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Markedsmakt, internasjonal CO -avgift og
petroleumsformue'
Elin Berg, Snorre Kvemdokk og Knut Einar Rosendahl

Denne studien ser på hvordan en internasjonal CO2-avgift tilsvarende $10 pr. fat olje vil påvirke petroleumsformuen
til olje- og gassprodusenter. Vi konkluderer med at virkningene i oljemarkedet er svært avhengig av OPECs markeds-
makt. Et sterkt OPEC-kartell vil reagere på en slik avgiftsintroduksjon med å redusere produksjonen. Dette medfører
at nedgangen i produsentprisen på olje blir forholdsvis beskjeden, og andre produsenter vil derfor ikke lide så store
tap på grunn av CO2-avgiften. Hvis OPEC bryter sammen som kartell, vil det ha store konsekvenser for priser og
produksjon i oljemarkedet. I denne situasjonen kan innføring av en CO2-avgift få tildels store virkninger for andre
produsenter.

1. Innledning
Siden FN konferansen i Rio i 1992, The United Nations
Conference on Environment and Development, har det
foregått forhandlinger i regi av Klimakonvensjonen for å
begrense utslippene av drivhusgasser og spesielt CO2-
utslipp. Det første partsmøtet under Klimakonvensjonen,
dvs. det første møtet på ministernivå, ble holdt i Berlin i
fjor vår. Både under dette møtet og under sluttprosessen til
FNs Klimapanel, The Intergovernmental Panel on Climate
Change, har OPEC land, spesielt Saudi Arabia og Kuwait,
lagt ned mye arbeid for å forsinke den politiske prosessen
og å forhindre forpliktende vedtak om å redusere CO 2-ut-
slipp (se f.eks GECR 1995a,b). Grunnen til dette er frykt
for at en avtale om å begrense menneskeskapte CO 2-ut-
slipp, som hovedsakelig skyldes forbrenning av fossile
brensler, vil medføre at en stor andel av oljerenta overføres
til konsumentlandene som tar inn avgiften som skatte-
inntekt, mens produsentlandene får sin pris redusert.

En permanent reduksjon i oljerenta vil gi en lavere olje-
formue. Men i hvilken grad vil en klimaavtale, som f.eks.
innføring av en global CO2-avgift, redusere OPECs olje-
formue, og kan deres holdninger til internasjonale klima-
avtaler begrunnes med frykt for potensielle reduksjoner i
oljeformuen? Mens OPEC har hatt en steil holdning til
slike avtaler, finner man ikke den samme motstanden i
andre oljeproduserende land som f. eks Norge. Hva kan
grunnen til dette være? Vil ikke Norge måtte bære den
samme kostnaden som OPEC? Dette er spørsmålene vi
ønsker å belyse i denne artikkelen. Oljemarkedet vil ha
spesiell interesse, men vi ønsker også å studere virkning-
ene i gassmarkedene av en internasjonal CO 2-avgift.

Petroleumsformuen er definert som nåverdien av anslått
framtidig petroleumsrente (oljerente og/eller gassrente).
Med petroleumsrente menes forskjellen mellom produk-
sjonsinntektene og kostnadene ved olje- og gassproduk-

sjonen, der kostnadene inkluderer normalavkastning på
investert kapital (se Finans- og tolldepartementet 1993).
Det kan være flere årsaker til at det eksisterer en mer-
avkastning i olje- og gassutvinning utover normalav-
kastningen, og det er vanlig å dele petroleumsrenta inn i
forskjellige rentekategorier etter hvilket opphav de har. I
denne artikkelen skal vi fokusere på ressursrente, som opp-
står som følge av at de fossile brenslene olje og gass er
endelige ressurser. Disse ressursene har en alternativ an-
vendelse i fremtiden, slik at produsentene vil kreve en mer-
avkastning for å være villige til å selge idag. I tillegg vil et
kartell som OPEC også motta en kartellrente. OPECs olje-
rente består derfor av ressursrente og kartelllrente, mens en
frikonkurranseprodusent bare vil motta ressursrente.

Størrelsen på petroleumsformuen er naturlig nok svært av-
hengig av hvilke priser produsentene av olje og gass mot-
tar for sine ressurser. Dersom en internasjonal CO2-avgift
fører til at disse prisene reduseres, blir resultatet at petro-
leumsformuen blir mindre. Det er dermed interessant å
studere hva som kan skje med olje- og gassprisene ved inn-
føring av en slik avgift. En CO2-avgift på olje vil, på et gitt
tidspunkt, vanligvis gi en høyere konsumentpris og en
lavere produsentpris, hvor avgiftsfordelingen mellom kon-
sumenter og produsenter avhenger av tilbuds- og etter-
spørselselastisiteter. Dersom vi har fullkommen elastisk
etterspørsel (flat etterspørselskurve) eller uelastisk tilbud
(loddrett tilbudskurve), vil produsentene ta hele belastning-
en av en CO2-avgift, mens konsumentprisene blir uforan-
dret, se figur 1 hvor p er pris og x er produsert mengde. 3

Dette betyr at avgiften gir en overføring av oljerente fra
produsentland til konsumentland, der oljeprodusentene får
redusert sin pris med størrelsen på avgiften, og konsument-
landene tar avgiften inn som skatteinntekt. I tilfellet med
uelastisk tilbud vil heller ikke avgiften gi noen miljø-
messige gevinster. Disse ekstremtilfellene kan derfor illu-
strere oljeprodusentenes skrekkscenarier.

1 Denne artikkelen gir en oversikt over arbeidet utført på prosjektet "CO2-avgiftens virkning på petroleumsformuen" i 1995. Prosjektet er
dokumentert i Karlsen (1995), Berg (1996) og Berg, Kverndokk og Rosendahl (1996), og ble finansiert av Program for samfunnsfaglig
petroleumsforskning (PETRO), Norges forskningsråd. En oversikt over arbeidet utført i 1994 ble gitt i Kvemdokk og Rosendahl (1995).

2 Takk til Iulie Aslaksen og Kjersti-Gro Lindquist for kommentarer til tidligere utkast.
3 Hvis vi derimot har uelastisk etterspørsel eller fullkomment elastisk tilbud, vil hele avgiftsbyrden falle på konsumentene.
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Figur 1. Markedssituasjoner hvor hele avgiften veltes
over på produsentprisen

Figur 2. Konsumentprisbanen med og uten avgift
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b) Uelastisk tilbud

= tap i produsentoverskuddet ved innføring av avgift

I et statisk marked, dvs. hvor konsumenter og produsenter
ikke tar hensyn til at deres tilpasning i dag påvirker valg-
mulighetene i senere perioder, vil byrdefordelingen
mellom konsumenter og produsenter være den samme i
alle perioder hvis etterspørsels- og tilbudselastisitetene er
konstante. Men da fossile brensler er endelige ressurser, vil
produsentene ta hensyn til at utvinning av ressursen i dag
påvirker fremtidige produksjonsmuligheter. En dynamisk
eller intertemporal modell vil derfor best beskrive produ-
sentenes tilpasning i markeder for fossile brensler. En slik
modell vil kunne gi en helt annen byrdefordeling enn en
statisk modell. Dette kan illustreres ved hjelp av en enkel
Hotelling modell for ikke-fornybare ressurser (se Hotelling
1931), hvor man antar at produsentene i et frikonkurranse-
marked ønsker å finne den produksjonsprofilen som maksi-
merer oljeformuen. Videre antas det at ressursmengden er
gitt og at produsentene har konstante enhetskostnader. Løs-
ningen av en slik modell er typisk en fallende produksjons-
profil og en stigende konsument- og produsentpris (se
f.eks. Dasgupta og Heal (1979) for en nærmere introduk-
sjon til slike modeller). Hvis det innføres en stykkavgift pr.
produsert enhet, vil avgiftsbyrden initialt deles mellom
konsumenter og produsenter, slik som i statiske modeller
med fallende etterspørselskurve og stigende tilbudskurve.
Men hvis produsentene ønsker å utvinne hele ressursen,

konsumentprisbane uten avgift

konsumentprisbane med avgift

noe som vil være optimalt, vil de imidlertid etterhvert
måtte tilby varen til en pris som ligger under den opprinne-
lige prisbanen, se figur 2. Dette betyr at fra tidspunkt t* vil
produsentprisen reduseres med mer enn avgiften sammen-
lignet med den opprinnelige prisbanen. I en dynamisk
modell vil derfor byrdefordelingen mellom konsumenter
og produsenter endres over tid. En slik modell kan gi helt
andre konklusjoner enn en statisk modell når det gjelder
virkningene på petroleumsformuen av en CO2-avgift.

En litteraturoversikt over problemstillingen er gitt i Berg
(1996). I partielle frikonkurranse- og monopolmodeller, vil
en stykkavgift være en byrde for produsentene, i den for-
stand at petroleumsformuen reduseres. Hvis produsentene i
et marked består av et kartell med en frikonkurranseflOy,
er det vanskelig å komme fram til entydige resultater uten
å stille strenge krav til funksjonsformene, men mye tyder
på at en stykkavgift også i et slikt partielt marked vil redu-
sere petroleumsformuen for begge typer produsenter. I en
generell likevektsmodell for olje, kull og gass vil resultat-
ene nødvendigvis ikke bli entydige på grunn av substitu-
sjonseffekter.

Rosendahl (1996) presenterer en av de første numeriske
analysene av virkningene på petroleumsformuen av en
CO2-avgift innenfor en intertemporal energimodell med fri-
konkurranse-tilpasning. Han konsentrerer seg om olje og
studerer konsekvensene for oljeformuen til en gjennom-
snitts oljeprodusent og for Norge under tre forskjellige
internasjonale CO 2-avgifter.

Denne studien følger opp Rosendahl (1996). Vi analyserer
hvordan en internasjonal CO 2-avgift tilsvarende $10 pr. fat
olje påvirker petroleumsformuen til produsentene av olje
og gass. Dette gjøres innenfor en intertemporal generell
likevektsmodell for globale energimarkeder. Mens Rosen-
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dahl bare ser på ett fossilt brensel, tar vi hensyn til marked-
ene for olje, gass og kull simultant. I tillegg utvider vi
Rosendahls studie ved å introdusere markedsmakt og ut-
vinningskostnader som funksjon av akkumulert produk-
sjon og teknologisk endring. Spesielt er vi interessert i virk-
ningene på oljeformuen under ulike antagelser om OPECs
markedsmakt. Selv om fokus i denne artikkelen er på olje-
markedet, vil vi også gi resultater for gassprodusentene i
ulike geografiske regioner.

2. Beskrivelse av modellen

I vår modell ser vi på de internasjonale markedene for
fossile brensler, dvs. olje, gass og kull. Et hovedtrekk ved
modellen er at produsentene maksimerer nåverdien av sine
inntektsstrømmer over tid. Som nevnt i innledningen, er
dette viktig fordi fossile brensler er ikke-fornybare ressur-
ser, noe som innebærer at utvinningstakten i dag påvirker
produksjonsmulighetene i fremtiden. Produsentene vil der-
for forsøke å utvinne sine ressurser i et slikt tempo at det
gir størst mulig petroleumsformue. Tilbudet i hver periode
avhenger dermed av markedsforholdene i alle perioder.
Som beskrevet i forrige avsnitt har dette vesentlig betyd-
ning for hvordan innføring av en avgift slår ut. Forbruker-
nes etterspørsel er derimot kun avhengig av prisen i den
enkelte periode. Alle priser og kvantumsstørrelser bestem-
mes simultant i modellen.

Det er tre etterspørselsregioner i modellen; OECD-Europa,
Rest-OECD og Ikke-OECD. Vi antar at det er visse substi-
tusjonsmuligheter mellom de fossile brenslene, slik at etter-
spørselen etter f.eks. olje avhenger av prisen på både olje,
gass og kull. Samtidig antar vi at det eksisterer en alter-
nativ, karbonfri energikilde, som er fornybar og finnes i til-
strekkelig mengde til en bestemt kostnad på ethvert tids-
punkt. På grunn av teknologisk fremgang reduseres denne
kostnaden med tiden. Energikilden er et perfekt substitutt
for alle de tre fossile brenslene, slik at forbrukerne aldri vil
etterspørre et fossilt brensel dersom prisen på denne er
høyere enn prisen på den alternative energikilden. En slik
energikilde kalles ofte en backstop-teknologi.

Ved modelleringen er det lagt mest vekt på det internasjon-
ale oljemarkedet. Siden eksistensen av OPEC som kartell
er sentral for resultatene av analysen, har vi konstruert to
forskjellige modellversjoner med ulik markedsstruktur for
å undersøke betydningen av markedsmakt. I begge versjon-
ene er det to grupper produsenter. Den ene tilsvarer OPEC-
landene som har lave kostnader, mens den andre gruppen
tilsvarer en fløy av høykostnadsland. Først ser vi på
modellversjonen der OPEC fungerer som et kartell, mens
de andre produsentene danner en frikonkurransefløy som
tar prisen for gitt. Denne versjonen er mest realistisk i for-
hold til dagens oljemarked. I tillegg har vi modellert til-
fellet med frikonkurranse i oljemarkedet, der alle produsen-
tene antas å være prisfaste kvantumstilpassere. Resultatene
fra frikonkurransemodellen kan si oss noe om hvordan situ-

asjonen i oljemarkedet ville ha vært dersom OPEC ble opp-
løst som kartell.

Produsentene som er prisfaste kvantumstilpassere, velger
et utvinningstempo som maksimerer nåverdien av deres
inntektsstrømmer, gitt en bestemt prisutvikling. OPEC soin
kartell tar derimot hensyn til at produksjonen har innvirk-
fling på prisen når det maksimerer nåverdien av sine inn-
tektsstrømmer gitt fløyens utvinningstempo. Utfallet av
modellen er en likevekt av priser og kvantum som tilfreds-.
stiller løsningen av begge produsenttypenes maksimerings-
problem.4

Enhetskostnadene til produsentene antas å øke etter hvert
som oljeressursene tappes, dvs. når akkumulert produksjon
vokser. Dette reflekterer at ressursene er ulikt tilgjengelige
og at det er lønnsomt å utvinne de billigste feltene først.
Oljeprodusentene vil dermed la være å produsere i dag
med mindre de får en ekstra profitt, som svarer til det fram-
tidige tapet de påfører seg ved at dagens produksjon øker
kostnadene i senere perioder. Ettersom backstop-teknologi-
en setter en øvre grense for oljeprisen, og enhetskostnad-
ene antas å vokse mot uendelig når akkumulert produksjon
går mot uendelig, vil det på et hvert tidspunkt være en en-
delig mengde økonomisk utvinnbare reserver. Det har
imidlertid vist seg at kostnadene har blitt betydelig redu-
sert, blant annet i Nordsjøen, samtidig som nye ressurser
oppdages. Vi forutsetter derfor at det er en teknologisk
fremgang i utvinningen av olje, som er uavhengig av ut-
vinningstempoet. Fremgangen er likevel mindre enn for
backstop-teknologien på lang sikt.

Naturgass er kostbart å transportere og handles derfor stort
sett i regionale markeder. Vi har valgt å modellere separate
gassmarkeder i hver av de tre etterspørselsregionene, uten
mulighet for handel på tvers av regionene. Produsentenes
kostnadsstruktur er modellert på samme måte som for olje-
markedet. Alle tre markedene er modellert som frikonkur-
ransemarkeder. Ettersom det europeiske gassmarkedet be-
står av relativt få, store tilbydere, er det nok mer å forstå
som et oligopolmarked. Siden gass er en ikke-fornybar res-
surs, har imidlertid produsentene også i et frikonkurranse-
marked insentiver til å bremse produksjonen, slik at ut-
fallet ikke nødvendigvis vil bli særlig forskjellig fra resul-
tatet i en oligopolmodell.

Kullmarkedet er modellert som et internasjonalt frikonkur-
ransemarked. På grunn av store kullreserver i verden i for-
hold til vår tidshorisont på rundt 100 år, ser vi på kull som
en ubegrenset ressurs i modellen. Kostnadene ved utvin-
ning av kull påvirkes derfor ikke av akkumulert produk-
sjon over tid, og produsentenes utvinning i en periode har
ikke innvirkning på profitten i senere perioder. Produsent-
ene vil dermed fokusere på hver periode for seg. På samme
måte som i olje- og gassutvinningen skjer det en tekno-
logisk fremgang, som fører til lavere kostnader over tid.

4 En slik likevekt kalles ofte i litteraturen for en Nash -Cournot likevekt (Salant 1976), eller en open-loop Nash likevekt (Ulph 1982).
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For alle brenslene er det leveringskostnader forbundet med
transport etc. I tillegg eksisterer det avgifter, som varierer
mellom brensler og regioner. Prisen på backstop-teknologi-
en fratrukket disse avgiftene og leveringskostnadene
danner et tak for hvor høy produsentprisen kan bli i hver
region for hvert brensel til et hvert tidspunkt og vil i fort-
settelsen bli kalt den maksimale produsentprisen.

Som man ser, har vi foretatt enkelte klare forenklinger for
gass- og kullmarkedene. Vi vil derfor først og fremst kon-
sentrere oss om resultatene for oljemarkedet. Ettersom
våre substitusjonselastisiteter er relativt små (se neste av-
snitt), har gass- og kullmarkedene relativt liten betydning
for effektene i oljemarkedet.

3. Numeriske spesifikasjoner

3.1 Ettersposelssiden
Både de direkte priselastisitetene, lu-ysspriselastisitetene og
inntektselastisitetene er konstante i modellen siden vi be-
nytter loglineære etterspørselsfunksjoner. Det er stor vari-
asjon i empiriske studier av energietterspørselselastisiteter,
og det er derfor vanskelig å presentere representative em-
piriske anslag, se f.eks. Dahl og Erdogan (1994). Når det
gjelder priselastisitetene har vi valgt å følge Golombek og
Bråten (1994) som setter de direkte priselastisitetene lik
-0,9 i OECD-regionene og lik -0,75 utenfor OECD. Skillet
mellom OECD og Ikke-OECD reflekterer at energietter-
spørselen i utviklingsland er mer uelastisk enn i industri-
land da fossile brensler i utviklingsland representerer et
mer grunnleggende behov, dvs. fossile brensler dekker i
mindre grad luksusbehov sammenlignet med industriland.
Alle krysspriselastisiteter i modellen er satt lik 0,1.

Det antas ofte at inntektselastisiteten er noe høyere i utvik-
lingsland enn i industriland. Denne forskjellen bør imidler-
tid ikke overdrives ettersom potensialet for energiøkonomi-
sering er større i utviklingsland enn i industriland. Vi har
valgt å sette inntektselastisiteten lik 0,5 i OECD-regionene
og noe høyere, lik 0,6 utenfor OECD. Dette er basert på
beregninger av inntektselastisiteten under ulike antagelser
om økonomisk vekst og en indeks for energiøkonomise-
ring ("Autonomous Energy Efficiency Index", AEEI).
AEEI-indeksen er referert i flere studier, se f.eks. Peck og
Teisberg (1995) og Matsouka m. fl. (1995). Jo større poten-
sialet for energieffektivisering er, jo mindre er inntekts-
elastisiteten for en gitt vekst i BNP.

De eksisterende avgiftene varierer mye mellom de ulike
landene, og dette er av betydning når man skal analysere
effektene av å introdusere en CO2-avgift på toppen av
disse. Energiavgiftene (eksklusive merverdiavgift) i
OECD-landene er hentet fra ECON (1995). Eksisterende
avgifter på olje i 1994 er antatt å være $34,0 og $12,2 pr.
fat oljeprodukt i henholdsvis OECD-Europa og Rest-
OECD. Utenfor OECD har vi satt eksisterende avgifter på
olje lik $3,5 pr. fat, kalkulert fra Gupta og Mahler (1995).
Avgiftene på gass og kull er satt lik null i Rest-OECD og
Ikke-OECD, mens disse ifølge ECON (1995) er henholds-

vis $3,6 og $0,7 pr. fat oljeekvivalent i OECD-Europa. Vi
antar at alle energiavgifter harmoniseres etter 40 år mot et
globalt gjennomsnitt der konsumtall i 1994 er brukt som
vekter.

Den årlige veksten i BNP er basert på Burniaux m. fl.
(1992) og Kverndokk (1994). Etterspørselfunksjonene er
kalibrert med 1994 som basisår. For nærmere informasjon
om de numeriske forutsetningene i modellen, se Berg m.fl.
(1996).

3.2 Tilbudssiden
Kostnadsnivået til de ulike olje- og gassprodusentene kan
variere. De initiale enhetskostnadene i oljeproduksjonen er
kalkulert fra Ismail (1994) og satt lik $3,3 og $10,9 pr. fat
olje for henholdsvis OPEC og fløyen. Enhetskostnadene i
produksjonen er antatt å være stigende i akkumulert pro-
duksjon. Videre antar vi at enhetskostnadene reduseres
med en konstant rate hvert år for å reflektere teknologiske
fremskritt. Teknologiparametrene er imidlertid svært
usikre. Vi har valgt å sette den teknologiske fremgangen i
OPEC-landene lik 1 prosent. På grunn av store kostnads-
reduksjoner i oljeproduksjonen utenfor OPEC, antar vi at
den teknologiske fremgangen her er 2 prosent initialt, men
faller mot 1 prosent over de første 30 årene. Etter 30 år
antar vi altså en lik teknologisk vekst i OPEC og fløyen på
1 prosent. I gassmarkedene antar vi også en teknologisk
fremgang på 1 prosent pr. år.

I produksjonen av kull antas det at enhetskostnaden er lik
fob-prisen i 1994 (se IEA 1995a), og at den faller med 0,5
prosent pr. år. Dette anslaget er basert på utviklingen i de
historiske kullprisene, se Ellermann (1995). For backstop-
teknologien er den teknologiske fremgangen satt lik 1,5
prosent. Den initiale backstop-prisen er hentet fra Manne
m.fl. (1995) og satt lik $108,2 pr. fat oljeekvivalent.

I tillegg til enhetskostnadene i produksjonen er det kostnad-
er knyttet til transport, distribusjon og raffinering. Disse
kostnadene kommer som et konstant tillegg til enhetskost-
naden. Selv om leveringskostnadene varierer mellom de
forskjellige fossile brenslene og mellom ulike regioner,
antar vi, slik som for eksisterende avgifter, at de harmoni-
seres etter 40 år mot et globalt gjennomsnitt. Disse kost-
nadene er nærmere spesifisert i Berg mfl. (1996).

Diskonteringsrenten er satt lik 7 prosent for alle produsen-
ter i alle markeder.

Det er tildels stor usikkerhet knyttet til de empiriske verdi-
ene til flere av parametrene i modellen. For å undersøke i
hvilken grad resultatene avhenger av de spesifikke num-
eriske antagelsene, har vi foretatt sensitivitetsanalyser (se
avsnitt 5).

4. Resultater

Vi har valgt å fokusere på en CO2-avgift som for olje til-
svarer $10 pr. fat eller $90 pr. tonn karbon. På grunn av
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ulikt karboninnhold vil avgiften på gass og kull were hen-
holdsvis $7,1 og $12,4 pr. fat oljeekvivalent. En slik CO2 -
avgift tilsvarer blant annet det som har weft diskutert i EU.
Til sammenligning varierer den norske CO2-avgiften fra
$9 til $18 pr. fat oljeekvivalent.

Utgangspunktet vårt er modellversjonen der OPEC funger-
er som kartell. For å undersøke modellens realisme vil vi
fOrst beskrive hvordan priser og produksjon utvikler seg i
en referansebane uten CO2-avgift. Deretter vil vi se på
effektene av å innføre CO2-avgiften. Til slutt vil vi dis-
kutere virkningene av at OPEC oppløses.

Simuleringene av modellen er utført for tidsrommet 1995-
2135, med perioder på 10 år. Resultatet for et gitt år kan
tolkes som et gjennomsnitt over 10-årsperioden. F.eks. om-
tales perioden 1995-2005 som år 2000.

4.1 Referansebanen med OPEC som kartell
Figur 3 illustrerer hvordan prisen på råolje utvikler seg i
henhold til modellen. Prisen i første periode er $21,2 pr.
fat. Utviklingen de to første periodene samsvarer bra med
forutsetningen til IEA (se IEA 1995b), som opererer med
et prisintervall på $18-28 i 2010. Oljeprisen i de to første
periodene ligger også innenfor prisintervall gjengitt i
Linderoth (1995). Det er imidlertid vanskelig å sammen-
ligne referanseprisbanen i de senere periodene med andre
studier da det ofte opereres med kortere tidshorisont enn i
vår modell. Vi ser av figuren at prisen når sin toppverdi på
$39 i 2040. Fra og med denne perioden ligger råoljeprisen
på maksimumsprisen, bestemt av prisen på backstop-tekno-
logien (og avgifter og leveringskostnader for olje). Figuren
viser også utviklingen i enhetskostnadene for OPEC og
fløyen. Fløyens kostnader stiger raskt, mens OPEC klarer å
beholde relativt lave kostnader til midten av neste århun-
dre. Dette skyldes at OPEC har atskillig større ressurs-
grunnlag enn fløyprodusentene, samtidig som fløyen pro-
duserer mer enn OPEC i de første periodene.

Vi ser av figur 4 at fløyen produserer omtrent dobbelt så
mye som OPEC i første periode. I modellbeskrivelsen i av-
snitt 2 ble det forklart at økt produksjon i en periode øker
kostnadene i fremtiden. Dette gjør at både fløyen og OPEC
har insentiver til å bremse sin produksjon. OPECs insen-
tiver forsterkes også av at de tar hensyn til at de står over-
for en fallende etterspørselskurve etter olje slik at økt pro-
duksjon vil redusere prisen i samme periode. Det er
forklaringen på at kartellet produserer mindre enn fløyen.,
selv om kostnadene er lavere. I den første perioden i refe-
ransebanen er OPECs andel av den totale oljeproduksjonen
34 prosent, mens ifølge BP (1995) var OPECs markedsan-
del i 1994 41 prosent. Dette kan tolkes som at OPEC i
virkeligheten ikke klarer å opptre som et fullt ut effektivt
kartell, f.eks. på grunn av interne disiplinproblemer.
Fløyen produserer de første 50 årene, før kostnadene er
blitt så høye at videre utvinning ikke er lønnsomt. OPEC
fortsetter produksjonen ytterligere 20 år til. Etter 2070 er
backstop-teknologien blitt såpass billig at heller ikke pro-
duksjonen i OPEC er lønnsom. Høye eksisterende avgifter

Figur 3. Råoljepris og enhetskostnad i referansebanen
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Figur 4. Oljeproduksjon i OPEC og fløyen i referanse-
banen

OPEC-produksjon uten CO 2 -avgift
- - - - Fløy-produksjon uten CO 2 -avgift

2020
	

2040
	

2060
	

2080
	

2100

bidrar også til dette. Total utvinning over alle periodene er
henholdsvis 1,5 og 3 ganger reserveanslagene for OPEC
og fløyen (BP 1995). Dette har sammenheng med teknolo-
gisk fremgang og økte oljepriser i modellen, noe som ikke
er forutsatt i BPs reserveanslag. Det globale oljeforbruket
vokser med gjennomsnittlig 1 prosent pr. år frem til 2050,
da det begynner å avta.

Utviklingen i gassmarkedene varierer mellom regionene.
Vi vil her nøye oss med å referere hva som skjer i OECD-

Mtoe/år
6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0
2000

7



  OPEC-produksjon uten CO 2-avgift
— Fløy-produksjon uten CO 2-avgift

  OPEC-produksjon med CO2-avgift
— • Fløy-produksjon med CO 2-avgift

	 Oljepris uten CO2 -avgift

- — — — Maks. oljepris
uten CO2 -avgift

	  Oljepris med CO2 -avgift

Maks. oljepris
med CO 2 -avgift

Internasjonal CO2-avgift og petroleumsformue
	

Økonomiske analyser 2/96

Europa. Produsentprisen på gass (eksklusiv transport til
importlandet) starter her på $9,4 pr. fat oljeekvivalent
(eller på $1,7 pr. mmBtu 5) 6 . Dette er noe lavere enn nå-
værende priser og kan skyldes mangel på frikonkurranse i
dagens marked. Prisen stiger til den når sin toppverdi på
$24,1 pr. fat oljeekvivalent i 2070. Forbruk og produksjon
av gass i OECD-Europa er forholdsvis stabil helt til gassen
fases ut i år 2080. I perioden fram til 2040 vokser imidler-
tid produksjonen med gjennomsnittlig 0,5 prosent pr. år.

4.2 Virkningen av en global CO2 -avgift
Innføring av en varig, global CO2-avgift tilsvarende $10
pr. fat olje fører til at markedsaktørene velger en annen til-
pasning, og dette gir en ny likevekt i modellen. Det viser
seg at utslaget på råoljeprisen, dvs. den prisen produsent-
ene mottar, er minimal i begynnelsen (se figur 5). I første
periode reduseres den med $0,2 pr. fat. Det betyr at for-
brukernes pris øker med $9,8, slik at konsumentene bærer
avgiftsbyrden innledningsvis. Innføring av CO 2-avgiften
fører til at råoljeprisen når sin toppverdi en periode tidlig-
ere, i 2030, og da er prisen $3,2 lavere enn den ville vært
uten avgift. I de første 40 årene er det altså konsument-
prisen som endres mest som følge av avgiften. I 2040 når
råoljeprisen sin øvre grense, som er redusert med $10 på
grunn av avgiften. Det betyr at produsentene fra da av
bærer hele avgiftsbyrden.

Forklaringen på det lille prisutslaget i starten er ikke at
etterspørselen er uelastisk, noe som ville gitt en stor over-
veltning på konsumentprisen, men liten effekt på omsatt
kvantum. Forbruket reduseres nemlig med 9 prosent i år
2000. Årsaken må dermed finnes på tilbudssiden. 7 I figur 6
vises de nye produksjonsprofilene til OPEC og fløyen.
OPECs produksjon er betydelig redusert i starten, mens
fløyens utvinning faktisk Øker de fire første 10-årsperiod-
ene. For å forstå fløyens tilpasning, er det igjen nødvendig
å fokusere på det dynamiske aspektet i modellen. Produ-
sentene i fløyen tar prisen for gitt og velger sitt utvinnings-
tempo i henhold til når avkastningen er størst. Fra figur 5
ser vi at den største prisreduksjonen skjer i 2040. Fløypro-
dusentene finner det dermed optimalt å flytte noe av sin ut-
vinning i 2040 fram i tid, fordi prisreduksjonen er mindre i
tidligere perioder. Dette fører til den uventede økningen i
tilbudet innledningsvis, noe en statisk modell ikke ville ha
fanget opp. Fløyens oljeformue reduseres med beskjedne 8
prosent som følge av CO 2-avgiften. Siden OPEC tar støyt-
en ved å redusere utvinningen betydelig i starten, reduseres
kartellets oljeformue med 23 prosent når CO 2-avgiften inn-
føres (se tabell 1).

OPECs utvinningstempo avhenger også av det dynamiske
aspektet. Men i tillegg til en ressursrente, som er knyttet til
det dynamiske aspektet, omfatter OPECs oljerente en kar-
tellrente, som skyldes OPECs markedsmakt. Det viser seg

at kartellrenta er klart dominerende i vår modell. I første
periode i referansebanen er denne $16,1 pr. fat, mens res-
sursrenta kun er $1,7. CO2-avgiften reduserer ressursrenta
initialt med $0,25. For OPEC har dermed det dynamiske
aspektet relativt liten betydning innledningsvis. Det er
ønsket om å opprettholde marginalinntekten som ligger
bak OPECs produksjonsbegrensning i starten. Marginal-

Figur 5. Råoljeprisen med og uten CO2-avgift
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Figur 6. Oljeproduksjon i OPEC og fløyen med og
uten CO2-avgift
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5 1 fat oljeekvivalent tilsvarer ca. 5,46 mmBtu.
6 I modellen settes gassprisen ut i fra intertemporal optimal adferd. I det europeiske gassmarkedet i dag selges gass under langsiktige

kontrakter der gassen prises etter markedsverdiprinsippet slik at gassen er konkurransedyktig sammenlignet med kundens beste
alternativ.

7 Det er også et poeng at CO2-avgiften fører til økte gass- og kullpriser, som i seg selv har en positiv effekt på etterspørselen etter olje.
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inntekten opprettholdes ved at kartellrenten økes. Denne
adferden er derfor i liten grad avhengig av at vi har inter-
temporal optimering, noe som også bekreftes av at Bråten
og Golombek (1995) kommer frem til samme konklusjon
innenfor en statisk modell. De modellerer et spill mellom
OPEC og en gruppe samarbeidende land hvor disse land-
ene truer med å innføre en CO2-avgift for å begrense CO2-
utslippene. Gevinstene til spillerne beregnes innenfor en
statisk, numerisk likevektsmodell for olje, kull og gass.
Også innenfor en slik modellramme, som er svært for-
skjellig fra vår, vil det være optimalt for OPEC å være en
følger i spillet og svare på innføringen av en CO2-avgift
med å redusere produksjonen.

4.3 Frikonkurranse i oljemarkedet - oppløsning
av OPEC

Dersom OPEC bryter sammen som kartell, vil det ha store
konsekvenser for priser og produksjon i oljemarkedet.
Figurene 7 og 8 illustrerer hvordan en slik utvikling kan
bli. Vi ser at prisen ville ha startet på $11 pr. fat i første
periode. Dette skyldes at OPEC-landene ikke lenger er
interessert i å holde utvinningstempoet nede for å opprett-
holde oljeprisen. De firedobler nå sin produksjon i første
periode. Den lave prisen fører til at høykostnadslandene
finner det optimalt å vente med produksjon til andre perio-
de, og først i tredje periode oppnår høykostnadslandene
samme produksjonsnivå som de har når OPEC opptrer som
kartell. Det globale forbruket av olje er initialt 30 prosent
høyere enn i situasjonen med OPEC som kartell.

På grunn av den lange tidshorisonten ved oljeinvesterin-
ger, vil en plutselig oppløsning av OPEC naturlig nok ikke
gi dette resultatet umiddelbart. På kort sikt vil produksjon-
en utenfor OPEC fortsette ved flere eksisterende felter, noe

Figur 7. Råoljeprisen med og uten CO2-avgift i et
frikonkurransemarked
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Figur 8. Oljeproduksjon i OPEC og fløyen med og
uten CO2-avgift i frikonkurransemarkedet
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som kan føre til enda lavere priser initialt og lavere oljefor-
mue enn vi beregner da produksjonen gir underskudd.

Oppløsningen av OPEC har store negative konsekvenser
for de øvrige produsentlandene. Deres oljeformue blir redu-
sert med hele 71 prosent. OPEC taper imidlertid også på
en splittelse av kartellet, selv om reduksjonen i disse land-
enes oljeformue kun er 15 prosent. I og med at lønnsom-
heten ved å opprettholde kartellet er såpass beskjeden, og
trolig ujevnt fordelt mellom medlemslandene, er det for-
ståelig at enkelte av OPEC-landene prover seg på kvote-
overskridelser.

Dersom en global CO2-avgift på $10 pr. fat innføres i en
situasjon med frikonkurranse i oljemarkedet, vil råolje-
prisen reduseres med ytterligere $1,2 (se figur 7). Vi ser at
utslaget er større enn i situasjonen med OPEC som kartell.
Dette skyldes at OPEC-landene ikke lenger finner det opti-
malt å begrense sin produksjon like mye. Reduksjonen i
oljeformuen til høykostnadslandene blir dermed større,
nærmere bestemt 39 prosent (se tabell 1). Siden oljeformu-
en i dette tilfellet er betydelig mindre i utgangspunktet, blir
imidlertid ikke den absolutte reduksjonen (dvs. i dollar)
særlig større. Alt i alt fører kombinasjonen av frikonkur-
ranse og CO2-avgift til at fløyens oljeformue reduseres
med 82 prosent. Den relative reduksjonen i OPEC-land-
enes oljeformue ved innføringen av en CO2-avgift er om-
trent den samme som ved kartellsituasjonen, nemlig 25 pro-
sent.

Disse resultatene kan sammenlignes med hva Rosendahl
(1996) fant ved hjelp av en enklere frikonkurransemodell
for oljemarkedet. En CO2-avgift innført der medførte at
gjennomsnittsprodusenten tapte 33-42 prosent av sin olje-
formue, mens Norges oljeformue, som følge av høyere
kostnader, ble redusert med 47-68 prosent. Utslagene i
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Olje - OPEC
Olje - floyen
Olje - Norge*
Gass- OECD-Europa
Gass- Rest-OECD
Gass- Ikke-OECD
Gass - Norge*

23 	 (4030)
8 	 3030)
8 	 (1003)

26 	 (128)
18 	 (855)
31 	 (232)
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25 	 (3431)
39 	 (885)
39 	 (292)
26 	 (123)
18 	 (826)
31 	 (220)
26 	 (121)
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Tabell 1. Prosentvis nedgang i petroleumsformuen til
olje- og gassprodusenter ved innføring av en
internasjonal CO2-avgift. De absolutte olje- og
gassformuene før CO2-avgift innføres er angitt
i parentes i mrd. 1994$.

OPEC som kartell
	

Frikonkurranse
i oljemarkedet

* Norges olje- og gassformue er angitt i mrd. kroner. Tallene for Norge er frem-
kommet ved a ta andelene av oljeformuen til fløyen og gassformuen i OECD-Eu-
ropa som tilsvarer Norges andel av de respektive reservene i 1994. I
Nasjonalbudsjettet 1996 anslas Norges petroleumsformue til 710 mrd. kroner.
Vårt høyere anslag skyldes at vi har en forholdsvis bratt referansebane for ra-
oljeprisen, mens en flat oljepris pa 125 kr. pr. fat ligger til grunn for Nasjonal-
budsjettberegningene.

Rosendahls studie er høyere enn i vår modell, noe som kan
skyldes at det ikke ble tatt hensyn til substitusjonseffektene
av at avgiften også innføres på gass og kull.

ECON (1991) har også sett på virkninger i de internasjon-
ale energimarkedene av ulike klimapolitikkforslag. De stu-
derer forskjellige utviklingsforløp i oljemarkedet med ekso-
gene anslag på OPECs tilbudsreaksjoner til klimapolitikk-
en. To yttertilfeller analyseres der OPEC enten reduserer
produksjonen for å opprettholde prisbanen, eller OPEC
opprettholder sitt produksjonsnivå. Rapporten slår fast at
klimapolitikken vil bety lavere inntekter for eksportører av
råolje, og i tråd med våre resultater over, vil størrelsen på
inntektstapet vil avhenge av OPECs adferd.

4.4 Virkninger i gassmarkedene av en global
CO2-avgift

Vi vil her kort beskrive virkningene i gassmarkedene av at
en global CO2-avgift innføres. Vi ser kun på tilfellet der
OPEC opptrer som kartell. Resultatene i frikonkurranse-
modellen er omtrent de samme (se tabell 1).

Gassformuen reduseres i alle de tre regionale markedene
(se tabell 1). Den største reduksjonen skjer utenfor OECD,
noe som skyldes en lavere initial gasspris i denne regionen.
En gitt CO2-avgift fører derfor til en høyere prosentvis øk-
ning i konsumentprisen i denne regionen slik at etterspørse-
len faller relativt mer, og produsentprisen reduseres.

Utvinningsbanene i OECD-Europa og Ikke-OECD reduse-
res over hele horisonten, og produksjonen i OECD-Europa
stanser 10 år tidligere enn i referansebanen. Rest-OECD
har en lavere gassproduksjon i de første to periodene, men
produksjonen er derimot høyere i 2020-2030 sammenlig-
net med referansebanen uten CO 2-avgift. Den totale akku-
mulerte produksjonen reduseres imidlertid i alle tre region-
er med henholdsvis 19 prosent, 2 prosent og 8 prosent i
OECD-Europa, Rest-OECD og Ikke-OECD.

5. Sensitivitetsanalyser
Det er selvsagt stor usikkerhet omkring parameteranslag-
ene i en modell med så lang tidshorisont som vi ser på, og
sensitivitetsanalyser er derfor utført i modellen der OPEC
opptrer som kartell. Vi gir her bare resultatene for oljemar-
kedet.

Generelt vil reduksjonen i oljeformuen bli mindre jo høye-
re backstop-prisen er, og jo lavere den teknologiske utvik-
lingen i backstop-teknologien blir. Med andre ord, en CO2-
avgift vil ikke ramme oljeprodusentene så hardt hvis det
blir vanskelig å utvikle ikke-forurensende alternative
energikilder. Høyere krysspriselastisiteter, dvs. større sub-
stitusjon mellom energikildene, vil også være gunstig for
oljeprodusentene, da en CO 2-avgift vil gi en substitusjon
fra kull mot olje. For noen priselastisiteter vil faktisk f10--
yen kunne få en økning i sin oljeformue ved innføring av
en slik avgift.

Det er vanskelig å si hva som er et realistisk forløp på en
eventuell internasjonal CO2-avgift over tid. Vi har derfor
gjort simuleringer for to andre alternative avgiftsbaner. I
den første blir avgiften bare innført i OECD-området initi-
alt, mens den blir innført utenfor OECD etter 40 år. I det
andre alternativet stiger avgiften over tid fra $5 til $35 pr.
fat olje i 2040. Oljeetterspørselen blir høyere utenfor
OECD i det første tilfellet sammenlignet med vårt opp-
rinnelige avgiftsalternativ. Dette dekkes først og fremst av
OPEC-produsenter, noe som også reduserer deres tap i olje-
formuen. I det andre alternativet vil tapet bli større for alle
produsenter av fossile brensler enn i det opprinnelige av-
giftsalternativet, da avgiften stort sett ligger over den opp-
rinnelige banen.

Størrelsen på diskonteringsrenta er viktig når en studerer
forholdet mellom OPECs og fløyens tap. En høyere diskon-
teringsrente vil redusere tapet for fløyen, da fløyen flytter
produksjonsprofilen nærmere i tid som følge av avgiften.
For OPEC blir ikke tapet vesentlig endret ved ulike størrel-
ser på diskonteringsrenta, da en avgift reduserer OPECs
produksjon både på begynnelsen og slutten av produksjons-
perioden. Sensitivitetsanalysene viser likevel at konklu-
sjonen om at OPEC vil bære det største tapet i oljeformuen
ved innføring av en internasjonal avgift, er robust.

6. Konklusjoner

Våre simuleringer for oljemarkedet viser at konsumentene
vil bære den største belastningen ved innføring av en CO2-
avgift hvis OPEC oppfører seg som et rasjonelt kartell.
Grunnen til dette er at OPEC vil møte innføringen av en av-
gift med å redusere produksjonen, noe som gjør at endrin-
gen i produsentprisen ikke blir så stor i de første period-
ene. Hvis OPEC oppløses som kartell og oljemarkedet nær-
mer seg et frikonkurransemarked, vil imidlertid fallet i pro-
dusentprisen bli større, da produsentene hver for seg tar pri-
sen som gitt.

Resultatene viser også at OPEC-landene vil få det største
tapet i oljeformue, mer enn 20 prosent, hvis en intemasjo-
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nal CO2-avgift tilsvarende $10 pr. fat innføres. Det relati-
vet tapet for andre produsentland som f.eks Norge, kan bli
ca. en tredjedel av OPECs. Disse landene har derfor ikke
like stor grunn til å frykte en nedgang i oljeinntektene ved
innføring av en avgift. Dette kan forklare produsentland-
enes holdninger til internasjonale klimaavtaler, hvor OPEC
viser en mye mer restriktiv holdning enn andre oljeprodu-
serende land.

En annen konklusjon er at Norge som oljeprodusent vil bli
mye verre stilt hvis OPEC bryter sammen som kartell enn
hvis det blir innført en CO2-avgift i denne størrelsesorden.

Vi har så langt sett bort fra gevinstene ved en internasjonal
klimaavtale. Våre resultater indikerer at de globale CO2-ut-
slippene reduseres med ca. 21 prosent initialt som følge av
en CO2-avgift på $10 pr. fat. Avgiften vil også føre til en
raskere innføring av alternative energikilder. For å oppnå
reduksjoner i CO2-utslipp i forhold til dagens nivå, må
imidlertid høyere avgifter innføres på mellomlang sikt. Det
er også verdt å merke seg at petroleumsformue, slik den er
definert, ikke tar hensyn til de eksterne kostnadene ved pro-
duksjon og konsum av fossile brensler. Man kan tenke seg
at myndighetene har to motstridende målsetninger; hOy
petroleumsformue og lave CO2-utslipp. Under forhand-
linger om en CO2-avgift, vil man da kunne være villig til å
gi avkall på en del av petroleumsformuen mot å få en be-
dre oppfyllelse av den andre målet om lavere CO2-utslipp.
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Om konkurranseevneindikatorer
Bjorn E. Naug

Land som deltar i den internasjonale handelen med varer og tjenester må over en viss tid ha en rimelig balanse i uten-
riksokonomien. Norge har de siste årene hatt store overskudd på driftsbalansen, men dette må ses i sammenheng
med at råolje og naturgass står for om lag 30 prosent av norsk eksport. Utvinningen av petroleum på norsk sokkel
forventes å bli mer enn halvert i perioden 2000-2030, og de øvrige deler av norsk konkurranseutsatt næringsvirksom-
het, herunder industrien, må derfor ha rimelig god konkurranseevne for at Norge ikke skal få store underskudd på
driftsbalansen et stykke ut i neste århundre. Denne artikkelen diskuterer relevansen av indikatorer som benyttes for å
måle konkurranseevneutviklingen til norsk industri. Det argumenteres for at de mest benyttede indikatorene har svak-
heter, og at analyser av konkurranseevne i større grad enn nå bor baseres på (makro)økonometriske modeller.

1. Innledning
Indikatorer for utviklingen i industriens konkurranseevne
har spilt en viktig rolle i utformingen av økonomisk poli-
tikk i Norge og i analysene av norsk økonomi i nasjonal-
budsjettene, Økonomisk utsyn, Penger og kreditt og
rapportene fra Det tekniske beregningsutvalget for inntekts-
oppgjørene. Spesielt har endringen i forholdet mellom
lønnskostnader pr. produsert enhet i norsk industri og i
industrien hos våre viktigst handelspartnere regnet i felles
valuta, RLPE, vært tillagt stor vekt. På 1980-tallet ble det
foretatt flere devalueringer som ble begrunnet med at utvik-
lingen i RLPE hadde vært ugunstig og/eller at den ville bli
ugunstig hvis en ikke devaluerte. Indikatoren spiller også
en viktig rolle i innstillingen fra Sysselsettingsutvalget
(NOU (1992:26)) og i implementeringen av denne innstil-
lingen gjennom "Solidaritetsalternativet". Ifølge Syssel-
settingsutvalget (side 174) er: "en klar bedring i RLPE
en nødvendig — men ikke tilstrekkelig — betingelse for å
Øke sysselsettingen i konkurranseutsatt virksomhet og i
Økonomien som helhet i 1990-årene." Et hovedelement i
Solidaritetsalternativet er således at en må ha: "et opplegg
for lønnsdannelse og inntektspolitisk samarbeid hvor den
kostnadsmessige konkurranseevnen (RLPE) forbedres med
om lag 10 pst. over femårsperioden 1993-1997 og deretter
ikke svekkes", (NOU (1992:26, side 316)).

Inntil nylig indikerte publiserte RLPE-tall at konkurranse-
evnen til norsk industri ble betydelig styrket fra 1988 til
1994. Hovedrevisjonen av det norske nasjonalregnsakpet i
1995 innebar imidlertid at veksten i lønnskostnader pr. pro-
dusert enhet i norsk industri i perioden 1988-1994 ble opp-.
justert fra 8 til 16 prosent. Store revisjoner i produktivitets-
tallene for norsk industri illustrerte at det er betydelige pro-
blemer knyttet til å måle produktivitetsvekst. Det er derfor
naturlig å stille spørsmålstegn ved om endringen i RLPE
gir en god beskrivelse av konkurranseevneutviklingen i
norsk industri. Dernest kan det være grunn til å undersøke
om det finnes alternative, bedre konkurranseevneindi-
katorer.

I denne artikkelen diskuteres relevansen av indikatorer
som benyttes for å måle utviklingen i norsk industris kon-
kurranseevne. Følgende indikatorer vurderes: Endringen i

RLPE, endringen i relative lønnskostnader regnet i felles
valuta, utviklingen i relative priser, og utviklingen i mar-
kedsandeler på hjemme- og eksportmarkedene. Det under-
strekes at flere av momentene som presenteres nedenfor
også påpekes når indikatorene benyttes i publikasjonene
omtalt foran. Videre blir enkelte av indikatorene også om-
talt uten at de eksplisitt tolkes som konkurranseevneindika-
torer.

2. Økonomisk teori, empiriske under-
søkelser og konkurranseevne-
indikatorer

En nærings konkurranseevne sier noe om dens mulighet til
å leve videre. Et sentralt punkt i denne sammenheng er
næringens evne til å trekke til seg nye investeringer, som
kan ses i sammenheng med næringens evne til å hevde seg
i konkurranse med utenlandske bedrifter på produktmar-
kedet og med andre norske næringer på faktormarkedene.
Det finnes ingen samleindikator for lønnsomheten ved
fremtidige investeringer, og i praksis må en derfor nøye
seg med historiske lønnsomhetstall og andre indikatorer
som sier noe om evnen til å konkurrere på produkt- og fak-
tormarkedene. Dette avsnittet diskuterer faktorer som på-
virker industriens konkurranseevne og i hvilken grad de
konkurranseevneindikatorene som benyttes fanger opp
disse forholdene.

For industrisektorer hvor norske og konkurrerende uten-
landske bedrifter produserer homogene varer, vil prisene
på norsk produksjon i hovedsak være gitt på verdensmarke-
det. De eksisterende bedriftene i sektoren er konkurranse-
dyktige hvis verdensmarkedsprisen målt i norske kroner er
høyere enn de variable enhetskostnadene. Konkurranse-
evnen til disse bedriftene kan presiseres som evnen til å
overleve hvis produksjonskostnadene øker eller produktpri-
sen faller (Vislie (1978) og Cappelen og Johansen (1984)).
En indikator for konkurranseevnen til eksisterende produk-
sjonsenheter kan derfor være forholdet mellom produktpri-
sen og de variable enhetskostnadene (jf. Rødseth (1979)),
siden evnen til å tåle en redusert pris-kostnadsmargin er
større desto høyere denne marginen er i utgangspunktet. På
sikt vil kapasitetsutviklingen internasjonalt sørge for at pri-
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sen blir tilnærmet lik enhetskostnadene i de minst effektive
anleggene. Et mål på konkurranseevne (for eksisterende
bedrifter) i et mer langsiktig perspektiv er derfor forholdet
mellom kostnader pr. produsert enhet i norske og konkurre-
rende utenlandske bedrifter, målt i felles valuta.

I den grad norske og konkurrerende utenlandske produkter
er differensierte, kan norske produsenter sette opp prisene
relativt til konkurrentenes priser uten at dette trenger å få
store negative virkninger for salget. I tilfellet med differen-
sierte produkter kan det derfor være naturlig å skille
mellom prismessig og ikke-prismessig konkurranseevne
(Lindquist (1995) og Naug (1995b)). En industrisektors
prismessige konkurranseevne er bedre desto lavere prisene
på sektorens produkter er i forhold til prisene på konkurre-
rende utenlandske produkter, målt i felles valuta. Den pris-
messige konkurranseevnen avhenger igjen av sektorens
variable kostnader pr. produsert enhet relativt til tilsvaren-
de kostnader i konkurrerende utenlandsk industri (målt i
felles valuta), samt av prissettingsatferden til norske og
utenlandske bedrifter. Den ikke-prismessige konkurranse-
evnen reflekterer alle andre forhold som påvirker evnen til
å konkurrere med utenlandsk industri på hjemme- og eks-
portmarkedene; kvalitet, bearbeidingsgrad, design, mar-
kedsføring, leveringssikkerhet, kundeforhold, omstillings-
evne, produktutvikling etc. Formelle og uformelle handels-
hindringer har også betydning for den ikke-prismessige
konkurranseevnen.

I 1995 sto industrielle råvarer (treforedlingsprodukter,
metaller og kjemiske råvarer) og raffinerte oljeprodukter
for henholdsvis 40 og 9 prosent av industrieksporten og 21
og 4 prosent av bruttoproduksjonsverdien i norsk industri.
Eksportprisutviklingen på industrielle råvarer og raffinerte
oljeprodukter er i stor grad bestemt på verdensmarkedet,
noe som indikerer at det kan være rimelig å betrakte disse
varene som tilnærmet homogene produkter. Det er imidler-
tid innslag av produktdifferensiering i produksjonen av
industrielle råvarer, og flere av faktorene som er omtalt
under betegnelsen "ikke-prismessig konkurranseevne"
over ser ut å være viktige konkurranseparametre også i
markedene for slike varer (se Ulseth (1992), Svendsen og
Rikter-Svendsen (1992a, 1992b) og Walker m.fl. (1992)).
Naug (1994) finner således at norske hjemmeleveranser og
import av metaller, kjemiske råvarer og treforedlingspro-
dukter kan betraktes som imperfekte substitutter. I For øv-
rige deler av norsk industriproduksjon er det trolig mest ri-
melig å betrakte norske og konkurrerende utenlandske pro-
dukter som differensierte (Lindquist (1993, 1995) og Naug
(1994, 1995b)).

Relative timelonnskostnader pr. produsert enhet i
felles valuta (RLPE)
Lønnskostnadene er en av de viktigste kostnadskomponent-
ene i norsk industri. Økte industrilønninger i Norge relativt
til hos handelspartnerne fører isolert sett til svekket konkur-
ransevne, men dette kan fullt ut motvirkes ved en produk-
tivitetsøkning i norsk industri eller en depresiering av
norske kroner. RLPE er definert ved:

WZ
RLPE =

V. WheZh

hvor W er timelønnskostnadene for norsk industri, Z er
produktiviteten i norsk industri målt ved bruttoproduktet i
faste priser2 pr. timeverk, V er valutakursen,3 og Wh og Zh
er henholdsvis timelønnskostnader og produktivitet i indu-
strien hos handelspartnerne. Internasjonalt sammenliknba-
re tall for arbeidskraftproduktiviteten er vanskelig tilgjen-
gelig på nivåform. Det er derfor endringen i RLPE som
omtales i analyser av norsk industris konkurranseevne. Det
er en rekke svakheter ved å måle konkurranseevneutvik-
lingen til norsk industri på denne måten: 4

• Energikostnader, kapitalkostnader og kostnader til vare-
innsats har også stor betydning for industriens kostnad-
smessige konkurranseevne. Spesielt er slike kostnader
langt viktigere enn lønnskostnadene i produksjon av
industrielle råvarer og raffinerte oljeprodukter, se f.eks
Ulseth (1992), og Svendsen og Rikter-Svendsen (1992a,
1992b). Prisutviklingen på innsatsvarer som handles
internasjonalt er trolig ikke særlig forskjellig for konkur-
rerende produsenter av industrielle råvarer og raffinerte
oljeprodukter i ulike land, men norske produsenter av
industrielle råvarer opplevde en klart sterkere vekst i
kraftprisene enn vestlige konkurrenter på 1980-tallet, se
f. eks Svendsen og Rikter-Svendsen (1992a), side 44.

• Det er ikke bare industrien hos våre viktigste handels-
partnere norsk industri konkurrerer med på eksportmar-
kedene. De norske eksportprisene på industrielle råvarer
falt med om lag 30 prosent fra 1. halvår 1989 til utgang-
en av 1993. En hovedfaktor bak dette var en sterk øk-
ning i tilbudet (på verdensmarkedet) fra det tidligere
Sovjet, andre Ost-europeiske land og Kina. Den økte
konkurransen fra disse landene innebar tap av konkur-
ranseevne for norske produsenter av industrielle råvarer.
Dette fanges opp hvis vi måler konkurranseevneutvik-
lingen til norske råvareprodusenter ved endringen i mar-
ginen mellom priser og kostnader, men ikke hvis vi be-
nytter RLPE. Ved investeringer er det heller ikke kost-
nadsnivået hos handelspartnerne som trenger å være det
mest relevante sammenlikningsgrunnlaget.

• Veksten i industrilønningene er i stor grad bestemt av
lønnsomheten i industrien (jf. de økonometriske studie-

1 Dette er imidlertid konsistent med at norske og konkurrerende utenlandske varer er (tilnærmet) homogene vurdert på et detaljert nivå.
Da vil det nettopp være en tendens til at varene som importeres er av en annen type enn de vi produserer selv, men det kan være
substitusjon mellom hjemmeleveranser fra norske produsenter og de varene vi importerer.

2 Brüttoproduktet er lik produksjonen (bruttoproduksjonsverdien) fratrukket vareinnsatsen.
3 Okt valutakurs innebærer depresiering av norske kroner.
4 Se også Cappelen og Johansen (1984), Normann (1986), Askildsen (1987) og Fagerberg (1988)) .
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ne til Nymoen (1988, 1989), Rødseth og Holden (1990),
Langørgen (1993), Stolen (1995) og Johansen (1995)),
som igjen reflekterer industriens konkurranseevne. I
perioden 1989-1994 var lønnsveksten svakere i norsk
industri enn i industrien hos handelspartnerne, både målt
i nasjonal og felles valuta. En viktig årsak til dette var
trolig at fallet i prisene på industrielle råvarer fra 1988
til 1993 førte til svakere lønnsomhetsutvikling i norsk
industri enn i industrien hos våre handelspartnere, siden
industrielle råvarer utgjør en langt større andel av indu-
striproduksjonen i Norge enn hva som er tilfelle hos
handelspartnerne. Den reduserte lønnsomheten førte iso-
lert sett til lavere lønnsvekst i næringene som produserer
industrielle råvarer, og dette smittet over på de andre
sektorene i norsk industri. Selv om industrien eksklusive
produsentene av industrielle råvarer fikk styrket sin kon-
kurranseevne som følge av denne prosessen, reflekterte
prisfallet på industrielle råvarer et tap av konkurranse-
evne for norsk industri samlet sett. Økte priser på andre
innsatsfaktorer enn arbeidskraft fører også til redusert
lønnsomhet i industrien, og dermed (isolert sett) til lav-
ere lønnsvekst. Vurdert ved utviklingen i RLPE, vil
imidlertid slike endringer fremstå som en bedring av
konkurranseevnen til norsk industri.

• Endringer i den ikke-prismessige konkurranseevnen
reflekteres ikke i RLPE. Japansk industri har i de siste
femti årene — som følge av sterk produktutvikling og
høy omstillingsevne — stadig økt sine markedsandeler på
verdensmarkedet. Vurdert ved utviklingen i RLPE for
Japan, ser det imidlertid ut som om konkurranseevnen
til japanske industribedrifter har blitt svekket. 5

• Relative priser mellom norske og konkurrerende uten-
landske produkter kan variere som følge av andre for-
hold enn endringer i relative kostnader pr. produsert en-
het i felles valuta. For eksempel indikerer analysene i
Naug og Nymoen (1995) og Naug (1996) at utenlandske
industriprodusenter setter opp prisene på eksport til
Norge når etterspørselstrykket i norsk økonomi øker.
Dette påvirker konkurranseevnen til norsk industri, men
blir ikke fanget opp i RLPE.

• Produktiviteten varierer normalt med produksjonsnivået,
i hvert fall på kort sikt. Dette innebærer at økt produk-
sjon (f.eks. som følge av bedret konkurranseevne) på-
virker RLPE. Dersom RLPE øker, gis det et feilaktig
inntrykk av at konkurranseevnen er svekket. Hvis RLPE
går ned, kan det se ut som om det er dette som har forår-
saket produksjonsøkningen. I perioder med svak etter-
spørsel og/eller lave priser på industrielle råvarer vil nor-
malt bedriftene med de høyeste kostnadene pr. produsert
enhet bli lagt ned først, slik at enhetskostnadene for
industrien samlet sett går ned. I den grad disse bedrift-
ene er norske, trekker dette i retning av at RLPE måler
noe som reflekterer tap av konkurranseevne for norsk
industri som en konkurranseevneforbedring.

• Ulik sammensetning av industrien mellom land kan for-
årsake endringer i RLPE fordi det er ulik vekst i lønns-
kostnadene pr. produsert enhet i ulike industrinæringer.

Endringer i RLPE forårsaket av forskjeller i nærings-
sammensetning mellom land gir ikke uttrykk for
endringer i norsk industris konkurranseevne.

• Det er betydelige metodiske problemer knyttet til
måling av bruttoproduktet i faste priser, og dermed til
måling av produktivitet, jf. begrunnelsen for å se på end-
ringen i RLPE. Det kan imidlertid også være vanskelig
få gode data for den relative produktiviteten på endrings-
form. Problemene er dels knyttet til deflatering av verdi-
tall for bruttoproduksjon og vareinnsats. Introduksjon av
nye produkter og forbedrede varianter av eksisterende
produkter gjør det vanskelig å måle hvor mye av en ver-
diøkning som representerer økt volum og hvor mye som
kan henføres til økte priser. I praksis får en ikke fullt ut
tatt hensyn til at økte priser ofte motsvares av økt kvali-
tet, og dette trekker i retning av at prisveksten (spesielt
på bruttoproduksjonen) overvurderes og volumveksten
undervurderes. Et annet problem er at utviklingen i vare-
innsatsen (i verdi) er vanskelig å måle. Beregningsrutin-
ene for deflatering og måling av verdiveksten for vare-
innsats kan variere mellom land, og det er derfor usik-
kert om den beregnede veksten i relativ produktivitet gir
et godt bilde av den reelle utviklingen. Disse spørsmål-
ene er drøftet i den siste rapporten fra Det tekniske
beregningsutvalget, TBU (1996), og omtales nærmere
nedenfor.

Relative timelonnskostnader målt i felles valuta
TBU (1996) diskuterer utviklingen i norsk industris kon-
kurranseevne ved et sett av indikatorer, med hovedvekt på
endringen i relative timelønnskostnader, relative investe-
ringspriser, relative konsumpriser (alle målt i felles valuta)
og den nominelle rentedifferansen korrigert for valutakur-
sendringer. Av indikatorene som omtales er det spesielt de
relative lønnskostnadene, som viste nedgang med vel 12
prosent i perioden 1988-1994, som støtter opp om konklu-
sjonen (på side 60) om at konkurranseevnen til norsk indu-
stri ble klart styrket fra 1988 til 1994.

Som det framgår ovenfor, er veksten i RLPE tilnærmet lik
forskjellen mellom veksten i relative timelønnskostnader
regnet i felles valuta og veksten i relativ produktivitet. Der-
som industrien i Norge og hos handelspartnerne har
samme produktivitetsutvikling, vil forløpet til relative time-
lønnskostnader i felles valuta og RLPE gi samme bilde av
utviklingen i den kostnadsmessige konkurranseevnen. Det
er imidlertid færre problemer knyttet til måling av vekst i
timelønnskostnader enn til måling av produktivitetsvekst.
En kan imidlertid ikke konkludere med at en størrelse er
uten betydning fordi den er vanskelig å måle. Dersom pro-
duktiviteten i industrien ikke utvikler seg likt i Norge og
hos handelspartnerne vil heller ikke veksten i relative time-
lønnskostnader i felles valuta være noen god indikator på
den relative kostnadsutviklingen. Både økonomisk teori
(se f. eks Aukrust (1977)) og en lang rekke empiriske studi-
er (se f.eks. lønnsstudiene referert foran) tyder på at lønn-

5 Se Fagerberg (1988) for en interessant analyse av (den fraværende) sammenhengen mellom utviklingen i RLPE og markedsandeler for
japansk industri.
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Figur 1. Sysselsetting (timeverk) i industrien
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Kilde: OECD, Statistisk sentralbyrå og TBU (1996).

Figur 2. Volum-, verdi- og prisutviklingen for
industriens bruttoprodukt
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Kilde: OECD, Statistisk sentralbyrå og TBU (1996).
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sveksten i industrien er høyere desto sterkere produktivi-
tetsveksten er, alle andre forhold like. Dersom lønnskost-
nadene i industrien i en periode vokser langsommere i
Norge enn hos handelspartnerne, kan dette nettopp skyldes
at produktivitetsveksten er svakere, og trenger ikke å bety
at RLPE (renset for målefeil) endres i norsk favør.

I 1994 var forholdet mellom timelønnskostnadene i norsk
industri og i industrien hos handelspartnerne (målt i felles
valuta) på tilnærmet samme nivå som i 1970. Den beregn-
ede timeverksproduktiviteten, målt ved bruttoproduktet i
faste priser pr. timeverk, økte imidlertid 25 prosent mindre
i norsk industri enn i industrien hos handelspartnerne fra
1970 til 1994, og dette slo ut i en tilsvarende økning i
RLPE for norsk industri i samme periode. Fra 1988 til
1994 var den beregnede produktivitetsutviklingen for indu-
strien om lag 10 prosent svakere i Norge enn hos handels-
partnerne.

Dersom disse tallene reflekterer den faktiske utviklingen i
relativ produktivitet, gir endringen i relative lønnskostna-
der i felles valuta et skjevt bilde av konkurranseevneutvik-
lingen i norsk industri fra 1970 til 1994 og spesielt i perio-
den 1988-1994. Ifølge TBU (1996) er det imidlertid sann-
synlig at hoveddelen av forskjellen i beregnet produktivi-
tetsvekst avspeiler forskjeller i måten produktivitetsutvik-
lingen blir målt på i Norge og hos handelspartnerne, og at
bare en mindre del skyldes reelt svakere produktivitets-
vekst i norsk industri. Hovedbegrunnelsen for denne hypo-
tesen er basert på at sysselsettingen (målt ved antall utførte
timeverk) har utviklet seg om lag parallelt i norsk industri
og industrien hos handelspartnerne, se figur 1. Forskjeller i
produktivitetsutvikling kan derfor føres tilbake til ulik ut-

vikling i bruttoproduktet målt i faste priser. Verdien av
bruttoproduktet målt i felles valuta utviklet seg imidlertid
om lag likt (se figur 2), slik at den ulike produktivitetsut-
viklingen har sitt motstykke i at bruttoproduktdeflatoren
økte langt mer (om lag 35 prosent) i Norge enn hos han-
delspartnerne. For en gitt utvikling i bruttoproduktet i ver-
di vil en undervurdering av bruttoproduktveksten i faste
priser (som følge av de store måleproblemene omtalt for-
an), og dermed undervurdering av produktivitetsveksten,
ha sitt motstykke i en tilsvarende overvurdering av brutto-
produktprisveksten.

Som påpekt i TBU (1996) trenger ikke den sterkere vek-
sten i bruttoproduktprisene for norsk industri bero på male-
feil, idet den alternativt kan forklares med at forholdet
mellom produktprisene på norske og konkurrerende uten-
landske produkter har økt. Dette kan skyldes at norske
industriprodusenter har hatt en sterkere vekst i kostnadene
pr. produsert enhet og at de har veltet økte kostnader over i
prisene. Ifølge TBU (1996) kan imidlertid slike forhold tro-
lig bare forklare en liten del av den observerte utviklingen
i relative bruttoproduktpriser.  Årsaken er (ifølge TBU
(1996)) at graden av substitusjon i etterspørselen (i hvert
fall på lang sikt) er svært sterk. Dette betyr at norske produ-
senter har små muligheter til å velte økte kostnader over i
prisene (så lenge konkurrentenes priser er konstante) uten
å tape mye av salget. Verdien av bruttoproduktet i norsk
industri skulle derfor ha utviklet seg (vesentlig) svakere
enn det vi observerer dersom den beregnede utviklingen i
relative bnittoproduktpriser i hovedsak var reell.

Bowitz og Cappelen (1994) finner imidlertid at norsk indu-
stri (eksklusive produsentene av raffinerte oljeprodukter) i
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betydelig grad har latt økte kostnader slå ut i økte priser.6

Prisene på norsk industris leveranser til hjemmemarkedet
(eksklusive metaller7 og raffinerte oljeprodukter) økte sale-
des med om lag 35 prosent i forhold til prisene på konkur-
rerende importvarer fra 1970 til 1994 (se også Naug (1994,
1995b) og side 46 i økonomisk utsyn for 1995)). 8 Indekse-
ne for hjemmepriser og importpriser er begge basert på tall
fra det norske nasjonalregnskapet. Tallene i Lindquist
(1993, 1995) viser en tilsvarende (men svakere) utvikling i
relative priser for norsk industrieksport, men der er måle-
problemene større. Endelig finner Lindquist (1993, 1995)
og Naug (1994, 1995b) forholdsvis lave absolutte priselas-
tisiteter i estimerte eksport- og importandelslikninger for
norske industrivarer, noe som indikerer at etterspørselen et-
ter norske produkter ikke var spesielt følsom overfor de re-
lative prisendringene som fant sted på 1970- og 1980 tal-
let.9

Thu (1996) gir også en supplerende begrunnelse for at
ulike målemetoder fører til svakere beregnet produktivitets-
vekst i norsk industri enn i industrien hos handelspartner-
ne: Volumet av bruttoproduktet og bruttoproduksjonsverdi-
en utviklet seg parallelt i industrien hos handelspartnerne i
perioden 1970-1993, se figur 3. I norsk industri økte deri-

mot bruttoproduktet langt svakere enn bruttoproduksjons-
verdien i denne perioden.

De siste 20-30 årene har vært preget av økende spesialise-
ring i produksjon av industrivarer. Det er derfor grunn til å
tro at vareinnsatsandelen i industrien i Norge og hos han-
delspartnerne reelt sett har økt over tid, slik at bruttopro-
duktet — korrigert for målefeil — har økt mer enn bruttopro-
duksjonsverdien. Den parallelle utviklingen i de to størrels-
ene hos handelspartnerne kan derfor skyldes at de har
mangelfull informasjon om utviklingen i vareinnsatsvolum-
et. Volumet av bruttoproduksjonsverdien økte om lag like
mye i norsk industri som i industrien hos handelspartnerne
fra 1970 til 1993, slik at bruttoproduktet i faste priser (jus-
tert for målefeil) også må ha økt like mye dersom industri-
en i Norge og hos handelspartnerne har hatt samme utvik-
ling i vareinnsatsandelene. Det er imidlertid liten grunn til
at dette skulle være tilfelle.

Konklusjonen på denne diskusjonen er at ulike målemetod-
er trolig fører til forskjeller i beregnet produktivitetsvekst
mellom land, men det er usikkert om dette er hovedårsa-
ken til at norsk industri har hatt svakere beregnet produkti-
vitetsvekst enn industrien hos handelspartnerne i periodene

Figur 3. Bruttoprodukt og produksjon i industrien. Volumindeks 1970 = 100

A: Norge B: Handelspartnere

Kilde: Statistisk sentralbyrå, OECD og TBU (1996).

6 Et slikt funn kan synes urimelig for industrielle råvarer. Norske og konkurrerende utenlandske produsenter av industrielle råvarer har
imidlertid forholdsvis lik utvikling i prisene på innsatsvarer, som utgjør en betydelig del av kostnadene. I den grad norske produsenter
av industrielle råvarer har veltet økte kosnader over i økte priser, har dette i stor grad også skjedd hos konkurrentene, slik at utslaget i
relative priser har blitt lite.

7 Naug (1993, 1995b) rapporterer en urimelig sterk økning i forholdet mellom hjemmepriser og importpriser for metaller. Dette har trolig
sammenheng med at hjemmeprissserien for denne ene varen er konstruert på en uheldig måte i databanken til MODAG.

8 En får et tilsvarende bilde ved å se på utviklingen i relative priser for ulike varegrupper, se Naug (1993, 1995b)).
9 Dette er konsistent med at etterspørselen etter viktige norske industrivarer er svært følsom overfor potensielle endringer i relative priser:

For varer med svært prisføslom etterspørsel, spesielt industrielle råvarer, er det også en liten variasjon i relative priser.
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1970-1994 og 1988-1994. økningen i hjemmeprisene rela-
tivt til prisene på konkurrerende importvarer fra 1970 til
1994 — som er om lag like sterk som veksten i relative
bruttoproduktpriser i felles valuta i samme periode — indi-
kerer at norsk industri har hatt klart svakere produktivitets-
utvikling enn industrien hos våre handelspartnere og/eller
at andre kostnader enn lønn har økt mer i Norge enn hos
handelspartnerne.

Relative priser
I økonomisk utsyn for 1994 og 1995 diskuteres indikator-
er for utviklingen i relative priser mellom norske og kon-
kurrerende utenlandske produkter på hjemmemarkedet og
eksportmarkedet. Utviklingen i relative priser på hjemme-
markedet er der målt ved endringen i forholdet mellom na-
sjonalregnskapets deflatorer for industriimport og norsk in-
dustris leveranser til hjemmemarkedet. Utviklingen i slike
indikatorer er gjengitt for tre aggregerte industrivarer;
Verkstedprodukter (eksklusive skip og oljeplattformer),
Industrielle råvarer og Andre industrivarer (eksklusive
raffinerte oljeprodukter). Endringen i forholdet mellom
eksportprisene og norske importpriser benyttes som indika-
torer for utviklingen i relative priser på eksportmarkedet
for Verkstedprodukter og Andre industrivarer.

Utviklingen i relative priser på differensierte produkter fan-
ger trolig opp endringer i andre kostnader enn lønn, siden
empiriske studier viser at kostnadsøkninger helt eller del-
vis veltes over i økte priser for slike produkter (se for eks-
empel Bowitz og Cappelen (1994)). I tillegg er det trolig
mindre broblemer knyttet til måling av produktprisvekst
enn til måling av produktivitetsvekst. Ved å studere utvik-
lingen i relative priser på et tilstrekkelig detaljert nivå, får
en også i stor grad korrigert for at ulike næringer kan ha
forskjellig vekst i lønnskostnader pr. produsert enhet og at
land har ulik næringssammensetning. Endelig får en tatt
hensyn til at konkurranseevnen påvirkes av relative prisen-
dringer som følge av andre forhold enn endringer i relative
kostnader pr. produsert enhet i felles valuta. Det er imidler-
tid flere problemer knyttet til bruk indikatorer for vekst i
relative priser:

• For industrielle råvarer og raffinerte oljeprodukter er
eksportprisutviklingen i stor grad bestemt på verdens-
markedet. Det derfor liten variasjon i eksportvolumet
som kan henføres til endring i relative priser (Naug
(1995a)). For slike varer er det derfor mer fornuftig å
måle konkurranseevneutviklingen på eksportmarkedet
ved endringen i forholdet mellom eksportprisene og de
variable enhetskostnadene, slik det implisitt er gjort for
industrielle råvarer i økonomisk utsyn for 1995. Mot en
slik indikator kan det innvendes at den er svært følsom
overfor svingninger i internasjonale konjunkturer. For å
korrigere for dette kan en eventuelt måle endringen i
marginen mellom eksportprisene og de variable enhets-
kostnadene fra en konjunkturtopp (eller bunn) til en an-

nen. Svendsen og Rikter-Svendsen (1992a, 1992b) vur-
derer nivået på den kostnadsmessige konkurranseevnen
til norske produsenter av aluminium og ferrolegeringer i
1990 ut fra de samlede variable produksjonskostnadene
i norsk og utenlandsk produksjon.

• Siden andelen av industrielle råvarer er langt høyere i
norsk industrieksport enn i industrieksporten hos våre
handelspartnere, vil i tillegg utviklingen i forholdet mel-
lom implisitte deflatorer for norsk industrieksport totalt
og industrieksporten hos handelspartnerne kunne gi et
misvisende bilde av konkurranseevneutviklingen. 10

Slike indikatorer viser en tilsynelatende kraftig svekkel-
se av konkurranseevnen fra 1987 til 1989 og en betyde-
lig konkurranseevneforbedring i perioden 1989-1993.
Hovedårsaken til denne utviklingen er imidlertid at pris-
ene på industrielle råvarer økte betydelig i 1987 og
1988, for deretter å falle sterkt fra 1989 til 1993 (Naug
(1995a)). Prisfall på industrielle råvarer kan imidlertid
ikke tolkes som at konkurranseevnen til norsk industri er
styrket.

• Det er svært vanskelig å måle utviklingen i den pris-
messige konkurranseevnen til norsk industri (eksklusive
produsentene av industrielle råvarer og raffinerte olje-
produkter) på eksportmarkedet, fordi det er vanskelig å
måle prisutviklingen på de varene som står i et (nært)
konkurranseforhold til norsk eksport. Analysen i Lind-
quist (1993) tyder på at norske importpriser gir et bedre
bilde av utviklingen i konkurranseprisene på eksportmar-
kedet enn de alternative indikatorer som er tilgjengelige.
Resultatene i von der Fehr (1987, 1988), Naug og Ny-
moen (1995) og Naug (1996) tyder imidlertid på at uten-
landske eksportører justerer prisene på eksport til Norge
ut fra forhold i norsk økonomi, og utviklingen i prisene
på norsk industriimport kan derfor gi et unøyaktig bilde
av prisveksten på varer som konkurrerer med norsk eks-
port.

• En måler bare konkurranseevneutviklingen for varer
som faktisk handles; de produsentene som er utkonkur-
rert av produktmarkedet faller også ut av beregnings-
grunnlaget for prisindeksene. Naug (1994, 1995b) viser
at hjemmeprisene på tekstil- og bekledningsvarer økte
mindre enn importprisene fra 1968 til 1990. Tilsyne-
latende bedret derfor norske produsenter av tekstil- og
bekledningsvarer sin konkurranseevne på hjemme-
markedet i denne perioden. Som argumentert i Naug
(1994, 1995b), vil imidlertid en slik konklusjon være
helt urimelig. En stor del av de norske bedriftene som
tapte salg på 1970- og 1980- tallet fordi de økte hjem-
meprisene i forhold til importprisene, ble lagt ned — og
falt dermed ut av beregningsgrunnlaget for hjemmepris-
indeksen.

• Indikatorer for relative priser (og forholdet mellom eks-
portpriser og variable enhetskostnader) er, i likhet med
RLPE, påvirket av produktivitetsendringer som følge av
variasjon i produksjonsnivået.

10 Indikatorer av denne typen er imidlertid benyttet i Penger og kreditt 1995/4 (side 265), i innstillingen fra Sysselsettingsutvalgets (side
90) og i OECD Economic outlook.
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Markedsandeler
Økonomisk utsyn for 1995 omtaler utviklingen i markeds-
andelene på hjemmemarkedet og eksportmarkedet for de
tre aggregerte industrivarene Verkstedprodukter, Industri-
elle råvarer og Andre industrivarer. TBU (1996) diskuterer
utviklingen i hjemmemarkedsandeler for utekonkurrerende
og hjemmekonkurrerende varer og utviklingen i markeds-
andeler på eksportmarkedet for tradisjonelle industrivarer i
alt og denne eksporten fordelt på tre varegrupper. I nasjo-
nalbudsjettet for 1996 omtales utviklingen i markedsandel-
er på hjemmemarkedet og eksportmarkedet for tradisjon-
elle varer samlet sett.

Markedsandelene for en norsk industrivare på hjemmemar-
kedet beregnes som leveranser fra norske produsenter i for-
hold til samlet innenlandsk anvendelse av varen, begge
deler regnet i volum. Utviklingen i markedsandelene på
eksportmarkedet måles (i publikasjonene referert foran)
ved endringen i forholdet mellom norsk eksport av og et
veid gjennomsnitt av den samlede vareimporten hos Nor-
ges viktigste handelspartnere, begge deler regnet i volum.

I motsetning til endringen i RLPE og relative priser, fanger
indikatorer for utviklingen i markedsandelene på hjemme-
markedet og eksportmarkedet opp både utviklingen i pris-
messig og ikke-prismessig konkurranseevne. En får også
tatt hensyn til at en del produsenter har falt ut av markedet,
og dermed fra beregningsgrunnlaget for pris- og kostnads-
seriene. De reflekterer imidlertid også — slik de faktisk
beregnes — forhold som ikke kan henføres til endringer i
konkurranseevne:

• Den økte internasjonale spesialiseringen i produksjon av
industrivarer har ført til økte importandeler, for relativt
aggregerte varegrupper, både i Norge og hos handels-
partnerne, se Naug (1994, 1995b) og side 106 i TBU
(1996). Estimerte importandelsfunksjoner (Naug (1994,
1995b)) sammenholdt mot utviklingen i relative priser
gir indikasjoner på hvor mye av endringen i hjemmemar-
kedsandelene som skyldes endring i prismessig konkur-
ranseevne. Det er imidlertid vanskelig å anslå om redu-
serte hjemmemarkedsandeler som ikke kan henføres til
økte hjemmepriser relativt til importprisene skyldes økt
internasjonal arbeidsdeling eller svekket ikke-prismessig
konkurranseevne. Betydningen av økt internasjonal spe-
sialisering for fallet i hjemmemarkedsandeler ser ut til å
være spesielt stor for verkstedprodukter (Naug (1994,
1995b)), hvor andelen av norsk produksjon solgt på eks-
portmarkedet økte fra 28 prosent i 1970 til 56 prosent i
1994.

• Etterspørselen etter industrielle råvarer viser store kon-
junkturelle svingninger. Dette trekker i retning av at
norsk eksport av industrielle råvarer vokser sterkere enn
den samlede vareimporten hos handelspartnerne i begyn-
nelsen av en konjunkturoppgang, og langsommere sen-
ere i konjunktursykelen. Slike sykliske svingninger i eks-
portmarkedsandelen for industrielle råvarer kan ikke tol-
kes som at konkurranseevnen til norske produsenter er
endret. Dette forbeholdet gjelder også utviklingen i eks-
portmarkedsandelen for norsk industri totalt, siden andel-

en industrielle råvarer er større i norsk industrieksport
enn i vareimporten hos handelspartnerne.

• Eksportmarkedsandelen for industrielle råvarer gikk ned
med 19 prosent fra 1974 til 1975 og med 10 prosent i
perioden 1975 til 1992. En forklaring på denne utviklin-
gen kan være at andelen av industrielle råvarer i den
utenlandske vareimporten trolig gikk sterkt ned fra 1974
til 1975 (som følge av den sterke økningen i råvarepris-
ene fra 1973 til 1975) og deretter fortsatte å falle på
1970- og 1980-tallet. Figur 2.1 i Svendsen og Rikter-
Svendsen (1992a) viser at aluminiumsforbruket i den
vestlige verden gikk ned med 20 prosent fra 1974 til
1975 og økte med om lag 60 prosent i perioden 1975-
1989. Indikatoren som benyttes for å måle vareimporten
hos handelspartnerne gikk ned med kun 4 prosent i 1975
og økte med 100 prosent fra 1975 til 1989. Det er derfor
tvilsomt om det observerte fallet i eksportmarkedsandel-
en for industrielle råvarer etter 1974 har sammenheng
med tap av konkurranseevne for norske produsenter av
slike varer. Det kan imidlertid sies å være et problem for
Norge at vår eksport i stor grad har vært og er rettet mot
markeder hvor det har vært relativt svak vekst.

• For verkstedprodukter økte eksportmarkedsandelen med
13 prosent fra 1970 til 1992, til tross for at de norske
eksportprisene ser ut til å ha økt mer enn prisene på kon-
kurrerende utenlandske produkter i samme periode
(Lindquist (1993, 1995)). En forklaring på den økte eks-
portmarkedsandelen kan være at andelen verkstedpro-
dukter i den utenlandske vareimporten har økt over tid
som følge av at den internasjonale spesialiseringen har
vært spesielt sterk for slike varer og at norske produsent-
er således har vridd leveranser fra hjemmemarkedet til
eksportmarked, jf. diskusjonen av fallet i hjemmemar-
kedsandelen for verkstedprodukter. Den økte eksport-
markedsandelen kan derfor ikke tolkes som at norske
produsenter av verkstedprodukter har bedret sin konkur-
ranseevne på eksportmarkedet.

• Statistikkomlegginger i EU i 1993, som følge av opprett-
ingen av det indre marked og avskaffelse av grensekon-
troller, innebærer at veksten i den interne handelen mel-
lom EU-landene fra 1992 til 1993 kan være undervur-
dert. Det er derfor vanskelig å tolke utviklingen i eks-
portmarkedsandelene for norsk industri i perioden 1992-
1995.

3. Avslutning
Vi har i denne artikkelen vurdert indikatorer som benyttes
for å måle utviklingen i norsk industris konkurranseevne.
Det knytter seg i varierende grad problemer av måletek-
nisk og fortolkningsmessig art til alle indikatorene. Endrin-
gen i RLPE og relative timelønnskostnader i felles valuta
gir et ufullstendig bilde av de faktorene som påvirker utvik-
lingen i industriens konkurranseevne. Dessuten er lønns-
veksten i industrien (i hvert fall på noe sikt) i stor utstrek-
ning en konsekvens av utviklingen i industriens konkurran-
seevne. Endelig avhenger nytten av begge disse indikator-
ene av at vi har gode tall for utviklingen i relativ produk-
tivitet mellom industrien i Norge og industrien hos handels-
partnerne, noe vi antakelig ikke har. Nedgangen i relative
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timelønnskostnader i felles valuta fra 1988 til 1994 repre-
senterer isolert sett en konkurranseevneforbedring for
norsk industri. Den forholdsvis lave lønnsveksten i norsk
industri i denne perioden har imidlertid sammenheng med
svak lønnsomhetsutvikling blant produsentene av industri-
elle råvarer, og er derfor delvis et uttrykk for at en viktig
del av norsk industri (i en periode) har hatt svak konkurran-
seevne. En kan heller ikke utelukke at nedgangen i relative
lønnskostnader i noen grad gjenspeiler en reellt svakere
produktivitetsutvikling i norsk industri enn i industrien hos
handelspartnerne.

Indikatorer for utviklingen i relative priser på differensier-
te produkter unngår mange av de prinsipielle svakhetene
ved endringen i RLPE og relative lønnskostnader. Det er
dessuten mindre problemer knyttet til å måle endringen i
forholdet mellom hjemmepriser og importpriser enn utvik-
lingen i relativ produktivitet. Den relative prisutviklingen
for norske og konkurrerende utenlandske produkter på eks-
portmarkedet er imidlertid vanskelig å måle. Som vist i
økonomisk utsyn for 1995 (side 46), økte prisene på norsk
industris leveranser til hjemmemarkedet markert sterkere
enn prisene på konkurrerende importvarer fra 1988 til
1995. Plottene i Økonomisk utsyn for 1995 indikerer at
den prismessige konkurranseevnen til norsk industri (eks-
klusive produsentene av industrielle råvarer og raffinerte
oljeprodukter) på eksportmarkedet ble svakt styrket fra
1991 til 1995.

Den økte internasjonale spesialiseringen i produksjon av
industrivarer trekker i retning av at norsk industris hjemme-
markedsandeler avtar over tid, uten at dette kan tolkes som
tap av konkurranseevne. For tolkning av utviklingen i eks-
portmarkedsandelene, slik de vanligvis måles, er det et
problem at den samlede vareimporten hos handelspartner-
ne har en annen varesammensetning enn norsk industri-
eksport, slik at endringer i eksportmarkedsandelen for
norsk industri ikke nødvendigvis reflekterer endrede mar-
kedsandeler overfor utenlandske produsenter av konkurre-
rende varer. Dette fortolkningsproblemet forsterkes der-
som en måler utviklingen i markedsandeler for enkeltvarer
med endringen i den samlede vareimporten hos handels-
partnerne som indikator for markedsvekst.

Når ingen enkelt indikator gir et dekkende bilde av utvik-
lingen i industriens konkurranseevne, er det naturlig å se
flere av dem i sammenheng. En beskjeden begynnelse er å
presentere indikatorene sammen, slik det ofte gjøres. Den
tilgjengelige informasjonen kan imidlertid utnyttes bedre
hvis en prøver å se de strukturelle sammenhengene mellom
indikatorene, ved å modellere atferden til norske og even-
tuelt også utenlandske aktører økonometrisk. Skritt i denne
retning er tatt i de makroøkonometriske modellene til
Statistisk sentralbyrå og Norges Bank, men en kan også
tenke seg mikroorienterte tilnærminger. Modellene i Statis-
tisk sentralbyrå inneholder eksplisitt eller implisitt alle indi-
katorene som er omtalt foran. I tillegg inneholder modelle-
ne informasjon — tallfestet på historiske data — om hva som
driver kostnadsveksten i norsk industri, hvor sterkt og raskt
kostnadsøkninger påvirker prisene på norske industrivarer

og markedsandelene på hjemme- og eksportmarkedet,
samt hvilke andre forhold som påvirker prisutviklingen på
norske industrivarer og markedsandelene ute og hjemme.
Disse modellene gir derfor mer informasjon om hvilke fak-
torer som har påvirket den historiske utviklingen i norsk in-
dustri enn konkurranseevneindikatorene alene. Modellene
brukes også, sammen med andre vurderinger og annen rele-
vant informasjon, til å lage prognoser for utviklingen i
norsk økonomi, herunder utviklingen i industrien, på kort
og mellomlang sikt. Videre kan de benyttes til å analysere
hvordan alternative forutsetninger om økonomisk politikk
og internasjonale konjunkturer påvirker veksten i norsk
industri og norsk økonomi generelt. Slike analyser er selv-
sagt beheftet med stor usikkerhet, men ikke med større
usikkerhet enn rene skjønnsmessige betraktninger basert
på utviklingen i historiske data, herunder konkurranseev-
neindikatorer. Eksempler på analyser basert på makro-
Økonometriske modeller er gitt i vedlegg 1 i NOU
(1992:26), Penger og kreditt 1995/4, Bowitz og Cappelen
(1995) og i konjunkturrapportene fra Statistisk sentralbyrå.

Referanser

Askildsen, J.E. (1987): Konkurranseevne. En prinsipiell
drøfting, Rapport 87/19, Senter for anvendt forskning.

Aukrust, O. (1977): "Inflation in the open economy: a Nor-
wegian model" i L.B. Krause og W.S. Sâlant (red.): World-
wide inflation: Theory and Recent experience, Washington
D.C.: Brookings. Også utgitt som Artikler 96 fra Statistisk
sentralbyrå.

Bowitz, E. og Å. Cappelen (1994): Prisdannelse og faktor-
etterspørsel i norske næringer, Sosiale og økonomiske
studier 85, Statistisk sentralbyrå.

Bowitz, E. og Å. Cappelen (1995): Norsk økonomisk utvik-
ling 1996-2000, Økonomiske analyser 9/95, 16-21.

Cappelen, Å. og P.R. Johansen (1984): Konkurranseevne
og lønnsomhet, SosialOkonomen 37, 1, 6-9.

Fagerberg, J. (1988): International competetiveness, The
Economic Journal 98, 355-374.

Johansen, K. (1995): Norwegian wage curves, Oxford
Bulletin of Economics and Statistics 57, 229-247.

Langørgen, A. (1993): Empiriske lOnnsrelasjoner basert
på norske kvartalsdata, Rapporter 5/93, Statistisk sentral-
byrå.

Lindquist, K.G. (1993): Empirical modelling of exports of
manufactures: Norway 1962-1987, Rapporter 93/18, Statis-
tisk sentralbyrå.

Lindquist, K.G. (1995): Konkurranseevnen i norsk indu-
stri, økonomiske analyser 1/95, 30-34.

20



Økonomiske analyser 2/96	 Om konkurranseevneindikatorer

Naug, B.E. (1994): En Økonometrisk analyse av utvikling-
en i importandelene for industrivarer 1968-1990, Sosiale
og Økonomiske studier 84, Statistisk sentralbyrå.

Naug, B.E. (1995a): En Økonometrisk modell for norsk eks-
port av industrielle råvarer, Rapporter 95/2, Statistisk sen-
tralbyrå.

Naug, B.E. (1995b): Importandeler, relative priser og kon-
kurranseevne. En analyse basert på importandelsmodellen
i MODAG, Økonomiske analyser 7/95, 29-37.

Naug, B.E. (1996): Hva bestemmer utviklingen i import-
prisene? SosialOkonomen 50, 1, 32-40.

Naug, B.E. og R. Nymoen (1995): Import price formation
and pricing to market: a test on Norwegian data,
Discussion Papers 157, Statistisk sentralbyrå.

Normann, V.D. (1986): En liten, åpen Økonomi, Oslo-
Bergen-Stavanger-Tromsø: Universitetsforlaget AS.

NOU (1992:26): En nasjonal strategi for Økt sysselsetting i
1990-årene.

Nymoen, R. (1988): Integrerte variable og empiriske lønns-
relasjoner, Norsk Økonomisk Tidsskrift 102, 181-192.

Nymoen, R. (1989): Modelling wages in the small open
economy: an error correctin model of Norwegian manufac-
turing wages, Oxford Bulletin of Economics and Statistics
51, 239-258.

Rodseth, A. (1979): Nyare teori for stabiliseringspolitikk i
opne økonomiar, SosialOkonomen 33, 6, 22-27.

Rodseth, A. og S. Holden (1990): "Wage formation in
Norway" i L. Calmfors (red.): Wage Formation and
Macroeconomic Policy in the Nordic Countries, Oxford
University Press, 237-280.

Stolen, N.M. (1995): Wage formation and the Macroeco-
nomic Functioning of the Norwegian Labour Market,
Sosiale og Økonomiske studier 89, Statistisk sentralbyrå.

Svendsen, B. og K. Rikter-Svendsen (1992a): Et konkur-
ransedyktig Norge. Aluminiumsindustrien. Rapport 60/92,
Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning.

Svendsen, B. og K. Rikter-Svendsen (1992b): Et konkur-
ransedyktig Norge. Ferrolegeringsindustrien. Rapport
61/92, Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning.

TBU (1996): Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 1996.

Ulseth, O. (1992): Et konkurransedyktig Norge. Trefored-
lingsindustrien, Rapport 62/92, Stiftelsen for samfunns- og
næringslivsforskning.

Vislie, J. (1978): Begrepet "konkurranseevnen overfor
utlandet", Sosialokonomen 32, 7, 13-18.

von der Fehr, N-H.M. (1987): Prisdannelsen på import-
varer — en MODAG rapport, Rapporter 87/23, Statistisk
sentralbyrå.

von der Fehr, N-H.M. (1988): Prisdannelsen på import-
varer, Økonomiske analyser 6/88, 38-43.

Walker, D., T. Eldegard, E. Altenborg og O. Ulseth
(1992): Et konkurransedyktig Norge. Kjemi- og petrokjemi-
industrien, Rapport 64/92, Stiftelsen for samfunns- og
næringslivsforskning.

21



Grønt BNP - trenger vi det? 	 Økonomiske analyser 2/96

Grønt BNP - trenger vi det?*
Knut H. Alfsen

Bruttonasjonalproduktet, slik det publiseres jevnlig og brukes til å evaluere politikkforslag, kan gi både et galt inn-
trykk av velferdsutviklingen i landet vårt og et galt grunnlag for å si noe om hva vi kan bruke av de pengene vi tjener.
Det burde derfor være gode grunner for å forbedre BNP-malet. Spesielt gjelder dette når vi ser på forhold som vår
uttapping av olje og gass på kommende generasjoners bekostning, utrydding av truede plante- og dyrearter, og for-
søplingen av miljøet. Forslag om å utarbeide et såkalt "grønt" BNP er ment som en slik forbedring. Tanken er at ved
å korrigere BNP for tapping av naturressurser, ødeleggelse av miljøet og de ressursene vi bruker på å bekjempe miljø-
ødeleggelse burde vi få både et bedre mål på velferdsendringer i samfunnet og et bedre styringsverktøy når vi skal
bedømme ulike politikkforslag. Denne artikkelen argumenterer for at dette (desverre) ikke er så enkelt å få til.
Tvertimot argumenteres det for at vi bør unngå å overbelaste en allerede belastet indikator ved å konstruere et
"grønt" BNP, og heller satse på å supplere med annen type informasjon. Det finnes alternativer til grønt BNP, og
noen av disse blir beskrevet.

Innledning
At Norge er et rikt land skyldes blant annet at vi er used-
vanlig vel utrustet med naturressurser som vannkraft, skog,
fisk og ikke minst olje og gass. I tillegg er Norge et pent
land med en miljørikdom og -kvalitet som mange kan
misunne oss. I en slik situasjon er det naturlig å spørre seg
om vi tar godt nok vare på våre naturrikdommer. Er det for
eksempel slik at dagens generasjoner tærer uforholds-
messig mye på petroleumsformuen på bekostning av
kommende generasjoner? Forurenser vi landet "for mye"
(hva nå enn det er)? Tar vi godt nok vare på plante- og
dyreliv? Mange har kanskje også opplevd at den økono-
miske framgangen Norge har hatt de siste hundre årene
ikke har ført til en tilsvarende økning i livskvalitet, dels
som følge av økt forurensning av jord, luft og vann og dels
som følge endringer i sosiale mønster med isolasjon,
familieoppbrudd, mm. som følger.

Slike og andre forhold har de siste årene ført til at det er
fremmet krav om at det må utarbeides et miljøkorrigert
bruttonasjonalprodukt — et såkalt "grønt" BNP. ønsket
bunner i en oppfatning om at politikere og andre som er
med på å styre samfunnsutviklingen, bruker BNP som en
viktig styringsindikator, ikke minst når de står overfor
valget mellom ulike politikkforslag. Vokser BNP raskt er
politikken fornuftig og det går bra for Norge. Er veksten
lav eller fraværende går det tilsvarende dårlig for Norge og
politikkforslaget bør forkastes. Det grønne eller miljø-
korrigerte BNP er ment å ta hensyn til den miljø-ødeleg-
gelsen og ressursuttapping som følger med økt økonomisk
aktivitet. Derved mener man at det grønne BNP skal
gjenspeile velferdsendringer på en bedre måte enn det
tradisjonelle BNP målet.

Figur 1, som viser utviklingen i BNP i Norge de siste 130
årene sammen med utviklingen i global middeltemperatur,
kan kanskje tjene til å illustrere den økende økonomisk
aktiviteten og noen av de miljøpåvirkningene dette med-
fører, selv om en eventuell sammenheng mellom BNP og
temperatur hverken er direkte eller enkel.

Vi ser at BNP har vokst dramatisk de siste hundre årene.
Det er vel også stor enighet om at vi har det bedre nå enn
for hundre år siden. Likevel vil nok de fleste stille spørs-
målstegn ved om vi har det så mye bedre. Det er til og med
noen hevder at at den økonomiske veksten vi har hatt siden
1960-tallet ikke gjenspeiler noen velferdsforbedring i det
hele tatt. Ett tegn på dette kan være uroen mange bærer
rundt på i dag på grunn av trusselen om globale klima-
endringer.

I forslagene til grønt BNP er det som nevnt særlig to for-
hold man ønsker å korrigere det tradisjonelle BNP for:
1) Uttak av naturressurser eller "tapping" av ressursformu-
en, og 2) aktiviteter som går til å forsvare seg mot miljø-
ødeleggelser. For eksempel regnes oljeinntektene i dag
med i BNP, selv om inntektene kommer fra tapping av
oljereserver og derfor kan sies å gå på bekostning av sene-
re generasjoners inntekter. Det kan også enkelte ganger
være slik BNP øker når vi for eksempel må installere doble
eller tredoble vinduer i hus for å holde støyen ute. Det sier
seg selv at støy forringer vår livskvalitet heller enn å øke
den, i strid med utviklingen i BNP. Det er enkelt å lage
flere eksempler der livskvaliteten og BNP utvikler seg i
motsatte retninger, se Mishan (1967) for tidlige eksempler.

Forslaget om å utarbeide et grønt BNP reiser en rekke pro-
blemstillinger. Noen er av nærmest filosofisk karakter som
for eksempel spørsmålene om hva velferd er og hvordan

* En tidligere versjon av denne artikkelen ble skrevet som ett bidrag til prosjektet Bærekraftig økonomi. Prosjektet som ble til etter
initiativ av Norges Naturvernforbund og Alternativ Framtid og som ble ledet av Stein Hansen, har fått støtte fra Norges forskningsråd,
Miljøverndepartementet og Finansdepartementet.
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Figur 1. BNP i konstante 1955 priser. Milliarder kr Figur 2. Global middeltemparatur. Grader celsius

—Observasjoner   10 5rs glidende gjennomsnitt

det bør måles, og om det har mening å sammenlikne velfer-
den til to personer, enn si to land. På det mer pragmatiske
plan møter vi spørsmålet om hvordan naturressurser og
miljø skal verdsettes - hva er natur og miljø verdt målt i
kroner og øre? Noen ressurser som olje og gass omsettes i
markeder og dette gir selvfølgelig noe informasjon om ver-
dien av ressursene. Men er dette nok til å verdsette ressur-
sene som sådan? I andre tilfeller, som for eksempel for de
fleste miljøgoder, har man ikke noen markeder å hente pris-
informasjon fra, og dette gjør selvfølgelig problemet med
verdsetting vanskelig.

Gitt at vi klarer å finne løsninger på disse problemene, så
gjenstår likevel spørsmålet om BNP bor korrigeres. I den-
ne artikkelen tar jeg opp til drøfting noen av disse problem-
stillingene, og forsøker å trekke noen konklusjoner med
hensyn til kravet om å utarbeide et grønt BNP. Andre
arbeider, som Lone (1992), Nyborg og Aaheim (1991) og
Aaheim og Nyborg (1995), har drøftet dette fra litt andre
synsvinkler tidligere, og kommet fram til om lag de samme
konklusjoner.

Før vi går inn i diskusjonen om korrigering av BNP, kan
det imidlertid være greit kort å gå igjennom noen definisjo-
ner fra nasjonalregnskapet for å gjøre det litt klarere hva
det er som eventuelt skal korrigeres.

BNP og andre begreper fra nasjonal
regnskapet

BNP og en rekke andre samlestørrelser eller økonomiske
indikatorer beregnes på grunnlag av data fra nasjonalregn-
skapet (NR). De Forente Nasjoner (FN) har utarbeidet en
"kokebok" for hvorledes man skal konstruere et slikt regn-
skap for nasjonen. Kokeboken går under betegnelsen SNA
som er forkortelsen for System of National Accounts. Det
er mange grunner til at et land ønsker å føre regnskap med
sin aktivitet, men nasjonalregnskapet er først og fremst
ment å gi et begrepsmessig rammeverk og data for å eva-
luere og analysere hvordan økonomien fungerer; med
andre ord gi svar på spørsmålet om det "går bra", det vil si
om vi har et høyt aktivitetsnivå, eller "mindre bra" med

Økonomien (lavt aktivitetsnivå) i for eksempel Norge.
Noen ganger ønsker vi å sammenlikne Norge med andre
land, andre ganger er vi mest interessert i å sammenlikne
utviklingen i Norge over tid.

Nasjonalregnskapet er ment å dekke alle økonomiske trans-
aksjoner i samfunnet, i prinsippet også dem som foregår
illegalt. Nasjonalregnskapet inneholder også enkelte varer
og tjenester som ikke omsettes på vanlig måte i et marked
og hvor prisen således må fastsettes mer skjønnsmessig. Et
eksempel på dette er verdien av de jordbruksvarer som pro-
duseres på en gård og som brukes i gårdens egen hushold-
ning. Verdien av å bo i egen bolig er et annet eksempel.

Mye er også utelatt i SNA, for eksempel verdien av hus-
arbeid i hjemmet og enkelte sider ved det økonomer kaller
eksterne virkninger. Når to aktører (personer eller bedrift-
er) gjør en handel, vil det i de fleste tilfeller ikke påvirke
andre enn de som direkte er med i handelen; én gir fra seg
noen penger og får tilbake en vare eller en tjeneste, mens
den andre opplever det motsatte. Noen ganger kan imidler-
tid slike økonomiske transaksjoner påvirke omgivelsene i
positiv eller negativ retning uten at omgivelsene har deltatt
i handelen. Det er disse bivirkningene som kalles for eks-
terne virkninger. Et eksempel på en (triviell) positiv eks-
tern virkning kan være hvis jeg kjøper meg et kveldskurs i
hagestell. Dette vil sansynligvis føre til at min hage blir
penere, noe som kommer mine naboer til gode uten at de
har vært med å betale for kveldskurset. Mens kostnadene
ved kveldskurset dekkes av nasjonalregnskapet, gjør ikke
naboens nytte det. Alvorlige negative eksterne effekter er
knyttet til forurensende utslipp til luft og vann, trafikk-
ulykker og støyplager. Delvis fører slike forhold til at vi
blir mindre effektive i økonomisk forstand. Forurenset
vann kan for eksempel føre til at jeg må holde meg borte
fra arbeidet en stund. Dette fanges opp i nasjonal-
regnskapet gjennom at den økonomiske aktiviteten avtar.
Imidlertid gir forurensning også et velferdstap som ikke
nødvendigvis går ut over min økonomiske produktivitet.
Disse virkningene omfattes ikke av nasjonalregnskapet.
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Det er viktig å være klar over at hva som er med og hva
som ikke er med i nasjonalregnskapet, dvs. omfanget av
skjønnsmessig fastsatte transaksjoner i SNA, ikke bygger
på noe strengt økonomisk prinsipp, men er en funksjon av
hvorledes SNA blir brukt. Man kan derfor vanskelig rette
bare prinsipiell kritikk mot for eksempel BNP. Kritikken
må ta hensyn til hvordan BNP-målet faktisk blir brukt
(eller misbrukt).

Fra nasjonalregnskapet kan man altså konstruere den
aggregerte økonomiske indikatoren bruttonasjonalprodukt
(BNP). Formelt kan BNP defineres som samlet økonomisk
produksjon i samfunnet slik den framgår i nasjonalregn-
skapet, fratrukket det som går med av arbeidskraft og vare-
innsats i produksjonen. BNP er med andre ord et mål på
verdiskapningen i økonomien og dermed på hva som er til-
gjengelig for konsum, investeringer og eksport. Én viktig
bruk av det vi produserer er å vedlikeholde maskiner,
bygninger og annet kapitalutstyret som brukes i produk-
sjonen. Gjør vi ikke det, reduseres vår evne til å produsere
i framtiden. Hvis det årlige kapitalslitet trekkes fra BNP,
får vi det som kalles nettonasjonalproduktet (NNP), og
dette er på mange måter et bedre mål på hva vi faktisk dis-
ponerer av verdier på lengre sikt, men lider av den svakhet
at verdien av kapitalslitet som regel må fastsettes nokså
sjablongmessig l .

Bruken av nasjonalregnskapet og BNP
Den viktigste bruken av BNP i dag kan kort sammenfattes
i tre punkter; følge den økonomiske utviklingen over tid,
studere sammenhenger mellom ulike deler av økonomien
og sammenlikne den økonomiske utviklingen mellom land.

Gjennom nasjonalregnskapet er det mulig å følge utvikling-
en av en rekke økonomiske størrelser, som privat konsum,
investeringer, eksport, import, lønninger, skatter, osv. Det
er videre mulig å regne ut verdien på ulike økonomiske in-
dikatorer som for eksempel netto låneopptak, for å finne ut
hvor mye som spares og investeres i ulike sektorer, og han-
delsbalansen, for bare å nevne to indikatorer. Med slik in-
formasjon kan man fOlge den Økonomiske utviklingen over
tid, og forhåpentligvis gi politikere og andre nok informa-
sjon til å fatte fornuftige beslutninger i den økonomiske
politikken. Det er imidlertid verdt å merke seg at BNP
alene ikke kan fylle denne rollen, men må suppleres med
en rekke andre økonomiske indikatorer.

Nasjonalregnskapet kan også benyttes til å studere
sammenhengene mellom ulike deler av Økonomien.
Handelsbalanse, offentlige underskudd, inflasjon og
arbeidsløshet er noen aktuelle stikkord her. Med økono-
miske modeller basert på data fra nasjonalregnskapet kan

man så studere de økonomiske virkningene av ulike poli-
tikkforslag, for eksempel spørsmålet om hvordan økt
offentlig virksomhet vil påvirke arbeidsløsheten, infla-
sjonen og handelsbalansen.

Siden de fleste land utarbeider nasjonalregnskapet etter
samme lest (SNA), er det mulig å sammenlikne den Økono-
miske utviklingen mellom land. Vanligvis ser man da på
størrelser som BNP eller BNP pr. innbygger. Denne type
informasjon benyttes også ofte ved fastsettelse av kontin-
genter eller bidrag til ulike internasjonale organisasjoner
som FN og Verdensbanken, eller når størrelsen på interna-
sjonal bistand skal fastsettes.

Det framgår at nasjonalregnskapet generelt, og BNP og de
andre samleindikatorene spesielt, har et variert bruksom-
råde. I de fleste tilfeller er det lett å påpeke mangler ved
indikatorene. Det vil imidlertid være uråd å lage indikato-
rer som kan svare dekkende på alle spørsmålene. BNP og
en del andre nasjonalregnskapsindikatorer er tvertimot for-
met som kompromisser mellom hensynet til standardisert,
kompakt og enkel informasjon på den ene side og høy nok
relevans for problemstillingene som tas opp på den andre
siden. At BNP i mange sammenhenger benyttes som resul-
tatmål og styringsindikator for den økonomiske politikken
bygger altså ikke på noe strengt økonomisk prinsipp. BNP
er først og fremst brukt fordi den har vist seg nyttig i man-
ge nok sammenhenger til at man føler det er bryet verdt å
regne den ut.

BNP og velferd

Det er innlysende for alle at samfunnets velferd, dvs. hvor
godt samfunnet er å leve i, avhenger av en rekke forhold
som ikke fanges opp av BNP eller noen av de andre indika-
torene fra nasjonalregnskapet. Her er det kanskje nok å
nevne graden av frihet i samfunnet, rettssikkerheten, helse-
og utdanningstilbudet og - selvfølgelig - miljøtilstanden
som noen viktige faktorer som er utelatt. økonomiske indi-
katorer som BNP eller BNP pr. innbygger vil derfor ikke
alene kunne si noe om velferdsdutviklingen i et samfunn
over tid eller kunne si noe om velferdsforskjeller mellom
land2 .

I tillegg til at det er vanskelig å si noe om velferdsutvik-
lingen i et samfunn kommer det faktum at det også prin-
sippielt kan være svært problematisk å måle velferdsend-
ringer til én person over tid. Det er ikke bare omgivelsene
som endrer seg, personen selv endrer seg på komplisert
vis. Likedan er det vanskelig å sammenlikne velferden til
to individer på en meningsfull måte. Det er antakelig en
ganske vanlig observasjon at mange mennesker i u-land
virker "lykkeligere" i sin fattige hverdag enn det vi rike

1 Noen ganger møter man begrepene brutto nasjonalinntekt (BNI). Brutto nasjonalinntekt er lik BNP pluss det Norge mottar i renter og
avkastninger fra utlandet. Netto nasjonalinntekt (NNI) er BNI minus kapitalslit.

2 Det er fremmet mange forslag om andre velferdsindikatorer enn BNP. Eksempler er indikatorer konstruert av Cobb og Daly (1989)
(Index for Sustainable Economic Welfare - ISEW), Nordhaus og Tobin (1972) (Measure of Economic Welfare - MEW) og Uno (1992)
(Net National Welfare - NNW). Indikatoren med mest offisielt preg er kanskje the Human Development Index (HDI) fra FN's
utviklingsprogram (UNDP). Det vil føre for langt å gi en beskrivelse og detaljert kritikk av disse her. Felles for dem er likevel at de mer
eller mindre eksplisitt foretar en verdsetting av utvalgte sosiale-, ressurs- og miljøforhold.
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nordmenn gjør. Kanskje det spiller en større rolle hvordan
vi oppfatter våre omgivelser enn hvordan de rent objektivt
sett er? Eller er det de relative forskjellene i et samfunn
som er viktig? Enda mer problematisk blir selvfølgelig
dette når vi ønsker å si noe om hele "samfunnets velferd".
Skal en økning i min velferd veie like tungt som en som
har det mye verre (en som har mindre lønn eller er uten
arbeid, er alvorlig syk, osv)? Jeg tror vi skal vokte oss vel
for å forenkle disse problemstillingene til spørsmål om tall-
verdier på grønne eller andre indikatorer.

Oker BNP med trafikkulykker, støy og
forurensning?

En innvending mot BNP man ofte hører er at når noen
kommer på sykehus, for eksempel som følge av en trafikk-
ulykke, så øker BNP. På samme måte vokser BNP når
forurensende utslipp til for eksempel luft blir renset. Det
synes paradoksalt at ulykker og forurensning skal føre til
at BNP, velferden øker i hvert fall ikke med antall ulyk-
ker og mengde forurensning! Det er flere kommentarer
man kan gi til dette.

For det første er det rimelig å tro at når først ulykker har
funnet sted, eller forurensningen er der, så innebærer det
en velferdsforbedring å bli brakt til sykehuset eller å få ren-
set utslippet. At BNP øker som følge av dette behøver altså
ikke det være så galt selv om man tolker BNP som en vel-
ferdsindikator (hvilket den ikke er).

For det andre er det ikke så sikkert at BNP øker med for
eksempel sykehusinnleggelser. Personen som ble utsatt for
ulykken kan ha vært i verdiskapende arbeid som han eller
hun etter ulykken er forhindret fra å utføre. Dette fører til
et tap i BNP. Spørsmålet blir så om dette tapet oppveies av
verdiskapningen som oppstår i sykehuset når leger og syke-
pleiere "reparerer" offeret.

Man kan gå enda et skritt videre og si som så at hvis sam-
funnet var slik at det var få ulykker, så behøvde vi kanskje
ikke å utdanne og ansette så mye sykehuspersonale. Dette
ville frigjøre arbeidskraft og andre ressurser som kunne
brukes i annen verdiskapende virksomhet. Å behandle
ulykkesoffer fortrenger med andre ord annen verdiskapen-
de virksomhet. Alt i alt er det derfor rimelig å tro at et sam-
funn med få ulykker vil ha et hOyere BNP enn et tilsvaren-
de samfunn med flere ulykker, selv om sykehusarbeid
regnes med i BNP. Tilsvarende resonnement kan gjennom-
føres for forurensninger. Et samfunn med liten forurens-
ning, og som altså ikke trenger å bruke ressurser på ren-
sing og andre tiltak, vil som regel ha høyere verdiskapning
enn et tilsvarende samfunn som forurenser slik at rensing
er nødvendig for å unngå helseskader og andre ulemper.

Spesielt vil det være slik at å trekke ut utgiftene til sykehus
og rensning av BNP ikke uten videre vil gi et bedre mål på
velferdsendringene enn det BNP gjør. På engelsk kalles
slike utgifter defensive expenditures. Kanskje en norsk
oversettelse vil være beskyttelseutgifter. Om man gikk inn

på å korrigere BNP for slike utgifter ville man, foruten pro-
blemet med dobbelt-telling referert til ovenfor, også fort
møte problemet med å avgrense hva som er defensive
expenditures eller beskyttelsesutgifter og hva som er ut-
gifter til konsum. Rensetiltak regnes opplagt med blant be-
skyttelsesutgiftene. Men bør forsvarsutgifter regnes med?
Hva med utgifter til politi? Ja selv utgifter til mat kan man
argumentere for at er utgifter til forsvar mot sult. Hva som
bør trekkes ut blir fort et spørsmål om hva man skal bruke
det "korrigerte" BNP-målet til, og spesielt hvilken annen
informasjon man har for å belyse den aktuelle problem-
stillingen. I alle fall er det nok slik i de fleste tilfeller at det
er nyttig å ha det tradisjonelle (ukorrigerte) BNP-målet
som referanse.

Betydningen av BNP i den politiske de-
haft

Det gjenstår likevel som et faktum at BNP, eller helst end-
ringer i BNP, ofte opptrer i debatter om for eksempel miljø-
verntiltak. Jeg tror imidlertid ikke man skal overvurdere
betydningen av BNP eller BNP-liknende indikatorer i den
politiske debatten. Selv med det snevrere siktemålet bare 5.
vurdere den økonomiske utviklingen ser vi at andre indika-
torer kan være vel så framtredende. I disse tider er det
naturlig å tenke på arbeidsløsheten og valutakursen som to
viktige indikatorer. Når det er sagt betyr det ikke at BNP-
utviklingen er uten betydning. Man støter ofte på argu-
menter som at det eller det miljøverntiltaket blir for dyrt,
med henvisning til at BNP, eller endog at veksten i BNP
reduseres med en eller annen prosentsats. La oss derfor se
litt nærmere på hva som må til dersom man ønsker å korri-
gene BNP målet for endringer i miljøtilstand og naturres-
sursuttak.

Verdien av miljøgoder

Mesteparten av verdsettingen i nasjonalregnskapet skjer på
basis av markedspriser, det vil si priser som faktisk blir
brukt ved transaksjoner i butikker og andre steder. I en
tenkt ideell økonomi uten eksterne virkninger vil disse pri-
sene gjenspeile verdien av godene i den forstand at tilbudet
av godene, dvs. det som blir produsert, akkurat vil tilsvare
etterspørselen etter godene til disse prisene. Folk er med
andre ord villige til å kjøpe alt som produseres av varene
til disse prisene, hverken mer eller mindre. Når verdsetting--
en er såpass ukomplisert, har det også god mening å aggre-
gere størrelser fra nasjonalregnskapet opp til for eksempel
BNP.

Verdsettingen av goder som ikke omsettes i noe marked,
for eksempel miljøgoder, er mer problematisk. Likevel er
dette helt nødvendig om vi skal korrigere BNP eller noen
annen økonomisk indikator for endringer i miljøtilstanden.
Noe av problemet med miljøprising kan illustreres med et
eksempel.

La oss ta for oss en fabrikk som bruker vannet fra en elv i
produksjonsprosessen, og som slipper ut forurenset vann.
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La oss videre anta at det ligger en by lenger nede ved el-
ven, og som bruker vannet derfra som drikkevann. Hva er
verdien av rent vann i dette tilfellet? Fra tilbudssiden kan
man argumentere med at kostnaden ved å rense vannet til
en akseptabel drikkevannsstandard representerer verdien
av vannet. Verdien av vannet bestemmes altså ut fra hvor
dyrt det er å framskaffe rent drikkevann. Sett fra etterspor-
selsiden vil man derimot si at betalingsvilligheten til byen
for rent drikkevann er verdien av vannet3 . Disse to verd-
settingsmåtene kan gi svært forskjellig resultat, og det er
ikke opplagt hvilke om bør benyttes ved en eventuell korri-
gering av BNP.

Problemet kompliseres ytterligere av følgende forhold. Om
fabrikken faktisk hadde renset vannet, så ville produksjons-
kostnadene til fabrikken øke, og dermed sansynligvis pri-
sen på varene fabrikken produserer. Dette vil igjen kunne
påvirke andre priser i økonomien, noe som vil føre til end-
ringer både i hva som produseres og konsumeres i økono-
mien. Til syvende og sist vil derfor BNP selv bli endret.
Dette er særlig tilfellet om tiltaket er "stort" i den forstand
at det påvirker store deler av økonomien. Generelle mål-
settinger om å redusere utslippsnivået i et land kan være et
eksempel på et slikt "stort" tiltak. Det er med andre ord
ikke nok bare å finne verdien av vannet for å korrigere
BNP for vannforurensningen, man må faktisk korrigere det
tradisjonelle BNP-målet også. Å gjøre dette krever at man
har en modell av økonomien, og hele arbeidet med å korri-
gere BNP blir en ganske omfattende analyse av sammen-
henger i økonomien. Denne analysen har en annen karak-
ter enn det vi vanligvis forbinder med regnskapsføring.
Skillet mellom analyse og regnskap er ikke alltid skarpt,
men i vage termer kan vi si at analyseresultater vil avhenge
av flere forutsetninger (ofte hypotetiske og dermed kontro-
versielle) enn det et regnskapsarbeid bør gjøre. Det samme
forhold gjør seg selvfølgelig gjeldende om man velger å de-
finere vannverdien fra etterspørselsiden.

Det som er sagt ovenfor er ment å illustrere noen av de pro-
blemer en står ovenfor ved verdsetting av miljøgoder. Det
er ikke dermed sagt at informasjon om betalingsvillighet
eller rensekostnader er uinteressante. Tvertimot er det vik-
tig at beslutningstakere som politikere får slik informasjon.
Men det er ikke riktig av regnskapsførere å ta kontrover-
sielle beslutninger om verdien av miljøgoder og nedfelle
slike beslutninger, delvis skjult, i tilsynelatende nøytral
informasjon om utviklingen i et miljøkorrigert BNP. Infor-
masjonen bør heller framkomme gjennom analyser hvor
forutsetninger og antakelser blir klart presentert og drøftet.

Om konklusjonen av dette er at korrigering av BNP for
endringer i miljøtilstand er komplisert, så kan man kanskje
håpe at situasjonen er lettere for naturressurser som omset-
tes i markeder? Det bør vel i det minste være mulig å korri-
gere BNP for den oljen og gassen vi tømmer Nordsjøen for
hvert år? Dette er det neste vi skal se litt nærmere på.

Naturressursformuen
Et sentralt element i kravet om bæredyktig utvikling er at
vi skal overlate vår formue inntakt til neste generasjon.
Foruten fordringer på utlandet, realkapital (maskiner, byg-
ninger og infrastruktur) og menneskelig kapital (kunnskap
og teknisk innsikt), består formuen også av naturkapital.
Et spørsmål blir derfor hvor stor naturkapitalen er. Som et
konkret eksempel vil vi se på oljeformuen, altså verdien av
norsk olje og gass.

Verdien av et formuesobjekt regnes vanligvis som sum-
men av den neddiskonterte inntekten fra formuen. Verdien
av norsk olje og gass er med andre ord lik nåverdien av
framtidige inntekter fra olje og gassutvinning. Hvis pt er
(netto-)prisen for olje og gass i et framtidig år t og xt er
mengde utvunnet olje og gass, vil oljeformuen kunne
skrives

pi xt
vo -

- i 	
(1 + r)

der r er den (konstante) diskonteringsraten. Verdien av
oljen (oljeformuen) avhenger altså av framtidige inntekter,
og blir derfor bestemt ut fra hva vi mener er rimelige fram-
tidige priser og utvinningsmengder. I praksis har det vist
seg at folk har svært ulike oppfatninger om hva som er
rimelig pris- og utvinningsbaner. Repetto og medarbeidere
ved World Resources Institute har for eksempel i noen
sammenhenger antatt at framtidige priser vil vokse med en
konstant vektrate etter den såkalte Hotellingregelen.
Andre, som El Serafy i Verdensbanken, opererer med en
konstant pris. Det sier seg selv at resultatene, dvs. anslag-
ene over verdien av formuen, blir sterkt sprikende.

Medarbeidere i Statistisk sentralbyrå i Norge (Brekke et
al., 1989) har beregnet verdien av oljeformuen basert på
offisielle prisprognoser gitt av myndighetene i ulike
sammenhenger. Figur 2 viser resultatet av dette.

Den stiplete linjen viser verdien av uttappingen, mens den
heltrukne linjen viser hvordan anslaget over olje- og gass-
formuen har endret seg over perioden 1973-1989. Det alt
vesentlige av endringene i oljeformuen fra år til år skyldes
endringer i prisforventningene. For flere av årene oversti-
ger disse endringene BNP selv! Usikkerheten omkring
framtidige oljepriser er med andre ord så stor at det å korri-
gere BNP for endringer i oljeformuen ville gjøre størrelsen
på det tradisjonelle BNP-målet nærmest uinteressant. Ikke
desto mindre representerer analyser som dette nyttig infor-
masjon for politikere og andre. Men igjen finner vi at ana-
lyseresultatene ikke uten videre bør innarbeides i regn-
skapene og indikatorene som bygger på dette. Å korrigere
BNP for oljeuttappingen er altså ikke så enkelt som man
kanskje intuitivt ville tro.

3 En annen side av saken er at det kan være komplisert å få betalingsvilligheten kartlagt på en rimelig sikker måte. På samme måte kan
rensekostnadene til fabrikken være vanskelige å fastsette. Kanskje fabrikken under pålegg om ikke å forurense vannet, istedenfor å
rense nedlegger driften, eller begynner å produsere andre varer. Hva er i så fall "rensekostnaden"? Disse problemene lar vi imidlertid
ligge her.
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Figure 3. The petroleum wealth and extraction
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Ett forsøk på oppsummering og
konklusjon
En rimelig tolkning av begrepet bæredyktig utvikling er at
man ikke bør bruke mer enn man har i inntekt. Spørsmålet
er imidlertid hva man skal mene med inntekt. Ønsket om å
korrigere BNP kan sees i lys av dette spørsmålet. En etter-
hvert vanlig definisjon av inntekt, som ofte tilskrives den
engelske økonomen John Hicks4, er som følger; inntekt er
den delen av pengestrømmen man kan bruke i løpet av
f.eks. ett år og ikke være dårligere stilt på slutten av året
enn det man var ved begynnelsen av året. For enkelhets
skyld kan man si at i det tradisjonelle nasjonalregnskapet
svarer dette omtrent til nettonasjonalproduktet - NNP, dvs.
BNP minus slitet på realkapitalen. Korrigeringen av BNP,
eller bedre NNP, vil så bestå i at vi også trekker ut slitet på
natur- og miljøkapitalen. Noen vil også hevde at vi skal
trekke ut det som går til å forebygge miljøskader mm.,
men som vi har sett kan dette føre til inkonsistens og
dobbelttellinger. I alle fall er det en vanskelig avgrens-
ningsoppgave å bestemme hva som skal legges i "defen-
sive expenditures" eller beskyttelsesutgifter.
Vi har videre argumentert for at det er høyst problematisk
å definere på en ukontroversiell måte hva som er verdien
av miljøkapitalen. Det å beregne slitet på denne kapitalen
er selvfølgelig ikke mindre vanskelig og kontroversielt. Ja
selv for en "vanlig" vare som olje viste det seg vanskelig å
finne brukbare tall for formuen. Problemene her henger
nøye sammen med at hva som skal regnes som inntekt av-
henger av hva vi tror vil skje i framtiden. John Hicks var
selv meget klar over de problemene dette medfører for
inntektsbegrepet. Han sier i samme kapittel som inntekts-
definisjonen gjengitt ovenfor er hentet fra at: "It is hard to
believe that the social income which economists discuss so

much can be nothing else but a mere aggregate of possible
inconsistent expectations." Og han fortsetter litt senere om
inntekstbegrepet: "...the concept of income to be one
which the positive economist only employs in his argu-
ment at his peril". Problemet er selvfølgelig at når inntekts-
begrep avhenger kritisk av ens egne forventninger om
framtidig utvikling, så er det fint lite rettledning å hente fra
begrepet om hvordan man bør innrette seg. Sagt på en an-
nen måte; om man tar feil, så tar man feil - og stort mer vil
selv ikke et miljøkorrigert BNP kunne si om hvorledes vi
bør innrette oss.

Livet uten grønt BNP
Hva kan man så gjøre for at beslutningstakere og andre
skal ta tilstrekkelig hensyn til miljø og naturressurser i sin
virksomhet? Mitt forslag til svar kan deles i to.

For det første bør man informere om hva som faktisk har
skjedd med miljø og naturressurser gjennom tidene. Dette
gjøres best ved å vise for eksempel utviklingen i reserver
av naturressurser i fysiske enheter. Videre bør man priori-
tere å finne fram til et sett med miljøindikatorer som på en
oversiktelig måte kan gi informasjon om miljøtilstanden i
landet. Dette arbeidet pågår nå i regi av Miljøverndeparte-
mentet, og Statistisk sentralbyrå har kommet med sine inn-
spill til denne debatten (se for eksempel Alfsen et. al.,
1992 og Alfsen og Sæbø, 1993). Slik informasjon, basert
på data i fysiske måleenheter, vil kunne gi et brukbart
grunnlag for politikerne til å avgjøre om vi står overfor
store problemer innen ressurs- og miljøforvaltningen. Kort
oppsummert er altså tilrådningen å innlemme informasjon
omfysiske naturressurs- og miljøforhold i regnskapene.

4 Kapittel 14 i Value and Capital.
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For det andre bør man utarbeide analyser, basert på økono-
miske og andre modeller, av hvorledes ulike politikkfor-
slag kan tenkes å påvirke både økonomiske vekst, sammen-
setningen av denne veksten, og beholdningen av naturres-
surser og miljøtilstanden. I Statistisk sentralbyrå er målet å
basere disse analysene på informasjon om de fysiske
effektene av miljøforringelser på økonomiens virkemåte.
Et eksempel kan være virkningen av luftforurensning på
antall sykedager i arbeidsstyrken. Om dette innarbeides i
den økonomiske modellen, så vil modellen beregne hva
verdien av en tapt arbeidsdag representerer for Norge. Ved
en slik framgangsmåte unngår man å trekke inn mer eller
mindre kontroversielle verdsettingsproblemer, men ute-
later samtidig viktige sider ved miljøgodene. Renere luft
gir oss ikke bare færre sykedager, men også andre verdier,
som det imidlertid er problematisk å sette ett pengebeløp
på. Andre analyser igjen kan ta opp problemet med verd-
setting av vår petroleumsformue, og hvordan denne av-
henger av hva man tror bestemmer framtidige priser på
olje og gass. Dette vil kunne bidra til å si noe om vi bruker
mer enn avkastningen av denne formuen idag, med andre
ord om vi "spiser" av arvesølvet. Slike og andre analyser
vil alltid være kontroversielle, dvs. bygge på mer eller min-
dre velfunderte antakelser om verdsetting av miljøgoder og
naturressurser. Analysene vil imidlertid på en helt annen
måte enn tall i et regnskap kunne bringe fram usikkerheten
og debatten rundt de sentrale antakelsene. Med andre ord,
vi tror hverken miljøet eller samfunnsdebatten er tjent med
at vi tvinger all denne informasjonen inn i et enkelt tall pre-
sentert som enn korreksjon til et annet tall.

Disse forslagene stiller selvfølgelig politikere og andre be-
slutningstakere overfor en vanskeligere oppgave enn å vur-
dere én indikator - grønt BNP. På den annen side kan dette
kanskje være med på å gjøre politikere mer oppmerksom-
me på at utfordringen å sikre en bærekraftig utvikling er
mer omfattende enn å vurdere en indikatorverdi opp mot
en annen. Man må se virkeligheten og all usikkerheten
knyttet til den framtidige utvikling i øynene. Et grønt BNP
ville i mange sammenhenger bidra mer til å skjule pro-
blemer enn til å løse dem.
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Barnløshet ï fremtiden - en forme! l demo-
grafisk analyse'
Henrik Urdal og Alico Keilman

Utviklingen i barnløshet kan ha betydelige konsekvenser for befolkningsstruktur og flere makroøkonomiske forhold.
En økning i barnløshet forer til færre fødsler og færre barn i den nederste delen av befolkningens alderspyramide.
Samtidig faller familienes og husholdningenes gjennomsnittsstørrelse, og det påvirker  bl. a. privatforbruk og kvinners
arbeidstilbud. Denne artikkelen gir anslag på barnløshet blant norske kvinner i fremtiden. Vår analyse peker mot en
økende barnløshet, som kan komme opp i mellom 11,5 og 20 prosent av kvinnene fodt i 1980. Blant kvinner fodt i
1950 er den registrerte barnløshet omtrent 10 prosent.

Innledning
Betydelige svingninger i fødselsmønsteret til norske kvin-
ner de siste tiårene har skapt usikkerhet om andelen kvin-
ner som forblir barnløse. Mens andelen barnløse har ligget
på rundt 10 prosent for kvinner født i 1935-1950 (Statistisk
sentralbyrå 1994, s. 21), tyder utsettelsestendenser for det
første barnet i senere fødselskohorter på en økende andel i
disse kohorter som kan forbli barnløse.

Samlet fruktbarhetstall (SFT) kom på begynnelsen av
1960-tallet opp i nærmere 3 barn pr. kvinne. SFT falt så fra
midten av 1960-tallet, stabiliserte seg på midten av 1970-
tallet rundt 1,8 barn pr. kvinne, men falt så ytterligere til
1,66 barn pr. kvinne i 1983. Fram mot slutten av 1980-tal-
let har det imidlertid vært en svak økning opp til rundt 1,9
barn. Disse svingningene gjenspeiler en nedgang i det tota-
le barnetallet blant norske kvinner, men forteller også om
betydelige effekter av utsettelse og innhenting. Det høye
barnetallet på 1960-tallet kom delvis som følge av en redu-
sert gjennomsnittsalder blant førstegangsfødende kvinner,
mens det lave tallet fram til midten av 1980-årene skyldtes
en utsettelse av barnefødsler. Dette har ført til en betydelig
aning av gjennomsnittsalder til fødende kvinner. Kohort-
SFT, som gir antall barn for fødselskohorter som har av-
sluttet sin reproduktive periode, viser også en nedgang,
men langt mindre drastisk enn tallene over. For fødsels-
kohortene 1930-1950 har det weft en nedgang fra 2,5 til
2,0 barn pr. kvinne.

De omfattende utsettelsesprosessene har ført til at kvinner
får sitt første barn i stadig høyere alder (Kravdal 1991,
s. 32). Medianalderen for første fødsel har økt fra 22,8 år
for 1950-kohorten til 25,7 år for 1963-kohorten. De lave
fOrstefødselsratene som fulgte av utsettelsene, gjorde at
man kunne forvente at andelen barnløse ville øke i framti-
dige kohorter. Foreløpig har det imidlertid vært en så om-
fattende innhenting at andelen barnløse i de kohortene som
i dag nærmer seg slutten av sin reproduktive periode bare
er svakt økende. Når det likevel er grunn til å anta en ster-
kere økning i andelen barnløse i de påfølgende kohorter,
skyldes dette to ting. For det første vil en utsettelse kunne

fOre til en tilvenning til en barnløs tilværelse der det "aldri
passer" å få barn. For det andre reduseres den biologiske
fruktbarheten med alderen, og en utsettelse kan føre til at
"den biologiske klokke" har tikket ferdig innen man be-
stemmer seg for å få barn. Noack (1992, s. 337) har sett på
betydningen av disse to faktorene for barnløsheten. "Ufri-
villig barnløse" betegner den gruppen som er barnløse pga.
manglende fysiologisk evne til å få barn, mens "frivillig
barnløse" omfatter dem som forblir barnløse til tross for at
de innehar denne evnen. Noacks funn viser at bare 4-5 pro--
sent av alle kvinner forblir ufrivillig barnløse. Denne ande-
len har ikke vist noen økende tendens fra slutten av 1970-
tallet, og det er få tegn på en betydelig økning i årene fram-
over. I så måte må man kunne regne med at tendensen til
økende barnløshet blant norske kvinner skyldes en økning
i antall frivillig barnløse.

Ambisjonen for forskningsprosjektet som ligger bak denne
artikkelen, er å si noe om andelen barnløse i framtidige
kohorter på grunnlag av de trendene i fødselsmønstret vi
kjenner fra dagens situasjon. Nærmere bestemt skal vi esti-
mere barnløshet for fødselskohortene 1975-80, kohorter vi
i dag ikke kjenner de fulle fødehistorier for. Estimatene vil
kunne brukes i befolkningsframskrivinger til å gi anslag på
det totale barnetallet for kvinner i framtidige kohorter. Esti-
meringen av førstebarnsfødsler har større betydning for be-
regningen av det totale barnetallet enn estimeringen av an-
dre, tredje, fjerde ... etc. fødsler, fordi sistnevnte fødsler av
høyere orden (høyere "paritet") har et mer beskjedent bi-
drag til SFT. Samtidig knytter det seg større usikkerhet til
fOrstebarnsfødsler da mønsteret er mer stabilt for andre,
tredje og fjerde fødsler. Bedre anslag når det gjelder første-
barnsfødsler vil således kunne gi sikrere estimater for det
totale barnetallet for framtidige kohorter.

Metoden som presenteres i denne artikkelen er rent meka-
nisk. Registrerte tendenser i aldersspesifikke førstefødsels-
rater beskrives ved hjelp av lineær regresjon, trendene eks-.
trapoleres og deretter snus perspektivet fra periodeutviklin-
ger til kohortutviklinger. Det er klart at en slik mekanisk
ekstrapolering ikke kan være den eneste kilden til forutset-

1 Helge Brunborg, Inger Texmon og Ådne Cappelen har bidratt med nyttige kommentarer.
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ninger om framtidige fruktbarhetsmønstrer som er nødven-
dige for å lage en befolkningsframskriving. De ekstrapoler-
te tendensene bør ses i sammenheng med opplysninger fra
andre kilder, for eksempel fra undersøkelser der kvinners
atferd forklares med utgangspunkt i samfunnsutviklingen.
Hva betyr lengere utdanning, bedre barnepermisjonsord-
ninger og bedre medisinsk behandling av ufrivillig barn-
løse par for norske kvinners første fødsel? Hva slags utvik-
linger finnes det i land som det er naturlig å sammenligne
Norge med? I lys av slike totalt forskjellige typer opplys-
ninger, er det tillitvekkende at anslagene som oversettelses-
metoden resulterer i er svært godt i overensstemmelse med
anslaget som ble formulert mye mer implisitt i forbindelse
med forrige befolkningsframskriving, se nedenfor.

Andre estimater ph framtidig barnløshet

Hvilken observasjonsperiode og beregningsmetode man
velger, har stor betydning for utfallet av beregninger av
barnløshet. På begynnelsen av 1980-tallet ble det gjort
framskrivinger av barnløshet i USA som bygde på utvik-
lingen i de aldersspesifikke ratene for førstebarnsfødsler.
Perioden var preget av omfattende utsettelse av fødsler, og
dermed høyere gjennomsnittsalder for førstegangsfødende.
Anslagene for framtidig barnløshet ivaretok ikke dette
temposkiftet, idet man antok at framtidige kohorter kom til
å oppleve de daværende aldersspesifikke ratene. Dette ga
anslag på 20,1 prosent barnløse i 1950-kohorten og 29,4
prosent barnløse i 1954-kohorten (Bloom og Pebley 1982,
s. 208). Etter som det har blitt klart at det har forekommet
en betydelig innhenting av førstebarnsfødsler i høyere
aldre, har anslagene blitt revidert (Morgan og Chen 1992).

Nederland var også tidlig ute med høye anslag på barnløs-
het, og det ble på et tidspunkt predikert 35 prosent barnløs-
het i framtidige kohorter. I den siste befolkningsframskri-
vingen ligger imidlertid anslaget på 20 prosent for 1975-
kohorten (Netherlands Official Statistics 1993, s. 158).
Sverige opererer i sin siste framskriving med mellom 13
prosent og 18 prosent barnløshet for kohortene født i 1960
eller senere (Statistiska centralbyrån 1995, s. 24). Både Ne-
derland og Sverige har en observert barnløshet som ligger
noe over den norske.

Ved den siste norske befolkningsframskrivingen som ble
laget i 1993, ble barnløshet for kvinner født i 1980 anslått
til mellom 11 og 18 prosent (Statistisk sentralbyrå 1994, s.
21). Disse anslagene var basert på en ekstrapolering av re-
gistrerte første fødselsrater, støttet av erfaringene fra Frukt-
barhetsundersøkelsen 1977 og Familie og Yrkesunder-
søkelsen 1988, samt de svenske anslagene.

Metode

Ved hjelp av kjennetegn ved fødselsmønsteret i et periode-
perspektiv skal vi estimere andelen barnløse i et kohortper-
spektiv. Ryder (1964) har analysert det gjensidige forhol-
det mellom kohort- og periodemål, og utledet en oversettel-
sesmetode ("translation method") for å beregne periode-
kvantum på grunnlag av kohortkvantum eller omvendt.

Metoden tar hensyn til utviklingen både i kvantum og tern-
po. Kvantum forstår vi her som andelen i en kohort (synte-
tisk eller reell) som opplever en gitt begivenhet (f.eks. an-
delen som opplever å få minst ett barn), og tempo som tids-
punktet da hendelsen i gjennomsnitt inntreffer (f.eks. målt
som gjennomsnittsalder ved første fødsel). Styrken av slike
oversettelsesmetoder er at de tillater å bruke data om unge
kvinners atferd i nyere tid for å gi et utsagn om kvantum
og tempo for fødselskohorter som ennå ikke er gamle nok
for å ha opplevd alle relevante begivenheter. For eksem-
pel, i denne artikkelen skal vi gi et anslag på andel kvinner
i ulike fødselskohorter som ved 40 års alder fortsatt er
barnløse. Vi har data for perioden til og med 1994, noe
som innebærer at fullstendige fødselshistorier (dvs. opp til
alder 40) bare finnes for kvinner født i 1954 eller tidligere.
Vi kunne ta andelen barnløse i kohortene opp til 1954 som
utgangspunkt, og forlenge trenden (ekstrapolere) i disse
andelene direkte til yngre fødselskohorter. Dermed ser vi
bort fra fødselshistorier for kvinner født etter 1954. Selv
om disse historiene bare er partielle (for 1955-kullet har vi
data opp til alder 39, for 1956-kullet opp til alder 38 osv.)
kan det ligge viktige opplysninger i disse historiene.
Ryders oversettelsesmetode bruker slik informasjon om
partielle historier for yngre kohorter i ekstrapoleringen av
kohorter som vi har fullstendige historier for.

Ryders metode kan imidlertid bare brukes til å studere
repeterbare hendelser, dvs. hendelser som kan skje flere
ganger. For slike hendelser kan de aldersspesifikke ratene
oppsummeres til en ratesum som uttrykker kvantum. Et
eksempel på dette er fruktbarhetsrater uansett paritet, dvs.
uansett om det er et første, andre, tredje ... etc. barn. Her er
ratesummen et uttrykk for samlet fruktbarhetstall (SFT).
For ikke-repeterbare hendelser som død, førstegangs gifter-
mål og førstebarnsfødsel vil ikke ratesummen være et godt
kvantumsmål. For eksempel kan summen av aldersspesi-
fikke førstefødselsrater godt overstige 100 prosent, og
denne summen kan dermed ikke være et kvantumsmål for
den første fødselen.

Derfor er det blitt utviklet en oversettelsesmetode for ikke-
repeterbare hendelser basert på Ryders formler (Keilman
1994; Keilman og Van Imhoff 1995). I appendikset gis en
kort beskrivelse av metoden. Resultatet er et uttryk for
kohortkvantumet som funksjon av periodekvantumet og
aldersmønsteret i et periodeperspektiv, samt forandringene
i periodekvantumet og aldersmønsteret. Poenget er at perio-
dekvantumet og aldersmønsteret påvirker kohortkvantumet
på hver sin måte. En oppgang i barnløshet utfra et periode-
perspektiv har som konsekvens økende barnløshet for
kvinner født i ulike år. En stigende gjennomsnittsalder ved
fOrste fødselen i et periodeperspektiv derimot tyder på inn-
hentingstendenser, og fører til en nedgang i kohortenes
barnløshet, forutsatt at alt annet er likt. På forhånd er det
umulig å si om barnløsheten i et kohortperspektiv kommer
til å øke eller å gå nedover, som konsekvens av økende
periodebarnløshet samtidig med at gjennomsnittsalderen
går opp.
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Ved bruk av regresjonsanalyse kan vi konstruere en trend-.
linje for de observerte perioderatesummene og de forskjel-
lige indikatorer som karakteriserer aldersmønsteret. Kurver
av ulik form kan forsøkes tilpasset, for eksempel en rett
inje, eller en polynom av grad to eller tre. Disse gir ulike
tilpasninger til de observerte tallene, og ikke alle tilpas-
ninger gir et like godt sammenfall. Tilpasningen må vur-
deres etter graden av sammenfall samtidig som den må gi
rimelige anslag ved trendforlengelse.

Når vi så kjenner en god og fornuftig tilnærming til de
ulike variablene, kan vi ekstrapolere disse, og gitt en fort-
satt utvikling i variablene i henhold til tilnærmingen, få
anslag for kohortratesummen og kohortkvantum i fram-
tidige kohorter.

Datatilgangen

Undersøkelsen baserer seg på registrerte aldersspesifikke
første fødselsrater2 . Ratene er basert på et uttak fra den så-
kalte Kvinnefilen, som inneholder registerdata over føde-
historier for norske kvinner. Filen ble opprettet i 1985, og
omfatter alle norske kvinner født etter 1920. Den gir nær
fullstendige data for fødsler fra 1953 og utover. Fra og
med fødselskohort 1935 er kohortenes fødselshistorier nes-
ten komplette. En omfattende beskrivelse av Kvinnefilens
oppbygging og innhold finnes bl.a. i Brunborg og Kravdal
(1986). De anslagene som tidligere er gjort på kohort-barn-
løshet på grunnlag av Kvinnefilen, viser imidlertid en la-
vere andel barnløse enn de anslagene vi har fått for tilsva-
rende kohorter på grunnlag av Kravdals fil. Avviket er ca
1-1,5 prosentpoeng. Årsaken er forskjellige beregningsmå-
ter. Vi har beregnet barnløshet på en indirekte måte, ved å
summere førstefødselsrater for hver kohort, se appendik-
set. Grunnen til det er at vi trenger ratesummen i omregnin-
gen fra periodekvantum til kohortkvantum. Brunborg og
Kravdal har derimot foretatt en direkte beregning basert på
registeret. De skriver (s. 20) at de lave barnløshetsansla-
gene basert på den direkte metoden, sammenlignet med
den indirekte metoden, skyldes at Kvinnefilen omfatter de
kvinner som på et gitt tidspunkt var bosatt i Norge der de-
res barnetall måles på dette tidspunktet. Filen tar derfor
ikke hensyn til dødelighet, innvandring og utvandring. Den
indirekte beregningen forutsetter at dødelighet, inn- og ut-
vandring ikke påvirker førstefødsel. Det er en kjensgjer-
ning at ugifte kvinner (som i større grad enn gifte er barnlø-
se) har en høyere dødelighet enn gifte kvinner. Det er også
rimelig å anta at utvandrete kvinner i større grad er barn-
løse og at innvandrete kvinner i mindre grad er barnløse i
forhold til befolkningen som helhet. Disse faktorene kan
altså være forklaringer på de noe avvikende barnløshetsbe-
regningene basert på de to ulike filene.

Tilgjengelig for våre formål forelå det aldersspesifikke
rater for årene 1960-1989, begrenset til kohortene 1935-
1971, hvorav kun kohortene 1945-1949 var komplette med
fØdselsrater for samtlige aldre 15-40. Aldersavgrensningen
drøftes nærmere i neste avsnitt. For disse aldrene hadde vi

komplette perioderatesummer for årene 1975-1986. Vi
gjør oppmerksom på at alder her ikke viser til mors alder
ved fødsel, men den alder hun oppnår i et bestemt
kalenderår, dvs. ved årets utgang. Således vil det blant de
som fikk sitt første barn på alder 15 i 1960, både befinne
seg kvinner som var 14 år og kvinner som var 15 år ved
nedkomsten, men de har alle det til felles at de fylte 15 år i
løpet av kalenderåret 1960.

På grunnlag av eksisterende filer med opplysninger om
fOcisler etter morens fødselsår og alder ved hendelsen, har
vi komplettert det foreliggende datamaterialet med årene
1987-1994. Antallet kvinner i hver kohort som på de ulike
aldre ennå ikke har fått sitt første barn (risikobefolkningen)
er beregnet ut fra det totale antall kvinner (initialbefolk-
ningen) i hver kohort på de ulike aldre eksponert for ko-
hortens førstefødselsrater. Eksempelvis hadde vi for 1970-
kohorten førstefødselsrater fra Kravdals fil kun fram til
alder 19 år (i 1989). Ved så å se på antall 19-åringer pr.
1.1. 1990 visste vi hvor mange kvinner denne kohorten om-
fattet (initialbefolkningen). Når vi så trakk fra andelen som
allerede hadde opplevd å få sitt første barn, dvs. de alders-
spesifikke ratene på alder 15, 16, ..., 19 som gjaldt hen-
holdsvis årene 1985, 1986, ..., 1989, satt vi igjen med den
delen av kohorten som på alder 19 fremdeles var under
risiko for å få sitt første barn (risikobefolkningen). Risiko-
befolkningen ved alder 20 ble så beregnet som risikobe-
folkningen ved alder 19 fratrukket antallet som opplevde
en førstebarnsfødsel i sitt 20. år, og tilsvarende for høyere
aldre.

Tall for initialbefolkningen er hentet fra Statistisk sentral-
byrås årlige befolkningsstatistikkhefter (Hefte 2, folke-
mengde 1. januar) for årene 1987, 1988, 1989 og 1990.
Ved beregning av ratene for årene 1990-1994 (samt kohort-
ene 1972-1974 for årene 1987-1989) eksponeres hver ko-
hort kun for førstefødsler, noe som innebærer en forutset-
rung om at det ikke forekommer dødsfall, og at inn- og ut-
vandring er i balanse.

Figur 1. Datasituasjon
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2 Øystein Kravdal takkes for å ha lagt til rette disse rater. Dataene omtales i de følgende avsnitt som "Kravdals fil".
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Etter denne kompletteringen omfatter vårt datamateriale
komplette ratesummer for aldrene 15-40 for periodene
1975-1994 og for fødselskohortene 1945-1954. Vi har ikke
funnet tilgjengelige data for perioder før 1960 og kohorter
født før 1935. Figur 1 gir en oversikt over datasituasjonen.

Forutsetninger

Som tidligere beskrevet baseres vår analyse på perioderate-
summene for 1975-1994. Denne avgrensningen skyldes
datamangel for enkelte aldre for tidligere år enn 1975 hvor
komplette perioderatesunamer ikke er tilgjengelige.

Hvor mange aldre som bør være med, er imidlertid et
skjønnsspørsmål. Det er uproblematisk å sette en nedre
grense ved alder 15, da svært få kvinner opplever å få barn
i så ung alder. Det kan imidlertid diskuteres om det er hen-
siktsmessig å sette en øvre grense ved alder 40, slik som vi
har gjort. Selv om det forekommer en del fødsler blant
kvinner over 40 år, er det svært få som får sitt første barn i
disse aldrene. For de periodene der vi kan måle effekten av
en slik avgrensning (1979-1994), varierer differansen i pe-
rioderatesummen fra 1,02 til 3 prosentpoeng, med et gjen-
nomsnitt på 2,13 prosentpoeng når man sammenlikner rate-
summen opp til alder 44 med ratesummen opp til alder 40.
For det tallmaterialet vi har, betyr det et avvik fra reelt
kvantum, og dermed en overestimering av barnløshet, for
periodene på mellom 0,38 og 0,46 prosentpoeng. Når vi
velger å se bort fra aldre over 40 år, skyldes det at vi me-
ner at gevinsten ved å inkludere disse aldrene er marginal,
samtidig som vi får et bredere datagrunnlag ved at vi kan
ta med perioden 1975-1978, der perioderatesummen er
komplett opp til alder 40, men ikke opp til alder 44.

Utviklingen av ratesum og kvantum
MOnsteret i førstebarnsfødsler har i stor grad fulgt monster-
et for samlet fruktbarhetstall som er et mål for alle fødsler
uansett paritet. Fra et forholdsvis høyt nivå i 1975 har an-
tall førstebarnsfødsler sunket betraktelig fram til begynnel-
sen av 1980-tallet, med 1983 som året med færrest første-
barnsfødsler, se figur 2. Deretter har antallet steget noe
fram til begynnelsen av 1990-tallet, men har ikke nådd til-
bake til nivået fra midten av 1970-tallet. Antall førstebarns-
fØdsler har holdt seg forholdsvis konstant fra slutten av
1980-tallet og utover på 1990-tallet.

Som figur 2 viser har perioderatesummen fluktuert mellom
208 (1975) og 169 (1983) prosent i perioden 1975-1994.
Figur 3 viser ratesummen omregnet til et mer forståelig
kvantumsmål, andelen mødre. Tallet for hver periode angir
her andelen som får minst ett barn i en kohort dersom kvin-
nene i denne kohorten opplever de aldersspesifikke første-
fødselsratene for de ulike aldrene i den angitte perioden,
og dersom det ikke forekommer dødsfall.

Figur 3 viser at perioderatesummen tolket som andelen
med minst ett barn, har ligget mellom 0,875 (1975) og
0,816 (1983) i perioden 1975-1994. Dersom disse ande-
lene hadde vært gjeldende for en kohort, i henhold til tolk-

Figur 2. Periodesum av forstefødselsrater
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Figur 3. Andel kvinner som får minst 1 barn, basert på
periodetall
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ningen ovenfor, ville det gitt en barnløshet på mellom 12,5
(1975) og 18,4 prosent (1983). Som redegjort for tidligere,
er imidlertid kohortratesummen svært utsatt for endringer i
periodetempo. For å kunne gi anslag for hva dette betyr for
barnløsheten i faktiske kohorter, må man også ta hensyn til
disse temposkiftene.

Kohortratesummen påvirkes ikke av temposkifter i kohort-
en; dersom en kvinne har født sitt første barn er hun ikke
lenger barnløs. Da spiller det ingen rolle hvor gammel hun
var ved hendelsen. Kohortratesummen påvirkes kun av de
langsiktige trendene for andelen barnløse. Det er derfor
rimelig å anta at kohortratesummen og andelen barnløse i
en ekte kohort, følger en jevnere utvikling over tid enn
perioderatesummen og andelen barnløse i en syntetisk
kohort.

Figur 4 viser prosentandelen barnløse i ulike kohorter ved
fire forskjellige aldre; 25, 30, 35 og 40 år. Når andelene
splittes opp på ulike aldre på denne måten, kommer tempo-
endringene klart til syne. Særlig vises dette ved andelen
barnløse ved alder 25 år. 36,1 prosent av kvinnene født i
1945 var barnløse i en alder av 25 år, mens for kvinner
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Koeffisientene Ao, A 1 , A2 og A3 må estimeres, og regre-
sjonsanalyse ved hjelp av minste kvadraters metode gir ver-
diene inkludert i tabell 1. Året 1974 er valgt som det året
der t=0.

De estimerte kurvene blir da:

Rett linje
	

A(t) = 188,71-0,48.t
Kvadratisk kurve
	

A(t) = 207,58-5,62.t+0,25.t2

Tredjegradskurve
	

A(t) = 223,20-13,59.t+1,17.t2-0,03.t3

Som vi ser av både korrelasjonskoeffisienten og av de inn-
tegnede tilpasningene i figur 5, gir tredjegradskurven den
beste tilpasningen til utviklingen i den faktisk observerte
perioderatesummen, mens den rette linjen gir den dårligste
tilpasningen. Samtidig ser vi at en kvadratisk og tredje-
gradskurve predikerer henholdsvis en sterk økning og en
sterk nedgang i perioderatesummen over tid. Begge disse
alternativene er i lengden usannsynlige. En tilpasning ved
en rett linje gir lite samsvar med den ujevne utviklingen i
perioderatesummen. Kurven predikerer en jevn nedgang
som ikke gir like dramatiske utslag som de to andre alterna-
tivene. I neste avsnitt vil vi basere oss på en rett linje som
utgangspunkt i selve oversettelsen, men for å ivareta den
store usikkerheten i de estimerte koeffisientene, undersø-
ker vi tre forskjellige linjer. Dermed ivaretar vi også den
usikkerheten som de tilgjengelige dataene (ratesummer for
årene 1975 til og med 1994) forårsaker. Figur 5 viser, for
eksempel, at hvis en ser bort fra observasjonene for 1975
og 1976, ville antakelig trenden bli helt flat.

Ved å foreta en tilsvarende regresjonsanalyse for de ulike
indikatorene som karakteriserer aldersmønsteret kan vi få
en trendlinje for disse som kan gi en indikasjon på fram-
tidig utvikling. I appendikset gjør vi rede for sistnevnte re-
gresjonsanalysen. For eksempel viser det seg at gjennom-
snittsalder ved første fødselen følger en tilnærmet lineær
utvikling i årene 1975-1994, se figur 8. Vi vil derfor be-
nytte denne lineære tilpasningen som trendlinje i arbeidet
med å oversette perioderatesummer til kohortratesummer.

Når vi så omregner perioderatesummene for årene 1975-
1980 til kohortratesummer for kohortene 1975-1980, gir de
ulike tilpasningene store forskjeller i estimert kohortrate-

Tabell 1. Estimeringsresultater for perioderatesummen

	Ao 	 Ai 	 A2 	 A3 	 R2

Rett linje
Estimat
	

188,71 	 -0,48
Standardavvik
	

9,65
	

0,37
	

0,08

Kvadratisk kurve
Estimat
	

207,58 	 -5,62 	 0,25
Standardawik
	

6,05 	 0,99 	 0,05
	

0,66

Tredjegradskurve
Estimat
	

223,20 	 -13,59 	 1,17 	 -0,03
Standardawik
	

3,88 	 1,71 	 0,19 	 0,006 	 0,87

Figur 4. Barnløshet ved ulike aldre
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født i 1969 var andelen barnløse i 25-årsalderen hele 58,7
prosent.

Ettersom innhentingseffekten gjør seg gjeldende reduseres
imidlertid dette gapet. Ved alder 30 er andelen barnløse i
1945-kohorten 17,2 prosent, mens den for 1964-kohorten
er 28 prosent. Ved alder 35 er 12,1 prosent av 1945-kohor-
ten fremdeles barnløse, mens 1959-kohorten har en andel
på 16,4 prosent barnløse. I løpet av de ti årene som skiller
1945- og 1954-kohorten har andelen barnløse steget svakt,
fra 10,7 til 12,7 prosent ved alder 40.

Når vi kommer til alder 40 ser vi at utviklingen fra kohort
til kohort er preget av en jevn, svakt stigende andel barn-
løse. Dette står i motsetningen til de brattere kurvene for
lavere aldre, som skyldes at stadig flere kvinner velger å få
barn senere i livet. Det er likevel ikke gitt at kurven for an-
delen barnløse ved alder 40 kommer til å fortsette å stige
like sakte. Ved å se på de andre kurvene, særlig for alder
25, har disse for en stor grad steget raskere for kohortene
etter 1954 enn for kohortene 1945-1954. Som tidligere
nevnt vil det være en grense for hvor omfattende en ut-
settelse av første barn kan være før det får konsekvenser
for den endelige barnløsheten i en kohort. Det kan imidler-
tid hende at ytterligere utsettelse fører til en økt innhen-
ting, og i så til måte økte førstefødselsrater for aldre over
40 år. Slik vi har definert modellen vår, vil ikke fødslene i
disse aldrene fanges opp. Det er imidlertid lite sannsynlig
at det vil forekomme en sterk økning av førstefødsler i al-
dre over 40 år.

Regresjonsanalyse

Ved hjelp av regresjonsanalyse forsøker vi å estimere en
trendlinje for perioderatesummen (skrevet som A(t), se
appendiks) som gir et godt sammenfall med utviklingen i
den faktisk observerte perioderatesummen. Vi velger ut tre
alternativer: en rett linje, en kvadratisk kurve og en tredje-
gradskurve der formlene er hhv.

A(t) = Ao + A i .t
A(t) = Ao + A i .t + A2 .t2
A(t) = Ao + A + A2 .t2 + A3 A3
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Figur 5. Perioderatesum Figur 6. Perioderatesum

15

sum. Omregnet til kohortkvantum gir en kvadratisk tilpas-
ning et anslag på mellom 2,9 og 3,4 prosent barnløshet for
kohortene 1975-1980, mens en tredjegrads tilpasning gir
negative verdier for andelen som opplever en førstefødsel.
Disse urimelige verdiene skyldes predikeringen av en sterk
oppgang og en sterk nedgang i følge en henholdsvis kva-
dratisk tilpasning og en tredjegrads tilpasning. Derfor for-
kastes 2. og 3. grads polynomer som tilpasning for periode-
ratesummen.

En lineær tilpasning gir imidlertid rimelige anslag på en
jevnt stigende barnløshet for de angitte kohorter. Her får vi
en jevnt, svakt stigende andel barnløse mot 15 prosent (se
nedenfor) i de angjeldende kohorter. Til tross for en dårlig
tilpasning til utviklingen i den faktisk observerte periode-
ratesummen, gir altså en lineær tilpasning et rimelig anslag
for barnløsheten i framtidige kohorter.

Den lineære tilpasningen er gitt ved formelen

(1) A(t) = 188,71-0,48.t

Det estimerte standardavviket til helningen (0,37, se tabell
1) viser til betydelig usikkerhet i den helningens estimat
(-0,48). Derfor kan vi ikke særlig stole på sistnevnte verdi.
Vi legger til (alternativ 1) og trekker fra (alternativ 2) et
standardavvik i forhold til den estimerte helningen. Det
samme gjøres for verdien til den estimerte konstanten
(188,71) og dens standardavvik (9,65). Deretter rundes
konstanten av til nærmeste heltall, og den nye helningen
får en siffer bak kommaet. Variasjonsbredden til begge
estimatene er dermed tilnærmet to ganger det estimerte
standardavviket, og for å analysere *ytterpunktene kombi-
nerer vi en høy utgangsverdi med et svakt fall, og omvendt.

Alternativ 1:
	

A(t) = 200-0,1.t
Alternativ 2:
	

A(t) = 178-0,9.t

Til sammen danner disse to alternativene et intervall rundt
tilpasning (1). Det er rimelig å forvente at den framtidige
utviklingen i perioderatesummen vil ligge innenfor et slikt
intervall.

I figur 6 er de tre alternativene tegnet inn sammen med den
faktisk observerte perioderatesummen. Samtidig er de
trendforlenget bakover for å se om denne lineære tilnær-
mingen gir noen mening for ferdig observerte kohorter.

Ved å ekstrapolere bakover i tid får vi anslag over andel
barnløse for kohortene 1945-54 som er noe overestimerte.
Barnløsheten ligger etter disse beregningene mellom 12,3
og 13 prosent for de angjeldende kohortene, mens den fak-
tisk observerte barnløsheten i disse kohortene ligger
mellom 10 og 11 prosent. Alternativ 1 predikerer imidler-
tid en barnløshet på rundt 11 prosent for disse kohortene.

Figur 7 illustrerer andelen barnløse i kohortene 1945-1980
beregnet på grunnlag av blant annet en lineær utvikling i
perioderatesummen som skissert i de tre alternativene,
samt en lineær økning i gjennomsnittsalderen.

For alle de tre alternativene er perioderatesummen synken-
de, om enn i ulik styrke. Samtidig stiger gjennomsnitts-
alderen. Dette er motvirkende trender, og andelen barnløse
stiger derfor ikke så raskt og omfattende som tilfellet had-
de vært dersom man ikke hadde tatt hensyn til utviklingen
i gjennomsnittsalder, se også nedenfor.

Figur 7. Andel barnløse kvinner
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Tabell 2. Ekstrapolert andel barnløse kvinner i fødsels-
kohortene 1975-1980, prosent

Tabell 3. Andel barnløse kvinner født i 1980, under ulike
forutsetninger. Prosent

Alternativ 1 Tilpasning 	 Alternativ 2 Perioderatesum 	 Perioderatesum 
konstant (1980-nivå) faller lineært 

1975 	 11,4 	 14,6 	 18,9
1976 	 11,4 	 14,7 	 19,1
1977 	 11,4 	 14,8 	 19,3
1978 	 11,5 	 14,9 	 19,6
1979 	 11,5 	 15,0 	 19,8
1980 	 11,5 	 15,1 	 20,0    

Aldersmonsteret konstant
(1980-nivå) 16,1 	 17,7 

Aldersmonsteret
forandrer lineært 13,4 	 15,1    

Tabell 2 viser anslag for barnløshet i kohortene 1975-1980
for de tre alternativene.

Alle de tre alternativene peker mot en økende barnløshet
for kohortene 1975-1980. Gitt forutsetningene i alternativ
1 vil denne økningen kun være svært beskjeden, fra 11,4
prosent barnløse i 1975-kohorten til vel 11,5 prosent i
1980-kohorten.

Alternativet som tar utgangspunkt i tilpasningen og som er
vårt hovedanslag, predikerer en barnløshet på 14,6 prosent
i 1975-kohorten, stigende til 15,1 prosent i 1980-kohorten.
Vårt høyalternativ, alternativ 2, gir et anslag på fra 18,9 til
20,0 prosent for kohortene 1975-1980.

Alternativ 1 predikerer en andel barnløse som kun ligger
litt over det nivået vi i dag har observert for allerede kom-
plette kohorter. I tillegg er økningen over tid marginal. Sett
i forhold til dagens utvikling er det ingen ting som tyder på
at prosentandelen barnløsheten vil synke fra dagens situ-
asjon. Fortsatt er gjennomsnittsalderen i et periodeperspek-
tiv økende, og perioderatesummen viser ikke tegn til sterk
økning, heller svak fluktuering og tendenser til stabilise-
ring. Det vil derfor være rimelig å anta at alternativ 1 vil
være en nedre grense for prosentandelen barnløse i kohor-
tene 1975-1980. Det tolkes som en situasjon der det første
barnet kommer senere, men i nesten like stor grad som før.

Alternativ 2 angir det andre ytterpunktet som det er rimelig
å anta den virkelige barnløsheten vil ligge innenfor. Dette
alternativet forutsetter en sterk nedgang i perioderatesum-
men. Ikke bare kommer det første barnet senere, men for
en del kvinner betyr utsettelsen at de frivillig eller ufrivil-
lig avser fra å få barn i det hele tatt. Selv om det er få tegn
på en slik utvikling i dag, er det gjort observasjoner i andre
land som gjør anslag på oppunder 20 prosent barnløse i
kohort 1975-1980 til et mulig scenario. Sannsynligheten
for at andelen barnløse skal overstige dette nivået er liten
for disse kohortene. Det er likevel mulig med en fortsatt
økning i påfølgende kohorter, i tråd med den utviklingen
som er observert i en del andre land.

Mellomalternativet basert på tilpasningen gir, slik vi ser
det, den rimeligste antakelsen om barnløsheten i kohortene
1975-1980. Med forutsetningene om en fortsatt synkende
perioderatesum og en stigende gjennomsnittsalder, vil
andelen barnløse utgjøre 14,6 prosent i 1975-kohorten og
15,1 prosent i 1980-kohorten. Dette gir en økning på 4-5

prosentpoeng sett i forhold til de kohorter som nå nærmer
seg slutten på sin reproduktive periode. Som tidligere vist,
har det vært en markert oppgang i gjennomsnittsalder blant
fOrstegangsfødende, og det er rimelig å anta en jevn
økning i andelen barnløse blant de kohorter som nå er inne
i sin reproduktive periode. Tolkningen her er altså "senere,
og litt færre". Et anslag på rundt 15 prosent barnløse vil, på
bakgrunn av den observerte andelen barnløse på de lavere
aldre samt observasjoner gjort i andre land, deriblant
Sverige, være et realistisk anslag for kohortene 1975-1980.

Hva har vi lært ved å anvende denne oversettelsesmeto-
den? Som beskrevet før, er fordelen av denne metoden at
man benytter opplysninger som ligger i unge kohorters at-
ferd. En naiv ekstrapolering kunne ha vært å holde alle ob-
serverte førstefødselsrater konstante over lengere tid.
Hadde vi tatt utgangspunkt i ratene slik som registrert for
1994, hadde dette naive anslaget kommet på 15,4 prosent
barnløse kvinner født i 1980 eller senere. Derimot hadde
1980-ratene gitt et anslag på 16,1 prosent (for kohortene
født i 1965 og senere), se tabell 3.

Når perioderatesummen faller, fører dette til økende barn-
løshet, i forhold til en situasjon med konstante ratesummer,
jfr. den første og den andre kolonnen i tabell 3. Også uten
oversettelsesmetode og mer intuitivt kan dette forstås. Men
metoden har lært oss at dersom gjennomsnittsalder ved
fOrst fødselen øker samtidig med at ratene faller lineært, er
det flere kvinner som får det første barnet litt senere, slik at
anslaget for barnløse blir lavere. I eksempelet ovenfor er
denne innhentingseffekten 2,6 prosentpoeng (17,7-15,1)
for kvinner født i 1980.

Avslutning
Metoden som presenteres i denne artikkelen resulterer i
mellom 11,5 og 20 prosent barnløse kvinner født i 1980.
Disse resultater er kommet fram med hjelp av en rent
mekanisk ekstrapoleringsmetode. Det er tillitvekkende at
anslagene som oversettelsesmetoden resulterer i er svært
godt i overensstemmelse med anslaget som ble formulert
mye mer implisitt i forbindelse med forrige befolknings-
framskriving, mellom 11 og 18 prosent for 1980-kohorten.
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Appendiks. Oversettelsesmetoden for
ikke-repeterbare begivenheter

Dette appendikset gir en kort teknisk beskrivelse av meto-
den som ble brukt i denne artikkelen for å gi et anslag på
barnløshet for kvinner født i årene 1975 til og med 1980,
med utgangspunkt i registrerte første fødselsrater for kalen-
derårene 1975 til og med 1994. Registrerte tendenser i
aldersspesifikke førstefødselsrater beskrives ved hjelp av
lineær regresjon, trendene ekstrapoleres og deretter snus
perspektivet fra periodeutviklinger til kohortutviklinger.

Hovedpoenget er at det er mulig, under visse forutsetnin-
ger, å skrive barnløsheten for en viss kohort som funksjon
av barnløsheten pr. kalenderår pluss forandringer i alders-
mOnsteret for første fødsler. En mer detaljert beskrivelse
finnes i Keilman (1994) og Keilman og Van Imhoff (1995).

Perioderatesummen for periode t, A(t), og kohortratesum-
men for kohort g, B(g), er definert som henholdsvis

(2) I„ m(t,x) = A(t) og /„ m(g+x,x) = B(g)

der m(t,x) er første fødselsrate i løpet av året t for x-årige
kvinner.

Periodekvantum og kohortkvantum er definert som hen-
holdsvis

(3) Q(t) = 1-exp[-A(t)] og (),(g) = 1-exp[-B(g)].

For å utlede sammenhengen mellom A(t) og B(g) trenger
vi momentene som karakteriserer aldersmønsteret for
fØrstefødselsrater i en viss periode:

(4) Mk(t) = /„ xk .a(t,x)

der a(t,x) er andelen av perioderatesummen ved alder x
(a(t,x)=In(t,x)/A(0), slik at /„a(t,x)=1.

Det første momentet blir således

M i (t) = {Ex x.m(t,x)}/{Ex m(t,x)}

som har nær sammenheng med gjennomsnittsalderen
basert på ratene. For ikke-repeterbare hendelser er det
fØrste momentet litt lavere enn gjennomsnittsalderen ved
hendelsen med utgangspunkt i ratene m(x,t). Grunnen er at
etter en slik hendelse har skjedd, forlater vedkommende
person risikogruppen. Dermed blir denne gruppen mindre
med økende alder, i takt med ratene. Hvis ratene kunne
anvendes på en rekke tall for gruppestørrelser som ikke for-
andrer seg med stigende alder, ville det første momentet
være nøyaktig det samme som gjennomsnittsalderen. Dette
er tilfelle for repeterbare hendelser (Keilman 1994). Selv
om det første momentet ligger litt lavere enn gjennom-
snittsalderen for ikke-repeterbare hendelser er det ikke uri-
melig å anta at utviklingen over tid er den samme for de to
indikatorer. Derfor skal vi i resten av denne artikkelen
tolke M 1 som gjennomsnittsalder.

Kohortratesummen som funksjon av perioderatesummen
og momentene blir da

B(g) = A(g){1 +	 (g) + 1/2	 (g) ± • • *1
(5) +A' (g){M (g) + I■ 4 '2 (g) + 1/2 I\ 4 ' (g) ....}

+ 1/2 A" (g){M2 (g) + M '3 (g) + 1/2 M '  (g) + ...} +

der A(t), Mk(t) og deres deriverte beregnes for tidspunkt
t=g.
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År3

Av denne sammenhengen ser vi at B(g), og således (),(g),
vil påvirkes av både utviklingen i periodekvantum og ut-
viklingen i periodetempo. For eksempel, med konstant tem-
po (Mk(t)=Mk for alle t) og en lineær utvikling i periode-
ratesummen (første deriverte av A(t) er konstant, mens
andre og høyere deriverte er lik null) viser det seg at

(6) B(g) = A(g) +

som med de brukte forutsetninger kan forenkles til
A(g+M i ). På grunn av den eksponensielle sammenheng
mellom ratesum og kvantum gitt i (3) finner vi da også at
Qc(g)=Qp(g+M i ). Med andre ord, hvis vi ser på kvinner
født i 1950 og antar at perioderatesummen faller i følge en
rett linje, mens det første momentet er konstant på 26 år,
da er andelen kvinner i denne kohorten som har fått minst
ett barn lik andelen som ble observert for kalenderåret
1950+26=1976.

I virkelighet er en forutsetning om konstant tempo og line-
ær perioderatesum lite realistisk. Ved å tilføye flere ledd til
(6) kan forutsetningene bli mere realistiske. Ved hjelp av
lineær regresjon prover vi å finne en polynom som be-
skriver A(t) og Mk(t) som funksjon av t. Polynomkoeffisi-
entene lar seg lett oversette til første og høyere ordensderi-
verte til A(t) og Mk(t).

I en generell situasjon med synkende periodekvantum
(A'(t) < 0) og stigende gjennomsnittsalder (M; (t) > 0),
motvirker disse trendene hverandre i beregningen av ko-
hortkvantum, se (5). Det er denne situasjonen som registre-
res i dag (jfr. hovedteksten), og det er umulig å si på for-
hand om barnløsheten for unge kvinner kommer til å øke
eller ikke. En fallende perioderatesum fører til en nedgang
i kohortratesum (forutsatt at alt annet er likt) og dermed
også i kohortkvantumet. En økning i det første momentet
har derimot som konsekvens en oppgang i kohortkvantu-
met.

Utviklingen i momentene
For å kunne omregne perioderater til kohortrater må man
ta hensyn til fordelingen av hendelser over aldrene mellom
15 og 40. Beregning av disse momentene er redegjort for
tidligere, se (4).

Det første momentet avspeiler gjennomsnittsalder ved
fOrstefødsel for en gruppe kvinner som opplever ratene
m(t,x) over livsløpet mellom 15 og 40 år. Det andre
momentet kan tolkes som et mål for variansen i alders-
mønsteret for førstefødsler. De neste to momentene repre-
senterer andre aspekter ved aldersfordelingen, henholdsvis
vridning og kurtosis.

Figur 8. Moment 1
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Figur 9. Moment 2

Figur 10. Moment 3

Følgende formler for tilpasning til de ulike momentene er
funnet:

De fire momentene følger alle en jevnt stigende kurve.
Som det første momentet viser har gjennomsnittsalderen

	
R2

ved første fødsel i et periodeperspektiv steget betydelig.	 = 26,29+0,10.t	 0,97
Den gikk opp fra 26,2 år i 1975 til 28,4 år i 1994, med en	 M2(t) = 716+5,5.t 	 0,97
ubetydelig tilbakegang i årene 1985 og 1990. 	 M3(t) 20201+227.t	 0,97

M4(t) = 588313+8588.t 	 0,96
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Figur 11. Moment 4

År4

800000

750000 -

700000 -

650000 -

600000 -

550000 -

500000 	
' 	 I1975 	 1977 	 19179 	 19'81 	 19183 	 1985 	 19'87 	 19189 	 1991 	 19193 I

Gitt at de fire momentene følger en lineær tilpasning, må
vi vurdere hvilke av de tre tilpasningene til perioderatesum-
men som gir rimelige anslag på kohortratesummen og
kohortkvantum. Ved å benytte oversettelsesformel (5) for
sammenhengen mellom perioderatesum og kohortratesum
kan vi gjøre estimater for barnløshet på grunnlag av de
ulike tilpasningene.

Oversettelsen
Oversettelsesformelen blir som følger for de ulike tilpas-
ningene:

Lineær tilpasning
B(g) = A(g){1 +	 + A' {M I (g) +1\4'2}
A(t) = 188,71 — 0,48.t
A' = — 0,48
M(t) = 26,29+0,10.t
M = 0 10J '
M2 = 5,49

Kvadratisk tilpasning
B(g) = A(g){1 +	 + A' (g) {M 1 (g) + M1

+ 1/2A '11■42(g) + NI'3 1
A(t) = 207,58-5,62.t+0,2 2

A'(t) = —5,62 + 0,50.t
A" = 0,50
M (t) = 26,29+0,10.t
M 1 =0,10
M (t) = 716+5,5.t
M = 5

'
 49

M3 = 227

Tredjegrads tilpasning
B(g) = A(g){1+11+ A' (g) tM i (g) +

1/2+ A' (g) 2 (g) + M 31+ IAA:" 3 (g) + M'41
A(t) = 223,20 - 1,59 .t + 1,17.t2 - 0,03.t3

A'(t) = — 13,59 + 2,34.t — 0,09.t2

A"(t) = 2,34 — 0,18.t
A" = —0,18

M3 (t) = 26,29+0,10.t
M 1 = 0,10
M (t) = 716+5,5.t
M2 =5,49

= 20201+227.t
M = 227
M4 = 8588

Gitt en lineær tilnærming til momentene, er det bare den f0-
rste deriverte for hvert moment som vil telle med. Høyere
ordens deriverte vil være lik 0. Tilsvarende gjelder for pe-
rioderatesummen dersom vi antar en lineær utvikling i den-
ne. Ved en antakelse om en kvadratisk tilpasning vil også
den andre deriverte bli gitt en verdi, og ved en antakelse
om en 3.grads tilpasning vil dette også gjelde for den tred-
je deriverte.
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Godkjente doktoravhandlinger

Ingvild Svendsen

Empirical Evidence on
Expectations

Doktoravhandling fra Universitetet i
Oslo, Sosialøkonomisk institutt
— forsvart 26. januar 1996

Det framtidige forløpet for ulike økono-
miske størrelser er i mange sammenhenger
viktig for beslutninger truffet av økono-
miske aktører. Aktørene vil derfor danne
seg forventninger om framtidige verdier på
f.eks. varepriser, etterspørselsnivå, renter
og valutakurser. Hvordan disse forvent-
ningene dannes kan være av betydning for
hvordan aktørene - og dermed også økono-
mien - reagerer på ulike endringer i f.eks
Økonomisk politikk og forhold på verdens-
markedet. Valg av forutsetning om forvent-
ningsdanning er blant annet sentralt i kri-
tikken som Robert E. Lucas, Jr. reiser mot
bruk av empiriske makroøkonomiske
modeller. Avhandlingen benytter norske
data til å studere hvordan aktørene danner
seg sine forventninger med utgangspunkt i
det viktige skillet som går mellom rasjon-
elle forventninger og ekstrapolative for-
ventninger. Under hypotesen om rasjon-
elle forventninger bruker aktørene all fri,
tilgjengelig informasjon på en optimal
måte. En ofte benyttet operasjonalisering
er å sette aktørenes forventninger lik det
den aktuelle modellen predikerer; derav
også betegnelsen modellkonsistente for-
ventninger. En aktørs forventning er eks-
trapolativ dersom den er et veid gjennom-
snitt av tidligere observasjoner av variabe-
len selv. Den mest kjente formen for eks-
trapolative forventninger er adaptive for-
ventninger. I motsetning til rasjonelle for-
ventninger, innebærer ekstrapolative for-
ventninger i de fleste tilfeller en uoptimal

bruk av den informasjonen som ligger i
variabelens forhistorie.

Avhandlingen fokuserer på bedrifters for-
ventninger om framtidig etterspørsel rettet
mot egne produkter, samt på hvilken rolle
forventninger om bl.a. egne kostnader og
konkurrenters priser spiller på bedriftenes
egne prisbeslutninger. De empiriske resul-
tatene gir liten støtte til hypotesen om ra-
sjonelle forventninger og antyder at ulike
former for ekstrapolative forventningsme-
kanismer gir en bedre beskrivelse av data.

Det empiriske arbeidet om hvordan bedrif-
ter danner sine forventninger belyses dels
direkte med utgangspunkt i forventnings-
data, dels indirekte. Det første essayet gir
en oversikt over utenlandske empiriske
arbeider som tester ulike modeller for for-
ventningsdanning med utgangspunkt i
direkte observasjoner av aktørers forvent-
ninger. Ettersom store deler av tilgjenge-
lige data er på formen "forventer opp-
gang/ingen endring/nedgang" diskuteres
metoder som er foreslått for å benytte
denne type data (kategoriske data) i empi-
riske tester. Gjennomgangen av arbeidene
konkluderer med at et flertall forkaster
hypotesen om rasjonelle forventninger til
fordel for ulike ekstrapolative forvent-
ningsmekanismer.

Statistisk sentralbyrås Konjunkturbaro-
meter samler inn data om blant annet
norske bedrifters forventninger knyttet til
prisutvikling på eget produkt på hjemme-
og eksportmarkedet og etterspørselen
rettet mot det samme produktet fra de to
markedene. Dette datamaterialet danner
grunnlaget for empiriske tester av forvent-
ningsmekanismer basert på tverrsnittsana-
lyser ved hjelp av metoder for kategoriske
data. Først testes ulike egenskaper som
skal være oppfylt under hypotesen om
rasjonelle forventninger. Disse egenskape-
ne er i liten grad oppfylt, i det informasjon

som ligger i bedriftenes rapporterte obser-
vasjoner av tidligere utvikling i variablene
kunne vært brukt mer effektivt for å redu-
sere feilen som ligger i bedriftenes forvent-
ninger. Konklusjonen er klarere for etter-
spørselsvariablene enn for prisvariablene.
Statistiske tester av ulike varianter av eks-
trapolative forventninger og mål som
beskriver datamaterialet indikerer at den
nære fortid er av betydning når forvent-
ninger dannes, spesielt med hensyn på
priser og etterspørsel fra eksportmarkeder.
Når det gjelder etterspørsel fra hjemme-
markedet kan resultatene tyde på at bedrift-
ene forventer at etterspørselsendringene
varierer rundt et normalnivå, slik at man
etter å ha registrert sterk vekst, forventer
lavere vekst eller eventuelt en nedgang.

I de to siste arbeidene testes forventnings-
hypotesene indirekte med utgangspunkt i
estimerte prisrelasjoner for et aggregat be-
stående av varer og tjenester produsert av
private bedrifter i fastlandsøkonomien
solgt ph henholdsvis hjemme- og eksport-
markedet. Tidsseriedata fra kvartalsvis
nasjonalregnskap brukes. To ulike tilnær-
minger blir forsøkt; den første uten spesi-
elle antagelser om hvorvidt forventninger
spiller en rolle og i så fall hvordan de er
dannet. Den andre tilnærmingen tar ut-
gangspunkt i at forventninger knyttet til
det framtidige forløpet for produksjons-
kostnader og prisen konkurrentene setter
på sine produkter er av betydning for pri-
sen på norske produkter. Forventningene
antas videre å were dannet i følge hypo-
tesen om rasjonelle forventninger. Denne
modellen viser seg imidlertid å gi en
dårligere beskrivelse av prisdannelsen enn
den første. De indirekte testene gir dermed
heller ikke særlig støtte til hypotesen om
rasjonelle forventninger, men det må
bemerkes at resultatene av denne typen tes-
ter er betinget med hensyn på de øvrige
forutsetningene vi gjør med hensyn på
prisdanning.
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Reiserapporter

Konferanse om
arbeidstidspolitikk

20. oktober 1995,
Gøteborg, Sverige

Nils Martin Stolen

Konferansen ble arrangert av Nordisk
Ministerråd og Centre for European
Labour Market Studies, Gøteborg og ble
ledet av Dominique Anxo og Donald
Storrie. Foruten innlegg fra Danmark (Per
Kongshøj Madsen), Finland (Jouko
Naetti), Sverige (Anxo) og Norge
(undertegnede), holdt Gerhard Bosch fra
Tyskland, Dominique Taddei fra Frank-
rike og Jean-Francois Lebrun fra EU-
kommisjonen innledninger om situasjonen
i hhv. sine land og EU.

Hovedformålet med konferansen var å
drøfte ulike former for praktisk arbeids-
markedspolitikk, men bortsett fra Arbeids-
direktoratet og Kommunal- og arbeids-
departementet i Norge og Finans- og
Arbeidsministeriene fra Sverige var det få
tilhørere. Arbeidsledigheten i de øvrige
landene som var representert på konferan-
sen, er klart høyere enn i Norge, og ulike
former for tiltak som innebærer en deling
av arbeid ble viet stor oppmerksomhet i
innleggene. På grunn av den mer moderate
ledigheten i Norge og den offisielle poli-
tikken med vekt på andre virkemidler enn
redusert arbeidstid for å få den ned, var jeg
blitt valgt som innleder for å fremheve de
makroøkonomiske aspektene.

Felles for alle landene var frykt for økende
strukturell ledighet, og nødvendigheten av
tiltak som sikret opplæring både av
arbeidsledige og de som er i arbeid, ble
fremhevet.

Møte med
Det Økonomiske Råd

7.-8. desember 1995,
Danmark

Finn Roar Aune og Alexandra Katz

I forbindelse med at Nordisk Energimar-
kedsmodell, utviklet ved Statistisk sentral-
byrå, skal utvides med en makroblokk for
de nordiske landene, var Finn Roar Aune
og Alexandra Katz på et samarbeidsmøte
med Det Økonomiske Råd. Datagrunn-
laget for den danske makroblokken i

modellen ble diskutert, og det ble gjort
noen kjøringer med en foreløpig versjon
av modellen. Videre ble en utvidelse av
modellen i retning av en mer detaljert
beskrivelse av det danske energimarkedet
diskutert. Denne utvidelsen av modellen er
planlagt A være en del av doktorgradsstudi-
et til Jens Hauch, Det Økonomiske Råd.
Alexandra Katz holdt et foredrag om virk-
ningen av infrastrukturinvesteringer på
Økonomisk vekst i Norge, da Det Økono-
miske Råd er i gang med å gjøre en lignen-
de undersøkelse for Danmark.

Konferanse i regi av Det
Nordiske Fagprogrammet for

Energi og Samfunn

11.-12. desember 1995,
København, Danmark

Finn Roar Aune, Torstein Bye, Tor
Amt Johnsen og Alexandra Katz

Konferansen ble arrangert i København og
samlet omlag 30 deltakere fra hele Nor-
den. Konferansen var i hovedsak bygd opp
om foredrag holdt av de syv doktorgrads-
studentene ved Fagprogrammet. Tilstede
var også doktorgradsstudentenes veiledere.
Foredragene dreide seg blant annet om uli-
ke aspekter ved generelle makromodeller
med særlig henblikk på energibruk. Videre
ble det holdt foredrag om ulike aspekter
ved liberaliseringen av elektrisitetsmarked-
ene i EU, om virkningen på elektrisitetsfor-
bruket hos husholdningene ved å innføre
tidsavhengige elektrisitetspriser, om pri-
sing av bruk av transmisjonsnettene for
elektrisitet, om dynamisk tilpasning av
energibruk og om irreversible investering-
er under oligopolistisk konkurranse. Tor
Arnt Johnsen presenterte sitt paper om
kraftetterspørsel, kraftproduksjon og spot-
pris i det norske kraftmarkedet. Av kjente
forskere var blant annet Lennart Hjalmars-
son, Lars Bergman, Steinar Strøm og H.C.
Kongsted tilstede.

"The UK Energy Experience:
A Model or a Warning?"

11.-12. desember 1995,
Konferanse ved University of
Warwick, England

Snorre Kvemdokk

Formålet ved reisen var todelt; å delta på
konferansen som opponent på miljøsesjon-
en, og å motta en pris for beste artikkel i
tidsskriftet Energy Journal 1993. Denne
prisen som bestod av en plakett og 500 US
dollar, ble utdelt under konferansemiddag-
en. Arrangørene av konferansen var nem-
lig den britiske avdelingen av The Interna-
tional Association for Energy Economis
som utgir tidsskriftet. Selve konferansen
var kanskje ikke så veldig interessant for
en nordmann, da den utelukkende dreide
seg om britiske energiproblemstillinger,
hvor privatisering av energimarkedene var
hovedproblemstillingen. David Newbery
holdt innledningsforedraget hvor han drøf-
ta virkninger og fordeler ved privatisering.
Ellers bestod konferansen av parallelle se-
sjoner som gass, kull, reguleringer, kjerne-
kraft, transport, miljø osv. Jeg var forbe-
redt opponent på miljøsesjonen som etter-
hvert bare bestod av to foredrag. Det første
ble holdt av Judith Bates, ETSU, og hadde
tittelen "Full fuel cycle emissions from
power generation". Arbeidet bestod av en
livssyklus analyse av utslipp til luft fra
elektrisitetsproduksjon, hvor utslipp fra
forskjellige teknologier blei sammenligna,
i tillegg til at det blei gjort en sammenlig-
ning av totale utslipp i 1990 og 1993.
Terry Baker, Cambridge, holdt det andre
foredraget med tittelen "Assessing fiscal
policy for greenhouse gas abatement in the
UK and the European Union", hvor han
hadde en kritisk gjennomgang av Storbri-
tannias nåværende og planlagte politikk
for A redusere drivhusgassutslipp.

Det 18. nasjonale
forskermøte for økonomer

4-5. januar 1996,
Universitetet i Oslo

Snorre Kvemdokk

Det nasjonale forskermøte for økonomer
ble i år lagt til Universitetet i Oslo i lokal-
ene til det samfunnsvitenskapelige fakultet
på Blindern. Både antall deltakere, totalt
147, og påmeldte bidragsytere slo alle tidli-

40



Økonomiske analyser 2/96

gere rekorder. Statistisk sentralbyrå var
den institusjonen som var best representert
med 21 påmeldte deltakere og 17 foredrag.
Også i år ble det presentert et stort antall
miljø- og ressursøkonomiske studier (10
bidrag), men dersom mengden av artikler
blir tolket som en indikator for hvilket
emneområde økonomene i dag er mest
opptatt av, så fremstår forskning på
næringsøkonomi og vekst (nærmere 20 av
64 bidrag) som en desidert vinner. Dette
var da også tema for de tre inviterte fore-
dragene. Konferansen ble åpnet av rektor
Lucy Smith som på bakgrunn av sin ut-
danning valgte å fokusere på forholdet
mellom jurister og økonomer. Av de invi-
terte foredragsholderne, var Jan Fagerberg
ved NUPI førstemann ut med sin foreles-
ning under tittelen teknologi, politikk og
vekst, delvis hentet fra hans oversiktsartik-
kel over samme tema i Journal of Econo-
mic Literature. Konferansens annen dag
åpnet med et høyst engasjerende bidrag fra
Tor Jakob Klette, SSB, som i lengre tid
har inntatt en pionerrolle innenfor empi-
risk forskning på bedriftsatferd ved bruk
av mikrodata. Under flagget Næringsutvik-
ling og Økonomisk vekst i et mikroOkono-
metrisk lys gikk Klette til frontalangrep
mot nyere teoretikere innen feltet nærings

-økonomi. Det siste inviterte foredraget ble
holdt av Terje Lensberg fra Norges Han-

delshøyskole. Han ble som en av de rela-
tivt få evolusjonsteoretikerne innen
økonomifaget invitert for å la økonomstan-
den få et blikk inn i et nærmest eksplosivt
voksende spesialfelt. I sin forelesning un-
der tittelen Evolusjonært perspektiv på be-
driftsatferd og konkurranse hevdet Lens-
berg at evolusjonsteoretikerne er blitt stue-
rene blant økonomer først og fremst grun-
net den betydelige utvikling av modell og
metodekunnskap innen feltene Biologi og
Økonomi. Bortsett fra de inviterte fore-
dragene som ble holdt i plenum, hadde
man til enhver tid muligheten til å velge
mellom fire parallelle sesjoner over temaer
som arbeidsledighet, valutapolitikk,
finans, internasjonale miljøproblemer,
krminaløkonomi osv. Et mer fullstendig
referat er skrevet av Leo Andreas
Grunfeldt, og kommer i Sosialøkonomen.

Allied Social Science
Association konferanse

5.-7. januar 1996
San Francisco, CA, USA

Alexandra Katz

Sammen med blant annet The American
Finance Association og The Econometric
Society holdt American Economics Asso-
ciation sitt årlige møte i San Francisco.

Det var mer enn 7000 deltagere, hoved-
sakelig økonomer fra USA. Mange kjente
Økonomer var der, som Bruno, Sachs,
Fischer, Arrow, Dornbusch, Knigman,
Tirole, med flere. Hver dag kunne man
velge 4-5 sesjoner fra en lang liste av tema-
er. For hvert tema (2 timer) var det 3-4
foredrag med discussants (noen var 'round-
table') og tid for spørsmål etterpå. Det ble
ikke delt ut skriftlig materiale, men noen
artikler kommer i marsutgaven av Ameri-
can Economic Review. Det var også orga-
nisert jobb intervjuer for økonomer og en
'exhibit area', hvor software og lærebøker
var utstilt.

På AEA konferansene er det ikke et
'hovedtema' som binder sammen foredrag-
ene. Isteden holdes det foredrag fra alle ret-
ninger innenfor økonomi. Hovedvekten
legges på ideer og diskusjoner. Jeg var på
sesjoner relatert til miljø- og ressursøko-
nomi. Titlene inkluderer 'Public Goods
Markets and the Economy, Tax Policy and
the Environment, Topics in Resource and
Environmental Economics, and Industrial
Organization Issues in Environmental Eco-
nomics'. Av særlig relevans for oss var
Jorgensons 'Energy Taxes and US Econo-
mic Growth' og Schmalensees 'Economic
Growth and the Structure of Energy De-
mand'. Foredragene fokuserte ikke bare på
USA og det var omtrent like mange makro-
og mikro- sesjoner.

En kopi av programmet kan få hos deltag-
eren. Frist for 'abstrakt' til neste års møte i
New Orleans (3/1-5/1) er 1. februar 1996.

FN-prosjekt SAU/94/001,
arbeidssesjon i

Ministry of Planning

4.-17. januar 1996,
Riyadh, Saudi-Arabia

Olav Bjerkholt, Kjell Arne Brekke,
AcIne Cappelen, Robin Choudhuty,
Per Richard Johansen og Knut A.
Magnussen.

Sammendrag
Oppholdet gjaldt gjennomføring av et opp-
drag Forskningsavdelingen utfører for FN
og som tar sikte på å utvikle et system av
tre modeller for makroøkonomisk plan-
legging i Saudi-Arabia. Den saudiske sam-
arbeidspartner er Ministry of Planning.
Oppdraget, som også har omfattet opp-
læring av saudiske tjenestemenn, nærmer
seg nå avslutning og kan i hovedsak anses
som vellykket.

Bakgrunn
Forskningsavdelingen inngikk i 1995 en
kontrakt med FN ved Department of Deve-
lopment Support and Management Service
(UN/DDSMS) om utvikling av et system
av modeller for Ministry of Planning
(MOP) i Saudi Arabia, samt opplæring i til-
knytning til modellutviklingen. Det har tid-
ligere vært arbeidssesjoner i Riyadh i jan.-
feb., juni og nov.-des. 1995. Det har også
vært avlagt et besøk fra Ministry of Plan-
ning i Statistisk sentralbyrå i april 1995 og
det har vært avholdt et to ukers kurs for
seks saudiske tjenestemenn i byrået i sep-
tember 1995.

Modellutvikling
Modellutviklingsarbeidet har omfattet tre
modeller, kalt Implementation Model (IM),
Selection Model (SM) og Century Model
(CM). Implementation Model er en makro-
Økonometrisk etterspørselsorientert modell
for mellomlang sikt som er tiltenkt en rolle
som et allround analyseverktøy for MOPs
overvåking av den makroøkonomiske ut-
vikling. Særlig er det lagt vekt på model-
lens evne til å følge gjennomføringen av
femårsplanene og til å kunne utnyttes i ad
hoc analyse av politiske tiltak. Spesifiser-
ingen av modellrelasjonene er tilpasset
makroinformasjonsnivået i plandokument-
ene. (Saudi-Arabia er nå inne i den sjette
femårsplanperioden som gjelder perioden
1995-2000.) Selection Model er tilsiktet å
være en generell likevektsmodell tenkt
som verktøy i utarbeiding av opplegg for
femårsplaner med den vekt som disse tradi-
sjonelt har lagt på fastsetting av et investe-
ringsprogram for de ulike sektorer i økono-
mien. Et problem med å utvikle denne
modellen er mangelen på både kapitaldata
og krysslOpsinformasjon. Century Model
er en sterkt aggregert langsiktig modell
med relativt stiliserte relasjoner.

Formålet med denne arbeidssesjonen var å
overlevere det endelige resultatet av arbei-
det med Implementation Model og Centu-
ry Model og å presentere en foreløpig ver-
sjon av Selection Model. Dessuten skulle
annen del av opplæringsprogrammet gjen
nomføres i form av forelesninger og øvel-

-

ser knyttet til innhold og bruk av modell-
ene. I tillegg skulle det sluttføres ytt tek-
nisk bistand til en oljemarkedsmodell (Oil
Model) som er utviklet i Ministry of Plan-
ning.

Implementation Model ble overlevert og
offisielt godkjent alt under juni-besøket.
Under oppholdet nå ble de siste endringer
i modellen gjennomgått. Century Model
ble presentert med stor vekt på et tentativt
40-årsscenario som vakte betydelig interes-
se. Beregningene sådde tvil om utsiktene
til en bærekraftig Økonomi for Saudi Ara--
bia i lys av beskjedne utsikter til oljepris-
vekst, sterk befolkningsøkning og knappe
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vannressurser. Century Model ble aksep-
tert som fullført, men den formelle over-
levering vil først skje senere.

Den foreløpige utgaven av Selection
Model ble kraftig kritisert, først og fremst
som for aggregert. Under oppholdet ble
det utviklet en ny versjon som ligger tett
opp til Implementation Model, men med
produktfunksjoner med kapital (riktignok
nesten uten empirisk fundament) og en
annen lukking. Den nye modellversjonen
slo godt an og vil bli fullført i Oslo med
offisiell overlevering i mars. Bistanden til
Oil Model foregikk uten problemer.

En presentasjon av hele modellsystemet
vil finne sted under en ny sesjon i Riyadh i
mars sammen med den offisielle over-
levering av Century Model og Selection
Model.

Opplæring
Opplæringen omfattet forelesninger og
computerøvelser i bruk av de fire modell-
ene hver dag i perioden 7.-17. januar og
bygde videre på opplæringen som var
gjort i Oslo. Kurset omfattet seks saudiske
tjenestemenn som er kandidater for å ut-
fOre oppgaver tilknyttet bruken av modell-
ene. I tillegg deltok også tre personer fra
MOPs Computer Department for å sette
seg inn i TROLL. Kurset ble også fulgt av
flere av MOPs utenlandske eksperter, tre
direkte tilsatte arabisktalende eksperter og
to UNDP-eksperter som arbeider i MOP.
Under siste sesjon i dette prosjektet som
vil finne sted i Riyadh i mars, vil det bli
gitt ytterligere opplæring i to-tre uker.

Drøftinger av videre samarbeid
Ministry of Planning har tidligere under
prosjektet gitt klart uttrykk for ønskelig-
heten av en oppfølgingskontrakt over de to

neste år. Det videre samarbeid ble drOftet
på politisk plan med Minister of Planning
Abdul-Wahab Attar og Assistant Deputy
Minister Ahmed Al-Hakami. Oppfølgings-
kontrakten vil ha større vekt på ytterligere
opplæring og gi bidrag i form av trenings-
sesjoner, fortrinnsvis i Riyadh innenfor
rammen av et større opplæringsprogram
for de neste to årene. Oppfølgingskontrakt-
en vil også omfatte rådgivning i tilknyt-
ning til nasjonalregnskap og statistikk som
er nødvendig for å støtte opp om den
makroøkonomiske planleggingen og samti-
dig bidra til et bedre datagrunnlag for
modellene. Våre råd om en styrket innsats
på denne fronten tidligere lot seg ikke
fOlge opp av MOP fordi statistikkbyrået
(Central Department of Statistics, CDS) lå
under Ministry of Finance; den poltiske
ledelse i MOP fikk i løpet av 1995 imidler-
tid utvirket en flytting av CDS til MOP.
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Internasjonale samarbeidsprosjekter

Utvikling av planleggings
modeller for Saudi-Arabia.

Olav Bjerkholt

Forskningsavdelingen i Statistisk sentral-
byrå inngikk i 1995 en kontrakt med FN
om utvikling av et system av modeller for
Ministry of Planning (MOP) i Saudi-Ara-
bia, samt opplæring av lokale tjeneste-
menn i tilknytning til modellutviklingen.
Prosjektet har vært administrert av FNs ut-
viklingsprogram (UNDP), men finansiert
av Saudi-Arabia, og i praksis gjennomfOrt
som et samarbeid mellom Forskningsav-
delingen, UNDP-eksperter og Ministry of
Planning.

Modellutviklingen har vært gjennomført
dels i Oslo og dels under kortere opphold
(1-3 uker) ved Ministry of Planning i
Riyadh. Opplæring har vært gjennomført
som et intensivkurs i Statistisk sentralbyrå
for seks saudiske tjenestemenn over to
uker i september 1995 og som on-the-job
opplæring i Riyadh. Prosjektet har vært
ledet av forskningsdirektør Olav Bjerkholt
og ytterligere fem av Forskningsavdeling-
ens ansatte, Kjell Arne Brekke, Ådne
Cappelen, Robin Choudhury, Per Richard
Johansen og Knut A. Magnussen, har del-
tatt i prosjektarbeidet i Oslo og Riyadh. I
opplæringen av tjenestemenn har dessuten
Einar Bowitz og Ingvild Svendsen deltatt.

Bakgrunnen for prosjektet er en kartleg-
ging av behovet for makroøkonomiske
modeller i arbeidet med Saudi-Arabias
femårsplaner gjennomført i 1993. Det fore-
liggende makroøkonomiske analyseappa-
ratet ble vurdert som lite egnet som plan-
leggingsverktøy og politikkanalyse. Nye
makroøkonomiske modeller ble foreslått
utviklet, til dels ut fra norske erfaringer,
blant annet for bedre å kunne ta hensyn til
langsiktige effekter av politikkvalg. I kart-
leggingen ble også det statistiske grunnla-
get for makroplanlegging funnet utilstrek-
kelig og anbefalt styrket gjennom et bedre
nasjonalregnskap med kryssløpstabeller.

Modellutviklingsarbeidet har omfattet tre
modeller, kalt Implementation Model,
Selection Model og Century Model.

Implementation Model er en makroøkono-
metrisk etterspørselsorientert modell for
mellomlang sikt bygd opp rundt en kryss-
løpskjerne. Modellen er tiltenkt en rolle

som et allround analyseverktøy for overvå-
king av den makroøkonomiske utvikling.
Atferdssammenhengene fokuserer på pri-
vat sektor utenom olje, og modellen kan
brukes til å analysere økonomiske virk-
ninger av finans- og pengepolitikk utført
av myndighetene for å nå målene i planen.
Det er særlig lagt vekt på modellens evne
til å følge gjennomføringen av femårs-
planene og til å kunne utnyttes i ad hoc
analyse av politiske tiltak. Spesifiseringen
av modellrelasjonene er tilpasset makroin-
formasjonsnivået i plandokumentene.
Saudi-Arabia har hatt femårsplaner siden
1970 og den nåværende sjette planen gjel-
der perioden 1995-2000.

Selection Model er utformet som en gene-
rell likevektsmodell med vekt på at den
skal tjene som verktøy i utarbeiding av
opplegg for femårsplaner med den vekt
som disse tradisjonelt har lagt på fast-
setting av et investeringsprogram for de
ulike sektorer i økonomien. Et problem
med å utvikle denne modellen er ufull-
stendige kapitaldata og mangelfull kryss-
løpsinformasjon. De sentrale relasjoner i
modellen, som trekker på erfaringene med
modeller av MSG-typen, er produktfunk-
sjoner for de ulike sektorer i økonomien.
Modellen er ellers utformet etter liknende
spesifikasjoner som Implementation
Model, tilpasset detaljeringsnivået i makro-
planleggingen.

Century Model er en mer aggregert modell
enn de førnevnte og sikter mot å analysere
sammenhenger mellom de viktigste for-
hold som vil bestemme den økonomiske
utviklingen i Saudi-Arabia på lang sikt.
Sentralt i modellen står forvaltningen av
nasjonalformuen som i Saudi-Arabia for
en stor del består av naturressurser, i første
rekke petroleumsreserver. En annen natur-
ressurs av avgjørende økonomisk betyd-
ning på lang sikt er vann. Vannetterspørs-
elen i dag dekkes dels ved uttapping av
dyptliggende tOmbare vannreserver og
dels ved avsalting av sjøvann i tillegg til
relativt små naturlige fornybare fore-
komster.

Formålet med Century Model er å studere
betingelser for en bærekraftig utvikling for
Saudi-Arabia på lang sikt som bakgrunn
for nye femårsplaner. I tillegg til naturres-
sursenes betydning står også befolknings-
veksten sentralt, den er for tiden blant de
høyeste i verden. Bærekraftighet på lang

sikt er i betydelig grad avhengig av mulig-
hetene for diversifisering mot annet enn
oljerelatert produksjon og "saudiisering"
av arbeidsmarkedet. Det siste henspiller på
den spesielle arbeidsmarkedssituasjonen i
landet der om lag to tredeler av alle års-
verk utføres av fremmedarbeidere, mens
den saudiske yrkesdeltakingen er svært
lav, bl.a. er kvinner i betydelig grad ute-
stengt fra arbeidsmarkedet.

Modellutviklingen er i hovedsak gjennom-
fOrt gjennom en omfattende innsats i 1995
og jan.-febr. 1996. Et grunnlag for opp-
læringen av tjenestemenn for å kunne ta
modellverktøyet i bruk er lagt og vil bli
videreført over de neste par årene.

Prosjektet er det foreløpig siste av flere
samarbeidsprosjekter der norske erfaringer
med hensyn til makroøkonomisk planleg-
ging basert på utstrakt bruk av nasjonal-
regnskap og makroøkonomiske modeller
er forsøkt overført til andre land. En tenta-
tiv konklusjon ut fra disse prosjektene er
at erfaringene i tilknytning til slik "myk"
infrastruktur i bemerkelsesverdig grad
synes å kunne nyttigjøres i land med ve-
sentlig andre økonomiske og sosiale for-
hold. Teknologioverføringen på dette om-
rådet må også betraktes som svært billig,
idet den krever lite investeringer og oftest
naturlig kan innpasses i eksisterende insti-
tusjoner. Som bistandsprosjekt har imidler-
tid denne virksomheten fått beskjeden opp-
merksomhet fra norske myndigheter.

Prosjektet er også det første samarbeid
Forskningsavdelingen har hatt med et
arabisk land. Det har for Forskningsav-
delingen bidratt betydelig til å utvide er-
faringsgrunnlaget når det gjelder å tilpasse
modellverktøy og norske erfaringer til
andre land. For mottakerne, både saudiske
myndigheter og eksperter og tjeneste-
menn, synes erfaringene å ha vært ikke
mindre verdifulle. For de norske deltak-
eme har arbeidet og oppholdene i Riyadh
arbeidsmessig og sosialt vært en uvanlig
og interessant opplevelse. Inntrykkene kan
i noen grad formidles gjennom et av de
"glemte" versene i Ivar Aasens "Millom
bakkar og berg", der det heter:

Sud om havet han stundom laut skrida,
Der var rikdom på benkjer og bord,
Men ikring såg han trceldomen kvida,
Og så vende han atter mot nord.
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Tabell Bl: Olje- og gassproduksjon
Produksjon av råolje i millioner tonn og naturgass i milliarder standard
kubikkmeter. Tallene for årene viser gjennomsnittlig månedsproduksjon.

1991	 1992	 1993	 1994	 1995
Jul	 Aug	 Sep	 Okt Nov	 Des

Råolje  	 7,8	 8,9	 9,5	 10,8	 11,7	 12,3	 10,8	 11,4	 12,9	 12,5	 13,3
Naturgass  	 2,3	 2,4	 2,4	 2,6	 2,6	 2,4	 2,2	 2,5	 2,4	 2,9	 3,2

Tabell B2: Produksjonsindeks etter næring og anvendelse
Sesongjusterte indekser. 1990=100.
Årsindeksene er et gjennomsnitt av månedsindeksene for året.

1991	 1992	 1993	 1994	 1995
Jul	 Aug	 Sep	 Okt Nov	 Des

1995

1995

Produksjon etter næring:
Oljeutv., bergv.dr., ind. og kraftf. . . 	 102	 109	 113	 121	 128	 132	 128	 128	 129	 131	 134
Oljeutv. og bergverksdrift 	 111	 123	 131	 147	 158	 163	 160	 164	 162	 164	 171
Industri  	 99	 100	 102	 109	 111	 111	 111	 110	 111	 112	 110
Kraftforsyning  	 91	 97	 99	 93	 101	 107	 102	 99	 98	 109	 112

Produksjon etter konkurransetype:. 	 98	 97	 102	 108	 109	 111	 108	 106	 105	 107	 109
Skjermet industri 	 97	 99	 101	 108	 111	 108	 109	 111	 112	 112	 110
Utekonk. industri og bergv. 	 97	 95	 98	 105	 107	 109	 108	 104	 107	 106	 107
Hjemmekonkurrerende i alt 	 96	 100	 102	 108	 111	 109	 110	 113	 113	 114	 110

Tabell B3: Industriproduksjonen - produksjonsindeksen
Endring i prosent fra foregående år og fra samme periode året for i et tremåneders glidende gjennomsnitt 1).

1990	 1991	 1992	 1993	 1994
Jun	 Jul	 Aug	 Sep	 Okt	 Nov

Industri ialt  	 0,1	 -1,6	 1,5	 2,0	 6,7	 1,6	 0,9	 1,6	 0,8	 0,5	 0,2
Næringsmidler, drikkev. og tobakk  	 -1,9	 3,2	 0,7	 0,4	 8,7	 -2,4	 -2,9	 -2,1	 -0,3	 -1,1	 -1,3
Tekstilvarer, bekledn.v., lær mv.. .  	 1,3	 -0,5	 -3,7	 -2,7	 9,5	 4,2	 2,2	 0,7	 -4,0	 -8,5	 -14,5
Trevarer 	 -4,8	 -7,7	 -0,9	 -1,2	 8,8	 1,2	 -2,2	 -0,5	 -1,1	 -1,8	 -2,9
Treforedling 	 -1,3	 -1,1	 -2,1	 6,9	 9,2	 8,5	 5,6	 3,2	 -3,3	 -3,0	 -2,4
Grafisk produksjon og forlagsv. . .  	 -1,0	 0,3	 -0,4	 0,6	 3,2	 3,6	 3,3	 3,7	 3,5	 4,0	 4,3
Kjemiske prod., mineraloljep. mv..  	 6,6	 -5,0	 -1,1	 4,7	 4,6	 1,4	 3,4	 0,3	 -5,6	 -6,3	 -1,9
Mineralske produkter  	 -2,8	 -12,0	 4,2	 -1,2	 14,4	 17,1	 14,0	 13,5	 7,1	 2,7	 1,9
Jern, stål og ferrolegeringer 	 -1,4	 -5,2	 3,4	 1,0	 10,5	 2,0	 5,2	 9,5	 9,9	 8,3	 6,0
Ikke-jernholdige metaller  	 1,1	 0,8	 -1,3	 1,2	 9,1	 -3,8	 -4,6	 -6,0	 -6,1	 -6,4	 -8,7
Metallvarer  	 -1,3	 -1,6	 2,1	 3,8	 5,7	 5,4	 3,6	 6,6	 8,3	 9,3	 8,2
Maskiner  	 0,1	 -2,8	 11,2	 4,8	 3,0	 -6,9	 -7,3	 -4,1	 -3,3	 -1,4	 -2,7
Elektriske apparater og materiell. .	 -0,3	 -5,9	 1,7	 6,3	 6,8	 10,6	 6,6	 8,0	 7,2	 8,0	 5,4
Transportmidler  	 2,4	 3,8	 1,8	 -4,3	 7,4	 9,0	 8,7	 10,3	 9,4	 8,8	 8,0
Tekn. og vitensk. instr. mv. 	 6,9	 4,9	 1,8	 5,9	 8,5	 12,0	 11,3	 13,6	 10,9	 9,0	 7,0
Industriproduksjon ellers  	 3,8	 4,5	 0,3	 10,9	 6,3	 -2,3	 -6,8	 -4,5	 -3,0	 -3,5	 -3,7

1995

1)Tallene i kolonnene for månedene viser endring i prosent fra samme
periode året før for summen av produksjonen for den aktuelle
måneden, måneden før og måneden etter.
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Tabell B4: Ordretilgang - industri
Ordretilgang til utvalgte industrigrupper, fordelt på eksport- og hjemme-
markedet. Sesongjusterte verdiindekser. 1976=100. Tallene for årene viser
gjennomsnittet av kvartalstallene for det samme året.

1991	 1992	 1993	 1994	 1995 	  1994    1995 	
3.kv	 4.kv	 1.kv	 2.kv	 3.kv	 4.kv

Produksjon av kjemiske råvarer:
Ordretilgang i alt 	 245	 228	 253	 272	 284	 273	 285	 289	 300	 297	 247
For eksport  	 250	 253	 296	 319	 328	 325	 349	 337	 340	 357	 277
Fra hjemmemarkedet  	 239	 192	 169	 178	 196	 176	 164	 178	 232	 189	 184

Produksjon av metaller:
Ordretilgang i alt 	 287	 267	 279	 320	 361	 312	 352	 345	 345	 367	 388
For eksport  	 321	 297	 312	 354	 401	 344	 390	 382	 386	 408	 427
Fra hjemmemarkedet  	 172	 169	 169	 206	 228	 209	 211	 222	 212	 235	 242

Produksjon av verkstedprodukter ekskl.
transportmidler og oljerigger mv.:
Ordretilgang i alt 	
For eksport 	
Fra hjemmemarkedet 	

211	 208	 219	 250	 258	 270	 253	 267	 250	 261	 255
330	 315	 373	 431	 422	 439	 418	 373	 445	 435	 434
163	 165	 156	 177	 192	 201	 184	 229	 173	 185	 180

Tabell B5: Ordrereserver - industri
Ordrereserver i utvalgte industrigrupper, fordelt på eksport- og hjemme-
markedet. Verdiindekser. 1976=100. Tallene for årene viser gjennomsnittet av
kvartalstallene for det samme året.

1991	 1992	 1993	 1994	 1995 	  1994    1995 	
3.kv	 4.kv	 1.kv	 2.kv	 3.kv	 4.kv

Produksjon av kjemiske råvarer:
Ordrereserver i alt  	 176	 150	 166	 147	 151	 135	 151	 144	 141	 157	 161
For eksport  	 174	 174	 206	 179	 178	 166	 190	 162	 160	 190	 199
Fra hjemmemarkedet  	 179	 120	 96	 89	 103	 78	 81	 112	 108	 99	 92

Produksjon av metaller:
Ordrereserver i alt  	 242	 211	 215	 240	 259	 221	 257	 267	 251	 254	 266
For eksport  	 285	 251	 261	 285	 309	 260	 306	 320	 296	 297	 322
Fra hjemmemarkedet  	 128	 106	 95	 121	 131	 122	 129	 129	 132	 142	 120

Produksjon av verkstedprodukter ekskl.
transportmidler og oljerigger mv.:
Ordrereserver i alt  	 . 257	 278	 283	 324	 329	 331	 311	 335	 334	 327	 318
For eksport  

	
427	 442	 476	 664	 641	 692	 658	 647	 655	 642	 620

Fra hjemmemarkedet  
	

184	 208	 200	 179	 195	 176	 163	 202	 197	 191	 189
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Tabell B6: Påløpte investeringskostnader for oljeutvinning
Løpende priser, mill. kroner. Tallene for årene viser gjennomsnitt av kvartalene.

1990	 1991	 1992	 1993	 1994 1994    1995   
2.kv	 3.kv	 4.kv	 1.kv	 2.kv	 3.kv

Leting:
I alt 	 1285	 2034	 1920	 1358	 1253	 1277	 1015	 1047	 1209	 988	 1226
Undersøkelsesboringer  	 904	 1326	 1288	 717	 432	 482	 211	 362	 384	 458	 614
Generelle undersøkelser 	 93	 256	 251	 284	 384	 418	 524	 343	 119	 189	 182
Felt eval. og - undersok  	 129	 212	 91	 146	 164	 184	 121	 179	 163	 195	 254
Adm. og andre kostnader  	 159	 240	 290	 211	 273	 192	 159	 163	 543	 146	 175

Feltutbygging:
I alt 	 4878 5566 7216 8802 7146 8726 6616 6435	 5876 6622 6385
Varer 	 3141	 3023 3668 4608 3956 4666 3613 3472 2383 2509 2997
Tjenester  	 1390 2251	 3021	 3442	 2511	 3422	 2361	 2294	 3047	 3587	 2681
Produksjonsboring 	 347	 292	 532	 752	 680	 638	 643	 670	 446	 526	 707

Felt i drift:
I alt 	 994	 1274	 1269	 1576	 1688	 1962	 1448	 1685	 1870	 1838	 1578
Varer 	 203	 201	 166	 150	 164	 165	 169	 150	 143	 180	 146
Tjenester  	 188	 256	 179	 137	 132	 137	 122	 124	 237	 225	 287
Produksjonsboring 	 603	 817	 925	 1290	 1393	 1660	 1157	 1411	 1490	 1434	 1145

Tabell B7: Industriinvesteringer i verdi - Investeringsundersøkelsen
Antatte og utførte industriinvesteringer. Mill.kr. Sesongjustert.
Tallene for årene viser gjennomsnittet av kvartalstallene for det samme året.

1991	 1992	 1993	 1994	 1995 	  1994    1995 	
3.kv	 4.kv	 1.kv	 2.kv	 3.kv	 4.kv

Utførte 	 2648	 2626	 2430 2391	 ..	 2448	 2591	 3137	 3620 3682
Antatte 	 3106 2706 2824 2747 3748 2825 2964 3548 3702 3943 3799

Tabell B8: Boligbygging
Antall boliger i MOO. Sesongjustert. 1). Tallene for årene
viser gjennomsnittet av månedstallene for det samme året.

1991	 1992	 1993	 1994	 1995 1995 	  1996 - 
Aug	 Sep	 Okt	 Nov	 Des	 Jan

Boliger satt igang  	 1,5	 1,3	 1,3	 1,7	 1,6	 1,6	 1,5	 1,9	 1,7	 1,3	 1,3
Boliger under arbeid 	 19,0	 16,2	 13,6	 15,4	 16,7	 16,6	 16,7	 16,7	 16,8	 16,8	 16,7
Boliger fullført  	 1,7	 1,5	 1,3	 1,5	 1,6	 1,5	 1,5	 1,7	 1,6	 1,4	 1,5

l) Seriene er sesongjustert uavhengig av hverandre.
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Tabell B9: Detaljomsetningsvolum
Sesongjustert indeks. 1992=100. Tallene for årene viser gjennomsnittet av månedstallene for det samme året.

1991	 1992	 1993	 1994	 1995
Jul	 Aug	 Sep	 Okt Nov	 Des

Omsetning ialt  	 97	 99	 101	 109	 114	 117	 115	 114	 114	 118	 113

Tabell B10: Detaljomsetningsvolum mv.
Endring i prosent fra foregående år og fra samme periode året før i et tremåneders glidende gjennomsnitt. 1)

1991	 1992	 1993 - 1994	 1995 	  1995 	  1996 -
Aug	 Sep	 Okt Nov	 Des	 Jan

Omsetning i alt  	 -1,9	 3,3	 1,6	 7,5	 4,4	 5,4	 4,2	 4,9	 2,5

Detaljomsetning etter næring:
Nærings- og nytelsesmidler 	 0,4	 4,3	 3,1	 4,5	 4,2	 5,5	 4,6	 4,1	 3,9
Bekledning og tekstilvarer  	 5,3	 -1,1	 -4,3	 2,7	 -3,0	 -3,1	 -7,5	 -6,1	 -6,0
Møbler og innbo  	 0,7	 1,7	 -0,0	 8,7	 7,5	 9,8	 7,8	 6,9	 2,7
Jern, farge, glass, stent. og sport . 	 1,6	 -6,1	 7,1	 9,5	 5,1	 5,3	 6,0	 8,3	 7,0
Ur, opt., musikk, gull og sølv 	 2,3	 3,3	 -2,0	 0,4	 -0,8	 2,1	 1,4	 1,5	 -3,9
Motorkjøretøyer og bensin  	 -10,0	 6,0	 0,5	 14,7	 6,8	 8,8	 8,2	 9,1	 3,4

••

••

••

Reg. nye personbiler 	 -13,4	 11,8	 3,8	 42,7	 7,2	 10,2	 10,1	 2,2	 -8,4	 -0,3	 19,4

1)Tallet i kolonnene for månedene viser endring i prosent fra samme periode året før for summen av
omsetningsvolumet for den aktuelle måneden, måneden før og måneden etter.

Tabell B11: Arbeidsmarkedet - arbeidskraftundersokelsen
Tallet på arbeidssøkere uten arbeidsinntekt og tallet på sysselsatte.
1000 personer.

1991	 1992	 1993	 1994	 1995 	  1994    1995 	
3.kv	 4.kv	 1.kv	 2.kv	 3.kv	 4.kv

Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt:
Kvinner  	 48	 50	 50	 47	 46	 52	 41	 53	 50	 48	 34
Menn 	 68	 76	 77	 70	 61	 64	 61	 72	 64	 59	 50
Totalt  	 116	 126	 127	 116	 107	 117	 102	 124	 115	 106	 84

Tallet på sysselsatte  	 2010 2004 2004 2035 2079 2074 2052 2040 2066 2113 2097

Tabell B12: Arbeidsmarkedet - arbeidskontorenes registreringer
Tallet på registrerte arbeidsløse og ledige plasser. Arbeidsløshetsprosenten.

.1991	 1992	 1993	 1994	 1995 1995    1996 
Sep	 Okt Nov	 Des	 Jan	 Feb

Sesongjusterte tall:
Registrerte arbeidsløse 1000 pers.. 	 101	 115	 118	 110	 102	 101	 99	 98	 95	 ••

Ujusterte tall:
Registrerte arbeidsløse 1000 pers..	 100,8	 114,4	 118,1	 110,3	 102,1	 96,0	 88,7	 86,6	 88,6	 102,6	 97,7
Herav: Permitterte	 1000 pers..	 9,9	 8,7	 9,2	 7,5	 6,6	 6,8	 4,9	 6,1	 7,0	 9,8	 9,8
Ledige plasser	 1000 pers..	 6,5	 6,4	 7,4	 7,7	 8,8	 7,4	 7,5	 8,8	 7,7	 9,7	 11,5
Arbeidsløshetsprosenten 1)  	 4,7	 5,4	 5,5	 5,2	 4,7	 4,5	 4,1	 4,0	 4,1	 4,8	 4,5
Arb.løse/led.plasser  	 17,0	 19,5	 17,0	 15,0	 11,8	 12,9	 11,8	 9,9	 11,5	 10,6	 8,5

1995

)Registrerte ledige i prosent av arbeidsstyrken ifølge AKU.
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Tabell B13: Timefortjeneste
Gjennomsnittlig timefortjeneste i industri og i bygge- og anleggsvirksomhet.
Kroner.

1990	 1991	 1992	 1993	 1994 1994     1995   
2.kv	 3.kv	 4.kv	 1.kv	 2.kv	 3.kv

Industri, kvinner  	 81,8	 86,7	 89,2	 91,8	 94,5	 93,9	 95,3	 95,9	 95,9	 98,0	 98,4
Industri, menn  	 94,7	 99,5	 102,7	 105,4	 108,5	 108,8	 108,9	 109,6	 109,8	 113,2	 112,6
Bygge- og anl., menn  	 101,4	 107,0	 110,6	 113,3	 112,7	 114,1	 112,1	 112,8	 111,3	 115,1	 114,3

Tabell B14: Konsumprisindeksen
Endring i prosent fra foregående år og fra samme måned ett år tidligere.

1991	 1992	 1993	 1994	 1995 	  1995 	  1996 -
Aug	 Sep	 Okt Nov	 Des	 Jan

Ialt  	 3,4	 2,3	 2,3	 1,4	 2,5	 2,2	 2,3	 2,3	 2,1	 2,2	 1,2
Varer og tjenester etter konsumgruppe:
Matvarer ialt  	 1,7	 1,4	 -1,1	 1,5	 1,5	 0,9	 0,4	 1,0	 0,3	 0,7	 0,3
Drikkevarer og tobakk 	 7,1	 9,1	 3,1	 3,9	 4,3	 2,6	 2,5	 2,6	 2,5	 2,3	 2,1
Klær og skotøy  	 1,8	 1,7	 2,7 ,	 1,5	 0,9	 1,6	 1,0	 0,9	 0,6	 1,3	 -1,1
Bolig, lys og brensel 	 4,5	 2,3	 2,8	 0,9	 2,8	 2,6	 3,0	 2,7	 2,7	 2,4	 1,1
Møbler og husholdningsartikler . .  	 2,2	 0,4	 1,9	 1,4	 1,8	 2,1	 2,0	 1,3	 1,2	 1,1	 1,3
Helsepleie 	 6,9	 6,0	 4,3	 2,3	 4,5	 4,5	 3,8	 3,8	 3,8	 3,7	 5,0
Reiser og transport 	 3,0	 2,0	 3,4	 1,5	 3,2	 2,5	 2,6	 2,7	 2,8	 2,8	 0,8
Fritidssysler og utdanning 	 4,4	 3,3	 3,4	 2,1	 2,1	 2,2	 2,8	 2,4	 2,3	 2,3	 1,7
Andre varer og tjenester 	 3,4	 2,2	 1,6	 0,2	 2,3	 2,8	 3,0	 3,1	 3,1	 3,1	 2,7

Varer og tjenester etter leveringssektor:
Jordbruksvarer  	 1,5	 1,3	 -2,0	 0,1	 -0,1	 -0,5	 -0,5	 0,2	 -0,8	 -0,4	 -1,1
Andre norskproduserte konsumvarer	 5,3	 2,5	 2,7	 1,9	 3,9	 3,1	 3,2	 3,0	 3,0	 3,1	 1,4
Importerte konsumvarer 	 2,0	 1,8	 3,3	 2,3	 2,3	 2,3	 1,7	 1,6	 1,4	 1,5	 -0,8
Husleie  	 4,9	 3,7	 2,8	 0,6	 1,4	 1,3	 2,0	 2,0	 2,0	 1,5	 1,5
Andre tjenester  	 2,4	 2,3	 2,0	 1,1	 2,7	 2,9	 3,2	 2,9	 2,9	 3,0	 3,1

Tabell B15: Engrospriser
Endring i prosent fra foregående år og fra samme periode ett år tidligere.

1991	 1992	 1993	 1994	 1995 1995 	  1996 - 
Aug	 Sep	 Okt Nov	 Des	 Jan

Ialt  	 2,5	 0,1	 -0,0	 1,4	 1,9	 1,5	 1,8	 1,5	 1,5	 1,4	 1,3
Matvarer og levende dyr  	 4,4	 1,1	 -2,4	 0,8	 -1,0	 -1,6	 -1,4	 -1,2	 -1,2	 -1,4	 -1,0
Drikkevarer og tobakk 	 4,9	 6,5	 1,1	 4,6	 4,9	 3,6	 3,9	 2,8	 2,9	 2,8	 1,4
Råvarer, ikke spis., u. brenselst. . 	 -1,0	 -3,1	 -4,1	 3,7	 2,8	 0,7	 1,3	 -0,2	 0,3	 -1,2	 -3,5
Brenselstoffer, -olje og el.kraft . 	 1,9	 -3,5	 -2,3	 -1,8	 -0,8	 -2,6	 -0,6	 -1,2	 -1,3	 0,6	 1,4
Dyre- og plantefett, voks  	 3,1	 5,4	 0,2	 5,0	 1,0	 0,1	 -0,1	 -2,3	 -1,4	 -1,9	 -3,0
Kjemikalier  	 1,8	 0,2	 2,5	 2,8	 4,3	 4,7	 4,9	 4,1	 3,2	 2,7	 2,2
Bearbeidde varer etter materiale .	 1,1	 0,1	 0,3	 2,5	 4,8	 4,9	 5,0	 4,6	 4,6	 4,1	 2,9
Maskiner og transportmidler  	 2,6	 1,4	 4,2	 2,1	 3,2	 3,3	 2,5	 2,6	 2,5	 2,1	 1,9
Forskjellige ferdigvarer  	 3,6	 2,0	 2,7	 1,6	 2,5	 3,2	 3,6	 3,2	 2,9	 2,8	 3,9
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Tabell B16: Utenrikshandel - verditall
Verditall for tradisjonell vareeksport og vareimport iflg. handelsstatistikken. Milliarder honer. Sesongjustert.
Tallene for årene viser gjennomsnittet av månedstallene for det samme året.

1991	 1992	 1993	 1994	 1995 	  1995 	  1996 -
Aug	 Sep	 Okt Nov	 Des	 Jan

Eksport 1) 	 9,2	 9,0	 9,4	 10,8	 12,0	 12,1	 12,1	 11,9	 11,8	 12,1	 12,7
Import 2)  	 12,7	 12,9	 13,2	 15,5	 16,9	 17,0	 17,0	 17,6	 17,3	 16,5	 17,1
Import 3)  	 12,6	 12,9	 13,1	 15,4	 16,8	 17,0	 17,0	 17,4	 17,2	 16,6	 17,0

1)Uten skip, oljeplattformer, råolje og naturgass.
2)Uten skip og oljeplattformer.
3)Uten skip, oljeplattformer og råolje.

Tabell B17: Utenrikshandel - indekser
Volum- og prisindekser for tradisjonell vareeksport og vareimport i flg. handelsstatistikken. 1988=100.
Årene viser gjennomsnittet av kvartalstallene for det samme året.

1991	 1992	 1993	 1994	 1995 	  1994    1995 	
3.kv	 4.kv	 1.kv	 2.kv	 3.kv	 4.kv

Sesongjusterte tall -  	119	 126	 131	 149	 153	 153	 157	 158	 150	 153	 153
Eksportvolum 1)  	 107	 111	 111	 130	 140	 138	 133	 137	 142	 139	 142
Importvolum 2) 	 100	 93	 93	 94	 101	 95	 96	 103	 101	 101	 101
Ujusterte tall . 	105	 103	 104	 104	 105	 104	 106	 106	 104	 105	 106

1)Uten skip, oljeplattformer, råolje og naturgass.
2)Uten skip og oljeplattformer.
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Produksjonsindeks etter konkurransetype
Bergverksdrift, industri og kraftforsyning.
Sesongjustert. 1990=100
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Produksjonsindeks
Utvinning av råolje og naturgass.
Sesongjustert. 1990=100
180 7	

80	 11111111.1111111IIIIIIIII
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Olje- og gassproduksjon
Råolje (mill. tonn) og naturgass (mrd. Sm3). Ujusterte tall
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- Råolje
	

Naturgass	
- Industri i alt

Kilde: Oljedirektoratet
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Ordretilgang
Metaller
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Ordretilgang
Verkstedprodukter uten transportmidler og oljeplattformer
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Ordretilgang
Tekstilvarer, klær og skoty og kjemiske råvarer.
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Bygg satt i gang
Antall boliger i tusen. Sesongjustert
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Boliger antall i 1000
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	 Andre bygg, bruksareal
i 100 000 kvm.1)

1) Utenom jordbr., skogbr. og fiske. Over 30 kvm bruksareal

Bygge- og anleggsvirksomhet
Ordretilgang. Verdiindeks . Sesongjustert. 1.kv. 1992=100

180	

160.

140'

1204

100'

80'

60'

40 I	 I	 I	 I	 1	 1	 I	 II	 1	 1	 1	 1	 1	 II	 I	 I	 1	 1

91.1	 92.1	 93.1	 94.1	 95.1

Boliglån nye boliger
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Antatte og utførte investeringer i industri
Sesongjusterte verditall. Milliarder kroner pr. kvartal.
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Lønninger
Gjennomsnittlig timefortjeneste i industri og bygge- og
anleggsvirksomhet, prosentvis endring fra ett år før.
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Arbeidsledige, 1000 personer	 Arbeidsstyrke, sysselsetting og utførte uke-
Sesongjusterte månedstall 	 verk i alt iflg. Arbeidskraftundersøkelsen
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Innenlandske priser
Prosent endring fra ett år tidligere
9	 ••
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Utenrikshandel med tradisjonelle varer
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1) Konsumprisindeksen for varer omsatt gjennom detalj-
handelen og engrosprisindeksen for varer til konsum.

Utenrikshandel med tradisjonelle varer
Sesongjusterte verditall. Milliarder kroner.
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Tabell Cl: Bruttonasjonalprodukt
Prosentvis volumendring fra foregående år

	1995 	 1996	 1997
1990	 1991	 1992	 1993	 1994	 anslag	 prognose	 prognose

Danmark 	 1,4	 1,3	 0,8	 1,4	 4,5	 3,3	 3,0	 2,4
Frankrike 	 2,5	 0,8	 1,3	 -1,5	 2,9	 2,7	 2,2	 2,7
Italia 	 2,1	 1,2	 0,7	 -1,2	 2,2	 3,1	 2,7	 2,5
Japan 	 4,8	 4,3	 1,1	 -0,2	 0,5	 0,3	 2,0	 2,7
USA 	 1,2	 -0,6	 2,3	 3,1	 4,1	 3,3	 2,7	 2,8
Storbritannia 	 0,4	 -2,0	 -0,5	 2,3	 3,8	 2,7	 2,4	 2,7
Sverige 	 1,4	 -1,1	 -1,4	 -2,6	 2,2	 3,5	 2,5	 2,0
Ty skland i) 	5,7	 5,0	 2,2	 -1,2	 2,9	 2,1	 2,4	 2,7
Norge 	 1,6	 2,9	 3,3	 2,1	 5,7	 3,7	 4,0	 2,4

Kilde: Regnskapstall for Norge: Statistisk sentralbyrd. Forøvrig OECD.
Samlet Tyskland fra 1992.

Tabell C2: Privat konsum
Prosentvis volumendring fra foregående år

	1995 	 1996	 1997
1990	 1991	 1992	 1993	 1994	 anslag	 prognose	 prognose

Danmark 	 0	 1,2	 1,1	 2,9	 7,0	 3,2	 3,1	 2,5
Frankrike 	 2,7	 1,4	1,4	 0,2	 1,5	 2,0	 2,0	 2,7
Italia 	 2,5	 2,7	 1 , 1	 -2,5	 1,6	 1,2	 2,2	 2,5
Japan 	 3,9	 2,2	 1,7	 1 , 0	 2,2	 0,9	 1,9	 2,2
USA 	 1,5	 -0,4	2,8	 3 , 3	 3 , 5	 3,0	 2,6	 2,5
Storbritannia 	 0,6	 -2,2	 -0,1	 2,6	 3,0	 2 , 0	 2 , 3	 2,6
Sverige 	 -0,4	 0,9	 -1,4	 -3,7	 0,5	 0,5	 0 , 9	 1,7
Tyskland' ) 	 5,4	 5,6	 2,6	0,5	 0,9	 1,8	 2,4	 2,2
Norge 	 0,6	 1,3	 2,2	 2,3	 4,8	 2,9	 2,5	 2,5

Kilde: Regnskapstall for Norge: Statistisk sentralbyrå. Forøvrig OECD.
Samlet Tyskland fra 1992.

Tabell C3: Offentlig konsum
Prosentvis volumendring fra foregående år

	1995 	 1996	 1997
1990	 1991	 1992	 1993	 1994	 anslag	 prognose	 prognose

Danmark 	 -0,4	 -0,1	 1,4	 2,8	 1,1	 0,9	 1,1	 0,9
Frankrike 	 2,1	 2,8	 3,4	 3,3	 1,1	 1,5	 0,9	 1,1
Italia 	 1,2	 1,6	 1,0	 0,7	 0	 -0,4	 0,3	 0,3
Japan 	 1,9	 1,6	 2,7	 1,7	 2,8	 2,6	 2,1	 2,1
USA 	 3,1	 1,2	 -0,7	 -0,8	 -0,7	 -0,1	 -0,4	 -0,6
Storbritannia 	 2,5	 2,6	 -0,1	 0,3	 2,0	 0,7	 1,4	 1,4
Sverige 	 2,6	 2,8	 0	 -0,6	 -1,0	 -1,1	 -0,7	 -1,1
Tyskland' ) 	 2,2	 0,5	 5,0	 -0,5	 1,2	 2,1	 2,0	 1,6
Norge 	 4,1	 3,9	 5,5	 1,0	 1,1	 0,6	 1,2	 1,3

Kilde: Regnskapstall for Norge: Statistisk sentralbyrd. Forøvrig OECD.
Samlet Tyskland fra 1992.
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Tabell C4: Bruttoinvesteringer i fast realkapital
Prosentvis volumendring fra foregående år

	1995 	 1996	 1997
1990	 1991	 1992	 1993	 1994	 anslag	 prognose	 prognose

Danmark 	 -1,7	 -5,7	 -7,2	 -2,3	 3,1	 12,3 	6,9 	4,5
Frankrike 	2,8 	0	 -3,1	 -5,8	 1,6	 3,0 	3,8 	4,8
Italia 	 3,8 	0,6	 -1,7	 -13,1	 -0,1	 5,6 	7,5 	7,2
Japan 	 8,8 	3,7	 -1,1	 -1,8	 -2,3	 0,6 	4 , 2 	4,0
USA'  	 -1 , 8 	-7,6	 5,5	 11,3	 12,3	 10,4 	6 , 3 	4,5
Storbritannia 	-3 , 5 	-9,5	 -1,5	 0,6	 3,7	 2,2	4,8 	4,7
Sverige 	 1,3 	-8,9	 -10,8	 -17,6	 -0,4	 12,4 	9,0 	4,5
Tyskland2) 	8,5 	6,0	 3,5	 -5,6	 4,3	 2,2	3,6 	5,1
Norge3) 	-11,9 	-1,3	 -3,3	 1,5	 5,5	 5,1 	5,6 	1,9

Kilde: Regnskapstall for Norge: Statistisk sentralbyrå. Forøvrig OECD.
Private bruttoinvesteringer. 2 Samlet Tyskland fra 1992. 3) 1994- 19956inneho1der oljeplattformer under arbeid.

Tabell C5: Eksport av varer og tjenester
Prosentvis volumendring fra foregående år

	1995 	 1996	 1997
1990	 1991	 1992	 1993	 1994	 anslag	 prognose	 prognose

Danmark 	 6,9	 7,7	 2,7	 -2,0	 7,3	 5,5	 5,3	 5,3
Frankrike 	 5,4	 4,1	 4,9	 -0,4	 5,8	 6,8	 5,0	 6,9
Italia 	 7,0 	0,5 	5,0	 9,4	 10,9	 15,4	 7,9	 6,9
Japan 	 7,3 	5,2 	5,2	 1,3	 5,0	 6,0	 5,8	 7,5
USA 	 8,2 	6,3 	6,7	 4,1	 9,0	 10,8	 10,1	 10,0
Storbritannia 	 5,0 	-0,7 	4,0	 3,3	 8,2	 4,9	 6,2	 6,5
Sverige 	 1,6 	-2,3 	2,3	 7,6	 13,8	 12,0	 7,8	 5,0
Tyskland ° 	11,0 	12,3 	-0,3	 -4,7	 7,5	 3,8	 6,5	 6,9
Norge 	 8,6	6,1 	5,2	 2,0	 8,5	 3,7	 6,9	 4,6

Kilde: Regnskapstall for Norge: Statistisk sentralbyrå. Forøvrig OECD.
Samlet Tyskland fra 1992.

Tabell C6: Import av varer og tjenester
Prosentvis volumendring fra foregående år

	1995 	 1996	 1997
1990	 1991	 1992	 1993	 1994	 anslag	 prognose	 prognose

Danmark 	 1,2	 4,1 	-0 , 2 	-4,1 	12 , 1	 8 , 4	 6 , 5	 5,8
Frankrike 	 6,1	 3,0 	1,1 	-3,4 	6,8	 4 , 6	 5,6	 7,3
Italia 	 8,0	 3,4 	4 , 6 	-7,8 	9,8	 10,5	 8,7	 8,8
Japan 	 8,6	 -4,1	 -0 4	 2,7	8,4	 10 , 7	 9,4	 8 , 2
USA 	 3,6	 -0,5 	8,7	10,7 	13 , 4	 10,9	 7,3	 7,2
Storbritannia 	 0,5	 -5,3 	6,5 	2,8 	6 , 1	 2 , 2	 6,5	 6,7
Sverige 	 0,7	 -4,9 	1,1 	-2,8 	13 , 2	 7,8	 6 , 7	 4,5
Tyskland)1  	10,3	 12,8 	2,2 	-5,2 	7,1	 3 , 1	 6,7	 7,2
Norge 	 2,5	 0,2 	0,7 	4,0 	6,6	 4,1	 4 , 2	 4 , 0

Kilde: Regnskapstall for Norge: Statistisk sentralbyrå. Forøvrig OECD.
Samlet Tyskland fra 1992.
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Tabell C7: Privat konsumdeflator
Prosentvis endring fra foregående år

	1995 	 1996	 1997
1990	 1991	 1992	 1993	 1994	 anslag	 prognose	 prognose

Danmark 	 2 , 7	 2,4 	1,9	 0,4	 1,7	 2,0	 2,5	 3,0
Frankrike 	2,8	 3,2 	2,4	 2,2	 1,8	 2,0	 2,1	 1,7
Italia 	 6,2	 6,8 	5,4	 4,8	 4,7	 4,9	 4,1	 3,6
Japan 	 2,6	 2,5 	2,1	 1,3	 0,3	 -0,6	 -0,3	 0,7
USA 	5,1	 4,2 	3,2	 2,5	 2,1	 2,2	 2,1	 2,4
Storbritannia 	5 , 5	 7 , 4 	4,7	 3,5	 2,5	 2,9	 3,1	 2,8
Sverige 	 9,9	 10,3	 2,2	 5,8	 3,0	 2,8	 2,4	 3,0
Tyskland °  	2,7	 3,7	 4,7	 4,0	 2,8	 2,0	 2,0	 2,2
Norge 	 4,7	 3,9	 2,7	 2,2	 1,3	 2,1	 2,5	 2,7

Kilde:Regnskapstall for Norge: Statistisk sentralbyrå. Forøvrig OECD.
Samlet Tyskland fra 1992.

Tabell C8: Arbeidsledighet
I prosent av den totale arbeidsstyrken i

	1995 	 1996	 1997
1990	 1991	 1992	 1993	 1994	 anslag	 prognose	 prognose

Danmark 	 9,6 	10,5	 11,2 	12,2 	12 , 1 	10,1	 9,4	 9,0
Frankrike 	 8,9	9,4	 10,4 	11,6 	12,3	 11,5	 11,3 	11,0
Italia 	 10,3 	9,9	 10,5 	10,2 	11,1	 11,9	 11 , 6 	11,2
Japan 	 2,1 	2,1	 2,2 	2,5 	2,9	 3 , 1	 3,4 	3,4
USA2 	5,4 	6,6	 7,3 	6,7 	6,0	 5,6	 5,7 	5,9
Storbritannia 	 6,9 	8,8	 10 , 1 	10,4 	9,5	 8,4	 8 , 2 	8,0
Sverige 	 1,8 	3,3	 5 , 8 	9,5	9,8	 7,6	 7,3 	7,1
Tyskland2) 3)  	4,8 	4,2	 4,6 	7,9	8 , 4	 9,3	 9,3 	9,1
Norge 	 5,2	 5,5	 5,9	 6,0	 5,4	 4,9 	4 , 6 	4,3

Kilde:Historiske tall for Norge: AKU-tall fra Statistisk sentralqrå. Forøvrig OECD.
3Alle land unntatt Danmark fOlger ILO-definisjon av ledighet. Unntatt militære styrker. Samlet Tyskland fra 1992.
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Tabell Dl: Sverige

1995/96
1993	 1994	 1995

Aug.	 Sept.	 Okt.	 Nov.	 Des.	 Jan.

Sesongjusterte tall:
Total industriproduksjon	 1990=100	 93,3	 103,1	 113,3	 114,9	 114,7	 115,6	 ..
Arbeidsløshetsprosent	 8,2	 8,0	 8,0	 7,9	 7,6	 ..

Ujusterte tall:
Ordretilgang 1 	1990=100	 102	 121	 134	 141	 144	 141
Konsumprisindeks	 1990=100	 117,0	 119,6	 122,6	 122,5	 123,3	 123,6	 123,6	 123,2 123.9

Verdi av tilgang på nye ordrer til industrien.

Tabell D2: Danmark

1995
1993	 1994	 1995

Juli	 Aug.	 Sept.	 Okt.	 Nov.	 Des.

••

Sesongjusterte tall:
Salgsvolum, industrien 	 1990=100	 101	 111	 ••	 112	 114	 115	 116	 115
Detaljomsetningsvolum	 1990=100	 102	 107	 108	 107	 106	 110	 108	 109	 107
Arbeidsloshetsprosent	 12,3	 12,0	 10,0	 10,5	 10,2	 9,8	 9,5	 9,3	 9,1

Ujusterte tall:
Ordretilgang'	 1990=100	 102	 122	 97	 124	 127	 144	 132
Konsumprisindeks	 1990=100	 105,9	 108,0	 110,2	 109,9	 110,1	 110,7	 110,7	 111,0 110,9

Verdi av tilgang på nye ordrer til industrien.

Tabell D3: Storbritannia

1995/96
1993	 1994	 1995

Aug.	 Sept.	 Okt.	 Nov.	 Des.	 Jan.

Sesongjusterte tall:
Total industqroduksj on	 1990=100	 98,1	 103,1	 105,4	 105,6	 106,1	 105,3	 105,7	 106,2
Ordretilgang	 1990=100	 100	 113	 94	 121	 119	 123	 ••
Detaljomsetningsvolum	 1990=100	 102,4	 106,2	 107,4	 107,1	 107,3	 107,6	 108,4	 108,9
Arbeidsloshetsprosent	 10,3	 9,3	 8,2	 8,2	 8,1	 8,1	 8,0	 8,0	 7,8

Ujusterte tall:
Konsumprisindeks
	

1990=100	 111,9	 114,6	 118,4	 118,9	 119,5	 119,1	 119,1	 119,7	 ••

Volumet av tilgangen på nye ordrer til verstedindustrien fra innenlandske kunder.

Tabell D4: Tyskland

1995/96
1993	 1994	 1995

Aug.	 Sept.	 Okt.	 Nov.	 Des.	 Jan.

Sesongjusterte tall:
Total industriproduksjon	 1991=100	 90,9	 94,2	 95,2	 94,8	 95,1	 93,1	 94,0	 96,0
Detaljomsetningsverdi 	 1991=100	 99,4	 99,7	 92,8	 98,0	 96,0	 107,0

Ujusterte tall:
Arbeidsloshetsprosent	 9,8	 10,6	 10,4	 10,3	 10,2	 10,2	 10,3	 10,9
Konsumprisindeks	 1991=100	 109,8	 112,8	 114,8	 115,3	 115,2	 115,1	 115,1	 115,4	 115,5
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Tabell D5: Frankrike

1995
1993	 1994	 1995

Juli	 Aug.	 Sept.	 Okt.	 Nov.	 Des.

Sesongjusterte tall:
Total industriproduksjon	 1990=100	 97,6	 101,3	 ••	 105,2 • 105,2	 103,2	 101,5	 102,1	 ••
Arbeidsløshetsprosent	 11,7	 12,3	 11,6	 11,4	 11,4	 11,5	 11,5	 11,6	 11,7

Ujusterte tall:
Konsumprisindeks	 1990=100	 107,9	 109,7	 111,6	 111,3	 111,8	 112,2	 112,3	 112,4 112,5

Tabell D6: USA

1995/96
1993	 1994	 1995

Aug.	 Sept.	 Okt.	 Nov.	 Des.	 Jan.

Sesongjusterte tall:
Total industriproduksjon	 1990=100	 105,3	 111,4	 115,1	 115,7	 115,8	 115,3	 115,7	 115,8
Ordretilgang i 	Mrd. dollar 133,1	 151,7	 ••	 164,1	 168,9	 167,1	 ••
Detaljomsetningsvolum 2 	Mrd. dollar 146,0	 155,3	 ••	 163,1	 163,4	 162,7	 ••
Arbeidsloshetsprosent3) 	6,7	 6,1	 5,6	 5,6	 5,6	 5,5	 5,6	 5,6	 5,8

Ujusterte tall:
Konsumprisindeks	 1990=100	 110,1	 112,9	 116,0	 116,4	 116,7	 117,0	 116,9	 116,9

Verdi av tilgang på nye ordrer på varige varer.

3Tallene for 1994 er ikke sammenlignbare med tidligere år.

Tabell D7: Japan

1995
1993	 1994	 1995

Juli	 Aug.	 Sept.	 Okt.	 Nov.	 Des.

Sesongjusterte tall:
Industriproduksjon I 	1990=100	 91,2	 91,9	 94,9	 92,3	 94,6	 93,0	 94,2	 95,7	 96,4
Ordretilgang2 	Mrd. yen	 1440	 1441	 1548	 1546	 1353	 1408	 1570
Arbeidsloshetsprosent	 2,5	 2,9	 3,2	 3,2	 3,2	 3,2	 3,4

Ujusterte tall:
Konsumprisindeks	 1990=100	 106,4	 107,1	 107,0	 106,6 106,8	 107,5	 107,2 106,8 106,9

2 I 1987-priser.

Industriproduksjon og gruvedrift.
2 Verdien av tilgangen på nye ordrer til maskinindustrien fra innenlandske kunder.
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