede risikotilpas-
ning. Nasjonale banker har sannsyn-
ligvis en større tendens til å velge risi-
koprofil i forhold til bransjer, mens en
regional bank, som kjenner det regio-
nale næringslivet bedre, velger risiko-
profil mer i forhold til enkeltstående
bedrifter. 9 En nasjonal bank har i tråd
med dette lettere for å trekke seg ut av
det de oppfatter som risikobransjer.
Den regionale banken har da mulig-
heten til å velge ut de beste bedriftene
i den tidligere kundemassen til den
nasjonale banken.

Tap av informasjon om potensielle
kunder i regionene kan også føre til at
de sentralstyrte bankene er mindre i
stand til å overvåke sine kunder. Dette

kan gi seg utslag i noen uheldige langsiktige effekter. For
det første kan bankens tap av informasjonsgrunnlag i det
regionale markedet føre til at tjenestene i gjennomsnitt
må prises høyere enn det optimale nivået, noe som kan gi
uheldige seleksjonseffekter. Tap av muligheter til å over-
våke kundemassen, og høyere renter som følge av den
uheldige seleksjonseffekten, kan i tillegg føre til en form
for bevisst uvOrenhet («moral hazard») fra kundene sin
side: Lånekunder med dårlige prosjekt (høy risiko) vil —
dersom de har muligheter til det — forsøke å skjule sine
handlinger. Når en bank ikke lenger har spesielle fortrinn
i det å overvåke kunder, og må heve den gjennomsnittlige
rentesatsen på sine utlån, kan dette bidra til at banken
trekker til seg kunder som har interesse av å skjule sine
handlinger. En sentralstyrt bank kan dermed risikere å få
kunder fra regionene som bevisst forsøker å «lure» ban-
ken, ved at de (i det skjulte) arbeider mindre hardt for å
unngå konkurs.

7 To stiliserte eksempler fra Stiglitz og Weiss (1981) kan belyse dette.
I det første eksempelet antas det at potensielle låntakere har samme
mengde egenkapital, men forskjellige prosjektstørrelser. Videre an-
tas det at de minste prosjektene har størst sannsynlighet for konkurs.
Her vil økt pantesikkerhet føre til en (uheldig) selektering til fordel
for de minste prosjektene, noe som i gjennomsnitt fører til økt låneri-
siko for banken. I det andre eksempelet antas det at potensielle lånta-
kere harhar forskjellig egenkapital, men samme prosjektstørrelse. Vi-
dere antas det at de rike låntakerne er de som tidligere har hatt suk-
sess med risikofylte prosjekt (som har gitt stor avkastning). Disse
låntakerne vil være mindre risikoaverse enn de mer konservative lån-
takerne som tidligere har investert i relativt sikre prosjekt (med la-
vere avkastning). De sistnevnte kan ikke oppvise samme grad av sik-
kerhet som de førstnevnte. Økte krav til sikkerhet for lån vil derfor
fOre til en økt andel av rike, men mindre risikoaverse, låntakere i
bankens kundeportefølje.

8 Svenska Handelsbankens oppkjøpsforsøk overfor Romsdals Felles-
bank kan svekke dette inntrykket, men dette er (foreløpig) ett spesi-
elt tilfelle.

9 Risiko har imidlertid også en geografisk dimensjon. Regionsbanker
kan også spre risiko ved d kjøpe verdipapir i andre regioner eller i
nasjonale selskaper.
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Bankene og næringslivet
På den andre siden kan det argumenteres for at store

(sentraliserte) banker har bedre muligheter til d yte tje-
nester til bedrifter i vekst gjennom hele livsløpet, enn det
mindre (regionale) banker har ressurser til. En stor bank
kan dermed ta mer langsiktige hensyn. Dette argumentet
hviler fOrst og fremst på bankstOrrelsen, og bankens evne
til d ta større engasjement. Men størrelse (og sentralise-
ring?) har også sin pris. I Dewatripont og Maskin (1993)
veies dette olangsiktighetsargumentet» i favor av store
(sentraliserte) banker opp mot de mindre (desentraliserte)
bankenes større troverdighet når det gjelder å kutte kre-
ditt-tilførsel til prosjekter som viser seg d være dårlige
(såkalte «harde budsjettrestriksjoner»). Dersom andelen
av dårlige prosjekter er stor nok, viser de at det optimale
vil være en desentralisert bankstruktur. I begynnelsen av
en økonomisk vekstfase kan det godt være at mange ddr-
lige prosjekter vil bli forsøkt realisert.

En hypotese er at de uheldige effektene av for sterk
sentralisering i sum motvirker den tradisjonelle pantesik-
kerhetseffekten. I en ekstrem situasjon kan det til og med
være at en sterkt sentralstyrt bank trekker til seg kunder
som i gjennomsnitt er «dårligere» enn om banken hadde
fortsatt som en sterkere regional enhet. Til syvende og
sist er dette et spørsmål som krever empirisk avklaring.

III. REGIONAL BANKSTRUKTUR I ET SAM-
FUNNSØKONOMISK PERSPEKTIV: NOEN
EMPIRISKE OBSERVASJONER

Dersom forbedringer i den finansielle infrastrukturen
utløser sterkere økonomisk vekst, eksisterer det positive
eksterne effekter av finansiell virksomhet. I Nesset, Her-
vik og Bræin (1994) konkluderte vi med at det sannsyn-
ligvis er mindre faktisk betalingsvillighet (ex post) i deler
av markedet for andre finansielle tjenester (forretnings-
messig tjenesteyting) 10 enn det som vil være samfunnsø-
konomisk optimalt. Markedet overlatt til seg selv — uten
noen form for bevisst politikk — vil da resultere i for dår-
lig finansiell aktivitet i regionene, noe som hemmer den
Økonomiske veksten.

I Nesset, Hervik og Bræin (1994) så vi blant annet på
bedriftenes bruk av eksterne (ikke bank) rådgivere innen
forretningsmessig tjenesteyting. Vi fant at 82 bedrifter
oppga å kjøpe tjenester i dette markedet for omlag 8,2
mill. kroner årlig. Men samme type tjenester blir også til
en viss grad gitt av bankene som «gratis service». Det vi-
ser seg også at bedriftene hyppigere benyttet bankenes
«gratis service» enn kjøp av tilsvarende tjenester hos an-
dre institusjoner. 11 På spørsmål om bedriften ville være
villig til å betale bankene for slike rådgivningstjenester
fant vi videre at for en del tjenester var andelen av bedrif-
ter som oppga stor grad av betalingsvillighet (ex ante)
større enn både andelen av bedrifter som kjøpte slike tje-
nester i stor grad hos andre enn bankene og andelen av
bedrifter som i stor grad benyttet bankenes «gratis ser-
vice». Disse tjenestene var investerings- og finansierings-
analyser, investeringsrådgivning, rådgivning i form av

Fig. 1 Bedriftenes bruk og betalingsvillighet for kom-
petansetjenester (kilde: Nesset, Hervik og
Bræin (1994))
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generelle innspill og samarbeid, og til en viss grad råd-
givning i forbindelse med eierskap. Dette kan indikere et
ønsket tjenestepotensiale med for dårlig ex post beta-
lingsvillighet. En grunn til dette kan være at bedriftene
ikke anser bankenes kompetanse som god nok pr i dag.
Utfordringen for bankene og myndighetene blir i så fall å
øke denne formen for næringslivskompetanse i bankene.

En skikkelig analyse av betalingsvillighet og eksterne
effekter ville krevd et mye mer omfattende datamateriale
enn det vi har fanget opp i vår enkle spørreundersøkelse.
Noen indikasjoner pd betydningen av slike effekter kan
vi imidlertid finne. Vi konsentrerer oss om det vi i forrige
avsnitt har kalt nettverkseffekter og sertifiseringseffekter.
Vi ser dessuten nærmere på mulige effekter av en sentra-
lisering av bankstrukturen.

Nettverkseffekter
Vi har spurt bedriftene om hvilken -betydning bankvirk-

somhet lokalt eller i regionen har for næringslivets utvik-
ling. Hele 73.7% av bedriftene mener at dette har stor
grad eller svært stor grad av betydning, hvorav 39% sva-
rer i svært stor grad. Kun 8.9% tillegger dette liten eller
ingen betydning. Ikke uventet er det bedrifter som har en
regionsbank 12 som sin hovedbankforbindelse som er mest
positive til betydningen for næringslivets utvikling av å

10 Andre finansielle tjenester er definert som alle tjenester utenom ordi-
nære innskudds- og betalingsformidlingstjenester. Det er særlig
ulike former for forretningsmessige rådgivningstjenester (f.eks. in-
vesterings- og finansieringsanalyse, eierskapsrådgivning, formues-
forvalningsråd og bransje- og konkurrentanalyse) som vi har i tan-
kene.

11 Dette gjaldt ikke for tjenester innen regnskap og regnskapsanalyse,
og rene markedsanalyser.

12 Bankene er karakterisert som nasjonale banker når de er representert
i flere landsdeler/fylker, og som regionsbanker ellers (Nesset, Her-
vik og Bræin (1994)).
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ha bankvirksomhet i regionen. I tabell
3.1 ser vi at 80.9% av respondentene
som har regional banktilknytning me-
ner at bankvirksomhet i regionen har
stor eller svært stor betydning for næ-
ringslivets utviklingsmiljø, mens til-
svarende andel for bedrifter med na-
sjonal banktilknytning er 70.5%.

En annen indikasjon på at bedrif-
tene er bevisst betydningen av en
godt utbygd finansiell sektor i regio-
nene får vi ved å se på svarene på
spørsmål om i hvor stor grad bedrif-
ten er interessert i et tett samarbeid
med sin hovedbankforbindelse, med
det dette innebærer av gjensidige av-
taler og informasjonsutveksling. Hele
56.8% av bedriftene svarer at de øn-
sker et slikt tett samarbeid i stor grad
eller i svært stor grad. Bare 14.6%
svarer at de ønsker et slikt tett samar-
beid i liten eller ingen grad. Tallene tyder på at bedriftene
i stor grad ser nytten av lokale eller regionale nettverk,
hvor de private bankene spiller en hovedrolle. Spesielt er
det interessant å observere at mange bedrifter tilsynela-
tende ikke har problemer med å la seg knytte sterkere til
sin hovedbankforbindelse. Dette kan tolkes som at be-
driftene vurderer gevinsten ved å inngå i dette nettverket
som større enn kostnaden ved kanskje å måtte gi fra seg
mer (følsom) informasjon. Dersom vi fordeler disse sva-
rene på bedrifter med henholdsvis regional og nasjonal

Tabell 3.1 Bedriftenes vurdering av bankenes betyd-
ning for næringslivets utviklingsmiljø, for-
delt på bedrifter med regional banktilknyt-
ning og nasjonal banktilknytning. Svarfor-
deling i %.

Ingen grad — noen grad
Stor og svært stor grad

Antall respondenter

Tabell 3.2 Bedriftenes vurdering av i hvilken grad et
tett samarbeid med hovedbankforbindel-
sen er interessant, fordelt på bedrifter med
regional banktilknytning og nasjonal
banktilknytning. Svarfordeling i %.

banktilknytning ser vi at det spesielt
er bedrifter med regional banktilknyt-
ning som ønsker et tett samarbeid. Ta-
bell 3.2 viser at hele 72% av bedrif-
tene med regionbanktilknytning øn-
sker et slikt tett samarbeid i stor grad
eller i svært stor grad. For bedrifter
med nasjonal banktilknytning er til-
svarende andel «bare» 48.7%.

Dette kan vi tolke som at bedrifter
med regional hovedbankforbindelse i
større grad enn bedrifter med nasjonal
hovedbankforbindelse mener at nyt-
ten ved et tettere samarbeid overstiger
kostnadene ved å gi fra seg mer infor-
masjon til banken.

Sertifiseringseffekter
Den andre formen for eksterne ef-

fekter som vi prover å si noe om er den
«signaleffekten» som et banklån kan ha i forhold til andre
mulige finansieringskilder. Vi har spurt bedriftene om i
hvor stor grad tilsagn fra hovedbankforbindelsen om delfi-
nansiering av et prosjekt har betydning for fullfinansie-
ringen av prosjektet. Hele 47.9% av respondentene mener
at slik delfinansiering i stor eller i svært stor grad har be-
tydning for full-finansieringen. 23.5% av bedriftene mener
at slik delfinansiering i liten eller ingen grad påvirker full-
finansieringen. Gruppen av vet ikke svar er imidlertid nokså
stor (15.0%). Den regionale andelen er vist i tabell 3.3.

Vi ser at bedrifter med regional hovedbankforbindelse
skiller seg ut ved å vurdere tilsagn om delfinansiering
som mer viktig for fullfinansieringen av et prosjekt enn
bedrifter med nasjonal hovedbankforbindelse — 66.7% av
bedrifter med regional hovedbankforbindelse mener det
har stor eller svært stor betydning, mens tilsvarende an-
del for bedrifter med nasjonal hovedbankforbindelse er
47.9%. En tolkning av dette kan være at sertifiserings-ef-
fekten er sterkere når signalene sendes ut fra en regional
bank enn fra en nasjonal bank. Den «regionale troverdig-
heten» ser med andre ord ut til å spille en viss rolle.

Tabell 3.3 Bedriftenes vurdering av i hvilken grad til-
sagn gitt av hovedbankforbindelsen om
delfinansiering av et prosjekt har betyd-
ning for fullfinansieringen av prosjektet,
fordelt på bedrifter med regional banktilk-
flytning og nasjonal banktilknytning. Svar-
fordeling i %.

Regional	 Nasjonal

19.1	 29.5
80.9	 70.5

94	 112

Ingen grad — noen grad
Stor og svært stor grad

Antall respondenter

Regional	 Nasjonal

28.0	 51.3
72.0	 48.7

89	 113

Ingen grad — noen grad
Stor og svært stor grad

Antall respondenter

Regional	 Nasjonal

33.1	 52.1
66.7	 47.9

84	 96
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Bankene og næringslivet
En annen indikasjon på betydningen av sertifisering

finner vi i data for det amerikanske aksjemarkedet. Ban-
kers sertifisering ved skjult informasjon skulle bidra til d
løfte aksjekursen for bedrifter som får fornyet tillit fra
banken. Dette er da også observert i amerikanske data
(Niissen (1994)).

Sentralisering av bankstrukturen og bedriftenes
holdning til risiko

Vi har tidligere argumentert for at banker med større
andel av «dårlige» kunder enten priser sine utlån høyere
enn banker med større andel av «gode» kunder, eller rett
og slett var mer forsiktige med å yte lån. Dersom vi antar
at utlånsrisikoen hovedsakelig gjenspeiles i rentebeting-
elsene, skulle vi forvente dårligere rentebetingelser for
regionalbank-kundene dersom den tradisjonelle pantesik-
kerhetshypotesen er gyldig. I tabell 3.4 har vi fordelt re-
gionalbank- og nasjonale bankkunder på de som er mis-
fornøyd (misfornøyd eller svært misfornøyd) og de som
er fornøyd (fornøyd eller svært fornøyd) med rente/ge-
byr/priser som tilbys fra hovedbankforbindelsen. Vi ser
at regionalbank-kundene relativt sett er mindre misforn-
Oyd enn nasjonale bankkunder. Grunnen til at nasjonal-
bank kunder er mer misfornøyde med rente-, gebyr- og
prisbetingelsene kan selvfølgelig være at de, basert på
subjektive risikovurderinger, faktisk mener at banken
ikke priser sine tjenester riktig. Dersom dette er tilfelle
kan det dermed virke som om de regionale bankene pri-
ser tjenestene sine mer korrekt. Men dette betyr i så fall
at de nasjonale bankene kan ha større problemer med
uheldig seleksjon av kunder enn de regionale bankene.

Tabell 3.4 Andelen av regionale og nasjonale bank-
kunder som er fornøyd og misfornøyd
med sin hovedbankforbindelse når det
gjelder renter/gebyr/priser. Svarfordeling
i %.

Regional	 Nasjonal

Fornøyd/indifferent
	

67.0	 40.0
Misfornøyd
	

33.0	 60.0

Antall respondenter
	

95	 113

Tabell 3.5 Andelen av regionale og nasjonale bank-
kunder som har skiftet og som vurderer å
skifte bankforbindelse. Svarfordeling i %
av henholdsvis regionale og nasjonale
bankkunder.

En annen indikasjon på hvordan «gode» og «dårlige»
kunder fordeler seg pd henholdsvis regionale og nasjonale
banker får vi ved å se på den regionale svarfordelingen på.
spørsmålene om bedriften har skiftet hovedbankforbin-
delse de siste 3 årene, og om bedriften vurderer å skifte ho-
vedbankforbindelse. En «dårlig» kunde har mer å skjule
for sin bankforbindelse, og vil derfor være mindre stabil
enn en «god» kunde. I tabell 3.5 ser vi at det relativt sett er
flere bankkunder med nasjonal hovedbanktilknytning som
har skiftet og som vurderer å skifte hovedbankforbindelse.

Resultatene i tabell 3.5 kan imidlertid også gis en an-
nen tolkning: De «gode» kundene vil være de som har
lettest for å kunne skifte bankforbindelse. De vil hele ti-
den søke etter de beste tilbudene. Men dersom det er
asymmetrisk informasjon mellom bankene om de enkelte
kundene, kan det vise seg at kostnadene ved å skifte bank
er for høye, og vi har problemet med innelåste kunder (se
Nilssen (1991)). Dersom hver bank har privat informa-
sjon om sine gamle kunder, noe som ikke synes usann-
synlig i bedriftskunde-markedet, vil hver bank kunne
tjene profitt på disse kundene ved å tilby betingelser som
er marginalt dårligere enn det kundene kunne fått hos an-
dre banker. Dette skulle isolert settt bidra til å stabilisere
forholdet mellom bankene og de gode kundene.

Ved hjelp av samme type resonnement kan vi klassifi-
sere bedrifter som sier at de ønsker et tett samarbeid med
sin hovedbankforbindelse i stor eller svært stor grad som
«bedre» (mer risikoaverse) kunder enn de bedrifter som
ønsker et slikt tett samarbeid i liten eller ingen grad. Tett
samarbeid innebærer også d gi fra seg mer informasjon til
banken, og de bedrifter som har mest å skjule (de «dår-
lige» kundene) vil antakeligvis være mindre villige til
dette enn de bedriftene som ikke har så mye å skjule (de
«gode» kundene). Fra tabell 3.2 så vi at det relativt sett
var mange flere bedrifter med regional banktilknytning
som var sterkt interessert i et slikt tett samarbeid enn be-
drifter med nasjonal banktilknytning.

Hver for seg er alle disse empiriske funnene ikke sterke
nok til å hevde at økt sentralisering i banksektoren fører
til en større andel av «dårlige» kunder i den sentraliserte
bankens kundemasse. Vi får imidlertid heller ikke bekref-
tet det motsatte synet. For å kunne trekke signifikante
slutninger måtte vi ha gjennomført mer avanserte statis-
tiske analyser, og det ville ha krevd et mye større utvalg
enn det vi har hatt til rådighet i denne undersøkelsen.

En innvending mot denne undersøkelsen kan være at
den er gjort i en litt spesiell periode, hvor SMB er i en
vekstfase, og hvor de store forretningsbankene fremdeles
er begrenset av vilkårene fra Statens Banksikringsfond.
En kan følgelig stille spørsmålstegn ved representativite-
ten til dette undersøkelsesøyeblikket. 

Regional	 Nasjonal

5.0	 9.6
15.5	 22.8

97	 114  

Har skiftet
Vurderer å skifte 

IV. AVSLUTNING OG KONKLUSJONER
Utfordringen for bankene framover vil først og fremst

ha sammenheng med hvordan de moter rollen som kom-
petanseinstitusjon på regionalt nivå. Dersom det i næ-Antall respondenter    
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ringslivet er for liten betalingsvillighet til å opprettholde
og utvikle denne kompetansen, hemmes den økonomiske
veksten ved at positive eksterne effekter ikke utløses. Det
kan dermed bli en offentlig oppgave å sette inn virkemid-
ler for å få internalisert disse effektene.

Med bakgrunn i de undersøkelser som vi har gjennom-
ført, og den teoretiske forståelsen fra nyere informasjons-
Økonomi og ny økonomisk vekstteori, kan vi trekke fram
følgende utfordringer for banknæringen og den offentlige
politikken:

* Bankene har komparative fortrinn til å utvikle seg som
koordinatorer i den regionale finansielle infrastruktur
dersom de tar utfordringen med egen kompetanseut-
vikling alvorlig.

* SMB ønsker tettere interaksjon med bankene som pro-
fesjonelle utviklere. Videre ønsker de at bankene styr-
ker kompetansen «ute i linja», slik at den er lett til-
gjengelig. Dette stiller store krav til bankenes strategi
for kompetanseoppbygging.

* Det offentliges viktigste virkemidler for å fremme et
innovativt vekstforløp, er utvikling av undervisnings-
institusjonene, Forskningsrådets støttestrategi og
SND. Bankene kan med fordel utvikle tettere interak-
sjon med disse institusjonene for å kunne utøve sin
viktige koordinatorrolle.

* Et rasjonelt virkemiddel for å internalisere de innova-
tive eksterne virkningene i markedet, kan være d opp-
rette investeringsselskap hvor SND, i stedet for å kon
kurrere med de private bankene om de sikre prosjek-

-

tene, samarbeider med bankene (f.eks. krone for krone
privat og offentlig risikokapital — som SIVA-model-
len). På denne måten kan de sammen være med på å
utvikle den innovative delen av næringslivet, samtidig
som bankene øker sin næringslivskompetanse ved å få
anledning til å være sterkere representert i profesjo-
nelle styrer. I tillegg reduseres det vi kunne kalle ban-
kenes «asymmetriske risiko», ved at de får muligheten
til også å tjene penger «oppstrøms». I USA viser ana-
lyser at opprettelser av spesielle investeringsselskaper
med tilgang til offentlige midler — såkalte Small Busi-
ness Investment Companies (SBIC) har vært svært
vellykket for å fremme egenkapitalfinansieringen av
SMB. Det viste seg dessuten at bankeide SBIC var
mer profitable enn ikke-bankeide SBIC, til tross for at
de førstnevnte faktisk var mindre avhengige av offent-
lig støtte (Brewer and Genay (1994)).
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DEBATT

KNUT BØRVE, DIREKTØR, NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING

Brunstad, Gaasland og Vårdal
selektive om EU-avtalen
Rolf Jens Brunstad, Ivar Gaasland

og Erling Vårdal skriver i Sosial-
økonomen nr. 7/8 1994 en artikkel
om Norges medlemskapsavtale med
EU på landbruksområdet. I denne ar-
tikkelen er de meget selektive mht.
det analysematerialet de presenterer
og gir på denne måten et overdrevet
positivt bilde av landbruksløsningen,
særlig for de sørlige områdene.

Norsk institutt for landbruksøkono-
misk forskning og Stiftelsen for sam-
funns- og næringslivsforskning offent-
liggjorde i sommer en felles rapport
om konsekvensene av et EU-medlem-
skap for norsk landbruk. Brunstad og
Gaasland var med på dette arbeidet.
Artikkelen i Sosialøkonomen er i store
trekk basert på vår rapport. Det første
problemet oppstår når forfatterne i ar-
tikkelen ikke klart og tydelig redegjør
for når de følger rapporten og når de

tar opp spørsmål utover det som dek-
kes i rapporten. Dette skaper det inn-
trykk at forskergruppen i NILF også
står bak utsagn om at EU-avtalen må
«kunne karakteriseres som god sett fra
jordbruket ståsted». Etter vår oppfat-
ning er det i all hovedsak et politisk
spørsmål om avtalen er god eller ikke,
og NILF tar derfor ikke stilling til
dette. Etter vår oppfatning er det for-
skernes oppgave å klargjøre konse-
kvensene av avtalen, og så får folk be-
dømme på egen hånd om avtalen er
god eller ikke.

Det mest problematiske ved Brun-
stad & co sin artikkel er at de er svært
selektive mht. hva slags EU-bereg-
ninger de legger fram. I vår felles
EU-rapport fra i sommer presenteres
5 EU-scenarier og 2 referansealterna-
tiver. EU-avtalen på landbruksområ-
det er en rammeavtale og hensikten

med EU-scenariene er å spenne ut et
handlingsrom for tolkning av avtalen.
Konklusjonene trekkes på bakgrunn
av det samlede bildet som fremstår.
Da er det svært påfallende at Brun-
stad & co velger det EU-scenariet
hvor arbeidsforbruket i jordbruket er
høyest og det referansealternativet
hvor arbeidsforbruket er lavest. På
denne måten får leseren et annet inn-
trykk av konsekvensene for norsk
landbruk av et EU-medlemskap enn
det vår felles EU-rapport gir. Brun-
stad & co gjør heller ikke noe forsøk
på å forklare hvorfor de gjør som de
gjør. Selv om forfatterne i store trekk
konkluderer i tråd med vår felles rap-
port, bidrar framgangsmåten til å
skape det inntrykk at konsekvensene
av et EU-medlemskap er mindre enn
det som sannsynligvis er tilfelle — og
det er kanskje hensikten.

ROLF JENS BRUNSTAD (LOS-SENTERET), IVAR.GAASLAND (STIFTELSEN FOR SAMFUNNS-
OG NÆRINGSLIVSFORSKNING) OG ERLING VARDAL (UNIVERSITETET I BERGEN):

Kommentarer til Borve
I sin replikk til vår artikkel hevder

Børve blant annet at vi er meget se-
lektive med hensyn til de EU-bereg-
ningene som presenteres i artikkelen,
og at vi på denne måten gir et over-.
drevent positivt bilde av landbruks-
løsningen. Denne påstanden krever
noen kommentarer:

Den EU-beregningen som er gjen-
gitt i vår artikkel, gjenspeiler at avta-
len gir rammevilkår som gjør det mu-
lig å videreføre det eksisterende am-
bisjonsnivået i det såkalte nordlige
landbruket. Dette er da også den mest
entydige konklusjonen fra fellespro-

sjektet mellom NILF og SNF. Å fo-
kusere på beregninger som viser be-
tydelige negative konsekvenser for
nordlig landbruk fordi en i beregning-
ene ikke fullt ut har utnyttet de ram-
mevilkårene som avtalen gir, vil der-
for være både misvisende og spekula-
tivt. Som forskere må en forholde seg
til det faktum at rammeavtalen med
EU faktisk gir rom for å opprettholde
dagens stOttenivå i nordlig landbruk.
Dersom det i fremtiden skulle vise
seg at støtten til nordlig landbruk blir
betydelig redusert, vil altså dette mer
være en konsekvens av nasjonale

valg enn av de mulighetene som lig-
ger inne i medlemskapsavtalen.

Med hensyn til sørlig landbruk, re-
presenterer den valgte EU-bereg-
ningen etter vår mening et absolutt
minimum i forhold til den jordbruk-
saktiviteten som det vil være mulig å
opprettholde ved et EU-medlemskap,
og er derfor langt fra noen sannsynlig
prognose. I artikkelen er det lagt stor
vekt på å begrunne akkurat dette sy-
net, både ved å henvise til egenskaper
ved den benyttede modellen og ved å
henvise til sensitivitetsanalyser son-)
er foretatt som en del av fellespro-
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sjektet. Uten å gripe fatt i vår argu-
mentasjon påstår likevel Børve at vi
gir et overdrevent positivt bilde av
landbruksløsningen, særlig for de
sørlige områdene. For å «spenne ut et
handlingsrom», mener altså Børve at
vi også bør presentere en beregning
fra Børve m.fl. (1994) der sysselset-
tingen i sørlig landbruk reduseres til
200 årsverk (mot dagens i underkant
av 30.000 årsverk). Etter vår mening
er det Børve som i dette tilfellet er
langt utenfor «handlingsrommet».

Borve mener i tillegg at vi er se-
lektive med hensyn til valg av refe-
ransealternativ, siden vi har valgt
«det referansealternativet hvor ar-
beidsforbruket er lavest». Til det er å

si at vi har valgt det referansealterna-
tivet som gir høyest sørlig sysselset-
ting utenfor EU, og det er først og
fremst konsekvensene for sørlig
landbruk som er gjenstand for usik-
kerhet. Dette utsagnet fra Børve må
derfor karakteriseres som en tenden-
siøs fordreining.

Det er forøvrig grunn til å påpeke
at den vitenskapelige presisjonen
ikke øker proporsjonalt med antall
modellberegninger som presenteres.
For eksempel viser sensitivitetsana-
lysene at resultatene er svært føl-
somme for relativt små endringer i
enkelte forutsetninger, blant annet
inntektsvirkningen av miljøstøtten
og rasjonaliseringspotensialet i

meierisektoren. Men samtlige av de
fem EU-alternativene som Børve re-
fererer til er basert på de samme for-
utsetningene på dette området. Mo-
dellen er bare et hjelpemiddel, og det
er av helt avgjørende betydning å
tolke resultatene i lys av modellens
svakheter og begrensninger. En me-
kanisk bruk av modellresultater som
Børve legger opp til, gir liten me-
ning.

Endelig mener Børve at det ikke er
mulig å vurdere om avtalen er god el-
ler dårlig siden dette er et «politisk
spørsmål». Mener virkelig Børve at
forskere ikke skal vurdere jordbruks-
politikken ut fra samfunnsøkono-
miske kriterier?

BOKANMELDELSER
AGNAR SANDMO (RED.):
PERSPEKTIV PÅ ARBEIDS-
LEDIGHETEN.
SNF-Årbok 1994. Bergen:
Fagbokforlaget

Etter at arbeidsledigheten i Norge
tiltok fra slutten av 1980-tallet, har
utviklingen på arbeidsmarkedet vært
sentral i den offentlige debatt. Som en
følge av dette har også forskningen
innenfor økonomi og samfunnsfag i
større grad enn tidligere blitt rettet
inn mot problemstillinger som har
med arbeidsmarkedet å gjøre, og
dette har bidratt til økt kunnskap. Det
er derfor svært positivt at Stiftelsen
for samfunns- og næringslivsforsk-
ning (SNF) har satset på å formidle
deler av denne kunnskapen videre
gjennom en årbok som inneholder en
samling av frittstående artikler forfat-
tet av eksperter på området.

Årboken formidler kunnskap om
den faktiske økonomiske utvikling
som har ledet oss fram til dagens situ-
asjon, om de dypere årsaker til ar-
beidsledigheten, om dens økono-
miske og sosiale konsekvenser og om
politiske valgmuligheter. Slik sett in-
nebærer den en nyttig oversikt over

deler av den viten forskningsmiljøene
sitter inne med når det gjelder utvik-
lingen på arbeidsmarkedet. Samtidig
blir fortsatt usikkerhet og mangel på
kunnskap understreket.

Begrensningene i boken ligger i at
den hovedsakelig omtaler prosjekter
drevet i SNF-regi. Ettersom flere av
disse prosjektene har hatt en teoretisk
innretning, inneholder ikke boken
noen nevneverdig omtale av de siste
empiriske resultatene en har kommet
fram til om ulike sider ved utvik-
lingen på arbeidsmarkedet i Norge.
Boken gir derfor ikke et helhetlig
bilde av den kunnskap som eksisterer
på feltet. Noen av artiklene reflekterer
over tidligere resultater på en slik
måte at de kan sies å representere nytt
stoff, mens andre artikler mer bærer
preg av oppsummering av forsk-
ningsarbeider innenfor avgrensede
områder hvor resultatene er kjent fra
tidligere. Arboken er derfor av størst
verdi for dem som ikke er helt oppda-
terte i resultatene fra de siste års
forskning.

Artiklene er skrevet uavhengig av
hverandre, og det fører til en del gjen-
tak. Spesielt gjelder dette omtalen av
teorier basert på eksistensen av fag-

foreninger som blir berørt i artiklene
til Agnar Sandmo og Steinar Holden
og i et felles bidrag fra Karl Ove Mo-
ene og Asbjørn Rødseth. Muligheten
for at fagforeningene kan sette lønnen
så høyt at noen blir ledige, og drOf-
ting av årsaker til at de arbeidsledige
ikke underbyr de sysselsatte lønns-
messig for å få jobb, går tildels igjen i
alle disse tre bidragene.

Bidragene fra Erling Steigum og
Asbjørn Rødseth har også en del fel-
les omtale av utviklingen i Norge de
siste ti årene sammenlignet med ut-
viklingen i Sverige og Finland. Felles
for disse landene i denne perioden er
tendenser til svakere økonomisk
vekst og langt større konjunktur-
svingninger. I begge artiklene blir de-
reguleringen av kredittmarkedene i
1980-årene fremhevet som en viktig
årsak til de økte svingningene. De-
reguleringene ble gjennomført før
skattereformer som reduserte skatte-
fordelene knyttet til renteutgifter, og
den påfølgende kredittekspansjonen
bidro til en kraftig vekst i skjermede
næringer. Den kredittbaserte opp-
gangen kunne ikke vare ved, og den
indre dynamikk som fulgte av dette
var trolig en medvirkende årsak til
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BOKANMELDELSER
svikten i innenlandsk etterspørsel og
nedgang i sysselsettingen. Dette
skjedde først i Norge. En konsekvent
fastkurspolitikk krevde i tillegg høye
renter i en overgangsperiode for at
troverdighet skulle bli etablert, og
dette bidro trolig til å forsterke ned-
gangen.

Spesielt må drøftingen av de vik-
tigste faktorene bak utviklingen i ar-
tikkelen til Rødseth sies å være svært
god. Som Rødseth selv påpeker, er
det ikke mulig å gi eksakte svar, men
bidraget gir en god oversikt over de
viktigste faktorene på etterspørselssi-
den. For å få et enda mer helhetlig
bilde, hadde det imidlertid vært en,
fordel om betydningen av arbeidstil-
budet og produktiviteten også hadde
blitt omtalt.

Rødseth trekker fram den interna-
sjonale konjunkturoppgangen etter
1982 som en viktig impuls for Norge
gjennom de ringvirkningene som
fulgte gjennom bedre lønnsomhet i
industrien og lønnsvekst. Likevel ble
svingningene i innenlandsk bruk av
varer og tjenester langt sterkere enn
konjunkturene ute skulle tilsi, og
Rødseth drøfter fallet i spareraten, og
investeringsveksten i boliger og byg-
ninger forøvrig. Han har også en god
drøfting av om eksistensen av lånek0
i bankene var en utløsende årsak, og
mener dette ikke hadde stor betyd-
ning.

Rødseth påpeker dessuten at fi-
nanspolitikken var ekspansiv i første
fase av oppgangen, og at den først ble
strammet til i 1986. Den ble mer ek-
spansiv igjen først i 1989, selv om
nedgangen ble innledet i 1987. I
begge tilfellene ble finanspolitikken
lagt om for sent i forhold til konjunk-
turutviklingen. Nedgang i oljeinves-
teringene i perioden 1987 til 1990 bi-
dro også til økningen i ledigheten,
men kraftig oppgang deretter har bi-
dratt til å dempe veksten i ledigheten
fram til 1993.

Etter Rødseths vurdering har kost-
nadsnivået i Norge bare spilt en un-
derordnet rolle for veksten i arbeids-
ledigheten, da økte lønnskostnader
bare har en begrenset effekt på ledig-
heten i makro. Han påpeker imidler-
tid at kostnadsnivået kan representere

et underliggende problem som kan
gjøre det vanskelig med en varig opp-
gang i sysselsettingen, men moderat
lønnsvekst i de senere årene har
bedret på dette.

I sin artikkel kommer Steigum inn
på nye faglige perspektiver for den
makroøkonomiske politikken. Han
påpeker at finanssektorens betydning
har økt etter kredittliberaliseringen da
tendenser til flokkatferd i denne sek-
toren kan tilsi destabiliserende trekk
som forårsaker konjunkturbølger. Vi-
dere blir det nevnt at konjunktur-
svingningene kan forsterkes ved
asymmetrisk informasjon i kapital-
markedene som gjør det vanskelig for
bedriftene d få lån i nedgangstider.
Dersom det eksisterer rasjonelle for-
ventninger, kan det dessuten oppstå
problemer med d drive stabiliserings-
politikk.

I drøftingen av pengepolitikken
kommer Steigum inn på muligheter
og begrensninger med flytende kur-
ser. Alle økonomier trenger et nomi-
nelt anker for verdien av pengeenhe-
ten, og en fast valutakurs kan gi lav
inflasjon uten kostnader dersom den
er troverdig. En diskresjonær politikk
der myndighetene med visse mellom-
rom endrer valutakursen, kan ikke
være tidskonsistent og kan lede til en
devaluerings-lønnsspiral uten realø-
konomiske effekter. Samtidig under-
streker Steigum problemene for et lite
land med å føre fastkurspolitikk i en
verden med frie kapitalbevegelser.
Pengepolitikken kan i en slik situa-
sjon lett bli ineffektiv som virkemid-
del for å påvirke samlet etterspørsel
etter varer og tjenester. Ved flytende
valutakurs kan pengepolitikken og
forventninger om denne påvirke den
valutakurs som skaper likevekt i val-
utamarkedet, og pengepolitikken har
bare realøkonomiske effekter dersom
det er nominelle rigiditeter. På lang
sikt har pengepolitikken ingen realø-
konomiske effekter i et slikt regime,
og store svingninger i valutakursen
kan være uheldig for dem som blir di-
rekte berørt av det.

Steigum påpeker at oljeprisen kan
vise store fluktuasjoner i framtida, og
at slike sjokk kan sette store krav til
den økonomiske politikken generelt

og til penge- og valutakurspolitikken
spesielt. Et oljeprisfall kan føre til be-
hov for finanspolitisk innstramming
og depresiering av norske kroner.
Dette kan skape problemer for Norge
i en eventuell pengeunion. Mang-
lende mulighet til depresiering kan
fOre til en sterk innstramning og en
kraftig økning i ledigheten eller nød-
vendiggjøre en nedgang i det nomi-
nelle lønnsnivået. Steigum påpeker at
det vil være nødvendig med et tett eu-
ropeisk samarbeid for å forsikre
Norge mot et fall i oljeprisen. Det er
neppe realistisk at EU vil utvikle seg
så langt.

Til slutt tar Steigum opp spørsmå-
let om styring etter et lavinflasjons-
mål i tilfellet med flytende kurser. I et
slikt regime blir den nominelle for-
ankringen ellers for svak. Det er få re-
sultater å bygge på når det gjelder
dette. Selv om det kan være rom for
ekspansiv pengepolitikk i tider med
lav innenlandsk etterspørsel, kommer
ikke Steigum inn på eventuelle nega-
tive realøkonomiske konsekvenser av
å styre etter et lavinflasjonsmål.

Moene og Rødseth drøfter i et fel-
les bidrag årsaker til at det kan gå
lang tid før ledigheten kommer ned
på det nivået som var vanlig før slut-
ten av 1980-tallet. De påpeker at sys-
selsettingen kan være bestemt av
ulike skranker, men at det til nå har
vært få flaskehalser i norsk økonomi.
Etterspørselen kan derfor øke mye
uten at virkningen på prisene blir stor.

De kommer inn på at det kan gjøre
seg gjeldende mothaker når det gjel-
der å få arbeidsledigheten ned. Dette
kan ha sammenheng med at langtids-
ledige taper kvalifikasjoner og søker
mindre aktivt. Fagforeninger som
legger lite vekt på de ledige, blir også
trukket fram som en mulig årsak til
mothaker i litteraturen, men Moene
og Rødseth mener dette er omstridt
og har liten relevans for lønnsdannel-
sen i Norge. En forsiktig holdning til
å ansette nye i en situasjon med høy
ledighet blir også framhevet som en
mulig årsak til mothakene.

Sandmo berører også i sin artikkel
mulighetene for å redusere ledigheten
ved økonomisk politikk. Etter hans
syn er keynesiansk etterspørselssti-
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mulering for enkelt i dagens situasjon,
og han framhever nødvendigheten av å.
se på strukturelle trekk ved arbeidsmar-
kedet som relative lønnsforskjeller,
regelverk og ansettelses- og oppsigel-
seskostnader. Ettersom det i artikkelen
ikke gis noe empirisk belegg for hvor
omfattende disse problemene er i Nor-
ge, blir avsnittet hengende litt i luften,
og synspunktet er tildels i motstrid med
oppfatningen til Moene og Rødseth.
Sandmo drøfter også' muligheten for d
redusere ledigheten ved å ansette flere i
offentlig sektor, og understreker at en
slik politikk har sine klare begrensning-
er da det kan skape langsiktige proble-
mer i økonomien dersom ekspansjonen
skjer uten en form for nytte-kostnadsa-
naly se.

Den teknologiske utviklingen som
fOrer med seg en kontinuerlig erstatning
av menneskelig arbeidskraft med
maskiner, er av enkelte blitt framhevet
som en viktig årsak til økningen i ledig-
heten. Sandmo tar effektivt knekken på
denne myten ved å påpeke at dette er
vanskelig å forene med den historiske
utviklingen i de industrialiserte land
gjennom de siste to hundre år. Okono-
mien har vist seg i stand til å absorbere
både dette og den voksende arbeidsstyr-
ken gjennom en lang rekke strukturen-
dringer, først gjennom en overgang fra
primærnæringer til industri, og deretter
gjennom en ekspansjon i de tjenestey-
tende næringer. Samtidig er reallønnsni-
vået blitt mangedoblet, og har sitt side-
stykke i en økning i arbeidskraftens
produktivitet. Inntektsveksten har
bidratt til okt etterspørsel etter tjenester.
Sammen med den fortsatt sterkere pro-
duktivitetsveksten i de vareproduseren-
de næringer, er dette den viktigste årsa-
ken til at veksten i sysselsettingen i tida
framover i første rekke vil komme i de
tjenesteytende næringene.

Steinar Holden kommer i sin artikkel
inn på betydningen av systemet for
lønnsdannelse, jobbsikkerhet og
arbeidsmarkedstiltak. I litteraturen blir
det framhevet at både rent sentrale og
rent desentrale lønnsforhandlinger kan

gi et gunstig resultat, mens en mellom-
ting kan lede til høyere lønn enn det
som er forenlig med full sysselsetting.
Denne sammenhengen blir begrunnet
med konkurransesituasjonen ved full-
stendig desentral lønnsfastsettelse,
mens sentrale fagforeninger har en ten-
des til d ta hensyn til de negative indi-
rekte effektene ved sentrale forhand-
linger. Men som Holden påpeker er det
empiriske grunnlaget for denne konklu-
sjonen litt vilkdrlig, og lønnsfastsettel-
sen i de nordiske land foregår både sen-
tralt og lokalt.

Tom Colbjørnsen drøfter de langtids-
lediges situasjon. To hovedperspektiver
er blitt satt fram om dette. Det ene går
ut på en elendighetsbeskrivelse på
grunn av inntektstap og problemer med
å strukturere dagen tidsmessig. Det
andre perspektivet framhever at lang-
tidsledighet ikke er en entydig uavven-
delig prosess, men at de ledige har
mulighet til å påvirke resultatet ved sine
handlinger. Ut fra studier av de lang-
tidslediges situasjon når det gjelder
Økonomiske belastninger, tilpasning til
og mestring av økonomiske problemer,
inntektskilder for langtidsledige, sosial
mestring og opplevelse av langtidsle-
dighet, konkluderer Colbjørnsen med at
mestringsperspektivet er det mest rea-
listiske. På grunnlag av dette mener han
at arbeidsmarkedspolitikken i første
rekke bør rettes inn mot hjelp til selv-
hjelp og at det bør vurderes å gi økono-
misk bonus ved vellykket jobbsøking,
selv om dette kan ha noen negative
effekter på aktørenes tilpasning.

I alt gir SNFs årbok for 1994 et godt
innblikk i en del sentrale forhold av
betydning for det norske arbeidsmarke-
det. Stoffet holder jevnt over et høyt
faglig nivå, og en god framstilling gjør
stoffet lettlest, også for dem som ikke er
godt inne i problemstillingene fra før.
Boken kan derfor anbefales for dem
som er interessert i å tilegne seg økte
kunnskaper om arbeidsmarkedet, og
deler av stoffet kan også danne utgangs-
punkt for en videre debatt.

Nils Martin StOlen
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