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LEDER

Haye [VAS Med

stovt kjellevk
Gjennom flere reformer er det norske skattesystemet endret i den hensikt at det skal gi færre
insitamenter til samfunnsøkonomisk uheldige tilpasninger. Siste gren på stammen i denne sammenheng
er utredning nummer to fra Ratsøutvalget. Det heteste politiske skattetema for tiden synes imidlertid å
være en omlegging av boligbeskatningen. Fortjener dette temaet den oppmerksomheten det får?

Den ligningsmessige verdien av eneboliger og boliger i boligselskap kan ifølge inntektsstatistikken for
1994 anslås til om lag 225 milliarder kroner. De fleste kommuner setter ligningsverdien til
20-30 prosent av markedsverdi. Det vil si at boligverdien i Norge er nærmere 1000 milliarder kroner.
En prosent beskatning på denne boligverdien kunne dermed utgjøre et skattepotensiale på rundt
10 milliarder kroner for kommunene. Til sammenligning anslås kommunene i 1997 å ta inn om lag
40 milliarder kroner i skatt på alminnelig inntekt. Dagens boligbeskatning gir kommunene kun
1,3 milliarder kroner (anslag på grunnlag av inntektsstatistikken), dvs beskatningen er kun
1 promille av markedsverdien.

En kan ha noe forskjellig utgangspunkt for å argumentere for beskatning av bolig. Det mest anvendte
er resonnementet omkring fordeler av å bo i egen bolig kontra det å leie bolig. Et annet utgangspunkt
baserer seg på fordelen ved å beskatte en ikke-mobil skattebase kontra beskatning av mer mobile
ressurser som arbeidskraft og visse typer realkapital. Det er neppe grunn til å tro at boligskatt er særlig
vridende og medfører dermed ikke allokeringsmessige tap i motsetning til skatter på arbeid og kapital.
Boligbeskatning kan dessuten virke netto inntektsutjevnende, gi noe mindre luksuriøse boliger og større
investeringer i «produktiv» kapital.

Det er knyttet mange følelser til temaet boligskatt. Rasjonaliteten bak hvorfor det er mer følelser
knyttet til dette temaet enn til temaet inntektsskatt er imidlertid uklart. Siden det er så mange følelser
knyttet til boligbeskatning, synes det å være viktig for politikerne å lage så kompliserte systemer
at de tilsynelatende virker rettferdige. Et eksempel på et komplisert såkalt «rettferdig»
boligbeskatningssystem er forslaget fra Senterpartiet om en beregningsregel for skattegrunnlag
basert på et veid snitt av grunnflate, areal i 1. etasje, andre etasje og kjeller, samt alder, livsløpsstandard
og endelig et bunnfradrag. I dette forslaget er andre etasje og kjeller mindre verd enn 1. etasje
(et mulig vektforslag er 30 og 20 prosent) uvisst av hvilken grunn. Insitamentet vil være mindre
grunnflate kompensert av høye hus med loft og kjeller. Da kan man få større oversikt utover landet
vårt (fra andre etasje), en kan få en kald og god kjeller for lagring av våre landbruksprodukter og
samtidig få mindre skatt. Systemet er også veldig enkelt — en kan rett og slett taksere boligen fra
utsiden. En ytterligere kompliserende faktor er at tomten som huset ligger på også skal skattlegges.
Liten tomt — ingen skatt, stor tomt — høy skatt. En kan ihvertfall si at et slikt system er konsistent.
En slik tomtebeskatning vil også trekke i retning av mindre grunnflate og flere etasjer for å få frigjort
mer areal til uteaktiviteter når tomtestørrelsen minker. Et lite paradoks er det nok at hvis alle bygger
høyere hus så blir utsikten dårligere for de fleste. Dessverre er det også slik at livsløpsstandardelementet
i skatteopplegget — lavere skattegrunnlag hvis du kan bo i boligen hele livet — trekker i retning av
boliger med en etasje, med mindre skattefordelen ved flere etasjer kan finansiere installasjon av
heis i småhus.

I ettertid kan to forskningsoppgaver bli interessante: i) Kunne en oppnådd samme skatteinngang og
fordelingseffekt ved å lage et enklere system basert på omsetningsverdi med bunnfradrag — en kan
for eksempel estimere de vekter som ville passe til et slikt forenklet system, og ii) hvor mange flere
etasjer og store kjellere fikk vi som følge av det nye systemet?

Flere år med diskusjoner omkring administrativ forenkling av det norske skattesystemet og vektlegging
av insitamentvirkninger ved utforming av dette bar håp om en utvikling i riktig retning.
Nye forslag til boligskattesystem bærer kimen i seg til et tilbakeskritt på dette området. Spesielt er
dette tragisk når skattebasen gjennom takstsystemet gjøres liten og skattesatsene er lave slik at
betydningen for kommunenes inntekter er forsvinnende liten. De administrative kostnader ved å
opprettholde et godt takstsystem, som kan være viktig fra en rettferdighetsbetraktning, vil høyst
sannsynlig sluke mye av skatteinntektene. Politikerne bør derfor besinne seg ved enten å lage et
enkelt skattesystem for boliger basert på en verdifastsettelse, og med et visst omfang, eller sløyfe
hele boligbeskatningen.



AKTUELL KOMMENTAR
LARS-ERIK BORGE OG FREDRIK CARLSEN:

NOU 1997: 8
«Om finansiering av kommunesektoren»

1:11første delutredning
(NOU 1996: 1) la

Inntektssystemutvalget
(ledet av professor Jørn

Ratt* fram forslag til nytt
utjevningssystem for kommu-
nesektoren. I andre del-
utredning (NOU 1997: 8) drøf-
ter utvalget sammensetningen
av kommunesektorens finansi-
ering og beslutningsretten
knyttet til ulike finansierings..
kilder. Tre problemstillinger
står i fokus: Hvor stor andel av
inntektene bor kommuner og
fylkeskommuner skaffe fra
egne kilder? Hvilke skattefor-
mer bor kommunesektoren ha
tilgang til? Og hvilken handle-
frihet bor kommuner og fyl-
keskommuner ha til å fastsette
omfanget av egne inntekter?
Utvalget har ikke drøftet hvor-
dan enkelttjenester bor finansi-
eres, herunder hvorvidt kom-
munesektoren bor privatisere
tjenester eller ta i bruk stykk-
prisordninger eller konkurran-
seutsetting. Utvalget har lagt
til grunn dagens skattesystem.
Forslagene vedrørende inn-
tekts- og formuesskatt berører
ikke utformingen av skattesy-
stemet, og har ingen konse-
kvenser for skattyterne. En-
dring i finansieringen av kom-
munesektoren handler først og
fremst om fordelingen av de
ulike skatter mellom kommu-
ner, fylkeskommuner og staten.

1. KOMMUNEFINANSIE-
RINGEN

Det er nå 160 år siden innføringen
av formannskapslovene i 1837. Med
disse lovene ble det etablert et lokalt
folkestyre og lagt til rette for kommu-
nen som institusjon. I den første tiden
etter 1837 utviklet kommunene en
stor grad av autonomi. Kommunene
hadde stor frihet i oppgaveløsningen
og det var et klart lokalt ansvar å
skaffe til veie de inntekter som var
nødvendig for å finansiere virksom-
heten. Kommunene kunne velge skat-
tesatser og skatteformer, og statlige
overføringer hadde liten praktisk be-
tydning.

I dette århundret, og særlig etter
andre verdenskrig, er kommuner og
fylkeskommuner i økende grad blitt
en integrert del av en nasjonal vel-
ferdspolitikk. Reguleringen av opp-
gaveløsningen er fulgt opp med om-

Skatteinntekter
Statlige overføringer

Rammeoverføringer
Øremerkede overføringer

Brukerbetaling
Renter og andre inntekter

Personlige skattytere:
Skatt på alminnelig inntekt' )

Formue s skatt l)

Etterskuddspliktige skattytere:
Skatt på alminnelig innteke )

Formuesskatt l)

fattende tilskuddsordninger som har
bidratt til å gjøre kommunesektoren.
mer avhengig av overføringer fra sta-
ten. Kommuneskatten er i stor grad
blitt en integrert del av det nasjonale
skattesystemet og beskatningsfrihten
er betydelig redusert. Det er etter
hvert blitt et statlig ansvar å gi kom-
munesektoren tilstrekkelige inntekter
til å løse sine oppgaver.

Kommunesektoren har fått ansva-
ret for vesentlige oppgaver innen tje-
nesteyting og samfunnsutbygging.
For å løse disse oppgavene legger
sektoren beslag på en betydelig del av
landets ressurser. I 1995 var kommu-
nesektorens inntekter 167 milliarder
kroner eller 18 prosent av bruttona-
sjonalproduktet, jf. tabell 1. Skatte-
inntektene som er kommunesektorens
viktigste inntektskilde, utgjør 45 pro-
sent av inntektene. 40 prosent av inn-
tektene kommer i form av statlige

Eiendomsskatt2)

Tabell 1: Kommuneforvaltningens inntekter. Millioner kroner og prosent. 1995.

Sum
	

167 241

Mill.kr

75 711
67 060
42 453
24 607
19 771
4 699

Andel (pst.)

45,3
40,1
25,4
14,7
11,8
2,8

100,0

Tabell 2: Kommunenes og fylkeskommunenes skatteinntekter fordelt på skatte-
arter. Millioner kroner. 1994.

Kommuner	 Fylkeskommuner

39 251
	

21 979
3 537

3 621
664

2 792

2 569 

1) Utliknet skatt for inntektsåret 1994.
2) Bokførte skatteinntekter 1994.
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overføringer. Av dette er 63 prosent
rammeoverføringer gjennom inn-
tektssystemet og 37 prosent øremer-
kede overføringer. Inntekter fra bru-
kerbetaling har fått økende betydning
de siste 15 årene, og utgjør nå 12 pro-
sent av de samlede inntektene.

Tabell 2 viser sammensetningen av
kommunesektorens skatteinntekter i
1994. Både for kommuner og fylkes-
kommuner er skatt på alminnelig inn-
tekt fra personlige skattytere den klart
viktigste skatteformen. Inntektsskatt
for personer utgjør 80 prosent av
kommunenes skatteinntekter og 90
prosent av fylkeskommunenes skatte-
inntekter. Men spesielt kommunenes
skatteinntekter er spredt på relativt
mange skatteobjekter. I tillegg til inn-
tektsskatt for personer, mottar kom-
munene inntektsskatt fra etterskudds-
pliktige skattytere (selskaper), formu-
esskatt og eiendomsskatt. Fylkes-
kommunene kan hverken kreve inn
formuesskatt eller eiendomsskatt.

Den kommunale eiendomsskatten
skiller seg fra de øvrige skattene ved

være en frivillig lokal skatt hvor
skattesatsene varierer mellom kom-
muner som kan skrive ut eiendoms-
skatt. De øvrige skattene er obligato
riske, og etter 1978 har alle kommu-

-

ner og fylkeskommuner uten unntak
benyttet de maksimale skattesatsene i
inntekts- og formuesbeskatningen.
Mens inntekts- og formueskatten
deles med staten, er eiendomsskatten
en eksklusiv kommunalskatt.

2. MÅLSETTINGER
Valg av finansieringssystem for

kommuneforvaltningen må baseres
på visse samfunnsmessige målset-
tinger. Det vil nødvendigvis være
delte meninger om hva som bør veie
tyngst, men de fleste vil være enige
om at følgende mål er relevante: Ef-
fektiv ressursbruk, utjevning, lokalt
selvstyre og effektiv makroøkono-
misk styring.

Effektiv ressursbruk
Effektivitet innebærer både kost-

nadseffektivitet og prioriteringseffekti-
vitet. Prioriteringseffektivitet innebee-

Lars-Erik Borge, Dr. polit fra 1995,
er førsteamanuensis ved

Institutt for sosialøkonomi, NTNU.
Han er sekretariatsleder for

Inntektssystemutvalget.

rer riktig fordeling mellom privat og
kommunalt konsum, riktig fordeling
mellom ulike kommunale tjenester, og
riktig fordeling av kommunalt konsum
over tid. Det klassiske argumentet for
lokal oppgaveløsning er at kommuner
og fylkeskommuner, på en bedre måte
enn staten, kan tilpasse beslutninger til
lokale preferanser og kostnadsforhold.
Realisering av desentraliseringsgevin-
ster (Oates 1972) krever at lokalfor-
valtningen har tilstrekkelig handlefri-
het i økonomiske spørsmål.

Sammenlignet med en nasjon er
kommuner og fylkeskommuner karak-
terisert ved høy grad av mobilitet mel-
lom enheter og dermed sterk konkur-
ranse om arbeidsplasser og skattytere.
Jo mer mobilt skattegrunnlaget er, jo
sterkere blir konkurransen mellom
kommuner og mellom fylkeskommu-
ner. Mobilitet kan virke effektivitets-
fremmende når personer og bedrifters
lokaliseringsbeslutninger avhenger av
kvaliteten på det lokale tjenestetilbu-
det (Tiebout 1956, Brennan og Bucha-
nan 1977). Det vil være lite attraktivt å
etablere seg i områder der lokalfor-
valtningen drives ineffektivt eller der
sammensetningen av tjenester ikke er i
tråd med innbyggernes preferanser.

Det er også momenter for at kon-
kurranse gjør det vanskeligere å
oppnå prioriteringseffektivitet. For

den enkelte kommune eller fylkes-
kommune kan det være nødvendig
redusere skatter og avgifter eller
bruke mye ressurser på tilrettelegging
av næringsarealer for å opprettholde
lokal produksjon og sysselsetting. På
landsbasis kan dette resultere i for
lavt kommunalt konsum og/eller ned-
prioritering av tjenester som brukes
av grupper som er lite mobile, for ek-
sempel de eldre.

Betydningen av og behovet for kon-
kurranse avhenger av hvordan den
andre viktige kontrollmekanismen, vel-
gerkontrollen, fungerer. Jo svakere de-
mokratisk kontroll og jo større innfly-
telse bestemte bruker- og profesjonsin-
teresser har pd den lokale beslutnings-
prosessen, desto viktigere blir mobilitet
som disiplineringsmekanisme.

Hvorvidt lokalpolitisk handlefrihet i
økonomiske spørsmål faktisk fører til
bedre tilpasning til lokale preferanser,
avhenger av velgerkontrollen. Dersom
velgerkontrollen fungerer dårlig, kan
det tenkes at statlig styring av inntekter
og låneopptak i den enkelte kommune
og fylkeskommune fører til bedre prio-
riterings- og kostnadseffektivitet.

Utjevning
Kommunesektoren har ansvaret for

implementering av nasjonal velferds-
politikk, særlig gjelder dette innenfor
utdanningssektoren og helse- og sosi-
alsektoren. En betingelse for delege-
ring av nasjonale velferdsoppgaver til
kommuner og fylkeskommuner er at
finansieringssystemet bidrar til utjev-
ning av de økonomiske forutsetning-
ene for likeverdige tjenestetilbud.
Forskjeller i tjenestetilbud kan oppstå
fordi kommuner har ulike kostnads-
forhold og befolkningssammenset-
ning, og fordi skatteinntektene er
ujevnt fordelt. Forskjeller som skyl-
des ulike kostnadsforhold og befolk-
ningssammensetning ivaretas gjen-
nom utgiftsutjevningen, som er en ren
omfordelingsordning mellom kom-
muner og mellom fylkeskommuner.
Forskjeller i skatteinntekter utjevnes
gjennom inntektsutjevningen. Jo min-
dre skattegrunnlaget varierer, desto
mindre vil behovet for ambisiøs inn-
tektsutjevning være.
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Finansiering av kommunene
Lokalt selvstyre

Et tredje mål er knyttet til lokal
forankring av kommunesektorens fi-
nansieringskilder. Lokalt selvstyre
har en egenverdi, både fordi det bi-
drar til maktspredning og fordi lokal-
politikk innebærer økt kunnskap om
og deltakelse i demokratiske proses-
ser. En forutsetning for et fungerende
og legitimt lokalt selvstyre er at be-
folkningen har innflytelse på forhold
som angår innbyggerne. Det tilsier at
lokale inntekter utgjør en betydelig
del av kommuner og fylkeskommu-
ners finansieringsgrunnlag og at den
enkelte kommune og fylkeskommune
har innflytelse på omfanget av og an-
vendelsen av egne inntekter.

Ut fra økonomisk teori er det van-
skelig å begrunne at skatteandelen
har en selvstendig betydning gitt
kommunenes muligheter til å endre
sine inntekter på marginen. Utvalget
har likevel lagt til grunn at økono
misk selvstendighet og høy skattean-

-

del har en egenverdi for det lokale
selvstyret.

Makroøkonomisk styring
Innen makroøkonomisk teori reg-

nes gjerne kommunesektoren som et
destabiliserende element. Kommune-
sektorens skatteinntekter øker i opp-
gangstider og stagnerer i nedgangsti-
der. I den grad slike variasjoner gir
seg utslag i variasjoner i de kommu-
nale utgiftene, vil konjunktursving-
ningene forsterkes. Hensynet til ma-
kroøkonomisk stabilitet tilsier derfor
at kommunesektorens skattegrunnlag
ikke er for konjunkturfølsomt.

Staten kan styre aktiviteten i kom-
munesektoren gjennom de årlige øko-
nomisk opplegg. Her fastsettes stat-
lige overføringer og kommunesekto-
rens skatteører. Skal denne styringen
være effektiv, må det være mulig å gi
treffsikre anslag på skatteinntektene i
kommende budsjettår. Er det lokale
skattegrunnlaget både konjunkturføl-
somt og lite forutsigbart, vil statlig
styring av samlede inntektsrammer
være et lite effektivt virkemiddel i
stabiliseringspolikken med mindre
lokale skatteinntekter betyr lite for
kommunesektoren.

3. MALKONFLIKTER OG KRI-
TERIER FOR LOKALE INN-
TEKTER

Som det framgår har de forskjel-
lige målsettingene ulike implikasjo-
ner for valg av finansieringssystem.
Hverken økonomisk teori eller empiri
gir noen éntydig konklusjon om hvil-
ket finansieringssystem som best
fremmer effektiv ressursbruk. Dess-
uten foreligger en grunnleggende
målkonflikt mellom på den ene siden
effektivitet og lokalt selvstyre og på
den andre siden utjevning og makro-
økonomisk styring.

Som i andre sammenhenger vil
langtgående utjevning gi effektivi-
tetstap. Når forbindelsen brytes mel-
lom det som genereres av lokale inn-
tekter og det den enkelte kommune
og fylkeskommune sitter igjen med,
svekkes kommunesektorens insenti-
ver til å utvikle det lokale inntekts-
grunnlaget. Samtidig reduseres be-
tydningen av mobilitet som disipline-
ringsmekanisme. Tilsvarende effekti-
vitetstap oppstår når staten overtar en
vesentlig del av finansieringsansvaret
for kommunesektoren.

Lokalt selvstyre er vanskelig å for-
ene med sterk statlig styring eller
langtgående utjevning. Stor lokal
handlefrihet kan gi betydelige regio-
nale forskjeller i tjenestetilbud og
skattesatser på en måte som bryter
med fordelingspolitiske målsettinger.

Fordi finansieringssystemet skal
ivareta motstridende mål, er det vik--
tig at kommunesektoren gis beskat-
ningsformer som bidrar til å dempe
målkonflikter, dvs. bidrar til å reali-
sere ett eller flere mål uten at det går
på bekostning av andre mål. Utvalget
har tatt utgangspunkt i vurderingskri-
terier for lokal skatter basert på en
omfattende internasjonal litteratur.
Sentrale referanser er Musgrave
(1959), King (1984) og Oates (1990).

Jevnt skattegrunnlag
Dersom skattegrunnlaget er jevnt

fordelt, reduseres behovet for inn-
tektsutjevning mellom kommuner og
mellom fylkeskommuner. En for-
holdsvis stor andel av kommunesek-

torens inntekter kan da hentes fra lo-
kale skatteinntekter. Vi får dermed
sterk kopling mellom inntektsgrunn-
lag og inntekter uten å gi avkall på
sentrale målsettinger for fordeling av
nasjonale velferdsgoder.

Et jevnt skattegrunnlag kan også
bidra til effektiv ressursbruk. For per-
soner vil det være attraktivt å flytte til
velstående kommuner siden man
oppnår høy standard på kommunale
tjenester uten at skattesatser og/eller
kommunale avgifter er høyere enn
andre steder. Slike flyttebevegelser
kan være uheldig sett fra samfunnets
synsvinkel fordi flytterne ikke tar
hensyn til eksterne effekter. Kommu-
ner med høyt skattegrunnlag vil ofte
være kommuner som opplever pres-
stendenser og høy utnyttelse av kom-
munal infrastruktur mens fraflyttings-
kommuner opplever det motsatte. I en
situasjon med store variasjoner i det
lokale inntektsgrunnlaget kan således
skatte- og tjenestemotivert flytting
fOre til dårligere utnyttelse av det
kommunale tjenestetilbudet i landet
som helhet.

Stabilt skattegrunnlag
Et stabilt og lite konjunkturfølsomt

skattegrunnlag demper sammenhen-
gen mellom den generelle inntektsut-
viklingen og kommunesektorens inn-
tekter og fungerer i en viss forstand
som en automatisk stabilisator. Et sta-
bilt skattegrunnlag vil også lette kom-
munesektorens planlegging og
fremme effektiv ressursbruk, herun-
der jevn fordeling av kommunalt
konsum over tid.

I likhet med jevn fordeling bidrar
stabilitet til redusert behov for statlig
styring og finansiering av kommune-
sektoren. Et stabilt skattegrunnlag
demper således målkonflikten mel-
lom effektiv ressursbruk og lokalt
selvstyre på den ene siden og hensy-
net til makroøkonomisk styring på
den andre.

Residensprinsippet

Lokalt finansieringsansvar for
kommuner og fylkeskommuner bi-
drar til d kople de som deltar i lokale
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beslutningsprosesser og de som fi-
nansierer kommunal og fylkeskom-
munal virksomhet. Det tilsier at resi-
densprinsippet legges til grunn for
valg av lokale skatter. Skattene bør
avgrenses til kommunens og fylkes-
kommunens egne innbyggere og næ-
ringsliv. Lokale skatter bør omfatte så
mange som mulig av de som kan
delta i den lokale beslutningsproses-
sen. Dessuten bør ikke antall lokale
beskatningsformer være for høyt hvis
innbyggerne skal ha oversikt over
hva de bidrar med til egen kommune
og fylkeskommune.

Mobilitet

Som det fremgår av diskusjonen
ovenfor er det argumenter både for og
mot å legge beskatningsformer med
mobilt skattegrunnlag til kommune-
sektoren. Siden graden av mobilitet
mellom norske fylkeskommuner, og
særlig mellom norske kommuner, er
forholdsvis høy, anbefaler utvalget at
beskatningsformer med meget mobilt
skattegrunnlag legges til staten.

4. VALG AV SKATTEGRUNN-
LAG

Utvalget har evaluert dagens kom-
munale og fylkeskommunale skatter i
forhold til vurderingskriterier for
gode lokale skatter utledet i avsnitt 3.

Kommunal eiendomsskatt
Internasjonalt er eiendomsskatt

den vanligste skatteformen for lokal-
forvaltningen. Dette har sammenheng
med at eiendomsskatten oppfyller de
fleste av de kriteriene som stilles til
gode lokale skatter. For det første er
eiendomsskattegrunnlaget lite mobilt.
Grunn og eksisterende bygninger er
praktisk talt immobile og kan i liten
grad relokaliseres. Eiendomsskatten
er trolig den skatteformen som gir det
minst mobile skattegrunnlaget.

Eiendomsskatten gir for det andre
kommunene stabile og forutsigbare
skatteinntekter. Det har sammenheng
med at tomte- og bygningsmassen en-
dres relativt lite fra år til år og at tak-

Fredrik Carlsen,
Dr. oecon fra 1991, er
førsteamanuensis ved

Institutt for sosialøkonomi, NTNU.
Han er medlem av

Inntektssystemutvalget.

seringsreglene er utformet slik at
kortsiktige svingninger i markedsver-
diene ikke påvirker eiendomsskatte-
takstene.

For det tredje er eiendomsskatten
vanligvis en eksklusiv kommunal
skatt. Det gir skatten sterk identifika-
sjon med den kommunale virksom-
het, og man unngår ulempene ved at
skatten deles med andre forvaltnings-
nivåer.

Utvalget betrakter eiendomsskat-
ten som en god lokal skatt, og foreslår
følgelig at eiendomsskatten videref0-
res som en kommunal skatt. Dette er i
samsvar med forslaget til ny lov om
eiendomsskatt framsatt av et flertall i
Eiendomsskatteutvalget (NOU 1996:
20). Med ny lov om eiendomsskatt vil
alle kommuner kunne skrive ut eien-
domsskatt og eiendomsskatten vil
som hovedregel omfatte alle eien-
dommer i en kommune. I kommunal-
økonomisk sammenheng er det viktig
at flest mulig av innbyggerne deltar i
finansieringen av av det kommunale
tjenestetilbudet. På bakgrunn av dette
betraktes Eiendomsskatteutvalgets
forslag til ny lov som et godt grunn-
lag for kommunal finansiering.

Eiendomsskatten gir med dagens
utforming et begrenset proveny, og
Eiendomsskatteutvalget har i sitt for-

slag lagt til grunn at skatteprovenyet
fra de eiendommer som i dag er un-
dergitt eiendomsskatt samlet sett skal
være uendret. Et alternativ til dagens
formues- og eiendomsbeskatning kan
være å erstatte formuesskatten med
en utvidet eiendomsskatt. Erfaringer
fra andre land tilsier at eiendomsskat-
ten da vil kunne utgjøre 3-4 prosent
av bruttonasjonalproduktet. Den ville
da hatt potensiale til å være en bety-
delig finansieringskilde for kommu-
nene. En slik omlegging av formues-
og eiendomsbeskatningen er ønskelig
fra en kommunaløkonomisk synsvin-
kel, men må avveies mot skatte- og
fordelingspolitiske målsettinger som
utvalget ikke vurderer. For at finansi-
eringen av kommunene skal få til-
strekkelig lokal forankring må eien-
domsskatten suppleres med andre
skatter. Fylkeskommunene har ikke
eiendomsskatt og må derfor ha annen
lokal finansiering.

Inntektsskatt fra personer
Skatt på alminnelig inntekt fra per-

sonlige skattytere utgjør det vesent-
ligste av kommunesektorens skatte--
inntekter, både for kommuner og fyl-
keskommuner. Det er først og fremst
et nordisk fenomen at kommuner og
fylkeskommuner mottar inntektsskatt
fra personlige skattytere, noe som har
sammenheng at kommunesektoren
har relativt stort omfang i disse lan-
dene.

Det sterkeste argumentet for lokal
skatt på personlig inntekt er nettopp
at dette er en skatteform som gir et
betydelig proveny. Med det omfanget
kommunesektoren har i Norge, er det
vanskelig å oppnå betydelig lokal fi-
nansiering uten at kommuner og fyl-
keskommuner mottar inntektsskatt
fra personer.

Inntektsskatt fra personer kommer
i tillegg relativt godt ut i forhold til to
andre vurderingskriterier. Etter som
en vesentlig del av det kommunale og
fylkeskommunale tjenestetilbudet er
rettet mot innbyggerne, gir skatt på
alminnelig inntekt fra personlige
skattytere en relativt god kopling
mellom skattebetaling og tjenestefor-
bruk. Det forutsetter at skattyterne,
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som i dag, er skattepliktige til bo-
stedskommunen.

Ulempen med inntektsskatt for
personer er først og fremst at skatte-
fundamentet er konjunkturavhengig,
slik at inntektene blir ustabile og lite
forutsigbare.

Utvalget anbefaler at skatt på alm-
innelig inntekt fra personlige skatty-
tere videreføres som kommunal og
fylkeskommunal skatt, først og fremst
for å gi finansieringen av kommune-
sektoren en sterk lokal forankring.

Inntektsskatt fra selskaper
Skatt på alminnelig inntekt fra et-

terskuddspliktige skattytere, i det føl-
gende også kalt selskapsskatten, har
mange ulemper som kommunal og
fylkeskommunal skatteform. For det
fOrste er skattegrunnlaget svært
ujevnt fordelt mellom kommuner og
mellom fylkeskommuner. I inntektså-
ret 1994 varierte utliknet skatt pr. inn-
bygger i forholdet 20:1 kommunene
imellom og i forholdet 8:1 fylkes-
kommunene imellom.

For det andre gir skatten relativt
liten kopling mellom skattebetaling
og tjenesteforbruk. Det har sammen-
heng med at bedriftseierne ikke nød-
vendigvis er lokalisert i samme kom-
mune som bedriften. Dette modifise-
res av at bedriftenes lønnsomhet er
avhengig av kommunale og fylkes-
kommunale investeringer og annen
tilrettelegging.

For det tredje er skattefundamentet
for selskapsskatten svært ustabilt og
lite forutsigbart. Konjunkturfølsom-
heten er betydelig større enn for inn-
tektsskatt fra personer. Dette kan
f.eks. illustreres ved at utliknede sel-
skapsskatter (utenom sokkelvirksom-
heten) økte med 30 prosent fra 1993
til 1994. For den enkelte kommune
og fylkeskommune vil ustabiliteten i
selskapsskatten være enda større enn
på nasjonalt nivå. Det har sammen-
heng med at næringslivet i den en-
kelte kommune og fylkeskommune er
mindre diversifisert enn i landet som
helhet. I tillegg vil skatteinntektene
fra næringsvirksomhet som inngår i
et selskap eller et konsern med virk-
somhet i andre kommuner, være av-

hengig av lønnsomhetsutviklingen i
selskapets eller konsernets øvrige
virksomhet. Det skyldes at den skatt-
bare inntekten kan bli redusert der-
som selskapet eller konsernet driver
underskuddsvirksomhet i andre kom-
muner.

For det fjerde kan selskapsskatten
bidra til regional skattekonkurranse,
siden bedrifter er relativt mobile.
Kommunene kan konkurrere om det
mobile skattegrunnlaget ved å tilby
billige tomter, gunstig leie i kommu-
nale næringsbygg, rådgivning fra det
lokale tiltaksapparat, osv. Dette kan
gi en uheldig dreining i tjenestetilbu-
det, fra satsing på velferdstjenester til
næringstiltak. I tillegg kan næringsli-
vets lokaliseringsbeslutninger i større
grad bli påvirket av kommunale støt-
teordninger og i mindre grad av reelle
lønnsomhetsvurderinger.

For det femte vil en avvikling av
selskapsskatten som lokal skatt inne-
bære en vesentlig skatteadministrativ
forenkling. Det har sammenheng med
at det, for selskaper med virksomhet i
flere kommuner, ikke vil være nød-
vendig å fordele overskuddet på virk-
somheter i ulike kommuner.

Argumentet for lokal selskapsskatt
er særlig knyttet til at kommuner og
fylkeskommuner spiller viktige roller
som tilretteleggere for næringsvirk-
somhet, bl.a. ved arealplanlegging,
utarbeiding av kommune- og fylkes-
planer, utbygging av infrastruktur og
og behandling av reguleringsplaner.
Selskapsskatten kan gi kommuner og
fylkeskommuner direkte økonomiske
insentiver til å utføre denne rollen på
en god måte. En kommunal selskaps-
skatt kan også gi kommunene økono-
misk stimulans til effektiv skatteinn-
kreving og bokettersyn. Men det er
viktig å understreke at kommunene
vil ha insentiver til å drive tilretteleg-
ging for næringsvirksomhet selv om
selskapsskatten skulle falle bort. Det
har sammenheng med at et velfunge-
rende næringsliv gir inntekts- og sys-
selsettingsmuligheter for innbyg-
gerne og dermed økt inntektsskatt fra
personlige skattytere.

Et annet argument for lokal sel-
skapsskatt er knyttet til likebehand-
ling av aksjeselskaper og personlige

virksomheter. Dersom den kommu-
nale og fylkeskommunale selskaps-
skatten faller bort, vil kommuner og
fylkeskommuner få skatteinntekter
fra personlige virksomheter, men,
ikke fra aksjeselskaper. Dette proble-
met kan i stor grad elimineres dersom
kapitalinntekter tas ut av grunnlaget
for den kommunale og fylkeskommu-
nale inntektsskatten for personlige
skattytere. Et slikt opplegg praktise-
res i Sverige, hvor den kommunale
selskapsskatten ble avviklet i 1985.

Utvalget anbefaler at selskapsskat-
ten avvikles som kommunal og fyl-
keskommunal skatt. Det betyr at skatt
på alminnelig inntekt fra etterskudds-
pliktige skattytere i sin helhet bør til-
falle staten, og ikke, som i dag, deles
mellom kommune, fylkeskommune
og stat. Utvalget har lagt særlig vekt
på at skattegrunnlaget er svært ujevnt
fordelt, at konjunkturavhengigheten
vanskeliggjør styringen av kommu-
nesektorens inntektsrammer, og at
forslaget innebærer en vesentlig skat-
teadministrativ forenkling.

Kommunal formuesskatt for
personer

Som kommunal skatt har formues-
skatten for personer klare likhetstrekk
med inntektsskatten for personer. Ut-
valget anbefaler likevel at formues-
skatten avvikles som kommunal skatt.
Det betyr at dagens kommunale for-
muesskatt heretter bør tilfalle staten.
Begrunnelsen for dette er at formues-
skatten gir et relativt lite proveny, og
en avvikling vil da først og fremst for-
enkle det kommunale skattesystemet
ved å redusere antall skatter.

Kommunale og fylkeskommu-
nale skatter etter utvalgets for-
slag

Etter utvalgets forslag vil kommu-
nene ha skatteinntekter fra skatt på
eiendommer og alminnelig inntekt
for personer. Fylkeskommunene vil
ha skatt på alminnelig inntekt for per-
soner. Etter Storingets vedtak vil
begge forvaltningsnivåer også ha na-
turressursskatt fra kraftforetak. Utval-
gets anbefalinger vil gi et klarere og
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mer avgrenset skattegrunnlag for
kommuner og fylkeskommuner. Etter
utvalgets oppfatning vil det gi et
bedre finansieringsgrunnlag mht. sta-
bilitet og fordeling, og vil samtidig gi
velgerne en bedre oversikt over finan-
sieringen av kommunesektorens tje-
nestetilbud.

5. SKATTEANDEL
Utvalget ønsker å redusere kom-

munesektorens avhengighet av stat-
lige overføringer. Dette oppnås ved å
Øke den andel av skatt på alminnelig
inntekt fra personlige skattytere som
tilfaller kommuner og fylkeskommu-
ner, og i et slikt omfang at økt inn-
tektsskatt fra personer mer enn kom-
penserer bortfallet av selskapsskatt
og formuesskatt.

En økning i den kommunale og
fylkeskommunale inntektsskatten for
personer vil isolert sett påvirke inn-
tektsfordelingen til fordel for kom-
muner og fylkeskommuner med høye
inntekter fra inntektsskatten. Hvor
langt en vil gå vil derfor avhenge av
fordelingsvirkningene og hvordan
disse kan motvirkes gjennom inn-
tektsutjevningen. I tillegg må det tas
hensyn til at økt skatteandel isolert
sett svekker statens styring med kom-
munesektorens inntektsrammer. Ut-
valget anbefaler at skatteandelen kan
Økes opp til 50 prosent fra dagens
nivå på 45 prosent.

6. BESKATNINGSFR1HET
Lokal beskatningsfrihet kan stimu-

lere lokaldemokratiet og gi bedre be-
slutninger om ressursbruk. ønsket
omfang av offentlig sektor synes å
avhenge av partipolitisk tilhørighet,
og uenigheten følger i stor grad
høyre-venstre dimensjonen i politik-
ken. Venstreorienterte partier ønsker
et større offentlig engasjement og
høyere skattesatser enn høyreorien-
terte partier, se f.eks. Sørensen
(1997). Det er et viktig bidrag til vita-
liteten i lokaldemokratiet at denne
konfliktdimensjonen også er repre-
sentert i lokalpolitikken.

En viss lokal frihet til å fastsette
skattesatser kan også gi bedre utnyt-

telse av lokale ressurser. I enkelte kom-
muner vil et flertall foretrekke en hOy
standard på tjenestetilbudet og høye
skattesatser, i andre kommuner kan
flertallet foretrekke en noe lavere stan-
dard på tjenestetilbudet og lavere skat-
tesatser. Lokaldemokratiet fremmer ef-
fektiv ressursbruk ved at tjenestetilbud
og skattesatser kan tilpasses lokale
kostnads- og etterspørselsforhold.

Lokal beskatningsfrihet kan også
ha uheldige sider. Stor lokal frihet i
beskatningen kan komme i konflikt
med ønsket om et mest mulig nøytralt
skattesystem, kan svekke statens sty-
ring med kommunesektorens inntek-
ter, inntektsfordelingen mellom kom-
muner og mellom fylkeskommuner,
og den finanspolitiske reguleringen
av konjunkturene. Lokal beskatnings-
frihet kan i tillegg gi store regionale
forskjeller i skattesatser og kan øke
omfanget av regional skattekonkur-
ranse. Dette tilsier at beskatningsfri-
heten bør knyttes til relativt immobile
skatteobjekter hvor provenyet ikke er
så stort at lokale beslutninger on-i
skattesatser skaper vesentlige proble-
mer for statens styring av kommune-
sektorens inntektsrammer og for inn-
tektsfordelingen mellom kommuner
og mellom fylkeskommuner.

I tillegg er argumentene om lokal-
demokrati og effektiv ressursbruk
basert på en forutsetning om relativt
sterk velgerkontroll på lokalt nivå.
Dersom velgerkontrollen er svak, kan
det bli en lettvint løsning å øke skat-
tene framfor å prioritere mellom
kommunale oppgaver eller å effekti-
visere tjenesteproduksjonen. For å
oppnå gode beslutninger om lokale
skattesatser er det en fordel at vel-
gerne har oversikt over hvor mye de
betaler i kommune- og fylkesskatt,
noe som tilsier at kommune- og fyl-
kesskatten bør fordeles på så få skat-
teobjekter som mulig og at beskat-
ningsfriheten knyttes til skatteobjek-
ter som ikke deles med andre forvalt-
ning snivåer.

Beskatningsfrihet i eiendoms-
skatten

Den kommunale eiendomsskatten
oppfyller godt kriteriene for lokal be-

skatningsfrihet. Skatten kreves ute-
lukkende inn av kommuner, skatte-
grunnlaget er lite mobilt og skatten
gir et relativt begrenset proveny. Ut-
valget anbefaler at kommunene fort-
satt gis beskatningsfrihet i eiendoms-
skatten innenfor et intervall. Dette er i
tråd med forslag til ny lov om eien-
domsskatt framsatt av et flertall i
Eiendoms skatteutvalget.

Utvalget anbefaler ikke at eien-
domsskatten skal inngå inntektsutjev-
ningen i inntektssystemet. Dette bi-
drar til at beslutninger om eiendoms-
skattesats kan baseres på en ren lokal
avveining mellom nytte og kostnader.

Full beskatningsfrihet i inn-
tektsskatten

Skatt på alminnelig inntekt fra per-
sonlige skattytere utgjør det vesent-
ligste av kommunesektorens skatte-
inntekter. Beskatningsfrihet i inn-
tektsskatten for personer må derfor, i
større grad enn beskatningsfrihet i
eiendomsskatten, ses i sammenheng
med statens styring av kommunesek-
torens inntektsrammer og inntektsfor-
delingen mellom kommuner og mel-
lom fylkeskommuner.

I de senere årene har de kommu-
nale og fylkeskommunale skattørene
vært sentrale virkemidler i statens
styring av inntektsrammer. Statens
behov for å regulere skattørene skyl-
des i hovedsak at den underliggende
veksten i skattegrunnlaget har vært
sterkere enn veksten i kommunesek-
torens inntektsrammer. Ved å redu-
sere skattørene har en kunnet oppnå
en nokså jevn utvikling i skatt og
rammeoverføringer, og derigjennom
om lag samme inntektsutvikling i
skatterike og overføringsavhengige
kommuner, innenfor en gitt økono-
misk ramme for kommunesektoren
som helhet. Tilsvarende kan det være
behov for å øke de kommunale og
fylkeskommunal skattørene dersom
kommunesektorens inntekter vokser
raskere enn skattegrunnlaget.

Utvalget mener at skattøren fortsatt
må være et virkemiddel for sentrale
myndigheter. Dette er nødvendig for
samtidig å kunne styre kommunesek-
torens inntektsrammer og inntektsfor-
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delingen mellom kommuner og mel-
lom fylkeskommuner. Full lokal be-
skatningsfrihet innebærer at sentrale
myndigheter mister kontrollen med
dette virkemidlet.

Utvalget kan derfor ikke anbefale
full lokal beskatningsfrihet i inntekts-
skatten.

Begrenset beskatningsfrihet i
inntektsskatten

Gitt at skattøren for kommuner og
fylkeskommuner bør beholdes som
makroøkonomisk virkemiddel for
sentrale myndigheter, gjenstår mulig-
heten for begrenset lokal beskat-
ningsfrihet i inntektsskatten for per-
soner.

En mulig løsning er at man tillater
lokal bestemmelse av inntektsskatte-
satsen innenfor et intervall, og at sen-
trale myndigheter bestemmer bred-
den og plasseringen av intervallet
som en del av de årlige økonomiske
oppleggene. Utvalget mener i ut-
gangspunktet at begrenset lokal be-
skatningsfrihet i inntektsskatten kan
gi større lokal forankring og klargjøre
ansvarsforholdet mellom staten og
kommunesektoren. På den andre si-
den er det en ulempe at nøytraliteten i
skattesystemet reduseres, at den na-
sj onale styringen med kommunesek-
torens inntektsrammer svekkes og at
inntektsgevinsten ved en gitt økning i
skattesatsen avhenger av privat inn-
tektsnivå. Hvis forskjellene skal ut-
j evnes, kreves inntektsutjevning etter
faktisk skattesats. Med dagens utfor-
ming av inntektsutjevningen vil skat-
teøkninger bli premiert i form av økte
overføringer for de fleste kommuner
og fylkeskommuner. I tillegg vil be-
grenset beskatningsfrihet gi et kom-
plisert og uoversiktelig system hvor
skattesatsen både påvirkes av statens
regulering av intervallet og den en-
kelte kommunes og fylkeskommunes
plassering innenfor intervallet. Utval-
get vil på dette grunnlag ikke anbe-
fale begrenset beskatningsfrihet i inn-
tektsskatten.

En annen mulighet er at enkelte
kommuner og fylkeskommuner gis
tillatelse til finansiering av ekstraor-
dinære prosjekter og ekstraordinær

vanskelig økonomisk situasjon ved
midlertidig økning av inntektsskatte-
satsen som en unntaksordning. En
slik dispensasjonsordning kan gi stat-
lige myndigheter en bedre posisjon i
forhandlinger om tilleggsbevilgnin-
ger. Dersom det kreves at en eventu-
ell inntektsøkning helt eller delvis
skal komme i form av økt inntekts-
skatt lokalt, vil en få en bedre lokal
vurdering av behovet for økte utgif-
ter. Ulempene ved en slik ordning er
at den kan være vanskelig og ressurs-
krevende å administrere, at det kan
være problematisk at department eller
fylkesmann gis anledning til å over-
prove vedtak i lokale folkevalgte or-
ganer, og at det kan være vanskelig å
unngå at en midlertidig skatteøkning
blir permanent. På bakgrunn av dette
vil utvalget ikke anbefale beskat-
ningsfrihet etter dispensasjon

7. TILFØRSEL AV SKATTEINN-
TEKTER
I dag tilføres kommunesektoren

skatteinntekter ved at de løpende inn-
betalingene fra skattyterne fordeles
mellom de tre skattekreditorene kom-
muner, fylkeskommuner og stat. En
arbeidsgruppe nedsatt av Finansde-
partementet har utredet et alternativ
til dagens modell. Dette alternativet
har klare likhetstrekke med de model-
lene som benyttes i Sverige og Dan-
mark, hvor det kombineres med lokal
beskatningsfrihet.

Den alternative modellen innebæ-
rer at skatteinntektene tilføres kom-
munesektoren på forskudd med
grunnlag i anslag på innbetalt utliknet
skatt, med påfølgende avregning når
likningsresultatet foreligger. På denne
måten kan skatteinntektene, både for
kommunesektoren samlet og for den
enkelte kommune og fylkeskom-
mune, fastsettes og gjøres kjent i for-
bindelse med nasjonalbudsjettet og
statsbudsjettet om høsten. Den viktig-
ste ulempen ved denne modellen er at
den automatiske koplingen mellom
det lokale inntektsgrunnlaget og utbe--
talt skatt svekkes. Den lokale forank-
ringen svekkes ved at skatteinntek-
tene i en viss grad får karakter av å
være overføringer. I bredere forstand

kan forskjellen mellom de to opplegg
for tilførsel betraktes som strategisk.
Ved dagens ordning får kommunene
skatteinntektene direkte utbetalt, og
de oppnår dermed en strategisk fordel
overfor staten i bruken av midlene.

Utvalget finner at spørsmålet om
tilførsel av skatteinntekter represente-
rer et dilemma mellom ønsket om lo-
kal forankring (dagens tilførsel) og
ønsket om stabilitet og forutsigbarhet
(alternativ tilførsel), som også påvir-
ker det strategiske forhold mellom
kommunesektor og stat. Utvalget
konkluderer med at dagens tilførsels-
ordning beholdes hvis selskapsskat-
ten avvikles og det ikke gis lokal be-
skatningsfrihet i inntektsskatten. De
største problemene med forutsigbar-
het, stabilitet og fordeling er knyttet
til selskapsskatten og lokal beskat-
ningsfrihet.

8. SAMRÅD MELLOM STAT OG
KOMMUNESEKTOR

Kommunesektoren legger beslag
på nær 20 prosent av landets samlede
inntekter, og styringen av kommune-
sektorens inntekter er en viktig del av
den makroøkonomiske stabiliserings-
politikken. Det er utvalgets oppfat-
ning at de rammene som settes for
veksten i kommunesektorens inntek-
ter i stor grad må være et resultat av
generelle makroøkonomiske avvei-
ninger. Når rammene fastsettes på
denne måten, er det viktig å sikre best
mulig samsvar mellom inntektsram-
mene og de forventninger som stilles
til utviklingen i tjenestetilbudet.

I Danmark er det et utstrakt bud-
sjettsamarbeid mellom staten og
kommunesektoren ved utarbeidelsen
av de årlige kommuneoppleggene.
Viktige tema i forhandlingene er øko-
nomisk ramme og utviklingen i det
lokale skattenivået. I Sverige har det
vært forhandlinger mellom staten og
kommuneorganisasjonene om de
økonomiske oppleggene for 1997 og
1998.

Etter utvalgets mening har staten
og kommunesektoren en felles inter-
esse i å klargjøre konsekvensene av
den politikk det legges opp til. Det
kan være gevinster å hente i samspil-
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let mellom stat og lokalforvaltning
gjennom økt ansvarlighet hos begge
parter. Staten har særlig interesse av å
begrense spillet om overføringer,
mens kommunesektoren er tjent med
at det stilles realistiske forventninger
til utviklingen i tjenestetilbudet.

Utvalget anbefaler at det etableres
en prosedyre for samråd mellom
kommunesektor og stat for å sikre
klare ansvarsforhold og god arbeids-
deling mellom nivåene. I denne sam-
rådsprosedyren må det først og fremst
utveksles informasjon om økono-
miske forutsetninger og oppgaveløs-
ning, slik at kommunesektor og stat
kan ha en felles forståelse av det øko-
nomiske opplegget. På lengre sikt kan
et slikt samrådsorgan utvikle mer for-
pliktelse for begge parter.

9. OPPSUMMERING
Utvalget foreslår reformer i kom-

munesektorens finansiering med sikte
på å gi større lokal forankring, bedre
stabilitet og fordeling, og klarere an-
svarsforhold.

Større lokal forankring oppnås ved
at eiendomsskatten blir en frivillig
skatt for alle kommuner og ved at
kommunesektorens avhengighet av
statlige overføringer reduseres. Det

foreslås at kommunene fritt kan fast-
sette eiendomsskatten innenfor et in-
tervall og at kommuner og fylkes-
kommuner skal kunne fastsette bru-
kerbetalingen innenfor selvkostprin-
sippet.

Bedre stabilitet og fordeling opp-
nås ved å avvikle selskapsskatten for
kommuner og fylkeskommuner. At
skatteandelen øker ved at en større
andel av inntektsskatten for personer
tilfaller kommuner og fylkeskommu-
ner, trekker isolert sett i motsatt ret-
ning. Men den samlede effekten er
Økt makroøkonomisk stabilitet og
jevnere inntektsfordeling mellom
kommuner og mellom fylkeskommu-
ner.

Klarere ansvarsforhold oppnås ved
at kommunesektoren får et mer av-
grenset skattegrunnlag, og ved at det
opprettes en prosedyre for samråd
mellom kommunesektor og stat med
sikte på å etablere en felles forståelse
av det økonomiske opplegg.

Til slutt vil vi gjenta at økonomisk
teori og empiri ikke gir noen éntydig
konklusjon om hva som er det beste
finansieringssystem for kommune-
sektoren. Målkonflikten mellom ef-
fektiv ressursbruk og lokal forankring
på den ene siden og utjevning og ma-
kroøkonomisk stabilitet på den andre,

er grunnleggende. Her finnes ingen
enkle løsninger, og økonomer er ikke
mer kompetente enn andre til å foreta
en avveining mellom kryssende sam-
funnsmessige målsettinger. Men vi
kan tilby faglige analyser som viser
hvordan målkonfliktene kan reduse-
res ved en hensiktsmessig utforming
av kommunesektorens skattegrunn-
lag. På faglig grunnlag kan vi også si
noe om hvordan ulike finansierings-
pakker vil virke i forhold til sam-
funnsmessige mål. Vi ser fram til en
spennende faglig og politisk debatt
om kommunefinansieringen.
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AKTUELL KOMMENTAR

SNORRE EVJEN OG RAGNAR NYMOEN*:

Har Solidaritetsalternativet bidratt
til lav lonnsvekst i industrien?

et er en utbredt
oppfatning at de siste

Fårs inntektspolitikk,
som inngår som et element i
regjeringens solidaritetsal-
ternativ, har endret atferden
bak lonnsdannelsen. Vi for-
mulerer en hypotese om
strukturelle brudd i lønnsre-
lasjoner som er estimert på
data som ikke inkluderer pe-
rioden med aktiv inntektspo-
litikk. En slik modell finnes i
Johansen (1995), som esti-
merer en lønnsrelasjon for
industrien på data til og med
1990. I denne artikkelen for-
lenger vi datasettet til 1994.
Modellen overpredikerer
lonnsveksten i årene 1990-
1994. Isolert sett bekrefter
dette at solidaritetsalternati-
vet har hatt en direkte
lonnsdempende effekt. En
re-analyse av Johansens
data, og en ny Økonometrisk
analyse av et alternativt da-
tasett, viser imidlertid at
sammenbruddet i hovedsak
skyldes den valgte funk-
sjonsformen for ledighetsva-
riabelen. Vår studie gir der-
for ingen støtte til hypotesen
om at solidaritetsalternativet
har medfOrt en «strukturell
endring» i lønnsdannelsen i
industrien.

1 INNLEDNING
Etter at Sysselsettingskommisjo-

nen avga sin innstilling i 1992 har det
såkalte solidaritetsalternativet fått en
sentral plass i den okonomisk-poli-
tiske debatten, se NOU (1992). Et ho-
vedelement i solidaritetsalternativet
er at en ved et forpliktende inntekts-
politisk samarbeid skal oppnå bedret
konkurranseevne som muliggjør sys-
selsettingsvekst og reduksjon i ledig-
heten. 1 Når så lønnsveksten på 1990-
tallet har vært lav og har bidratt til å
forbedre konkurranseevnen i norsk
industri, er det nærliggende å tilskrive
solidaritetsalternativet en god del av
æren for det. Dette illustreres av føl-
gende utsagn:

Utsagn
«I Norge har det inntektspolitiske
samarbeidet vært viktig for lønns-
utviklingen de siste årene.»2

«Moderasjonslinjen i inntektsopp-
gjørene de foregående to-tre årene
har bidratt til en lav pris- og kost-
nadsvekst. »3

«Gjennom det inntektspolitiske
samarbeidet har partene dermed
gitt et betydelig bidrag til det
grunnlaget vi nå har for økt syssel-
setting og lavere ledighet.»4

Disse utsagnene sier i seg selv ing-
enting om hvordan inntektspolitikken
har ført til lavere lønnsvekst. Minst to
tolkninger er mulige:

Tolkning 1 (Ti)
«Inntektspolitikken som har vært
fOrt fra og med 1993 har bidratt til
at pris- og kostnadsveksten har
vært lavere enn den ellers ville ha
blitt, gjennom at politikken har en-
dret den funksjonelle sammenhen-
gen mellom lønnsveksten og dens
bestemmende faktorer».

Tolkning 2 (T2)
«Inntektspolitikken som har vært
ført fra og med 1993 har bidratt til
at pris- og kostnadsveksten har
vært lavere enn den ellers ville
blitt, gjennom at politikken har for-
hindret en endring i den funksjo-
nelle sammenhengen mellom
lønnsveksten og dens bestem-
mende faktorer».

Vi oppfatter Ti som den mest
rimelige tolkningen av utsagnene
ovenfor, selv om T2 heller ikke er en
urimelig tolkning. I resten av denne
artikkelen vil vi fokusere på Ti.
Denne tolkningen innebærer en test-
bar hypotese om endring i lønnsdan-
nelsen. Ved å teste denne hypotesen
får vi en evaluering av om solidari-
tetsalternativet virkelig har hatt en se-
parat dempende effekt på lønningene
i industrien. Tolkning T2 sier at en at-
ferdsendring med medfølgende
lønnsvekst, ville ha inntruffet dersom
solidaritetsalternativet ikke var blitt
satt ut i livet. Denne hypotesen er
ikke testbar på samme måte, siden
fravær av strukturelle brudd i 1993 og
1994 er i overensstemmelse med hy-

* Alle synspunkter er forfatternes egne og skal
ikke tillegges Norges Bank. Takk til Kåre Jo-
hansen for tilgang til datasettet i Johansen
(1995) og Laila Haakonsen og Torbjørn Eika
for hjelp med oppdateringen. Takk også til
Torstein Bye, Steinar Holden, Kåre Johan-
sen, Bjørn Naug, Kjetil Olsen, Knut ROed,
Asbjørn Rødseth og Fredrik Wulfsberg for
kommentarer og synspunkter. Artikkelen
springer ut av prosjektet «Lønnsdannelsen i
Norden» ved SNF (Oslo). Alle beregninger i
denne artikkelen er basert på PcGive versjon
9.01, jf. Doornik og Hendry (1996).

Se for eksempel Nasjonalbudsjettet 1993,
s. 63.

2 Nasjonalbudsjettet 1996 og 1997, hhv
s. 118 og 104.

3 Penger og Kreditt 1996/2, s. A 78.
4 Nasjonalbudsjettet 1996, s. 6.
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potesen. En tredje mulighet, som rik-
tignok passer dårlig som tolkning av
utsagnene ovenfor, er at solidaritets-
alternativet bare er et nytt navn på det
etablerte forhandlingsssystemet.5

«Strukturelle endringer» i lønns-
dannelsen (Ti) vil si at det skjer para-
meterendringer i økonometriske
lønnsrelasjoner som er estimert på
data som ikke inkluderer perioden
med solidaritetsalternativ. En slik ef-
fekt kan oppstå på flere måter. For
eksempel er det mulig at solidaritets-
alternativet førte til rasjonelle for-
ventninger om lavere prisvekst.
Lønnsrelasjoner som benytter faktisk,
istedet for forventet inflasjon, som
forklaringsvariabel, vil kunne bryte
sammen ved slike endringer i for-
ventningsdannelsen. Mange vil gjen-
kjenne dette som er et eksempel på
Lucas' (1976) kritikk av økonome-
triske modeller: Betingete lønnsrela-
sjoner bryter sammen fordi, i) det
skjer endringer i forventningene og
ii) den økonometriske lønnsrelasjo-
nen benytter (feilaktig) faktisk pris-
vekst og ikke forventet prisvekst, se
(Favero og Hendry (1992) og Erics-
son og Irons (1995). Lucas-kritikken
rammer potensielt de fleste relasjoner
som er estimert på norske data, siden
disse nettopp er estimert ved å be-
tinge på prisveksten. Imidlertid tyder
høy grad av stabilitet i lønnsrelasjo-
ner som Nymoen (1989a) og Johan-
sen (1995a), på at Lucas-kritikken
ikke har vært særlig relevant før1990
— men dette kan ha endret seg som
fOlge av solidaritetsalternativet.

En behøver ikke forutsette at soli-
daritetsalternativet virker via endrede
rasjonelle forventinger, for å be-
grunne hypotesen om sammenbrudd i
eksisterende lønnsrelasjoner. Haa-
velmo (1944) påpekte at det bare kan
være snakk om grader av invarians
overfor endringer i den økonomiske
politikk. Slik sett er Lucas kritikken
et spesialtilfelle av «Haavelmo-kri-
tikken» om potensiell lav grad av in-
varians (eller manglende autonomi) i
empiriske relasjoner. Uavhengig av
hvordan hypotesen om ustabilitet
eksakt er begrunnet, så er den testbar
gjennom å foreta re-estimering av
eksisterende lønnsrelasjoner med

Snorre Evjen,
Cand. oecon fra 1995, er
konsulent i Norges Bank

data fra perioden med solidaritets-
alternativ.

I fortsettelsen tar vi utgangspunkt i
at Ti impliserer at eksisterende mo-
deller for lønnsdannelsen vil overvur-
dere lønnsveksten fra og med 1993.
Fokuseringen på 1993 som «brudd-
år», er begrunnet i publiseringen av
Sysselsettingskommisjonens rapport i
august 1992. Oppgjøret i 1993 var det
fOrste som ble berørt av solidaritets-
alternativet. Denne begrunnelsen er
av en viss formell karakter. Realiteten
kan like gjerne være at lønnsfastset-
telsen ble endret før 1993, for eksem-
pel fra og med 1987, da arbeidet med
å legge om den økonomiske politik-
ken tok til. Imidlertid, siden vi stude-
rer egenskapen til empiriske lønnrela-
sj oner over hele perioden 1990-1994,
så vil også endringer som har inntruf-
fet før 1993 kunne bli avdekket. Et
annet forbehold gjelder datagrunnla-
get, som ikke kan føres lenger fram
enn til 1994, på grunn av hovedrevi-
sjonen av Nasjonalregnskapet. Dette
gjør at vi ikke får undersøkt eventu-
elle effekter av solidaritetsalternativet
i 1995 eller 1996. Et beslektet pro-
blem er at observasjonene for 1992-
1994 ikke er endelige tall etter det
gamle nasj onalregnskapssystemet.
Dette gjør at vår evaluering blir noe
mer usikker enn det den ville vært
med tilgang på endelige tall for disse
årene. Erfaringsmessig pleier imidler-

tid ikke revisjoner av nasjonalregn-
skapstallene alene å medføre særlige
endringer i de estimerte parametere i
empiriske lønnsrelasjoner for indus-
trien.

Resten av denne artikkelen er orga-
nisert på følgende måte: I avsnitt 2
forsøker vi å etterprøve hypotesen om
strukturelle brudd i eksisterende
lønnsrelasjoner. Vi legger avgjørende
vekt på lønnsrelasjonen i Johansen
(1995), fordi den er dokumentert i lett
tilgjengelig form og fordi denne mo-
dellen i stor grad omslutter resulta-
tene i tidligere publiserte studier. Jo-
hansen (1995) benytter data til og
med 1990. Vi finner at denne model-
len bryter sammenover test-perioden,
som omfatter årene 1991-94. Isolert
sett støtter dette hypotesen om at-
ferdsendringer som følge av solidari-
tetsalternativet. Imidlertid er ikke bil-
det entydig, siden lønnsrelasjonene i
de makroøkonometriske modellene
KVARTS og RIMINI ikke viser til-
svarende parameterustabilitet i 1990-
94. Stabiliteten av KVARTS relasjo-
nen er dokumentert i Lindquist og
Naug (1996), som konkluderer med
at Ti ikke finner støtte i deres data.

Disse observasjonen motiverer en
re-analyse av Johansens datasett. Vi
finner vi at de dårlige prognoseegen-
skapene i Johansens modell i stor
grad henger sammen med den valgte
funksjonsformen for arbeidsledig-
hetsprosenten, som innebærer at le-
dighetsnivå over 3% ikke har noen
lønnsdempende effekt. Samtidig viser
det seg at modeller med en mindre
konveks funksjonsform (logaritmen
til ledighetsprosenten), har akseptable
prognoseegenskaper.

I avsnitt 4 forsøker vi å bedre for-
stdelsen av den rollen som forskjel-
lige transformasjoner av ledighets-
prosenten spiller i økonometriske
modeller for lønnsdannelsen. I dette
avsnittet kommer vi fram til en mo-
dell som inkluderer både logaritmen
til ledigheten og Johansens (sterkt
konvekse) funksjonsform. Modellen
har stabile parametre over ulike un-

5 Med terminologien i Skånland (1987), kan
vi si at solidaritetsalternativet bygger på en
inntektspolitikk som virker «innenfor syste-
met».
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Tabell 1: Relasioner for timelonnskostnaden i industri, 1964-1990.
Alternative relasjoner Awcit er venstresidevariabel
Variable Li 	• L2 L3 L4
(wci - pi - yi) t_i
'Pt
Acpt-i
AT1 t

Aht

1/Ut2

1/Ut2_ 1

-0,210 (7,04)
0,324 (8,56)
0,461 (9,14)
0,557 (2,50)
-0,596 (7,57)
0,006 (1,90)
0,012 (4,32)

-0,248 (6,93)
0,356 (8,44)
0,419 (7,45)
0,797 (3,38)
-0,545 (5,87)

-0,254 (-6,57)
0,370 (8,36)
0,390 (6,45)
0,930 (3,86)
-0,550 (-5,56)

-0,301 (10,35)
0,333 (10,16)
0,362 (8,07)

-0,508 (6,78)

ut_i -0,018 (4,98)
DUA -0,052 (9,89) -0,058 (10,06) -0,061 (-10,14)
tut-1 -0,020 (-4,38) -0,018 (2,25)
1/TU1 i 0,019 (1,28)

I Pt -0,057 (13,14)
i67 0,031 (4,74)
konstant 0,031 (6,97) -0,031 (2,06) -0,028 (-1,71) -0,019 (0,75)
R2 0,97 0,96 0,96 0,98
a% 0,63 0,73 0,79 0,58

2
XF 32,28 [0,000] 4,62 [0,328] 2,84 [0,58] 20,31 [0,00]
FChow 3,80 [0,021] 0,58 [0,68] 0,44 [0,78] 1,34 [0,29]
Variablene er forklart i teksten; A er differensoperatoren. Li og L2 er identisk med M4 og

M2 hos Johansen (1995a, Tabell 4), med unntak av en ubetydelig forskjell for ledighetsraten U,
se vedlegg A. t-verdier i parentes til høyre for estimatene; R2 er den Multiple

korrelasjonskoeffisienten; a% er prosentvist residualt standardavvik;

x2F og FChow er tester for stabilitet over perioden 1991-94, se teksten.

Solidaritet og lønnsvekst

(1) Awci t = -0, 21	 - pit-i -	 + 0, 324 Api t -I- 0, 461 Acpt_i -I- 0,557 Ant

- 0,596 Aht + 0,006 1/U,2 + 0,012 1/U 1

- 0, 052 DU Mt + 0, 031.

der-sampel, slik at det ikke lenger
gjør seg gjeldende en konflikt mellom
god forklaringsevne (sterk konveks)
og prognoseevnen (log-lineær) slik
tilfellet var for Johansens data. Av-
snitt 5 konkluderer.

2 SOLIDARITETSALTERNATI-
VETS EFFEKT PÅ EKSISTE-
RENDE RELASJONER FOR-
LØNNSVEKSTEN I INDUS-
TRIEN
Johansen (1995) er den mest opp-

daterte og tilgjengelige empiriske un-
dersøkelsen av norske industriløn-
ninger. Johansen bruker et årlig data-
sett fra 1964 til 1990 til blant annet å
teste konkurrerende modeller som ble
estimert i tidligere studier på 1980-
tallet. Både Inntektsutvalget (NOU
(1988)) og (Sysselsettingsutvalget
(1992)) la avgjørende vekt på en sd-
kalt Phillips-kurve modell, som inne-
bærer en entydig likevektsledighet
(ohovedkursledighet»), jf også Stolen
(1993). Dette valget var kontroversi-
elt, fordi flere studier på kvartalsdata
hadde konkludert med forkastning av
Phillipskurven, se Jansen og Nymoen
(1994) for en oversikt. Et hovedresul-
tat hos Johansen er at hypotesen om
en strukturelt bestemt ohovedkursle-
dighet» forkastes også på hans årlige
datasett.

En annen problemstilling som Jo-
hansen ser nøye på, er valget av funk-
sjonsform for arbeidsledighetsraten
(U). Her konkluderer han med at det
er funksjonsformen som er lagt til
grunn i de offentlige utredningene,
1/U2, som beskriver dataene best.
Dette innebærer at Johansens lønns-
kurve er sterkt ikke-lineær, dvs at
krumningen på lønnskurven er mer
konveks enn det for eksempel en log-
lineær spesifikasjon (ln (U)) tilsier.
Den sterke krumningen i lønnskurven
impliserer at effekten av redusert ar-
beidsledighet på lønnsveksten er langt
mindre ved høye enn ved lave nivåer
påarbeidsledigheten. Johansen finner
at lønnskurven flater ut ved cirka 3
prosents (registrert) ledighetsnivå.

Ligning (1) viser vår re-estimering
av Johansens foretrukne modell
(M4),

Likningen er også vist i Tabell 1, i ko-
lonnen merket L 1 , som dokumenterer
«t-verdier», føyningsmål og tester av
stabilitet. Li reproduserer modell M4
i Tabell 4 i Johansen (1995) nesten
perfekt.

I likning (1) er vekstraten i de no-
minelle lønnskostnadene (Awci t) den
avhengige variabelen (A er differens-
operatoren mens A symboliserer pre-
dikert verdi). Vi ser at lønnsomheten i
industrien, målt med den laggede
lønnsandelen, (wci-pi-yi) s_ i , er en svært
viktig forklaringsvariabel. Johansen
finner empirisk støtte for at denne
lønnsandelen er en stasjonær variabel,
som innebærer kointegrasjon mellom
faktorinntektsdeflatoren (pi), produkti-
vitet (yi) og lønnskostnaden (wci).
Denne kointegrasjonsegenskapen er i
overensstemmelse med hovedkursteo-
rien, som sier at på lang sikt er lønns-
andelen i konkurranseutsatt sektor
konstant, jf Aukrust (1977). Det at den
laggede lønnsandelen inngår statistisk

signifikant (jf Li i tabell 1), med en
numerisk sett stor koeffisient, bekrefter
kointegrasjon og viser at nominell
lønnstilpasning er én mekanisme som
bidrar til å holde lønnsandelen om-
kring et likevektsnivå.

Stramheten på arbeidsmarkedet på-
virker lønningene gjennom både årets
og forrige års arbeidsledighetsrate
(U), begge på formen 1/U2. Modell
(1) inneholder også klare lønnsdri-
vende kortsiktseffekter av økte pro-
duktpriser, målt med Apis, og kon-
sumpriser, Acp t_ i , økt arbeidsgiverav-
gift, AT1 t, og redusert arbeidstid, Ah t .
økte produktpriser på industriproduk-
ter (Api) gir, alt annet likt, økt lønn-
somhet for industrien, som gir grunn-
lag for lønnsøkninger uten at kapital-
avkastningen må reduseres. Den esti-
merte koeffisienten til veksten ar-
beidsgivereravgiftssatsen gjenspeiler
at satsøkninger ikke umiddelbart har
blitt kompensert med redusert time-
fortjeneste for arbeiderne. Elastisite-
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Figur 1: 1-stegs prediksjoner, med 95% prediksjonsintervaller for modell Ll.

ten til arbeidstidsvariabelen reflekte-
rer at arbeidstidsreformer i stor grad
er blitt gjennomført med lønnskom-
pensasjon. Endelig bruker Johansen
en dummy-variabel (DUMt) for
lønnsstoppen i 1979 og lønnslovene i
1988 og 1989. Den er satt lik 1 i 1979
og 1988, 0,5 i 1989 og 0 ellers.

Li er stabil over estimeringsperio-
den, jf Johansen (1995, Figur 2). X 2i-,-
og F chow i Tabell 1 gir informasjon
om modellens stabilitet i perioden
1991-1994, altså fire år utover Johan-
sens estimeringsperiode. Prediksjons-
testen X2F - sammenligner modellens
residualvarians i estimeringsperioden
med residualvariansen i post-sampel
perioden. Nullhypotesen er at alle pa-
rametrene i modellen, restleddsvari-
ansen inkludert, er identiske i estime-
ringsperioden og post-sampel perio-
den. Chow-testen er en annen (F-for-
delt) observator for samme nullhypo-
tese. Begge testene forkaster hypote-
sen med klar margin og antyder at Jo-
hansens modell (M4) ikke predikerer
lønnsveksten på 90-tallet særlig pre-
sist. Figur 1 avslører at det dreier seg
om en signifikant overprediksjon av
lønnsveksten. Figuren viser faktisk
og predikert lønnskostnadsvekst for
årene 1991-94, sammen med 95 pro-
sents prediksjonsintervall.

En kan med dette si at modell Li
bryter sammen når dataene inkluderer
nittiårene. Isolert sett støtter sammen-

Ragnar Nymoen,
Cand. oecon fra 1984,
er førsteamanuensis

ved Sosialøkonomisk institutt
og spesialrådgiver i

Norges Bank

bruddet av modell Li hypotesen om at
solidaritetsalternativet har medført et
strukturelt brudd i lønnsdannelsen.
Dersom partene i arbeidslivet har opp-
ført seg annerledes de siste årene, ved
at de har tatt større makroøkonomiske
hensyn og holdt seg til moderasjonslin-
jen, er det ikke unaturlig at Johansen-
modellen overpredikerer lønnsveksten
i denne perioden. Feilprediksjonen er
konsistent med at det har skjedd skift i
(ikke modellerte) inflasjonsforvent-
ninger (Lucas kritikken). Andre mu-

lige årsaker til den betydelige overpre-
dikeringen kan imidlertid være utelatte
variable eller uheldig valg av funk-
sjonsform for en eller flere forklarings-
variabler i lønnsrelasjonen. At slike
forhold kan ha betydning, indikeres av
at modellen overpredikerer allerede i
1991 og 1992.

Det finnes også separat informasjon
som indikerer at en skal være forsiktig
med å tolke prognosefeilene i Li som
«bevis» på at solidaritetsalternativet
har hatt en sterk lønnsmodererende ef-
fekt. Som vi har sett utfører Lindquist
og Naug (1996) stabilitetstester for in-
dustrilønnsrelasjonen i SSBs kvartals-
vise makromodell KVARTS. Unders0-
kelsen viser at KVARTS-likningen
overhodet ikke viser tegn på ustabilitet
i perioden 1990(1)-1994(4). Det er
verdt å merke seg at denne perioden
ikke var med i samplet da modellen
fOrst ble estimert. Lønnsrelasjonen for
industri, bygg og anlegg i Norges
Banks modell RIMINI synes også A'
være autonom overfor solidaritetsalter-
nativet. Dette er illustrert i Figur 2,
som viser faktisk og predikert lønns-
vekst som årlig rate, med tilhørende
prediksjonsintervall på 95 prosents
nivå. Lønnsrelasjonen er estimert for
perioden 1968(1) til 1990(4). Figuren
viser ingen systematisk overpredike-
ring av lønnsveksten på 90-tallet i RI-
MINI-lønnsrelasj onen. 6

Både KVARTS' og RIMINI s
lønnsrelasjoner betinger på faktisk
prisvekst. Derfor kan begge modeller .,
i likhet med Johansens relasjon, gjø -

res til gjenstand for Lucas-kritikken.
Men relevansen av denne kritikken
bekreftes altså ikke, fordi disse mo-
dellene har parametre som er stabile i
årene med «regimeskiftet». Dette in-
dikerer at årsaken til sammenbruddet
av Li ligger et annet sted enn i feilak-
tig utelatelse av (rasjonelle) forvent-
ningsvariable. 7

6 Det estimerte residuale standardavviket for
denne modellen er 1,01% ,altså en god del
høyere enn i Johansens Li (0,63%). Prog-
nose-testene X 2,(16) = 9,6 og F chow

(16,71) = 0,51(p-verdier: 0,88 og 0,94).
7 Videre analyse av Li bekrefter dette: Tes-

ting tyder på at Apit er både svakt og sterkt
eksogen i denne modellen. Super-eksogeni-
tet understøttes av den høye graden av stabi-
litet over perioden 1964-90.
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3 ALTERNATIVE MODELLER
PÅ JOHANSENS DATASETT
En vesentlig forskjell mellom Jo-

hansens modell og KVARTS/RIMINI
er funksjonsformen til arbeidsledighe-
ten. En mulig kilde til feilspesifikasjon
i Johansens modell, over prognose-pe-
rioden, er nettopp at det negative
lønnspresset som følge av høy ledig-
het i 1991-1994 ble større enn det 1/U 2

gir mulighet til å fange opp. I relasjon
L2 i tabell 1 har vi derfor erstattet
1/U t2 og 1/U1 2jmed u t_ 1 .1n(Ut_ i ) som
er funksjonsformen i RIMINIs lønns-
relasjon. 8 Standardavviket til L2 er
høyere enn for L 1 , somgj enspeiler at
Johansens foretrukne modell omslut-
ter modeller med log-ledighetsrate. I
test-perioden 1991-1994 blir vurde-
ringen annerledes: Ingen av de to sta-
bilitetstestene av L2 er signifikante.
Ved å forandre funksjonsformen får vi
en modell med langt bedre post-sam-
pel egenskaper. 9 Med unntak av koef-
fisienten foran arbeidsgiveravgiften, er
estimatene på de øvrige koeffisientene
lite påvirket av hvilken ledighetsvaria-
bel som benyttes.

Modell L3 illustrerer samme egen-
skap: Her brukes logaritmen til den
totale ledighetsprosenten (dvs regis-
trerte ledige og personer på personret-
tede ordinære arbeidsmarkedstiltak, i
prosent av arbeidsstyrken), dette er en
variabel som ikke inngår i modell Li.
Sammenlignet med L2 føyer L3 enda
litt dårligere, men Figur 3 viser at pre-
dikert lønnsvekst treffer den faktiske
lønnsveksten svært godt. Valg av
funksjonsform for arbeidsledigheten
har altså stor betydning for modellens
prediksjonsegenskaper. Både L2 og
L3 tyder derfor på at den sterke ikke-
lineariteten i Li impliserer for lite
press nedover på lønningene ved
1990-tallets ledighetsnivå.

Ovenfor refererte vi at Lindquist og
Naug (1996) fant høy grad av stabilitet
i KVARTS likningen i perioden med
solidaritetsalternativ. Denne modellen
benytter AKU ledighet (UAKu) i stedet
for registrert ledighet. For det andre er
krumningen av lønnskurven også her
mer moderat enn i Ll, i og med at
funksjonsformen for ledighetsleddet er
1/(1+UAKu)2 . Dersom vi erstatter de to

1/U2-leddene i Li med 1/(1 +
UAKU )2t-1' finner vi at også denne funk-
sjonsformen forbedrer prediksjonse-
genskapene: Riktignok overpredikeres
lønnsveksten for hvert enkelt år i peri-
oden 1991-1994, men de formelle sta-
bilitetstestene er insignifikante. 10

Siden 1/U2 gir best føyning i esti-
meringsperioden, mens ln(U) gir best
prognoseegenskaper, kan det se ut
som vi står overfor et valg mellom
fOning til historiske data og predik-
sjonsevne. Relasjon L4 i tabell 1 kan
ses som et alternativ til lønnsrelasjo-
nene Li -L3. «Arbeidsledighetsdelen»
i denne likningen benytter begge de to
konkurrerende funksj onsformene,
men nå for den totale ledighetsprosen-
ten (TU), som inkluderer arbeidsmar-
kedstiltakene. I tillegg har vi innført
nye dummy-variable: IP t er en litt
annen utforming av dummyen for
lønnsstoppen i 1979 og lønnslovene i
1988-89. Den er satt lik 1 i 1979 (pris-
og lønnsstopp), 0,5 i 1980 (lavt over-
heng), 1 i 1988 (1. lønnslov) og 0,5 i
1989 (2. lønnslov). i67 t er en dummy-
variabel som er satt lik 1 i 1967 og
null ellers. Dette er begrunnet i store
omlegginger av avgiftssystemet i for-
bindelse med innføring av Folketryg-
den i 1967. En stor arbeidsgiverav-
giftsøkning i 1967, med tilhørende
høyere lønnskostnader, gjør at dum-
my-variabelen blir signifikant positiv
— arbeidsgiveravgiftssatsen blir insig-
nifikant, og er derfor utelatt fra L4. Vi
ser at disse to dummyene får konse-
kvenser for signifikansen av de to ar-
beidsledighetsmålene: 1/TU2, med t-
verdi på 1,28, er ikke lenger signifi-
kant, mens tu t_ i er klart signifikant.
Dette er motsatt resultat av Johansen,
som fant at modeller med den kva-
drerte og inverse ledighetsprosenten
omsluttet modeller som er log-lineære

ledighetsleddet. Dersom vi utelater
den insignifikante 1/TU2 fra L4, blir
det estimerte standardavviket 0,59%,
samtidig som ingen av prediksjonstes-
tene lenger er signifikante. 11

4 EN NY LØNNSRELASJON
Forrige avsnitt viste at det, ved å

foreta små endringer, var mulig å for-
mulere en lønnsrelasjon som føyer

dataene like godt som Johansens
foretrukne modell, samtidig som den
ikke viser tegn til et strukturelt brudd
i perioden 1990-1994. I dette avsnit-
tet forfølger vi denne muligheten et
stykke videre, ved å modellere indu-
strilønningene ved hjelp av et litt an-
net datasett, som er dokumentert i
Evjen og Langset (1997). De viktig-
ste forskjellene fra Johansens datasett
er:

1. Vi tar for oss industri og bergverk,
mens Johansen modellerte et rent
industriaggregat.

2. Både produsentpris og produktivi-
tet er basert på bruttoproduktet i
basisverdi. Johansen bruker brut-
toprodukt i markedsverdi til å be-
regne produktiviteten, mens pro-
dusentprisen er operasjonalisert
med faktorinntektsdeflatoren.

3. Vi introduserer omfanget av ar-
beidsmarkedsprogrammene og
kompensasjonsordningen i ar-
beidsløshetstrygden som egne for-
klaringsvariable for lønnsveksten.

For vårt formål går det ut på ett om
en modellerer industrilønningene
eller lønningene i det noe bredere ag-
gregatet som inkluderer bergverk. For
eksempel vil alle resultatene i forrige
avsnitt være uforandret dersom vi
byttet ut venstresidevariabelen med
lønnsveksten i industri og bergverk.
Punkt 2 er derimot vesentlig: Både
produktiviteten og produsentprisin-
deksen beregnet ut i fra bruttoprodukt
i basisverdi, avviker i ikke ubetydelig
grad fra Johansens variable yit og pit .
Vi tror det er viktig at produktivitets-
målet er minst mulig påvirket av av-
giftsystemet, og dette leder oss til å

8 Inneværende års (log transformerte) ledig-
hetsrate er en insignifikant forklaringsvaria-
bel, dette er i overensstemmelse med Johan-
sens resultater for samme spesifikasjon.

9 I prinsippet kunne de insignifikante fore-
cast-testene skyldes at L2 føyer dårligere
over estimeringsperioden (jf at •?5% øker).
Slik er det ikke: Selve prognosefeilene er
markert mindre for L2.

lo X 2F (4) = 6,68 [0,15] og F chow (4,20) = 0,87
[0,50]. Med et residualt standardavvik på
0,76 føyer denne likningen litt bedre enn
L3.
Stabilitetstestene gir X 2,(4) = 7,28 (0,12)

°g F Chow (4,19) = 0,90 (0,48).
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(1995) viser at den såkalte velferdsef-
fekten av tiltakene trekker i retning
av at økt akkommodasjon virker
lønnsdrivende, mens en jobb-konkur-
ranse effekt virker i motsatt retning.
Med denne funksjonsformen for tilta-
kene er det hensiktsmessig å bruke
logaritmen til samlet ledighetsrate
(tu) som den primære ledighetsvaria-
belen, jf. Nymoen et al. (1997). 12 En-
delig inkluderer vi et «kvadrert in-
verst ledd» (1/TU2) av samme type
som hos Johansen, men basert på den
totale ledighetsraten.

Likning (3) viser vår foretrukne
modell på dette nye datasettet. 13 Før
vi sammenlikner det økonomiske inn-
holdet i denne modellen med Johan-
sens resultater, kommenterer vi ob-
servatorene som er rapportert under
selve likningen. Vi ser for det første
at både R2 og det estimerte prosent-
vise standardavviket /4:\5% indikerer
betydelig bedre føyning for denne
modellen enn for noen av likningene i
tabell 1, til tross for at estimeringspe-
rioden nå inkluderer også 1991-
1994. 14 På den annen side er det flere
forklaringsvariable i (3) enn i noen av
modellene i tabell (3).

En første indikasjon på at (3) har
stabile parametere gis av to av Han--
sens (1992) tester for parameter usta-
bilitet, som rapporteres sammen med
likning (3): Stab0(1) tester stabilite-
ten av det residuale standardavviket
(o) alene. Stab (10) tester den sam-P,0
mensatte hypotesen om stabilitet av I3

og hele settet av regresjonskoeffisien-
ter p. Vi ser at ingen av testene
overskrider sine 5% kritiske verdier,
som er oppgitt i hakeparentes sam-
men med testverdiene, under likning
(3) • 15 Det viser seg at heller ingen av

12 Motivasjonen er at disse funksjonsformene
tillater testing av et rikere sett av hypoteser
om tiltakenes effekt. Men bruken av TUt

kan selvsagt også motiveres mer direkte,
med at den er en bedre indikator på press i
arbeidsmarkedet enn den åpne ledighetsra-
ten.

13 Modellen er hentet fra Nymoen et al.
(1997).

14 Den modellerte lønnssatsen er så lik den Jo-
hansen modellerer at denne sammenlik-
ningen er meningsfull.

15 De kritiske verdiene er hentet fra Tabell 1 i
Hansen (1992).

måle bruttoproduktet i basisverdi. For
å tydeliggjøre disse forskjellene fra
Johansens datasett bruker vi i det føl-
gende p og pr som symboler for loga-
ritmene til produsentpris og produkti-
vitet (til forskjell fra pi of yi oven-
for). Logaritmen til den nominelle ti-
melønriskostnaden benevnes heretter
WC.

Punkt 3 ovenfor innebærer at vi
også trekker inn helt nye forklarings -
variable, som Johansen ikke tok i be-
traktning, blandt annet omfanget av
arbeidsmarkedstiltakene. På samme

måte som for ledighetsraten, er det
mange aktuelle funskjonsformer for
tiltaksvariabelen. Vi følger Nymoen,
Rødseth, Raaum og Wulfsberg (1997)
og benytter
(2)	 amo = ln(1— AMO),

hvor

AMO= 
	antall personer på programmer
samlet antall personer på programmer og åpen ledighet

dvs akkommoderingsgraden. Okt ak-
kommoderingsgrad betyr altså lavere
verdi på amo. Fortegnet på effekten
av amo på lønnsveksten er ubestemt
fra teorien. Raaum og Wulfsberg
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Hansen-testene for de enkelte koeffi-
sientene er signifikante, slik at lik-
ningen fremstår som stabil, på tross
av at det residuale standardavviket er
mindre enn 0,5% av det gjennom-
snittlige nivå et på den årlige lønns-
veksten.

(wct cpti ) = -0, 03 + 0, 461 {0, 52(p + pr), -
	(0,008)	 (0,031)

- 0,344 dhrt+ 0,081 rprt_ i - 0,023 tut

	(0,091)	 (0,011)	 (0,003)

+ 0, 068 Aamot+ 0, 028 1/TUt2_ 1 + 0, 042 i67,
	(0, 017)	 (0, 008)	 (0, 006)

- 0,252 (wct-, -	 -	 0,060 I Pt

	(0, 022)	 (0, 004)
Metode: MKM T = 31 [1964 - 1994], 1:0 = 0, 986, ô- = 0, 491%
tEc, = -11,6 Stab,(1) = 0,25 [0.5] Stab p 0- ( 10) = 2,01 (2,54]

	X)(2) = 0, 44 FAR (1, 20) = 2, 14	 FHET:, (17, 3) 0, 17

De andre testobservatorene som
rapporteres for likning (3) er
FAR(1 ,20) for 1. ordens residual auto-
korrelasjon, FHET,x2 (17 ,3) for hetero-
skedastisitet i form av kvadrerte re-
gressorer og Xk (2) for normalitet av
residualene, jf Doornik og Hendry
(1996). Endelig rapporterer vi tEcm ,
som er t-verdien til koeffisienten til
den laggede lønnsandelen. Vi tolker
den her som en test for fravær av spu-
riøs regresjon, som foreslått av Kre-
mers, Ericsson og Dolado (1992). Be-
hovet for å teste kointegrasjons-
egenskapen oppstår fordi vi inklude-
rer nivåvariable som, selv om de er på
rateform, er så autokorrelerte at de
godt kan betraktes som variable som
domineres av stokastiske trender, jf.
Nymoen (1988). Basert på Mac-
Kinnon (1991) benytter vi -4,06 som
5% kritisk verdi. Vår observerte tErm
på -11,6, indikerer dermed kointegra-
sjon mellom lønnsandel, ledighetsrate
og kompensasjonsgrad.

I utgangspunktet modellerte vi no-
mine/1 lonskostnadsvekst, på samme
måte som i Tabell 1, men for industri
og bergverk (Awct). Modell (3) er
imidlertid en reallOnnslikning. Dette
betyr at dynamisk homogenitet er en
egenskap som ikke forkastes når den
testes: 16 Dynamisk homogenitet vil
si at elastisitetene til prisvekstvaria-
blene summerer seg til 1, og at den
langsiktige reallønnskurven som kan
avledes fra (3) derfor ikke avhenger
av inflasjonsraten. En annen data-ak-
septabel restriksjon gjelder vekstra-
tene for bruttoproduktdeflatoren og
produktivitet. Elastisitetene er pålagt
å være like, slik at lønningene reage-
rer likt på inntektsvekst, uavhenging

av om den skyldes pris (p) eller pro-
duktivitet (pr). I tråd med med Auk-
rust-modellen, kan vi kalle p + pr
«hovedkursen», som altså inngår
både på tilvekstformen A 2(p + pr) t og
via den laggede lønnsandelen. Gjen-
nomsnittet 0,5 -6.2(p + pr), innebærer
en glatting av de årlige vekstratene og
at bare mer manifistert inntektsvekst
tillates å slå ut i lønningene.

Vi ser at den kortsiktige homogeni-
teten gjelder hovedkursen og lagget
inflasjon, det vil si Acp t_ i og ikke
Acp t. Tabell 1 viser akkurat den
samme trege reaksjonene på inflasjo-
nen. Tatt bokstavelig, betyr denne
egenskapen at lønnstakere venter ett
år med å motta (delvis) kompensa-
sjon for økte levekostnader. Denne
tolkningen bekreftes imidlertid ikke
av studier på kvartalsdata, der det
gjør seg gjeldende en signifikant
kompensasjonseffekt i løpet av fire
kvartaler, jf. Nymoen (1989a). Derfor
virker det som om tidsaggregeringen,
fra kvartal til år, medfører en for
langsom overveltning av konsumpris-
vekst i lønninger. En alternativ for-
klaring på at Acp t ikke er signifikant
går på estimeringsmetode: Dersom vi
brukte forventet inflasjon i år t: Aci4
og estimerer med instrumentvariabel
metoden (IV), så ville vi få estimert

en positiv koeffisient for den variabe-
len. Det viser seg imidlertid at IV es-
timering bare returnerer en liten og
insignifikant koeffisient for AcK. En
variant av denne tilnærmingen er å
gjøre som Rødseth og Holden (1990)
og konstruere en «institusjonelt» be-
stemt dataserie for forventet inflasjon,
ut i fra den informasjon som er til-
gjengelig før og under (de sentrale
forhandlingene). Når en slik variabel
legges til likning (3), som så estime-.
res med MKM (etter først å ha opphe-
vet restriksjonen på Acpt4), oppnår
den en estimert elastisitet på 0,17,
med t(18) =1,7. De estimerte koeffisi-
entene til Acp t_ i og A2(p + pr) t_ i er
nesten uforandret i fra (3).

Arbeidstidsvariabelen (Ahrt) fun-
gerer på samme måte som hos Johan-
sen, og reflekterer den direkte lønns-
kompensasjonen som blir gitt i for-
bindelse med arbeidstidsforkortel-
sene i 1964, 1968, 1969, 1976 og
1987. 17 En innvending en ofte møter

t(20) =-1,61, testen gjennomføres ved å re-
estimere (3) med MKM, etter at vi har
«sluppet fri» koeffisientene til Acp t_ i og Ap e .

17 Denne arbeidstidsvariabelen tar hensyn til at
det er forskjellige arbeidstidsordninger for
skift- og dagarbeidere. Den er derfor ikke
identisk med den variabelen Johansen bru-
ker.

(3) A
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Figur 5: Rekursive estimater for 1/TU og 1-steg fram residualer: Med tut (likning
(3)), overst; og uten tut , nederst.

er at disse lønnsrelasjonene utelukker
at kostnadskrevende arbeidstidsrefor-
mer kan ha virkelig langsiktige effek-
ter på lønningene. Som drøftet i Ny-
moen (1989b) er det en nær sammen-
heng mellom restriksjonen på ar-
beidstidsvariabelen (ingen nivåeffekt,
av hrt_ i ) og selve lønnsandelsformu-
leringen i (3): Selv om det gis lønns-
kompensasjon som medfører at års-
lønna er uforandret på kort sikt, så vil
en arbeidstidsreduksjon medføre et
fall i årsverksproduktiviteten som vil
presse ned timelønnssatsen. Etter-
hvert vil den initiale lønnskompensa-
sjonen derfor forvitre. Dersom elasti-
siteten av årslønna med hensyn på
produktiviteten er lik 1, vil det på
lang sikt ikke være noen spor av
lønnskompensasjonen. Virkelig lang-
siktige lønnseffekter av arbeidstids-
forkortelser må derfor komme via økt
timeverksproduktivitet eller via end-
ringer i arbeidsledigheten.

En ny variabel i (3) i forhold til Ta-
bell 1 er kompensasjonsgraden i ar-
beidsløshetstrygden (rprt4), som på-
virker lønningene positivt. En tolk-
ning av dette er at redusert velferds-
tap ved å bli ledig fører til lavere
søkeintensitet blant de som er uten
jobb og dermed til økt press i arbeids-
markedet. I motsetning til hva tilfellet
er for de andre variablene i likning

(3), er signifikansen av rprt_ i ikke ro-
bust på tvers av likninger med og
uten dynamisk homogenitet. For eks-
empel, dersom vi opphever restriksjo-
nen som gir dynamisk homogenitet
og inkluderer et såkalt lønns-kile
ledd, blir rprt_ i insignifikant mens
kile-leddet oppnår en signifikant elas-
tisitet. Modellen blir da svært lik flere
modeller som er estimert på kvartals-
data, for eksempel Nymoen (1989a),
med en langsiktselastistet på 0,50 for
både hovedkurs og konsumprisindek-
sen. Vi foretrekker likevel (3), særlig
fordi dynamisk homogenitet er en at-
traktiv egenskap.

Vi er kommet fram til «arbeidsmar-
kedsdelen» av (3), som i tillegg til lo-
garitmen til den totale ledighetspro-
senten (tu t), også inkluderer 1/TUt24 ,
altså Johansens foretrukne funksjon-
form for ledigheten, og en kortsiktsef-
fekt av akkommodasjonsvariabelen,
dvs Aamo t. Den positivt estimerte
elastisiteten til Aamo t betyr at økt ak-
kommodasjon fører til redusert lønns-
press. Dette står i kontrast til Calmfors
og Forslunds (1991) resultat om
lønnsdrivende effekter av arbeidsmar-
kedstiltak i Sverige. Men funnet støt-
tes av paneldata resultatene for Norge
i Raaum og Wulfsberg (1995), som i
tillegg finner en signifikant nivå-effekt
av arbeidsmarkedsprogrammene.

I forhold til Johansen (1995) er det
et nytt funn at begge de to okonkurre-
rende» funksjonsformene for ledig-
hetsraten er signifikante og har stabile
estimerte koeffisienter. Resultatet be-
tyr at modellen impliserer en Ions-
kurve som er swat bratt ved lave le-
dighetsnivå (1/TOt1 dominerer), samti-
dig som den ikke blir helt flat ved 90-
årenes ledighetsnivå (tu dominerer).
Resultatet har likhetstrekk med Johan-
sen (1997), som finner indikasjoner på
et «knekkpunkt» i en logaritmisk funk-
sjonsform, ved omtrent 1,5% ledighet.

En forklaring på at tidligere studier
på årsdata har konkludert med at den
«kvadrert inverse» funksjonsformen
for ledighetsprosenten utkonkurrerer
den log-linære er at den sterke kon-
veksiteten hjelper til å forklare årene
med tosifret lønnsvekst på midten av
1970-tallet. Men, nettopp fordi den
kvadrert inverse «finstiller» modellen
til å forklare 1970-tallet godt, er det
en fare for at funksjonsformen medfø-
rer parameterustabilitet, som vil bli
avdekket i det øyeblikk ledigheten
vokser over et visst nivå. Denne tolk-
ningen er konsistent med den tilsyne-
latende konflikten mellom foning og
prognoseegenskaper som vi fikk de-
monstrert i avsnitt 3. Likning (3) gjør
det mulig å teste denne tolkningen, si-
den den inkluderer begge de to kon-
kurrerende funksjonsformene for le-
dighetsraten. Figurene 4 og 5 illustre-
rer: Øverst i Figur 4 vises den rekur-
sivt estimerte ledighetselastisiteten i
modell (3). Nedre del viser den
samme sekvensen med estimater, men
for en (feilspesifisert) modell som ute-
later 1/TUt2_ 1. At den nedre grafen er
like stabil som den øvre skyldes en
kombinasjon av at korrelasjonen mel-
lom ln (TU t) og 1/TUt.2.4 er stabil over
den perioden grafen dekker og at
1/TUt24 betyr lite for lønnsveksten
over den samme perioden. Dermed
får vi også forklart hvorfor modeller
som er log-lineære i ledigheten kan
predikere forholdsvis godt over perio-
den 1990-94, slik som RIMINI mo-
dellen i Figur 2 og L3 i Tabell 1

La oss nå betrakte den estimerte
koeffisienten til den kvadrert inverse
av den totale ledigheten, i modell (3)
og tilsvarende koeffisient i en modell
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som utelater ln(TU) t. Figur 5 viser
den rekursive koeffisienten og 1-stegs
residualene med tilhørende standard-
avvik. Igjen viser den øvre delen re-
sultatene for likning (3), mens de to
nedre grafene er for den feilspesifi-
serte modellen. Ustabiliteten som ute-
latelsen av ln(TU)t forårsaker er som
vi ser ødeleggende for kvaliteten av
modellen som bare inkluderer det
kvadrert inverse leddet.

5 OPPSUMMERING OG KON-
KLUSJON
Vi finner ingen støtte for at inn-

tektspolitikken under solidaritetsal-
ternativet har hatt en selvstendig og
signifikant effekt på lønnsdannelsen i
industrien. Ustabiliteten i Johansens
(1995) modell over perioden 1990-
1994, som ved første øyekast støtter
hypotesen om atferdsendring, forkla-
res med at denne modellen har lav au-
tonomigrad, på grunn av en sterk
ikke-linearitet i lønnskurven. Denne
konklusjonen støttes for det første av
at industrilønnsrelasjonene i både
KVARTS og RIMINI har stabile
parametre over perioden 1993(1)-
1994(4). For det andre presenterte vi
en ny lønnsrelasjon på årsdata, som
inkluderer både Johansens funksjons--
form og den mer moderate log-trans-
formasjonen av ledigheten og som
har svært stabile parametre. Denne
modellen gir en klar rollefordeling til
de to indikatorene for press i arbeids-
markedet: Johansens funksjonsform
hjelper til å forklare lønnsveksten i
perioder med lav ledighet, bedre enn
det vi oppnår ved bare å benytte log-
formen. Den log-lineære transforma-
sjonen er på den annen side helt av-
gjørende for å oppnå en modell som
er stabil på 1990-tallet.

Solidaritetsalternativet har vært be-
skrevet som et forsøk på å drive
igjennom en kollektiv fornuft der po-
enget var at både lønns- og prisvek-
sten skulle ned. Ifølge denne forståel-
sen ble den lavere lønnsveksten på
1990-tallet godtatt i forventning om
at dette skulle lede til lavere pris-
vekst. 18 Dersom dette er riktig betyr
det at inntektspolitikken i de siste
årene har vært ført under en spesiell

forutsetning, nemlig at lønnsdannel-
sen er preget av framoverskuende og
rasjonelle inflasjonsforventninger.
Den høye graden av stabilitet over
«intervensjonsperioden», som kj en-
netegner flere av de lønnsrelasjoner
vi har sett på ovenfor, innebærer en
tilbakevisning av at dette har vært en
virkningsfull politikk: Enten har det
ikke funnet sted noe skift i inflasjons-
forventningene, eller så er ikke lønns-
dannelsen kjennetegnet med rasjo-
nelle forventninger. I det første tilfel-
let er det politikken som ikke har lyk-
kes med å påvirke forventningene, i
det andre tilfellet er det Lucas-kritik-
ken som slår feil.

Analysene i dette notatet gir imid-
lertid ikke grunnlag for en generell
påstand om at solidaritetsalternativet
ikke har påvirket lønningene. Det
gjenstår mange kanaler som inntekts-
politikken kan ha virket igjennom.
For det første er det godtgjort at de
sentraliserte oppgjørene i 1988 og
1989 bidro til lav lønnsvekst i disse to
årene. Siden dette bidro til avdempet
konsumprisvekst, er det også klart at
lønnslovene har hatt effekt i noen tid
utover 1988 og 1989. Det er fullt mu-
lig å tolke disse oppgjørene som en
del av den solidariske inntektspolitik-
ken, selv om betegnelsen solidaritets-
alternativet er formelt knyttet til sys-
selsettingskommisjonen i 1992. En
annen kanal som politikken kan ha
virket gjennom er oppgjørene i of-
fentlig sektor, som har vært moderate
som en del av det inntektspolitiske
opplegget. En tredje mulighet er at
solidaritetsalternativet har forhindret
en nedbrytning av det eksisterende
mosteret for lønnsdannelse i indus-
trien (altså vår tolkning T2). Vurde-
ringen av denne muligheten må nød-
vendigvis bli av mer spekulativ ka-
rakter, men den motsies i hvert fall
ikke av estimeringsresultatene som
viser at satsingen på arbeidmarkeds-
tiltak faktisk har dempet lønnsvek-
sten istedet for å virke lønnsdrivende.

A Datadefinisjoner
For årene 1964-1990 er kilden for

WC/, VI, PI, Ti, H og DUM Johansen
(1995). For perioden 1990-1994 er Y/

oppdatert ved å dividere nasjonalreg-
skapets fastpristall for bruttoproduk-
tet i industrien til markedsverdi, med
utførte timeverk for sysselsatte i in-
dustrien. Den forlengete serien er en
indeks, 1990 = 1, på samme måte
som hos Johansen (1995). Time-
lønnskostnaden WC/ er beregnet fra
nasjonalregskapet ved å dividere
lønnskostnaden i millioner kroner
med utførte timeverk. PI er oppdatert
med den faktorinnteksdeflatoren for
industri og bergverk som benyttes i
Statistisk Sentralbyrås modell
KVARTS. H og DUM er forlenget
med nuller for årene 1991-1994.

Arbeidsløshetsratene U og TU er
hentet fra Evjen og Langset (1997)
for hele perioden 1964-1994. U er an-
tall registrert ledige dividert på ar-
beidsstyrken i Arbeidskraftsunders0-
kelsen (AKU). TU er er den samlede
ledigheten, registrert ledige pluss til-
taksplassei7(sysselsettingstiltak og ar-
beidsmarkedskurs) dividert med
AKU arbeidsstyrken. Arbeidsledig-
hetsraten i Johansen (1995) benytter
en arbeidsstyrke som er beregnet ut i
fra Nasjonalregskapets tall for sam-
lede årsverk, noe som forklarer den
lille forskjellen mellom parameteres-
timatene i Li og L2 i Tabell 1 i av-
snitt 2 og Johansens modeller M4 og
M2.

Dataene som er benyttet i avsnitt 4
er dokumentert i Evjen og Langset
(1997).
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AKTUELL KOMMENTAR

BJØRN E. NAUG:

Har Solidaritetsalternativet endret
lønnsdannelsen i norsk industri? 1

rtikkelen benytter en
Økonometrisk modell for

norske industri-
lønninger basert på

kvartalsdata fra 1966-1992
til å teste om Solidaritets-
alternativet har endret
lønnsdannelsen i industrien.
Ingen av parametrene i
lønnsrelasjonen endres nev-
neverdig når estimeringspe-
rioden utvides med data for
1993 og 1994. Dette indike-
rer at Solidaritetsalternativet
ikke representerer et regime-
skifte i industrilonnsdannel-
sen. Den lave lønnsveksten
på forste halvdel av 1990-tal-
let forklares med at lønn-
somheten i industrien utvik-
let seg svakt, at inflasjonen
var lav og at arbeidsledighe-
ten økte sterkt fra 1987 til
1993. Sysselsettingsutvalgets
anbefaling om lave lønnstil-

legg var i stor grad begrun-
net med disse forholdene. En
kan derfor ikke uten videre
tolke resultatene som støtte
for en hypotese om at Solida-
ritetsalternativet ikke har
virket. Snarere er et «solida-
ritetsalternativ» hva en
kunne vente ut fra historiske
erfaringer og situasjonen i
norsk økonomi på begynnel-
sen av 1990-tallet.

1. INNLEDNING
Solidaritetsalternativet har spilt en

sentral rolle i regjeringens økono-
miske politikk etter at Sysselsettings-
utvalget la fram sin innstilling høsten
1992. Et hovedelement i Solidaritets-
alternativet er at inntektspolitisk sam-
arbeid mellom myndighetene og par-
tene i arbeidslivet skal sikre lave
lønnstillegg og derigjennom styrke
norsk industris kostnadsmessige kon-
kurranseevne. Den relativt moderate
veksten i industrilønningene etter
1992 blir ofte tolket som at Solidari-
tetsalternativet har virket godt. Første
halvdel av 1990-tallet var imidlertid
preget av lav prisstigning, dårlig
lønnsomhetsutvikling i industrien og
(inntil 1993) økende arbeidsledighet.
Ut fra historiske erfaringer ville disse
forholdene gitt lav industrilønnsvekst
også uten en eksplisitt formulert inn-
tektspolitikk. Det er imidlertid en ut-
bredt oppfatning at Solidaritetsalter-
nativet kan ha endret lønnsdannelsen
på en slik måte at lønnsveksten de
siste årene har blitt lavere enn det tid-
ligere erfaringer skulle tilsi. Følgende
sitater illustrerer dette:

• «Den moderate lønnsveksten vi
har sett de siste årene kan være et
tegn på at det har skjedd en en-
dring i lønnsdannelsen.... Lønns-
veksten er blitt lavere enn det his-
toriske erfaringer tilsier i alle de
tre årene 1993-1995.» Penger og
kreditt 2/95, side 133*.

▪ «Særlig er det usikkert om lønns-
relasjonene i disse modellene
(norske makroøkonometriske mo-
deller) gir en riktig representasjon
av de mekanismer som har gjort
seg gjeldende for lønnsdannelsen
de siste årene. Gjennom det inn-
tektspolitiske samarbeidet sikter
en jo nettopp mot å endre atferden

lønnsdannelsen slik at en unngår

nye runder med svekket kostnads-
messig konkurranseevne.» Nasjo-
nalbudsjettet for 1997, side 22. Se
også Dyvi et al. (1996).

I denne artikkelen tester vi en nullhy-
potese om at Solidaritetsalternativet
ikke har endret lønnsdannelsen i in-
dustrien mot alternativhypotesen om
at industrilønnsdannelsen er endret og
at industrilønnsveksten de siste årene
(derfor) har vært lavere enn hva histo-
riske data skulle tilsi. For å utføre tes-
ten benytter vi den økonometriske re-
lasjonen for industrilønninger i
KVARTS. 2 Denne likningen innehol-
der ingen separate effekter av Solida-
ritetsalternativet og skal overvurdere
lønnsveksten i industrien etter 1992
dersom alternativhypotesen er riktig.

2. LØNNSVEKSTEN I NORSK
INDUSTRI BELYST VED
KVARTS

Ifølge KVARTS avhenger industri-
lønningene i hovedsak av bruttopro-
duktprisene og produktiviteten i in-
dustrien (som begge sier noe om lønn-
somheten i produksjonen), prisene på
konsumvarer og arbeidsledighetsra-
ten. 3 Lønningene er homogene av
grad én i bruttoproduktpriser og kon-
sumpriser på lang sikt og langsiktig
homogene av grad én i produktivitets-
nivået. Likningen er estimert på data
fra det gamle kvartalsvise nasjonal-
regnskapet for perioden 1966.1-
1992.4. Det gamle regnskapet gir ikke
data lenger fram enn til 1994.4. Kvar-

Artikkelen er basert på avsnitt 2 i Lindquist
og Naug (1996). Takk til ikdne Cappelen og
Knut Mourn for gode kommentarer.

2 KVARTS er en makroøkonometrisk kvar-
talsmodell for norsk økonomi utviklet i Sta-
tistisk sentralbyrå, se Hove og Eika (1994).

3 Industribegrepet som ligger til grunn for
lønnsrelasjonen ekskluderer raffinerte olje-
produkter.
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talsvise nasjonalregnskapstall etter ny
standard er foreløpig bare ført tilbake
til 1993, mens nye årstall i skrivende
stund er ført tilbake til 1988. Det er til
dels betydelige avvik mellom gamle
og nye veksttall for produktivitet og
bruttoproduktpriser i industrien, og
lønnsrelasjonen kan ikke forventes '6.
være robust overfor disse datarevisjo-
nene. Dataseriene fra de nye regnska-
pene er ikke lange nok til at det er me-
ningsfullt å estimere en ny lønnslik-
ning på disse. Vi har derfor kun be-
nyttet tall fra det gamle kvartalsvise
nasjonalregnskapet i den økonome-
triske testen. Følgelig er det et viktig
forbehold ved analysen at den kunne
gitt et annet resultat om vi hadde be-
nyttet konsistente tidsserier for hele
perioden 1966-1996. Dette forbehol-
det diskuteres nærmere nedenfor.
Figurene 1-3 viser den årlige veksten
i industrilønningene mot veksten i
henholdsvis bruttoproduktpriser, pro-
duktivitet og konsumprisindeksen for
perioden 1990-1994. Som det fram-
går av figurene 1-2, var årene 1990-
1994 preget av svak lønnsomhetsut-
vikling i industrien. 4 Videre viser fi-
gur 3 at prisstigningen var lav og av-
takende i denne perioden. Disse for-
holdene førte (ut fra industrilønnsre-
lasjonen i KVARTS) til lave lønnstil-
legg, men figurene viser at lønnsvek-
sten gjennomgående var høyere enn
veksten i bruttoproduktpriser, pro-
duktivitet og konsumpriser. Lønnsre-
lasjonen impliserer også at den sterke
Økningen i arbeidsledigheten fra 1987
til 1993 bidro sterkt til lav lønnsvekst
i perioden 1990-1994.

Bjorn E. Naug, Cand. oecon
fra 1991, er forsker i
Statistisk sentralbyrå

Som omtalt foran, er det mulig at
Solidaritetsalternativet har endret
lønnsdannelsen og at lønnsveksten i
1993 og 1994 derfor ble lavere enn
det historiske erfaringer skulle tilsi.
Lønnsrelasjonen, som er uten sepa-
rate effekter av Solidaritetsalternati-
vet, skulle da: a) få svakere føyning
når sampelet utvides med observasjo-
ner etter 1992, b) overpredikere
lønnsveksten fra 1992 til 1994, og c)
få skift i én eller flere parametre etter
1992. Det er spesielt grunn til å tro at
konstantleddet og sesongdummyvari-
abelen for 2. kvartal (som fanger opp
virkninger av lønnsoppgjør) kan ha
fått negative skift. Solidaritetsalterna-
tivet kan imidlertid også ha endret
lønnsdannelsen ved å gjøre lønning-
ene mindre følsomme overfor fakto-
rer som erfaringsmessig fører til økt
lønnsvekst (særlig redusert ledighet
og bedret lønnsomhet) og mer føl-
somme overfor forhold som gir la-

vere lønnsvekst (spesielt økt ledighet
og svekket lønnsomhet).

For å undersøke dette nærmere, es-
timerte vi lønnsrelasjonen rekursivt.
Vi startet estimeringen i 1968.1 og un-
dersøkte de rekursive estimatene når
vi estimerte med data til og med
1994.4. 5 Vi fikk da følgende resultater:

• Standardavviket ble på 1,36 når vi
stanset estimeringen i 1992.4 og
1,32 når vi estimerte med data til
og med 1994.4. Føyningen ble
altså bedre når vi inkluderte data
for 1993 og 1994, og disse data-
ene ble altså ikke benyttet ved
konstruksjon av modellen.

• Konstantleddet lå stabilt på 0,62-
0,63 i alle estimeringer med slutt-
punkt i perioden 1992.4-1994.4
(vurdert mot et standardavvik på
0,12-0,13). Kvartalsdummien for
2. kvartal hadde en koeffisient lik
0,019 i alle disse estimeringene.
Også de øvrige estimatene var (for
praktiske formal) konstante.

• Lønnsnivået i 1994.4 overpredike-
res med knapt 1 prosent når lik-
ningen estimeres med data til og
med 1992.4 og simuleres dyna-
misk ut 1994. Avviket mellom fak-
tisk og beregnet lønnsnivå i
1994.4 er langt fra å være statistisk
signifikant på vanlige testnivåer.

4 Det sterke prisfallet på industrielle råvarer
fra 1989 til 1994 er en viktig forklaring på
den svake utviklingen i bruttoproduktpri-
sene.

5 Rekursive estimater viser tidsutviklingen i
estimatene når startperioden for estimeringen
holdes fast og sampelet utvides med én og én
observasjon.
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Vi finner altså ikke støtte for en hypo-
tese om at Solidaritetsalternativet har
endret lønnsdannelsen i norsk indus-
tri. Den relativt lave lønnsveksten i
1993 og 1994 kan med andre ord for-
klares med de økonomiske variablene
som er inkludert i lønnsrelasjonen.

Et mulig forbehold ved denne kon-
klusjonen er at aktiv inntektspolitikk
kan ha endret industrilønnsdannelsen
Or 1993, ved at Solidaritetsalternati-
vet kan sees på som en videreføring
av den politikken som ble ført på be-
gynnelsen av 1990-tallet (jf. Evjen og
Nymoen (1997)). Resultatene blir
imidlertid helt tilsvarende de som er
presentert foran om vi ser på perioden
1990.1-1994.4. 6

Et annet forbehold ved analysen er
at vi kun tester for virkninger av Soli-
daritetsalternativet på lønnsdannelsen
til og med 1994. En kan argumentere
for at det først er i perioden 1995-
1996 — da lønnsomheten i industrien
økte sterkt og ledigheten viste markert
nedgang — at Solidaritetsalternativet
virkelig ble satt på prøve. Nasjonal-
budsjettet for 1997 og Dyvi et al.
(1996) rapporterer beregninger sona
viser at likningen for industriløn-
ninger i MODAG klart overvurderer
veksten i industrilønningene i 1995 og
1996. Disse beregningene er imidler-
tid basert på tall fra det nye nasjonal-
regnskapet. I lys av de store datarevi-
sjonene omtalt tidligere, er det ikke
overraskende at en lønnsrelasjon sona
er estimert på tall fra det gamle nasjo-
nalregnskapet får problemer når den
benyttes på data fra nytt regnskap,
selv om en korrigerer konstantleddet.
Beregningene omtalt i nasjonalbud-
sjettet for 1997 og i Dyvi et al. (1996)
kan derfor ikke uten videre tolkes som
støtte til en hypotese om at Solidari-
tetsalternativet eller andre forhold har
endret lønnsdannelsen i norsk indus-
tri. Beregninger på industrilønnsrela-
sjonen i KVARTS og nye nasjonal-
regnskapstall gir en overvurdering av
lønnsveksten i industrien med kun 0,5
prosentpoeng i 1995, mens industri-
lønnsveksten i 1996 undervurderes
med 0,2 prosentpoeng. Avviket mel-
lom faktisk og beregnet lønnsvekst i
1995 er ikke spesielt stort vurdert mot
lønnsrelasjonens føyning over estime-

ringsperioden. Beregningene gir der-
for ikke særlig støtte til hypotesen om
at Solidaritetsalternativet har endret
lønnsdannelsen i industrien.

En annen mulig innvending mot
vår analyse er at resultatene kan være
følsomme overfor valget av modell
for industrilønningene. Evjen og Ny-
moen (1997) viser at den foretrukne
likningen i Johansen (1995) overvur-
derer lønnsveksten på 1990-tallet
sterkt. De finner imidlertid at en for-
bedret versjon av Johansens modell
og likningen for industrilønninger i
RIMINI er autonome overfor Solida-
ritetsalternativet. Evjen og Nymoen
(1997) benytter også tall fra det
gamle nasjonalregnskapet og tester
derfor ikke for eventuelle skift i
lønnsdannelsen etter 1994.

3. AVSLUTNING OG
DISKUSJON

Resultatene presentert i denne artik-
kelen og i Evjen og Nymoen (1997)
indikerer at Solidaritetsalternativet
ikke har endret lønnsdannelsen i norsk
industri i forhold til hvordan den har
fungert tidligere. En mulig tolkning av
dette resultatet er at Solidaritetsalter-
nativet ikke har fort til lavere lønns-
vekst i industrien enn hva utviklingen
i lønnsomhet, konsumpriser og ar-
beidsledighet uansett ville gitt. Det at
industrilønnsveksten i 1993 og 1994
synes å være i samsvar med det en
kunne forvente ut fra historiske erfa-
ringer, impliserer imidlertid ikke at
Solidaritetsalternativet var uten selv-
stendig betydning. Sysselsettingsut-
valgets anbefaling om lav lønnsvekst
var i stor grad begrunnet med at ledig-
heten hadde økt sterkt, at industriens
kostnadsmessige konkurranseevne var
blitt for svak, samt at lav vekst i kon-
sumprisene muliggjorde reallønnsøk-
ninger med lave nominelle tillegg. Et
«solidaritetsalternativ» er således hva
en kunne vente ut fra situasjonen i
norsk økonomi på begynnelsen av
1990-tallet og tidligere erfaringer om
hvordan lønnsomhet, prisstigning og
arbeidsledighet påvirker industriløn-
ningene. En alternativ tolkning av re-
sultatene er derfor at Solidaritetsalter-
nativet har representert en videref0-

ring av inntektspolitiske tradisjoner i
Norge, som er innbakt i lønnsrelasjo-
nen. Uten Solidaritetsalternativet
kunne en derfor fått et brudd i den his-
toriske sammenhengen mellom indus-
trilønninger, lønnsomhet, inflasjon og
ledighet, med den konsekvens at
lønnsveksten i industrien ville blitt
høyere i årene 1993-1996 enn hva som
faktisk ble tilfelle. Resultatene her og i
Evjen og Nymoen (1997) tyder imid-
lertid på at Solidaritetsalternativet ikke
har virket så lønnsdempende som det
ble lagt opp til, siden en med Solidari-
tetsalternativet har siktet mot å bringe
lønnsveksten i industrien ned på et la-
vere nivå enn hva historiske erfaringer
skulle tilsi.

Et viktig forbehold ved analysen er
at vi ikke har testet om lønnsdannel-
sen er endret etter 1994 på en tilfreds-
stillende måte. Den nåværende data-
situasjonen tillater ikke en slik test.
Beregninger på KVARTS indikerer
imidlertid at det heller ikke i 1995-
1996 var skift i industrilønnsdannel-
sen av betydning.

Til slutt er det grunn til å under-
streke at våre resultater ikke implise-
rer at lønnsdannelsen i norsk industri
vil være uendret i tiden framover.
Uttalelser fra Yngve Hågensen i
Arbeiderbladet 25/11-1996 indikerer
at lønnskravene fra LO de neste fire
årene vil bli svært moderate selv om
arbeidsledigheten igjen skulle komme
ned på et (etter norske forhold) lavt
nivå. Dette kan i så fall representere et
skift i industrilønnsdannelsen i forhold
til hvordan den har fungert historisk.
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<<Prognosearbeid i Finansdepartementet», So-
sialOkonomen 50, nr. 10, 16-23.
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Hove, S.I. og T. Eika (1994): «KVARTS: Mo-
dellen bak prognosene», Økonomiske analy-
ser 9/94, 33-46.
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ves», Oxford Bulletin of Economics and Sta-
tistics 57, 229-247.

Lindquist, K-G. og B.E. Naug (1996): Makr00-
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6 Dummyvariable for inntektsregulerings-
lovene i 1988-1989 hindrer oss i å sjekke
parameterstabiliteten lenger tilbake.
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Kommentar:
Solidaritetsalternativet og
lønnsdannelsen
Av Kyrre Aamdal,
Finansdepartementet

I dette nummer av Sosialøkono-
men publiseres to artikler som under-
søker om Solidaritetsalternativet har
endret lønnsdannelsen i norsk øko-
nomi (Evjen og Nymoen, og Naug).
Begge artiklene analyserer lønnsrela-
sjoner for industrien for å se om Soli-
daritetsalternativet har ført til struktu-
relie brudd i lønnsdannelsen. Konklu-
sjonene i begge artiklene er at forfat-
terne ikke finner støtte for hypotesen
om at Solidaritetsalternativet har ført
til en strukturell endring i lønnsdan-
nelsen i norsk industri på 1990-tallet.
Den lavere lønnsveksten de senere
årene kan tilskrives utviklingen i
lønnsomhet, konsumpriser og ar-
beidsledighet. Nedenfor følger noen
kommentarer til disse analysene.

Selv om analysene tester om det
har vært et strukturelt brudd i lønns-
dannelsen på 1990-tallet fram til
1994, påpekes det i begge artiklene at
det kan tenkes at aktiv inntektspoli-
tikk hadde en effekt på lønnsdannel-
sen allerede i perioden før forfatterne
tester for mulige strukturelle skift i
lønnsrelasjonene. Det henvises bl.a.
til lønnslovene i 1988 og 1989. Der-
med kan inntektspolitikken som ble
fOrt tidligere ha påvirket lønnsutvik-
lingen i en del av datamaterialet som
inngår i den estimerte lønnsrelasjo-
nen som brukes for å teste for stabili-
teten i lønnsrelasjonen etter 1990.
Dette vil isolert sett trekke i retning
av mindre støtte for et skift i lønns-
dannelsen etter 1990.

De resultatene som presenteres i de
nevnte artiklene skiller seg ikke ut fra
Finansdepartementets tidligere an-
slag. Men de to artiklene vurderer
ikke effekten av Solidaritetsalternati-
vet i 1995 og 1996. Begrunnelsen i

artiklene er at hovedrevisjonen av
Nasjonalregnskapet gjør at data-
grunnlaget ikke kan føres fram lenger
enn ut 1994. Nasjonalregnskapstall
etter ny standard er bare ført tilbake
til 1988. Det er et generelt problem
med økonometriske analyser av
lønnsdannelsen at hovedrevisjonen
av nasjonalregnskapstallene ikke er
fOrt langt nok tilbake samtidig som
viktige størrelser ble betydelig endret.
Naug refererer i sin artikkel til bereg-
ninger på industrilønnsrelasjonen i
KVARTS med nye nasjonalregn-
skapstall hvor avvik mellom faktisk
og beregnet lønnsvekst i 1995 og
1996 ikke er særlig store. Modell-
beregninger som er gjort i Finansde-
partementet viser derimot at det er
spesielt for 1995 og dels i 1996 at
lønnsrelasjonen i MODAG klart
overpredikerer timelønnsveksten i
industrien. For 1995 gir beregninger
på MODAG, når lønnsrelasjonene
ikke overstyres, en timelønnsvekst i
industrien på rundt 7 pst. Dette er om
lag 2 1 /2 pst. høyere enn den faktiske
timelønnsveksten dette året. Tilsva-
rende gir beregninger for 1996 en
timelønnsvekst i industrien på rundt
6 pst. Det ville være overraskende
om kommende nasjonalregnskapstall
viser en lønnsvekst for industrien
som er vesentlig høyere enn 4 1 /2 pst.
Disse beregningene kan tyde på at
Solidaritetsalternativet gjorde at
lønnsveksten ble lavere enn det den
ellers ville ha vært i 1995 og 1996.

I estimeringer av lønnsrelasjoner
generelt er det slik at arbeidstidsfor-
kortelser betraktes som eksogene, og
gir et hopp i lønnsveksten det året de
innføres. Selv om arbeidstidsforkor-
telser isolert sett ikke påvirker lønns-
utviklingen på lang sikt, virker det
rimelig å anta at arbeidstidsforkortel-
ser kan betraktes som en del av lønns-

dannelsen på kort sikt. Arbeidstids-
forkortelsene både i 1976 og 198 7
kom på toppen av oppgangskonjunk-
turer, og kan ses på som en måte å ta
ut høye lønnskrav på. Estimeringer
som betrakter arbeidstidsforkortelser
som eksogene kan komme til å under-
vurdere det underliggende lønnspres-
set i økonomien i en oppgangskon-
junktur. Dersom inntektspolitikken nå
kan klare å unngå et press i retning av
redusert arbeidstid, vil det være en
klar forbedring i forhold til de to siste
oppgangskonjunkturene i Norge.

I analysen til Evjen og Nymoen
inngår arbeidsmarkedstiltak som en
eksogen forklaringsvariabel. I analy-
sen vil et økt omfang av arbeidsmar-
kedstiltak bidra til lavere lønnsvekst.
I og med at et høyt omfang på ar-
beidsmarkedstiltakene har vært en
viktig del av Solidaritetsalternativet,
underbygger Evjen og Nymoens re-
sultater på dette punktet at dette har
vært en vellykket satsing.

En annen måte å vurdere effekten
av Solidaritetsalternativet på er å
sammenligne hvordan lønnsveksten i
norsk industri har utviklet seg i for-
hold til lønnsveksten i industrien hos
våre handelspartnere i konjunktur-
oppgangene på 70-, 80- og 90-tallet,
jf. Nasjonalbudsjettet 1997. Figuren
under viser at sec langt i denne kon-
junkturoppgangen har ikke veksten i
timelønnskostnadene i norsk industri
Okt i forhold til handelspartnerne.
Dette er en klar forskjell fra utvik-
lingen i de to tidligere konjunktur--
oppgangene. Figuren viser differan-
sen mellom den akkumulerte veksten
i timelønnskostnader i industrien i
Norge og hos våre handelspartnere
(målt i nasjonal valuta) gjennom
denne og de to forrige konjunktur-
oppgangene. Lønnsstoppen som ble
innført i 1978 forklarer knekken i
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våre lønnsveksten på slutten av 1980-tallet
medførte lovfestede begrensninger i
lønnstilleggene.

Et sentralt element i inntektspoli-
tikken er å bidra til å videreføre et
velkjent trekk ved norsk lønnsdan-

— 18	 nelse, nemlig at lønnsutviklingen i
den konkurranseutsatte sektoren skal
være veiledende for lønnsutviklingen

— 15	 i øvrige sektorer. Dette var et sentralt
siktemål også med Solidaritetsalter-
nativet, og det var viktig å unngå at
høye lønnskrav fra grupper i skjermet

— 12	 sektor skulle motvirke en nedgang i
den nominelle lønnsveksten. Tidlig
på 90-tallet, da lønnsomhetsutvik-
lingen i eksportindustrien var svak,
klarte en nettopp å få moderate opp-
gjør hvor lønnsevnen i denne sekto-
ren ble retningsgivende for andre

6 oppgjør. I nåværende oppgangskon-
junktur, med tilløp til knapphet på ar-
beidskraft i en del områder — særlig i
skjermet sektor — har hensynet til
konkurranseevnen fortsatt veid tungt
i lønnsoppgjørene. Med en sterk vekt-
legging av jevn lønnsutvikling kan
Solidaritetsalternativet ha bidratt til å
dempe lønns-lønns spiraler i norsk
Økonomi så langt i konjunkturopp-
gangen.

21

3

9

o
74/83/94	 75/84/95	 76/85/96

Kilde: Nasjonalbudsjettet 1997

77/86/97

kurven fra 1977 til 1978. Uten lønns-
stoppen ville kurven for oppgangs-
konjunkturen på 70-tallet vært brat-

tere. Da lønnsstoppen ble opphevet i
1980 tok lønnsveksten seg kraftig
opp igjen. Også den sterke relative
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Forskermøtet

Det 19. nasjonale forskermote for
økonomer
Forskermotet for sosial-
Okonomer var i år lagt til
Universitetet i Bergen 6. og
7. januar, og samlet ca. 120
deltakere.

Forskermøtet ble åpnet av rektor
ved Universitetet i Bergen, professor
Jan Fridtjof Bernt, som i sin tale opp-
fordret økonomer til å delta mer ak-
tivt i samfunnsdebatten. Bernt etter-
lyste kritiske økonomer som kunne
utdype og nyansere noen av de øko-
nomiske sannheter som blir postulert
mer eller mindre ukritisk i den offent-
lige debatten.

Temaet for de inviterte bidragene
var helse- og sosialpolitikk. Professor
Alf Erling Risa (Universitetet i
Bergen) startet med et interessant og
engasjerende foredrag om evaluering
i velferdsstaten. Risa påpekte hvor
lite man egentlig vet om hvordan
konkrete velferdstiltak virker, og
klargjorde prinsipielle problemer som
man står overfor i arbeidet med å eva-
luere trygde- og sosialordninger. I til-
legg presenterte Risa en kritisk vur-
dering av konsekvensene av å gå fra
et system basert på universelle vel-
ferdsordninger til et system hvor
overføringene er avgrenset til spesi-
elle målgrupper (behovsprøvde ord-
ninger). Universelle ordninger kan
være en finansiell belastning for sta-
ten; et problem som kan reduseres

ved overgang til behovsprøvde ord-
ninger. Behovsprøvde ordninger vil
imidlertid gi uheldige virkninger ved
at systemet blant annet motiverer folk
til å endre sin atferd for å kvalifisere
seg for denne typen støtte.

Andre dag innledet forskningsleder
Einar Overby (NOVA) med en kritisk
gjennomgang av ulike teorier for
hvorfor offentlige velferdsordninger
eksisterer. Overby argumenterte for at
anvendelse av moderne forsikrings-
teori er den mest fruktbare tilnær-
mingen til dette problemfeltet, hvor
asymmetrisk informasjon og risiko-
aversjon kan gi enkle og robuste for-
klaringer av stabiliteten i velferdspro-
gram, differensieringen av velferds-
mottakere og sammenhengen mellom,
krig, fred og privatisering av offent-
lige velferdsordninger.

Førsteamanuensis Tor Iversen
(Universitetet i Oslo) avsluttet ple-
numsesjonen med et foredrag om
hvorfor det er så vanskelig å utforme
effektive tiltak i helsevesenet. Iversen
ga en interessant redegjørelse for
noen av de mest sentrale styringspro-
blemene man står overfor ved regule-
ring av sykehussektoren. I tillegg pre-
senterte Iversen en analyse av to ulike
ordninger ved tildeling av ressurser
til sykehus; stykkprisfinansiering og
rammetilskudd. Analysen klargjorde
noen problemer ved begge ordning-
ene. Stykkprisfinansiering gir incen-
tiv til innsats, men kan føre til en in-.
effektiv prioritering av ulike behand-

lingsformer; rammefinansiering gir
effektiv prioritering, men kan føre til
mindre samlet innsats fra sykehuset.

De omlag 60 innsendte bidragene
var inndelt i fem parallelle sesjoner,
med stor tematisk spennvidde. Det
ble presentert en rekke interessante
empiriske og teoretiske arbeider i ma-
kroøkonomi, likevektsmodellering,
incentivteori, familieøkonomi, ar-
beidsøkonomi, økonometri, interna-
sjonal økonomi, næringsøkonomi,
jordbruksøkonomi, transportøko-
nomi, offentlig økonomi og normativ
teori.

På generalforsamlingen bestemte
man at neste års forskermøte skal hol-
des på Høgskolen i Molde. Bjørn
Sandvik, Gaute Torsvik og Tore Nils-
sen trer ut av komitéen. Neste års ko-
mité består av Arild Hervik, Olav
Hauge, Bertil Tungodden, Steven
Ongena og Ragnar Nymoen.

Arets festmiddag ble avholdt på
Fløien Folkerestaurant, hvor delta-
kerne kunne nyte den vakre utsikten
over Bergen mens de ble servert en
utsøkt middag. En rekke strålende ta-
ler, som blant annet ga innsikt i nor-
roil mytologi, forskermøtets historie
og Koranens matregler, bidro til å
skape stor stemning blant deltakerne,
og det var en munter gjeng sosialøko-
nomer som tok Fløibanen ned til
Bergen sentrum i nattens mulm og
mørke.

Gaute Torsvik og Bertil Tungodden
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Prisvinneren, førsteamanuensis Bjarne Strøm.

Sosialokonomprisen 1996
Sosialøkonomprisen ble innstiftet

av Sosialøkonomenes Forening i
1989. Inntil 1995 gikk den under nav-
net Forskerprisen. Formålet er å sti-
mulere yngre forskere til å publisere
artikler i Sosialøkonomen og Norsk
Økonomisk Tidsskrift. Det heter i sta-
tuttene blant annet følgende:

§ 2 Prisen gis til den forfatter som i
sin artikkel best forener et høyt
faglig nivå med en god presenta-
sjonsform

§ 4 Dersom artikkelen har flere for-
fattere, deles prisen mellom disse

§ 5 Prisen kan ved behov deles likt
mellom flere artikler av likever-
dig kvalitet

§ 6 Dersom bedømmelseskomitéen
ikke finner kvalifiserte artikler,
deles prisen ikke ut.

Bedømmelseskomitéen har i år be-
stått av professor Victor D. Norman
(NHH), professor Jørn Ratts0
(NTNU) og professor Jan Tore Klov-
land (NHH).

1996-årgangen av Sosialøkonomen
og NOT (inkludert siste nummer for
1995, men ikke 1996) inneholder en
rekke velskrevne og interessante arti-
kler, som spenner over et vidt område
av samfunnsøkonomien: fra fattig-
domsproblemer i U-land til den norske
stats problemer med å bygge opp et pe-
troleumsfond — og fra markedssvikt i
barnehagemarkedet til effisiens i inter-
nasjonale finansmarkeder. Komitéen
kom derfor nokså raskt til den konklu-
sjon av § 6 (ingen kvalifiserte artikler)
ikke kommer til anvendelse. Prisen vil
i år derfor utdeles for 8. gang.

Selv om det kunne være fristende å
dele prisen mellom flere av de mange
gode bidrag til Sosialøkonomen og
NOT har komitéen likevel kommet til
at det er én artikkel som peker seg ut.

Årets prisvinner har forfattet en
meget velskrevet og klargjørende ar-
tikkel, som diskuterer et svært aktuelt
tema. Dette spørsmålet angår oss
både som skatteytere og som konsu-
menter av offentlige tjenester. Artik-
kelen inneholder en oversikt og

tisk analyse av argumenter for og
imot fri lokal beskatningsrett i kom-
munene. Den tar utgangspunkt i en
enkel modell for kommunal tilpas-
ning under fri beskatningsrett og dis-
kuterer så fire typer av argumenter for
en sentralisert finansiering av kom-
munesektoren: lokal byråkratimakt,
skattekonkurranse, eksistens av kom-
munale fagforeninger og fordelings-
argumenter. Artikkelen gir en evalue-
ring av gevinster og kostnader ved
ulike fiskale systemer for offentlig
virksomhet på lokalplanet, spesielt
spørsmålet som graden av mobilitet
av lokale skattebaser, lokal fagfore-
ningsmakt og byråkratikontroll som
er av sentral betydning. Forfatteren
drøfter disse problemstillingene på en
balansert måte, hvor både forskjellige
teoretiske innfallsvinkler og empi-
riske erfaringer blir gjort til gjenstand
for en grundig analyse.

;Vets vinnerartikkel heter «Argu-
menter for og imot fri lokal beskat-
ningsrett» og er publisert i Norsk
Økonomisk Tidsskrift nr. 2, 1996.
Det er en stor glede å overrekke pri-
sen 1 — som er en sjekk på kr. 10.000
og det grafiske blad «For lenge siden»
av H.M. Buflod — til årets prisvinner,
førsteamanuensis Bjarne Strøm ved
Institutt for sosialøkonomi, Norges
Teknisk-Naturvitenskapelig Universi-
tet i Trondheim.

For komitéen
Jan Tore Klovland

NHH

Prisen blir finansiert av De Eldre Herrers
Fond.

SOSIALØKONOMEN NR. 2 1997 	 27



ARTIKKEL
PER MATHIS KONGSRUD:

Forstår vi prisdannelsen i
boligmarkedet? 1+ vilke drivkrefter ligger bak

prisutviklingen i boligmarkedet?
Og hvilken betydning har de

enkelte forklaringsfaktorene for
boligprisutviklingen på kort og lang
sikt? Disse problemstillingene forsøkes
belyst i denne artikkelen ved å ta
utgangspunkt i modelleringen av
boligprisdannelsen i MODAG, RIMINI
og BUMOD2. Disse tre modellene kan på
mange måter sies å representere ulike
tilnærminger til modelleringen av
boligprisdannelsen. Det er klare
fellestrekk, men også vesentlige
forskjeller mellom de tre modellene,
både når det gjelder de helt kortsiktige
og de mer langsiktige egenskapene.
Til slutt kommenteres utsiktene for
boligprisene de nærmeste par årene.

1 INNLEDNING

Prisutviklingen på bruktboliger omfattes med stor in-
teresse, bl.a. fra långivere, boligeiere og fra aktører som,
skal kjøpe eller selge bolig. Boligprisutviklingen er imid-
lertid også interessant ut fra en makroøkonomisk syns-
vinkel:

—Utviklingen i boligprisene kan gi informasjon omkring
konsumentenes forventninger, og kan således være en
ledende indikator for aktivitetsnivået i økonomien.

—Endringer i boligprisen er av stor betydning for ver-
dien av konsumentenes boligkapitalbeholdning, og
dermed også for konsumentenes totale formue. For-
muesomvurderinger vil i sin tur kunne påvirke hus-
holdningenes konsum. Både MODAG og RIMINI in-
neholder slike formueseffekter på konsumet. I MO-
DAG vil f.eks. en 10 pst. realvekst i boligprisene bidra
til å øke konsumet med 3/4 pst. i løpet av en 2-års peri-
ode.

—Prisene på bruktboliger er med på å bestemme hvor at-
traktivt det er å sette igang med nybygging av boliger.
På denne bakgrunnen kan utviklingen i bruktboligpri-
sene gi viktige signaler om hvordan nybyggingen vil
utvikle seg framover.

—Boligprisutviklingen er av stor betydning for sikkerhe-
ten bak husholdningenes boliggjeld, og dermed også
for faren for tap i finansinstitusjonene.

Siden utviklingen i boligprisene synes å være av såvidt
stor makroøkonomisk betydning, blir det viktig å ha et
visst grep om hvilke faktorer som i særlig grad ligger bak
prisutviklingen på bruktboliger. I denne artikkelen nær-
mer en seg dette ved for det første å få fram hvilke forkla-
ringsfaktorer som benyttes i bestemmelsen av boligpri-
sutviklingen i de tre modellene MODAG, RIMINI og

Det er forfatteren, og ikke Finansdepartementet, som er ansvarlige for
de synspunkter som hevdes i artikkelen. Takk til kollegaer i Statistisk
sentralbyrå, Norges Bank og Finansdepartementet for kommentarer
til utkast til denne artikkelen.

2 MODAG og RIMINI, som er utviklet henholdsvis i Statistisk sentral-
byrå og Norges Bank, er begge makroøkonomiske modeller som be-
skriver utviklingen i norsk økonomi. MODAG benyttes bl.a. av Fi-
nansdepartementet i arbeidet med makroøkonomiske framskriv-
ninger. BUMOD er en modell som gir en detaljert beskrivelse av ut-
viklingen kun i boligmarkedet. Modellen er utviklet av Norges Bygg-
forskningsinstitutt og sosialøkonomisk institutt ved Universitetet i
Oslo.
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Per Mathis Kon gsrud,
Cand. oecon fra Universitetet

i Oslo, 1995, er førstekonsulent
i økonomiavdelingen i
Finansdepartementet

Figur 1
Tilbud og etterspørsel i boligmarkedet på kort sikt

Boligpris

RPB OL

Tilbud

A

Etterspørsel 

H'	 Antall boliger

BUMOD. For det andre forsøker en å
få fram hvilken betydning forkla-
ringsfaktorene er tillagt i de ulike
modellene. På dette punktet har en
imidlertid valgt å avgrense gjennom-
gangen til en sammenlikning av så-
kalte interimmultiplikatorer 3 . Til slutt
drøftes MODAG-modellens progno-
ser for den videre boligprisveksten.
Artikkelen er bygget opp slik: i av-
snitt 2 gis det en kort teoretisk moti-
vasjon, i avsnittene 3-5 presenteres
de tre modellene og i avsnitt 6 gis det
en oversikt over interimmultiplikato-
rene. Avsnittene 2-5 er kun tatt med
for å danne en bakgrunn for gjen-
nomgangen i avsnitt 6, og er ikke
ment å gi noe fullstendig oversikt
over emnene.

2 TEORETISK BAKGRUNN

I teorimodellene for boligmarkedet tas det som oftest ut-
gangspunkt i en situasjon med et homogent boligmarked
med fri prisdannelse (se f.eks. Rødseth (1987)). Mar-
kedsløsningen på et hvert tidspunkt kan da illustreres
som i figur 1. Tilbudet angir her den totale boligbehold-
ningen, som antas konstant på kort sikt. Over tid endres
imidlertid boligbeholdningen som følge av nybygging og
avgang av boliger. Etterspørselen etter egen bolig angir
den aggregerte etterspørselen fra konsumentene. Denne
vil kunne endres betydelig også på helt kort sikt, enten
som følge av endringer i betalingsvilligheten eller som
følge av endringer i forventet bokostnad.

Boligprisene vil på ethvert tidspunkt tilpasse seg slik
at boligmarkedet klareres. Løsningen for boligprisen vil
måtte være slik at bokostnaden blir lik betalingsvillighe-
ten for den marginale konsument, og denne betingelsen

er satt opp i likning (1). I likning (2)
defineres bokostnaden, som består av
alternativkostnaden ved å sitte med
kapital bundet i bolig, skattefordel,
forventet prisgevinst og driftskostna-
der. Den momentane løsningen for
boligprisen framkommer da av lik-
ning (3), hvor boligtilbudet

Gjennomgangen over trekker fram
følgende faktorer som drivkrefter bak
den kortsiktige boligprisutviklingen
(2-3 år):

— Betalingsvilligheten til den margi-
nale konsument. Betalingsvillighe-
ten vil generelt avhenge av dagens
inntekts- og formuessituasjon og
av preferansene. I tillegg vil for-
ventninger om fremtidig inntekts-
utvikling, og oppfatningen av usik-
kerheten knyttet til denne utvik-
lingen, ha betydning. Konsumente-
nes forventninger vil kunne endres

på relativt kort sikt, og kan dermed bidra til betydelige
kortsiktige svingninger i betalingsvilligheten.
Skattefordelen knyttet til å plassere formuen i egen bo-
lig. Skattefordelen er et resultat av at både formues-
skatten og inntektsskatten reduseres når kapitalen

3 Interimmultiplikatorene viser effekten på boligprisen av partielle skift
i de enkelte forklaringsvariablene. For MODAG og RIMINI betyr
dette at en kun sammenlikner boligprisrelasjonene og ikke resultatene
fra fullstendige modellsimuleringer. For eksempel vil en renteendring
både ha direkte effekter på boligprisen gjennom at den inngår som en
egen variabel i boligprisrelasjonen, men den vil også gi opphav til fol-
geeffekter gjennom den totale modellen. Disse følgeeffektene vil
kunne være forskjellige i MODAG og RIMINI og dette fanges altså
ikke opp i interimmultiplikatorene. Motivasjonen for å fokusere på
interimmultiplikatorene er dels at en har et avgrensningsbehov fordi
MODAG og RIMINI begge er store og tildels svært forskjellige mo-
deller, og dels at BUMOD kun er en modell for boligmarkedet hvor
de omtalte følgeeffektene eventuelt måtte legges inn eksogent.

Matte klipp utforutsettes historisk gitt. Denne løsningen
er vist som punktet A i figur 1.

(1)BV m (H' ) = BK	
(3) RPBOL BV

m (11)+S+Ve —D

( 2)BK = R-RPBOL — S — V e + D	 R

Symbolforklaring (kun realstørrelser):

BVm
	

Betalingsvillighet marginal konsument
H'
	

Boligkapitalbeholdning
BK
	

Bokostnad
RPBOL Boligpris
R
	

Realrente
Skattefordel

ye	 Forventet realprisgevinst
D
	

Driftskostnader

SOSIALØKONOMEN NR. 2 1997
	

29



	0,7 	 0,5

	

-1,6	 0,0

	

0,2	 0,0

	

1,0	 1,0

	

0,0	 0,5 5)

0,0
-1,0

0,0
-1,0

6)

0,7. 7)

Boligpriser
plasseres i egen bolig, sammenliknet med alternative
kapitalplasseringer. Skattefordelen avhenger bl.a. av
boligprisen4, skattetaksten på boliger og rentenivået.

—Forventet reell boligprisgevinst. Denne størrelsen
framkommer som avviket mellom kjøpspris og konsu-
mentenes oppfatning av hva som er et mer langsiktig
normalnivå for boligprisen. Denne gevinsten, eller ta-
pet, fordeles over den tiden en sitter med boligen.
Realrenten. Realrenten (tilnærmet lik nominell rente
fratrukket inflasjonstakten) inngår i alternativskost-
nadsleddet og er dermed en svært viktig variabel i be-
stemmelsen av boligprisen.

—Konsumprisveksten. Endret konsumprisvekst vil på
kort sikt kunne medføre endringer i bl.a. realrenten.
Dette vil igjen føre til endringer i den reelle boligpri-
sen.

I drøftingen over skilles det ikke mellom aktive og pas-
sive deltakere i boligmarkedet. Et slikt skille kan imidler-
tid være fornuftig når en skal drøfte hvilke faktorer som
ligger bak den helt kortsiktige boligprisutviklingen. Det
fordi endringer i konsumentenes forventninger antakelig
spiller en vesentlig rolle på kort sikt, samt at slike «for-
ventningseffekter» synes å gjøre seg gjeldende både på
tilbuds- og etterspørselssiden. Endringer i konsumente-
nes forventninger vil kunne påvirke både mengden av ak-
tive etterspørrere og mengden av boliger som legges ut
for salg. Dermed vil en forventet boligprisoppgang kunne
bidra til økt etterspørsel, uten at antall boliger som legges
ut for salg øker tilsvarende. Dette kan f.eks. skje ved at
enkelte konsumenter som anskaffer seg ny bolig ønsker å
vente med å selge sin gamle, eller at enkelte etterspør
flere enn en bolig ut fra et rent investeringsmotiv. Det vil
derfor kunne være en tendens til at forventninger om
prisoppgang eller -nedgang på kort sikt fører til overvekt
av henholdsvis kjøpere eller selgere i boligmarkedet, noe
som igjen er av betydning for bestemmelsen av den mar-
ginale konsumenten.

En undersøkelse av Nordvik (1993) tyder på at konsu-
mentenes forventninger ikke bygger på noen grunnleg-
gende forståelse av hvordan boligmarkedet fungerer, men
at de først og fremst dannes ut fra trender i boligmarkedet
(såkalte adaptive prisforventninger). I så fall vil økte bo-
ligpriser kunne bidra til forventninger om ytterligere pris-
vekst, som i sin tur vil kunne trekke boligprisene videre
opp. Slike effekter kan føre til større kortsiktige utslag i
boligprisene enn det mer grunnleggende forhold skulle
tilsi.

Over tid vil utviklingen i bruktboligprisene slå ut i ny-
byggingen av boliger, og dermed også i boligbehold-
ningen. Denne tilbudssideeffekten vil på mellomlang og
lang sikt bidra til å dempe utslagene i boligprisene. På
lang sikt vil bygge- og tomtekostnadene, samt nivået på
husbanksubsidiene, bestemme nivået på boligprisene. Si-
den tilgangen på tomter i gitte avstander fra befolknings-
sentra er et begrenset gode, vil faktorer på etterspørselssi-
den også på lang sikt være med å bestemme boligprisene.

På denne bakgrunnen virker det rimelig at f.eks. inntekts-
veksten både har kortsiktige og langsiktige effekter på
boligprisnivået.

3 MODAG

MODAG er en makroøkonomisk modell som er utviklet i
Statistisk sentralbyrå (for en gjennomgang av MODAG
se f.eks. Cappelen (1992), Bowitz og Holm (1993) eller
B owitz og Holm (1994)). Denne modellen benyttes bl.a.
av Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå i utar-
beidelsen av makroøkonomiske prognoser. Tabell 1 opp-
summerer hvilke forklaringsvariable som inngår i bolig-
prisrelasjonen i MODAG, samt de tilhørende langtidse-
lastisitetene. Disse langtidselastisitetene angir det pro-
sentvise utslaget i nominell boligpris på lang sikt som
følge av partielle skift i forklaringsvariablene i boligpris-
relasj onen.

Tabell 1 Langtidselastisiteter for nominell boligpris 1 )

MODAG RIMINI BUMOD

Disponibel realinntekt 2)

Nominell lånerente 3)
Skattesats kapitalinntekt 4)

Konsumprisvekst 2)

Reell bruttogjeld 2)

Arbeidsledighetsrate 3)

B oligkapitalvolum 2)

Reelle byggekostnader og
husbanksubsidier 1 8)

1) Langtidselastisitetene viser kun effekten av partielle skift i de en-
kelte forklaringsvariablene i boligprisrelasjonen (her kalt «direkte»
effekter). Virkninger gjennom den samlede modellen er altså ikke
inkludert.

2) Vekstraten er økt med 1 prosentpoeng det første året og beholdt som
i referansebanen for årene etter.

3) Okt med 1 prosentpoeng for alle år i prognoseperioden.
4) Skattesatsen er økt fra 28 til 29 pst. for alle år i prognoseperioden.
5) Dersom en tar hensyn til den endogene bestemmelsen av bruttogjel-

den vil langtidselastisiteten bli lik 0 i RIMINI.
6) Denne variabelen inngår i BUMOD, men har effekter også via inn-

tektssiden. Skiftet blir derfor ikke sammenliknbart og er utelatt i ta-
bellen.

7) Konsumprisen inngår ikke som en egen variabel i BUMOD. Skiftet
er utført ved at realrenten er redusert med 1 prosentpoeng det første
året (ellers uendret).

8) I BUMOD er det de reelle byggekostnadene med fratrekk for gjen-
nomsnittlig husbanksubsidium siste fem år som skal bestemme den
langsiktige realprisen på boliger.

På bakgrunn av den teoretiske gjennomgangen i avsnitt
2, vil en forvente at boligprisrelasjonen inneholder både
variable som inngår i bestemmelsen av konsumentenes
betalingsvillighet og i bestemmelsen av bokostnaden.
Forklaringsvariable som disponibel realinntekt, nominell
lånerente, skattesats for kapitalinntekt og konsumprisin-

4 Skattefordelen avhenger av boligprisen, slik at en strengt tatt burde
skrive S=S(RPBOL) på høyre siden i likning (3). Likning (3) er der-
for ikke på redusert form.
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deksen inngår da også i boligprisrelasjonen i MODAG 5 . I
tillegg er også husholdningenes reelle bruttogjeld inklu-
dert, men denne variabelen har kun kortsiktige effekter
på boligprisen. Utviklingen i husholdningenes reelle
bruttogjeld kan tenkes å fange opp bl.a. endringer i hus-
holdningenes forventninger omkring framtidige inntekts-
forhold, siden husholdningenes låneopptak til en viss
grad må antas å bygge på slike forventninger. Når det
gjelder de mer langsiktige egenskapene, så merker en seg
at boligbeholdningen ikke er inkludert, og dermed heller
ikke bidrar til å dempe boligprisveksten på lang sikt. Hel-
ler ikke bygge- og tomtekostnadene inngår eksplisitt i
den langsiktige løsningen. Det at boligbeholdningen ikke
inngår blant forklaringsfaktorene innebærer at relasjonen
ikke representerer noen etterspørselsfunksjon. Dette er
antakeligvis av mindre betydning når en utarbeider prog-
noser i et kortsiktig perspektiv, men ved utarbeidelsen av
prognoser på mellomlang og lang sikt trekker denne
mangelen i retning av at MODAG overvurderer prisvek-
sten på boliger.

4 RIMINI

RIMINI er en makroøkonomisk kvartalsmodell som er ut-
viklet i Norges Bank. Boligprisrelasjonen i RIMINI inne-
holder noen flere forklaringsvariable enn boligprisrelasjo-
nen i MODAG, samtidig som enkelte variable også inn-
går på en noe annen form. En utfyllende gjennomgang av
boligprismodelleringen i RIMINI er gitt i Eitrheim
(1993). RIMINI inneholder en eksogen variabel for utvik-
lingen i boligkapitalbeholdningen, samt en variabel for
endringen i arbeidsledighetsraten. Bakgrunnen for å in-
kludere endringen i arbeidsledigheten blant forklaringsva-
riablene kan være at husholdningenes betalingsvillighet
avhenger av bl.a. oppfatningen av jobbsikkerhet, og at en-
dringen i arbeidsledigheten kan være et mål for dette. Til
tross for stor grad av likhet når det gjelder valg av forkla-
ringsvariable i MODAG og RIMINI, er langtidsegenska-
pene til de estimerte relasjonene tildels svært forskjellige,
jf. tabell 1. Spesielt gjelder dette for nominell lånerente og
skattesats på kapitalinntekt. Også for reell bruttogjeld er
det en betydelig forskjellig langtidselastisitet når en kun
sammenlikner boligprisrelasjonene, men denne forskjel-
len «forsvinner» dersom en tar hensyn til den endogene
bestemmelsen av bruttogjelden i RIMINI.

Både MODAG og RIMINI inneholder «lagget» bolig-
prisvekst som høyresidevariabel, slik at det er en betyde-
lig grad av egendynamikk i relasjonen. Denne egendyna-
mikken er viktig for å kunne forklare den mer kortsiktige
utviklingen i boligprisene. En mulig teoretisk begrun-
nelse for å ta med «lagget» boligprisvekst som høyreside-
variabel, er at en på denne måten kan få tatt hensyn til
tendensen til bakoverskuende forventninger hos konsu-
mentene (såkalte adaptive forventninger). I BUMOD,
som er en modell for å anslå den mellomlangsiktige og
langsiktige utviklingen i boligmarkedet, ligger det ikke
inne slike kortsiktige mekanismer.

5 BUMOD

BUMOD er en dynamisk likevektsmodell som benyt-
tes for å simulere utviklingen i boligmarkedet over en
lengre tidsperiode. Modellen er utviklet av Norges Bygg-
forskningsinstitutt og Sosialøkonomisk institutt på Blin-
dem, og er konstruert for å fange opp mellomlangsiktige
og langsiktige utviklingstrekk (en foreløpig dokumenta-
sjon er utarbeidet av Barlindhaug og Rødseth (1991)). Fi-
nansdepartementet og Kommunal- og arbeidsdeparte-
mentet er blant de viktigste brukerne av denne modellen.

I BUMOD behandles boligmarkedet på et svært disag-
gregert nivå. Tilbudet av boliger deles inn etter seks for-
skjellige boligtyper, og beholdningen av disse seks bolig-
typene endres over tid gjennom nybygging og avgang av
boliger. Avgangen av boliger kan dels tilskrives fysisk
avgang av boliger, og dels ombygging av boliger til en
annen boligtype gjennom deling eller sammenslåing av
boliger (gis eksogent). På etterspørselssiden tas det hen-
syn til den demografiske utviklingen gjennom befolk-
ningsprognoser. Konsumentene deles inn etter par og
enslige, aktive og passive og etter om de etterspør perma-
nent eller midlertidig bolig. I tillegg deles konsumentene
inn etter alder i 10 års intervaller.

Etterspørselen etter de seks boligtypene kan grovt de-
les inn i tre. Først er det en viss andel av boligene som til
enhver tid står tomme. Dette omtales som etterspørselen
etter tom bolig, og antas svakt fallende med kostnaden av
å sitte med tom bolig. For det andre er det en betydelig
andel av boligene som er opptatt av konsumenter som
uansett ikke vil flytte, og dette omtales som etterspørsel
fra passive konsumenter. Til slutt har vi etterspørselen fra
såkalte aktive konsumenter. De aktive konsumentene kan
for hver av de seks boligtypene velge mellom eie eller
leie, samt at de kan velge å ikke ha egen bolig. Dette gir i
alt 13 mulige boalternativer. Fordelingen av de aktive
konsumentene på de ulike boalternativene skjer ut fra så-
kalte valgfrekvenser. Valgfrekvensene bestemmes ut fra
variable avledet av nyttefunksjonen6 , og avhenger av dis-
ponibel inntekt etter skatt, bokostnad og sparing ved de
ulike boalternativene.

Boligprisrelasjonen i MODAG og RIMINI er vist nedenfor. Små
bokstaver betyr at variabelen er på logaritmisk form og -(.) står for
endring i variabelen fra foregående periode. I tillegg til variabelnav-
nene listet opp i avsnitt 2 inngår: PBOL: Nominell boligpris, KPI:
Konsumprisindeksen, Y: disponibel realinntekt for husholdningene,
N: Nominell rente, U: Arbeidsledighetsraten, S i : Sesongdummy.
MODAG: A(pbol-kpi) = 2,67 + 0,44A(pbol-kpi) 1 + 0,55Abg -
0,32(pbol-kpi)_ 1 + 0,21y -1 0,70(N(1-T)-Akpi) 1

RIMINI. A-pbol = 0,11 + 1,12(Akpi+Akpi 1 ) + 0,28(Apbol-Akpi-Ay-
AU) 1 - i ,90(AN-AT) + 1,14Abg 1 + 0,069[(y+kpi-pbol-h) 4+(bg+kpi-
pbol-h)_ 1 ] - 0,04(5 1 +52)

6 Nyttefunksjonen som benyttes blir kalt for en «hierarkisk multino-
misk logitmodell». Denne er additiv i nytten av boalternativet og nyt-
ten av annet forbruk, som igjen avhenger av hva som blir disponibelt
til annet forbruk ved det aktuelle boalternativet. Modellen er hierar-
kisk i den forstand at konsumentene fOrst velger mellom egen bolig
eller ikke egen bolig. Dersom en har valgt egen bolig, velger en så
mellom eie eller leie. Til slutt velger en mellom de 6 ulike bolig-
typene.
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På kort sikt er det etterspørselssiden som bestemmer ut-

viklingen i boligprisene i BUMOD. Ved utgangen av hvert
år telles det opp antall boliger av hver type, og antall etter-
spørrere etter de nevnte kjennetegnene. Boligprisene blir
så bestemt som de prisene som gir markedsklarering for de
seks ulike boligtypene. I BUMOD vil etterspørselen etter
egen bolig fra de aktive konsumentene avhenge av hva
som blir disponibelt til annet konsum ved henholdsvis valg
av egen bolig og valg av ikke egen bolig. Dersom boligpri-
sene presses opp, f.eks. på grunn av sterkere inntektsvekst,
medfører det en høyere totalformue for konsumentene.
Dermed går også den såkalte totalinntekten, som inklude-
rer realavkastningen på formuen, opp. Samtidig som tota-
linntekten øker, øker også bokostnaden for alle som har
egen bolig. Dette skyldes dels at alternativkostnaden av å
sitte med kapitalen plassert i boligen øker som følge av
høyere boligpriser, og dels det at konsumentene nå vil for-
vente lavere fremtidig prisgevinst. Mens den økte inntek-
ten isolert sett trekker i retning av at flere ønsker egen bo-
lig, vil den økte bokostnad i noen grad motvirke dette. Si-
den boligmassen er gitt på kort sikt, blir totaleffekten en
marginal økning i realisert etterspørsel etter egen bolig fra
de aktive konsumentene, mens etterspørselen etter såkalt
tom bolig blir tilsvarende redusert.

Tilbudet av boliger endres over tid i BUMOD gjennom
nybygging, ombygging og avgang av boliger. Avgangen
av boliger utgjør i BUMOD en fast andel av boligmas-
sen, mens ombyggingen fra en boligtype til en annen gis
eksogent. I BUMOD er det egentlig antall fullførte boli-
ger som bestemmes, og ikke antall igangsatte boliger.
Antall fullførte boliger i år t blir bestemt ut fra antall full-
føringer i år t-1, og av forholdet i år t-2 mellom boligpris
og husbanksubsidium på den ene siden og byggekostna-
dene på den andre. Det tar derfor to år før en prisendring
slår ut i det totale tilbudet av boliger i BUMOD.

På lang sikt vil utviklingen i byggekostnadene, med
fratrekk for gjennomsnittlig husbanksubsidium siste fem
år, fastsette nivået på boligprisene i BUMOD. Både byg-
gekostnadsutviklingen og husbanksubsidiene gis ekso-
gent i modellsimuleringene, og denne modellinputen hol-
des i all hovedsak uendret over tid. Ulempen med denne
løsningen er at en ikke får tatt hensyn til betydningen av
endringer i bl.a. inntektsveksten for tomteprisene. På den
annen side kan det være en fordel å ha full kontroll over
langtidsløsningen.

I BUMOD blir bruktboligprisen bestemt gjennom et
relativt komplisert simultant system. En må derfor basere
seg på skiftberegninger for å få kartlagt modellens egen-
skaper. Resultatene av en del slike skift er presentert i ta-
bell 1 og i avsnitt 6, hvor en har forsøkt å gjør dem sam-
menliknbare med skift i boligprisrelasjonene i MODAG
og RIMINI. I BUMOD inngår det mange ikke-lineære
likninger. Dette innebærer for det første at effektene av
ulike skift vil kunne avhenge av hvilken referansebane en
tar utgangspunkt i. Skiftene som er vist i figurene 2.a-2.f
er utført med utgangspunkt i referansebanen til Nasjonal-
budsjettet 1997. For det andre vil et positivt og et tilsva-

Figur 2 Virkningpå nominell boligpris av partielle skift i forklaringsvariable
Prosentvis avvik fra referansebanen

rende negativt skift ikke nødvendigvis gi samme abso-
lutte utslag i boligprisene. Og for det tredje kan modellen
gi veldig kraftige kortsiktige utslag på enkelte skift, noe
som igjen kan gjøre det vanskelig for modellen å komme
tilbake til langtidsløsningen.

Også på andre områder skiller BUMOD seg fra de to
andre modellene. I BUMOD bestemmes hele seks bolig-
priser, mens en i MODAG og RIMINI opererer med kun
en pris. En aggregert boligprisindeks basert på BUMOD-
resultatene kan dannes som et veiet gjennomsnitt av de
seks boligprisene, hvor antall boliger av hver kategori be-
nyttes som vekt. Samtidig er det boligprisene ved ut-
gangen av året som bestemmes i BUMOD, mens en i
MODAG og RIMINI bestemmer gjennomsnittsprisen for
henholdsvis året og kvartalet. I tillegg er enhver modell-
simulering på BUMOD en full simulering fra og med ba-
sisåret 1980. Modellen er altså ikke kalibrert gjennom de
faktiske historiske tallene, slik at prognosene for årene
fremover bygger på et noe annet utgangspunkt enn det
som ligger bak resultatene fra MODAG og RIMINI.

6 INTERIMMULTIPLIKATORER I MODAG, RIMINI
OG BUMOD
Interimmultiplikatorene som er vist i figur 2.a-2.f illu-

strerer hvordan de partielle skiftene i forklaringsfakto-
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rene gradvis slår gjennom i den nominelle boligprisen.
For eksempel betyr en interimmultiplikator lik 1 at den
nominelle boligprisen ligger 1 pst. høyere enn i referan-
sebanen på det gjeldende tidspunktet. Langs den horison-
tale aksen angis antall år, hvor skiftene utføres i år 1. For
BUMOD svarer år 1 til 1996.

a) Disponibel realinntekt
I figur 2.a illustreres betydningen av at inntektsveksten

det første året er oppjustert med 1 prosentpoeng sammen-
liknet med referansebanen. Som det framgår av figuren
gir boligprisrelasjonene i MODAG og RIMINI i stor grad
sammenfallende resultater både på kort, mellomlang og
lang sikt. På mellomlang sikt er også utslagene i BU-
MOD om lag som for boligprisrelasjonene i MODAG og
RIMINI. Over tid vil en imidlertid i BUMOD få effekter
via tilbudssiden, slik at boligprisen trekkes tilbake mot
referansebanen. Slike effekter ligger ikke inne i MODAG
og må foreløpig gis eksogent i RIMINI. Resultatene fra
BUMOD tyder imidlertid på at tilbudssideeffektene tar
svært lang tid. På denne bakgrunnen synes ikke mange-
len på endogen boligkapitalbeholdning i MODAG og RI-
MINI å være noe stort problem, siden disse modellene
fOrst og fremst brukes for å lage prognoser i et kort- og
mellomlangsiktig perspektiv.

På bakgrunn av at BUMOD i stor grad er bygget opp i
tråd med økonomisk teori, kan det være av interesse å se
litt nærmere på de mekanismene som gjør seg gjeldende i
denne modellen. I BUMOD vil et varig økt inntektsnivå
fOre til økt boligetterspørsel fra de aktive konsumentene.
Siden boligtilbudet på kort sikt er gitt, vil den økte etter-
spørselen i første omgang kun slå ut i økte boligpriser. De
ate boligprisene vil føre til økt nybygging, og dermed
også økt boligbeholdning. I BUMOD tar det to år før bo-
ligbeholdningen øker. Effektene på nybyggingen varer
ved, og dette bidrar til at boligprisene etter hvert trekkes
tilbake mot referansebanen, jf. figur 2.a. På lang sikt vil
altså det økte inntektsnivået kun slå ut i økt boligbehold-
ning i BUMOD, og ikke i endret bokostnad. Bak dette
ligger det en forutsetning om at det langsiktige boligpris-
nivået ikke påvirkes av den økte inntektsveksten. Dette
må ses på bakgrunn av at tomtepriser ikke er tatt med i
BUMOD, slik at eventuelle langsiktige etterspørselsef-
fekter på tomteprisene ikke fanges opp.

b) Nominell rente
Renten inngår svært forskjellig i de tre modellene. I

MODAG benyttes reell lånerente etter skatt som egen
forklaringsvariabel, i RIMINI benyttes endring i nomi-
nell lånerente og i BUMOD er det realrenten før skatt
som benyttes. Skiftet i figur 2.b illustrerer betydningen av
en partiell, varig økning i den nominelle renten på 1 pro-
sentpoeng sammenliknet med referansebanen. Skiftet i
BUMOD er utført ved at realrenten, som gis eksogent i
denne modellen, er økt tilsvarende skiftet i nominell
rente. I BUMOD inngår den nominelle renten også i skat-

teberegningene i modellen. Skiftet er imidlertid utført
en slik måte at denne effekten er holdt utenfor, siden dis-
ponibel realinntekt holdes konstant i skiftene i MODAG
og RIMINI.

En partiell renteendring får svært forskjellige implika-
sjoner for boligprisutviklingen i de tre modellene, jf. fi-
gur 2.b. I boligprisrelasjonen i RIMINI trekkes boligpri-
sene umiddelbart noe ned som følge av skiftet, men avvi-
ket fra referansebanen dempes så raskt mot null. Bolig-
prisrelasjonen i MODAG gir derimot ingen effekter det
første året av høyere renter7 , mens en på lang sikt får en
negativ effekt. I BUMOD vil effektene på boligprisen
dempes på lang sikt, men på mellomlang sikt er virk-
ningen klart sterkere enn i både MODAG og RIMINI.

Ved fulle modellsimuleringer i MODAG og RIMINI
vil en renteendring også gi opphav til endringer i enkelte
av de øvrige variablene som inngår i boligprisrelasjonen.
Slike «følgeeffekter» vil komme i tillegg til de «direkte»
(partielle) effektene som er illustrert i figur 2.b. I MO-
DAG vil disse følgeeffektene i stor grad motvirke den di-
rekte langtidseffekten i boligprisrelasjonen, slik at bolig-
prisene på lang sikt blir om lag uendret sammenliknet
med referansebanen. Foreløpige simuleringer på RIMINI
tyder på at en i denne modellen derimot vil ha en betyde-
lig negativ effekt på boligprisene på lang sikt av et varig
økt rentenivå.

C) Skatt på kapitalinntekt
Figur 2.c illustrerer betydningen av en varig økt skatte-

sats fra 28 til 29 pst. I boligprisrelasjonen i MODAG inn-
går skattesatsen i et multiplikativt ledd sammen med den
nominelle lånerenten, slik at effekten av en skatteøkning
blir svært liten. I boligprisrelasjonen i RIMINI inngår
skattesatsen på samme form, og med samme koeffisient,
som den nominelle renten, men den har motsatt fortegn.
Okt skattesats får dermed relativt stor positiv effekt på
boligprisene på kort sikt i denne modellen, men avviket
fra referansebanen avtar så raskt mot null.

For denne variabelen er det vanskelig å gjennomføre et
fullt ut sammenliknbart skift i BUMOD. Dersom skatte-
satsen endres i BUMOD vil dette slå ut i både bokostna-
den og disponibel inntekt. Effekten gjennom disponibel
inntekt er imidlertid ikke med i skiftet i MODAG og RI-
MINI, og på denne bakgrunnen er resultatene for BU-
MOD utelatt i figur 2.c og i tabell 1.

d) Konsumprisveksten
I figur 2.d illustreres betydningen av en økt konsum-

prisvekst på 1 prosentpoeng det første året. I boligprisre-
lasjonen i MODAG slår den økte konsumprisveksten
umiddelbart fullt ut i boligprisene. Avviket fra referanse-
banen øker så de neste par årene, slik at realboligprisen
også øker. Boligprisrelasjonen i RIMINI reagerer betyde-

7 Det framgår av Bowitz og Holm (1994) at MODAG på dette punktet
avviker fra SSBs kvartalsmodell KVARTS.
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lig sterkere enn i MODAG de første årene, mens en på
mellomlang sikt får en noe svakere effekt. På lang sikt vil
den økte konsumprisveksten slå fullt ut i boligprisene i
både MODAG og RIMINI, slik at realboligprisen forblir
uendret sammenliknet med referansebanen.

I BUMOD inngår kun realstørrelser. Anslaget for kon-
sumprisveksten inngår derfor ikke direkte i modellen,
men benyttes for å lage den eksogene inputen. Dersom
alle de nominelle størrelsene justeres tilsvarende den økte
konsumprisveksten, vil den eksogene inputen til model-
len forbli uendret. I så fall vil heller ikke løsningen for
den reelle boligprisen blir endret, dvs. at den nominelle
boligprisen momentant vil øke tilsvarende det økte kon-
sumprisnivået. Imidlertid er de nominelle lånerentene
holdt fast i konsumprisskiftene i både MODAG og RI-
MINI, slik at realrenten det første året er redusert som
fOlge av skiftet. Dersom en lar den økte konsumprisvek-
sten slå. ut i lavere realrente også i BUMOD, vil en få ef-
fekter på boligprisen. Det er dette skiftet som er vist i fi-
gur 2.d. Slik modellen nå står vil en i motsetning til de to
andre modellene, også få effekter på boligprisen på lang
sikt i BUMOD. Dette er ikke tilsiktet, men er et resultat
av at modellen ikke finner helt tilbake til langsiktsløs-
ningen. Resultatene for BUMOD viser dessuten at denne
modellen på kort sikt er svært følsom for endringer i real-
renten. I de «vanlige» kjøringene tar en til en viss grad
hensyn til dette ved å benytte et 3-års glidende gjennom-
snitt for konsumprisveksten når en beregner realrenten.

e) Reell bruttogjeld
Husholdningenes reelle bruttogjeld inngår som en for-

klaringsvariabel for boligprisutviklingen i både MODAG
og RIMINI. Utviklingen i husholdningenes bruttogjeld er
imidlertid endogent bestemt i disse to modellene. I MO-
DAG bestemmes utviklingen i bruttogjelden ut fra utvik-
lingen i sparingen og realinvesteringene. RIMINI inne-
holder derimot en egen estimert relasjon for utviklingen i
husholdningenes gjeld, hvor boligprisen, verdien av bo-
ligkapitalbeholdningen, husholdningenes renteutgifter og
nominelle inntekter benyttes som forklaringsvariable.
Ved fulle modellsimuleringer vil en dermed i begge mo-
dellene få tilbakevirkninger på husholdningenes gjeld av
endrede boligpriser.

I figur 2.e illustreres effekten av en økt veksttakt på 1
prosentpoeng i husholdningenes reelle bruttogjeld det
fOrste året. For både MODAG og RIMINI viser figurer)
interimmultiplikatorene beregnet ut fra boligprisrelasjo-
nene, slik som for de øvrige skiftene. I tillegg er det for
RIMINI også beregnet en skiftbane hvor en har inkludert
effektene gjennom bruttogjeld-relasjonen. Denne banen
er i figuren angitt som «RIMINI med endogen brutto-
gjeld». I RIMINI vil bruttogjelden på lang sikt trekkes
tilbake mot nivået i referansebanen, og effektene på bo-
ligprisen vil dermed gradvis tømmes ut.

I BUMOD inngår ikke husholdningenes bruttogjeld,
men det inngår en eksogen variabel for sparingen. Siden

inntektene holdes konstante i skiftet i MODAG og RI-
MINI, kan den økte bruttogjelden ha sin motpost i redu-
serte realinvesteringer, økte bruttofordringer eller økt
konsum. I de to første tilfellene er det bare sammenset-
ningen, og ikke nivået på samlet sparing, som endres. En.
slik endring har ingen betydning for den eksogene inpu-
ten til BUMOD, og påvirker derfor heller ikke boligpri-
sutviklingen ifølge denne modellen. Dersom den økte
bruttogjelden helt eller delvis motsvares av økt konsum,
medfører dette redusert sparing. Redusert sparing (alt an-
net likt) vil i BUMOD føre til et positivt skift i etterspør-
selen etter egen bolig, og dermed til økte boligpriser på
helt kort sikt.

f) Øvrige forklaringsvariable
I RIMINI inngår også arbeidsledighetsraten og bolig-

kapitalbeholdningen som forklaringsfaktorer i boligpris-
relasjonen. Den partielle betydningen av disse to varia-
blene er vist i figur 2.f. En økning i arbeidsledighetsraten
på 1 prosentpoeng vil bidra til å trekke bruktboligprisene
ned på kort- og mellomlang sikt, men vil ikke ha noen ef-
fekt på lang sikt. Okt boligkapitalvolum vil på sin side slå
gradvis sterkere gjennom i boligprisene.

I BUMOD inngår bl.a. reelle langsiktige byggekostna-
der, husbanksubsidier og ombygging av boliger til andre
boligtyper som eksogene variable i modellen. De to
fOrste inngår i bestemmelsen av det langsiktige nivået på
realboligprisene. I tillegg viser simuleringer at også for-
utsetningene en gjør angående ombyggingen av boliger
til andre boligtyper har betydning for boligprisnivået selv
på lang sikt. En varig redusert avgang av boliger vil slik
BUMOD nå står gi et varig redusert prisnivå. Denne ef-
fekten er ikke tilsiktet, men er et resultat av at de kreftene
som skal trekke prisene tilbake mot langsiktsløsningen
ikke er tilstrekkelig sterke.

7 OPPSUMMERING

I utarbeidelsen av makroøkonomiske prognoser, her-
under også boligprisanslag, baserer Finansdepartementet
seg i betydelig grad på MODAG-simuleringer. Det er
imidlertid helt nødvendig å vurdere modellresultatene
opp mot annen informasjon, bla. tilgjengelig korttidssta-
tistikk for utviklingen i boligprisene. I tillegg må en ta
stilling til i hvilken grad en mener boligprismodelle-
ringen i MODAG fanger opp de relevante drivkreftene
bak boligprisutviklingen. Nedenfor følger en presenta-
sjon av modellresultatene fra MODAG basert på tallsettet
til Salderingsproposisjonen 1997 8 .

På 80- og hittil på 90-tallet har bruktboligprisene vist
store, og tildels tiltakende svingninger, jf. figur 3. Etter
en markert nedgang ved inngangen til dette 10-året, har

8 j tallsettet til Salderingsproposisjonen 1997 ble det lagt til grunn en
nedgang i de korte pengemarkedsrentene på 1,2 prosentpoeng fra
1996 til 1997. Den 23. januar i år lå denne renten 0,1 prosentpoeng la-
vere enn det gjennomsnittsnivået som ble lagt til grunn for 1997.
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Figur 3 Utviklingen i realprisen på boliger i annen-
håndsmarkedet. Prognose for 1996-98. Indeks 1980 =
100
120
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90

80

70

60
1980 1984 1988 1992 1996

1) Prognosen for 1996-98 er basert på vekstrater fra MODAG-simule-
ringer utført med utgangspunkt i tallsettet til Salderingsproposisjo-
nen 1997.

boligprisene reelt sett tatt seg opp med hele 35 pst. fra 1.
kvartal 1993 til 3. kvartal 1996. Simuleringer på MO-
DAG tyder på at boligprisoppgangen vil fortsette gjen-
nom 1997 og 1998, med en årlig reell prisvekst på gjen-
nomsnittlig 6 pst. for årene 1996-98 sett under ett. I MO-
DAG drives denne oppgangen først og fremst av egendy-
namikken i boligprisrelasjonen. Dette kan ses på som at
det er tidligere endringer i bl.a. inntekter og renter som
fØrst nå slår fullt ut gjennom i boligprisene. Utviklingen
gjennom prognoseperioden i inntektene, konsumprisene,
bruttogjelden og nominell rente bidrar også alle i noen
grad til oppgangen i perioden, med et gjennomsnittlig år-
lig bidrag fra hver av faktorene på om lag 1/2 prosent-
poeng. I tillegg bidrar restleddsbruken til at boligprisvek-
sten blir sterkere i 1996 enn i 1995. Dette skyldes at pris-
veksten i 1995 ble noe lavere enn det modellen ville gitt,
noe som korrigeres med et negativt restledd i boligprisre-
lasjonen dette året. Fra og med 1996 har en imidlertid
valgt å benytte nullstilte restledd.

Basert på tallsettet til Salderingsproposisjonen 1997
gir MODAG en reell oppgang i boligprisene på om lag 8
pst. i 1996. Tilgjengelig prisstatistikk for utviklingen i
boligprisene tyder imidlertid på en noe sterkere prisopp-
gang enn det modellen gir. Dette kan skyldes at vi forelø-
pig ikke har fått det makroøkonomiske bilde på plass
(dvs. har «gale» verdier på forklaringsfaktorene i bolig-
prisrelasjonen), men det kan også være et tegn på at mo-
dellen undervurderer boligprisveksten for 1996.

Den teoretiske motivasjonen i avsnitt 2 pekte ut rente-
nivået som en helt sentral variabel i bestemmelsen av bo-
ligprisene. Gjennomgangen i avsnitt 6 avdekket videre at
rentens betydning var svært forskjellig i MODAG og RI-
MINI. Dette var kanskje den mest slående forskjellen
mellom de to modellene, og avviket på dette punktet er
spesielt aktuelt i den situasjonen vi nå befinner oss. På
bakgrunn av rentenedgangen de siste par månedene, vil
årsgjennomsnittet for de nominelle rentene bli klart la-
vere i 1997 enn i 1996. I tillegg anslås det også en høyere

konsumprisvekst i 1997, slik at realrenten alt i alt vil
kunne bli redusert vel 21/4 prosentpoeng. I MODAG vil
en redusert realrenten i svært liten grad føre til økt bolig-
prisvekst de første par årene. Resultatene fra RIMINI (og
dels BUMOD) tyder imidlertid på at en vil kunne få bety-
delige utslag i boligprisene. På denne bakgrunnen kan en
ikke se bort fra at MODAG undervurderer prisveksten i
boligmarkedet også for 1997 og 1998 9 .

Utgangspunktet for å ta en gjennomgangen av bolig-
prismodelleringen, var at vi ønsket å få et bedre grep om
hvilke faktorer som driver boligprisveksten i de tre mo-
dellene. Vi var også interessert i d få undersøkt i hvilken
grad, og på hvilken måte, modellene skilte seg fra hver-
andre. Siden Finansdepartementet først og fremst benyt-
ter MODAG i utarbeidelsen av makroøkonomiske prog-
noser, er slik kunnskap av nytte når en skal vurdere rime-
ligheten av modellresultatene. På bakgrunn av de relativt
betydelige forskjellene som avdekkes mellom modellene,
kan en spørre seg om en i boligprisrelasjonene i MODAG
og RIMINI kanskje i større grad burde ta utgangspunkt i
Økonomisk teori. På den annen side kunne en ønske seg
at BUMOD i større grad klarte å fange opp kortsikts-
dynamikken i boligmarkedet. Avslutningsvis kan en vel
oppsummere situasjonen med å si at boligprisutvik-
lingen, som mye annet, er svært vanskelig å forutsi. En
kan i stor grad peke på hvilke faktorer som er av spesielt
stor betydning, men det er betydelig usikkerhet forbudet
med hvor raskt, og hvor sterkt, endringer i disse størrel-
sene vil slå gjennom i boligprisene.
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9 Det arbeides i Statistisk sentralbyrå med en ny boligprisrelasjon hvor
renteeffekten trolig vil komme raskere enn den gjør i den nåværende
versjonen.
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Lektor/adjunkt i sundhedsøkonomi 
Ved Odense Universitet, Center for Helsetjenesteforsk-
ning og Socialpolitik, er en stilling som lektor/adjunkt i
sundhedsøkonomi/mikroøkonomi ledig til besættelse
snarest muligt.

Center for Helsetjenesteforskning og Socialpolitik er et
tværfagligt institut under Det Samfundsvidenskabelige
Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Cen-
tret har specialiseret sig indenfor socialpolitik, sundheds-
økonomi og ældreforskning. Den, der ansættes i denne
stilling, tilknyttes den sundhedsøkonomiske enhed.

Stillingen omfatter:

Forskning inden for sundhedsøkonomi og sundhedspo-
litik, herunder teorier om planlægning og regulering af
sundhedssektorens aktiviteter.

— Undervisning i sundhedsøkonomi, mikroøkonomi og
offentlig økonomi på økonomiske bachelor- og kandi-
datuddannelser ved Odense Universitet, samt tilsva-
rende fag under `Åben uddannelse'.

— Vejledning af studerende på ovennævnte uddannelser i
forbindelse med projektarbejde, seminarer og hoved-
opgaver.

— Vejledning og undervisning af centrets Ph.D. stude-
rende.

— Deltagelse i centrets administrative arbejde.

Stillingen ønskes besat med en person, som ud fra et øko-
nomisk synspunkt har arbejdet med problemstillinger in-
denfor sundhedsøkonomi, eller som har arbejdet med ge-
nerelle økonomiske problemstillinger og er interesseret
fremover at forske i sundhedsøkonomiske problemstil-
linger.

Der vil ved bedømmelsen blive lagt vægt på dokumente-
ret forskning inden for sundhedsøkonomi, sundhedspoli-
tik, mikroøkonomi og velfærdsøkonomi og/eller metode-
fag som f.eks. økonometri og planlægningsmetoder. End--
videre lægges der vægt på erfaring i tværfagligt samar-
bejde og internationalt forskningssamarbejde.

Der forudsættes videnskabelige kvalifikationer svarende
til, hvad der kan opnås på grundlag af ansættelse som ad-
junkt. Ansøgere skal dokumentere videnskabelige kvalifi-
kationer på internationalt niveau indenfor stillingsområ-
det, og ansøgere skal angive på hvilket grundlag viden-

s R s

skabelige, undervisningsmæssige og evt. andre kvalifika-
tioner ønskes bedømt.

Såfremt der ikke er kvalificerede ansøgere til lektorstil-
lingen, kan stillingen besættes som adjunkt for en 3 årig
periode. Ansættelsen som adjunkt forudsætter videnska-
belige kvalifikationer som Ph.D. i national- eller erhvervs-
Økonomi eller tilsvarende videnskabelige kvalifikationer.
Det skal fremgå af ansøgningen, hvorvidt man er interes-
seret i adjunktansættelse.

For adjunkter er der i stillingsstrukturen en bestemmelse
om, at de ved ansættelsen ikke bør have en kandidatalder
på over 8 år, med mindre særlige forhold gør sig gæl-
dende.

Ansøgere skal medsende en nummereret publikationsliste
og anføre, hvilke 5-10 videnskabelige arbejder de ønsker
at påberåbe sig.

Endvidere skal der vedlægges en fortegnelse over samt-
lige bilag, og hvert af bilagene skal være nummereret og
mærket med ansøgerens navn.Bilag skal være samlet sæt-
vis.

Indkomne ansøgninger bedømmes af et fagkyndigt ud-
valg, hvis indstilling i sin helhed vil blive sendt til samt-
lige ansøgere.

Bedømmelsesudvalget kan kræve yderligere materiale
inddraget, som det i givet fald påhviler ansøgeren at tilve-
jebringe.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ser meget gerne an-
søgninger fra kvindelige ansøgere.

Ansættelsen finder sted i henhold til overenskomst mel-
lem Finansministeriet og AC med tilhørende cirkulære til
stillingsstrukturen for undervisere og videnskabeligt per-
sonale ved de højere uddannelsesinstitutioner.

Yderligere oplysninger om stillingen samt Centrets sund-
hedsøkonomiske forskningsplan kan fås ved henvendelse
til kontorfuldmægtig Inger Pedersen, tlf. 65573032.

Ansøgning mærket «Stillingsnr. 341/577-975044« og bi-
lag, incl. curriculum vitae og relevante publikationer i tre
eksemplarer, skal være Fakultetssekretariatet i hænde se-
nest den 2. april 1997 kl. 12.00

Odense Universitet

Campusvej 55 DK-5230 Odense M
Tlf. 66 15 86 00 Fax 66 15 84 28
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NORGES FORSIKRINGSFORBUND 
NORGES FORSIKRINGSFORBUND er en nceringsorganisasjon for forsikringsselskaper i Norge.
Forsikringsforbundet har som formål å ivareta forsikringsnæringens interesser utad i nærings-
politiske spørsmål, utføre arbeidsoppgaver og gjennomføre prosjekter av felles interesse for
næringen samt å yte service overfor medlemmene innenfor bl.a. forsikringsfaglige, juridiske, øko-
nomiske og statistiske saksområder. Norges Forsikringsforbund har 55 ansatte og holder til i
Forsikringens Hus på Drammensveien i Oslo.

Aktuar
Vi skal ansette en aktuar, som skal ha skadeforsikring som hovedansvarsområde.
Vi søker derfor en aktuar eller cand. scient, med aktuarkompetanse. Også en cand.
scient med statistikk som hovedfag, uten aktuarkompetanse, men med interesse for
forsikringsspørsmål inviteres til å søke.

Stillingen passer for en kandidat med noe erfaring, men også nyutdannete kandida-
ter eller kandidater som blir ferdig våren 1997 oppfordres til å søke.

Stillingen gir god kontakt med aktuarer og statistikere i de fleste forsikringsselska-
per, og er velegnet for en analytisk og selvstendig person som ønsker å skaffe seg
en omfattende bransjekunnskap.

Lønn og tittel etter kvalifikasjoner.

Ytterligere opplysninger om stillingen kan fåes ved henvendelse til sjefaktuar Tor
Eivind Høyland (tlf 22048626) eller direktør Georg Harbitz (tlf 22048622).

Søknad sendes, Norges Forsikringsforbund postboks 2473 Solli, 0202 Oslo innen
15. mars 1997.

Sosial-/siviløkonom
Ved vår næringspolitiske avdeling vil det bli ledig stilling for sosialøkonom eller
siviløkonom. Det legges vekt på generell samfunnsøkonomisk kompetanse, men
det er også ønskelig at vedkommende som tilsettes har kompetanse innenfor
bedriftsøkonomi og finans. Stillingen vil bl.a. by på følgende arbeidsfelt:

• Analyser av utviklingstrekk i norske og internasjonale finansmarkeder og sam-
funnsøkonomiske forhold av betydning for forsikringsnæringen.

• Analyser av regnskaps- og nøkkeltall, herunder kostnads-, avkastnings- og kon-
kurranseforhold i forsikring og andre deler av finansnæringen.

• Analyser av forholdet mellom offentlige og private pensjonsordninger.

Det søkes primært etter person med yrkeserfaring fra fagøkonomisk miljø, men
nyutdannede kan også søke. Lønn og tittel etter kvalifikasjoner.

Ytterligere opplysninger om stillingen kan fåes ved henvendelse til sjeføkonom
Bernt Zakariassen (22 04 85 05).

Søknad sendes: Norges Forsikringsforbund postboks 2473 Solli, 0202 Oslo innen
I. mars 1997.



Danske Bank- Professorat
Professorat

international økonomi
Ved økonomisk Institut under Det samfundsviden-
skabelige Fakultet, Københavns Universitet er et

I.

	

	 3-5 årigt professorat i international økonomi ledigt
til besættelse snarest.
Der kræves videnskabelige kvalifikationer  i inter-
national økonomi, herunder international monetær
økonomi.
DANSKE BANK - PROFESSORATET hviler på sti-
pendiemidler fra Den Danske Bank og indebærer
fuld individuel forskningsfrihed inden for oven
nævnte område.
Stillingen indebærer forpligtelse til:
• forskning inden for ovennævnte fagområde
• varetagelse af vejlednings- og undervisnings-

opgaver ved økonomisk Institut inden for
ovennævnte fagområde på såvel kandidat- som
Ph.D.-uddannelsen svarende til halvdelen af
den normale arbejdsforpligtelse til undervisning
og administration. Danske Bank Professoren
kan kun efter særlig aftale pålægges/påtage sig
egentlige administrative forpligtelser på univer-
sitetet ud over hvad der følger af selve arbejdet.
Det forventes, at der efter nøjere aftale under-
visesiholdes indlæg i Den Danske Bank i
begrænset omfang.

Universitetet finansierer normale udgifter for et
professorat til tjenesterejsen kontorhold m.v. Her-
udover bevilger Den Danske Bank efter nøjere ret-
ningslinier et drifttilskud på op til 150.000 kn årligt.
Rammeaftale mellem Københavns Universitet og
Den Danske Bank kan rekvireres fra Det sam-
fundsvidenskabelige Fakultet, tlf. +45 35 32 35 35,
e-mail: chazadm.ku.dk.
Yderligere oplysninger om stillihgen kan indhentes
fra institutleder Troels Østergaard  Sorensen, øko-
nomisk Institut, Studiestræde 6, 1455 Kobenhavn
K, tlf. +45 35 32 30 40, e-mail: okosto@pc.ibt.dk.

En ansøgning skal indeholde oplysninger om
ansøgerens:
• uddannelser
• ansættelser
• undervisningserfaring
• forskningserfaring
• deltagelse i internationalt fagligt samarbejde.

Ansøgerne skal indsende en udtømmende pub-
likationsliste og skal samtidig angive, hvilke arbej-
der de ønsker at påberåbe sig f.eks. angivet med
•-markering på publikationslisten. Der kan mar-
keres op til 10 publikationer. Ansøgeren kan ikke
kræve, at bedømmelsesudvalget ser bort fra
publikationer, der ikke er påberåbt. De påberåbte
publikationer skal indsendes i 5 eksemplarer sam-
tidig med ansøgningen. Hvis bedømmelsesud-
valget finder det nødvendigt at inddrage materiale,
som ansøgeren ikke selv har påberåbt, underrettes
ansøgeren. Hvis der vedlægges arbejder, der er
resultat af et gruppearbejde, skal omfanget og
karakteren af ansøgerens andel i hvert af arbej-
derne fremgå af ansøgningen, om muligt ved en
erklæring underskrevet af en af de øvrige medfor-
fattere eller eventuelt af chefen for den institution
eller det kontor, hvor arbejdet er udfort. De frem-
sendte bilag ønskes nummereret, mærket med
ansøgerens navn og samlet sætvis.
Ansættelse finder sted efter overenskomst mellem
Finansministeriet og vedkommende faglige orga-
nisation. Den samlede Ion udgør inklusive det
almindelige professortillmg kr. 476.551,16 årligt.

Opmærksomheden henledes på, at bedømmel-
sesudvalgets sammensætning vil blive meddelt
ansøgerne, og dets indstilling i sin helhed vil blive
tilsendt ansøgerne; indstillingen er fortrolig for så
vidt angår medansøgere.
Ansøgninger stiles til rektor for Københavns
Universitet og fremsendes under angivelse af j.nr.
02-211-25/96 tit

Det samfundsvidenskabelige Fakultet
St. Kannikestræde 13
Postboks 2177
1017 Kobenhavn K

således at de er fakultetssekretariatet i hænde
senest mandag den 3. marts 1997, kl 1200..

KØBENHAVNS UNIVERSITET

-BLAD Retur: Sosialøkonomen,
P.b. 8872 Youngstorget
0028 OSLO
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