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Er årlig lavinntekt et godt mål for fattigdom?
Lavinntekt i Norge 1979-1993*

Rolf Aaberge, Arne S. Andersen og Tom Wennemo

Denne artikkelen viser at det var lite variasjon i de årlige inntektene til personer som var langvarig fattige, dvs. person-
er som i sum har lave inntekter i perioden 1986-1993. Dette står i sterk kontrast til inntektsforløpet til majoriteten
blant de som klassifiseres som fattige basert på de årlige lavinntektsgrensene. Disse personene har bare forbigående
lave inntekter. Dette kan være personer som er under utdanning eller personer som er knyttet til hushold der hoved-
personen er personlig næringsdrivende med lav netto næringsinntekt i et enkeltstående år. Følgelig egner årlig inn-
tekt seg dårlig som grunnlag for å identifisere de som har vedvarende lave inntekter.

1. Innledning
Fattigdom er et begrep vi i Norge gjerne reserverer for
andre verdensdeler eller en fjern fortid. Likevel har dette
begrepet i stigende grad dukket opp i media og den offent-
lige debatt der oppmerksomheten rettes mot personer eller
grupper av personer som har økonomiske problemer. Det
har antakelig flere årsaker.

Den sterke vekstperioden på midten av 1980-tallet, med
store og tilsynelatende lettjente gevinster, bidro til å rette
oppmerksomheten mot økonomisk ulikhet. Dette ble for-
sterket av sterkt økende arbeidsledighet, og av den såkalte
gjeldskrisen fra 1989. Til sammen skapte dette et klima
som førte til at ikke bare økonomisk ulikhet, men også fat-
tigdom stadig oftere ble nevnt som et samfunnsproblem.
Gjeldskrisen var et resultatet av flere sammenfallende for-
hold. Perioden 1984-1987 var preget av risikovillige aktør-
er med store låneopptak, først og fremst til finansiering av
boliger i et marked med stigende priser og høyt rentenivå.
Vendepunktet kom i 1988 med sterkt fall i boligprisene og
samtidig økte vansker på arbeidsmarkedet.

Også økningen i tallet på mottakere av økonomisk sosial-
hjelp bidro antakelig til at fattigdomsproblemer fikk økt
oppmerksomhet. Det var imidlertid neppe en avgjørende
faktor. Økningen i antallet sosialhjelpsklienter hadde vært
betydelig også under høykonjunkturen fra 1983 til 1987.
Det var antagelig økende arbeidsløshet og gjeldskrise som
ga "legitimitet" til å introdusere fattigdom som et mulig
samfunnsproblem.

* Takk til Helge Brunborg og Tor Olav Thoresen for nyttige
kommentarer.

Rolf Aaberge, forsker ved Seksjon for mikroøkonometri.
E-post: roa@ssb.no

Arne S. Andersen, prosjektleder ved Seksjon for levekårsstatistikk.
E-post: asa@ssb.no

Tom Wennemo, rådgiver ved Seksjon for mikrookonometri.
E-post: wen@ssb.no

Fattigdomsbegrepet har imidlertid endret betydning over
tid og har etterhvert blitt brukt som et relativt begrep; dvs.
fattigdomsgrensen avhenger av den generelle levestandard-
en i samfunnet. Denne betydningen står i sterk kontrast til
den opprinnelige absolutte definisjonen av fattigdom. Etter
denne definisjonen ble folk klassifiserte som fattige hvis
deres samlede økonomiske ressurser ikke var tilstrekkelig
for å dekke kostnadene til et minstekvantum av basisgoder
som mat, klær og bolig. Overgangen fra absolutt til relativt
begrep gjør fattigdomsbegrepet mer diffust og gir rom for
forestillinger som varierer fra absolutt nød til uakseptabel
lav levestandard. Forståelsen av hva som er uakseptabel
lav levestandard vil naturligvis avhenge av det generelle
nivået på levestandarden i samfunnet. Dette ble allerede på-
pekt av Platon, som argumenterte for at den høyeste inntek-
ten i samfunnet ikke burde være mer enn fire ganger så
stor som den laveste inntekten. For å kunne delta i sam-
funnslivet eller som Adam Smith (1776) uttrykte det,
"appearing in public without shame", trengs det mer inn-
tekt i et rikt land enn i et fattig land. Slik sett gir betegn-
elsen lavinntekt en mer relevant assosiasjon til hva som
menes med relativ "fattigdom" enn hva som følger av det
tradisjonelle fattigdomsbegrepet. Dette er også grunnen til
at vi har benyttet lavinntekt istedet for fattigdom i tittelen
for dette arbeidet. Betegnelsen fattigdom er imidlertid så
innarbeid i den internasjonale litteraturen at vi nedenfor
også kommer til å benytte denne betegnelsen i tillegg til
lavinntekt.

Tallfesting av antall fattige vil være avhengig av en rekke
forhold som er gjenstand for diskutable valg. De viktigste
er definisjonen av

• populasjon
• inntektsbegrep og regnskapsperiode
• skala for sammenlignbarhet (ekvivalensskala)
• fattigdomsgrense

Det er viktig å være klar over at endringer i definisjonen
av ett eller flere av disse begrepene kan påvirke de empir-
iske resultatene.
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I denne artikkelen skal vi rapportere noen av resultatene
fra et nordisk samarbeidsprosjekt om fattigdom i Norden.
Vi gjør oppmerksom på at en mer fullstendig rapportering
er gitt av Aaberge et al. (1996), hvor vi blant annet benyt-
ter to forskjellige inntektsbegrep. I denne artikkelen be-
grenser vi oss til ett inntektsbegrep. Basispopulasjonen i
denne analysen er alle personer bosatt i Norge, dvs. den
omfatter også alle barn selv om barn ikke har egne inntekt-
er. Som ventet viser resultatene som gis i Aaberge et al.
(1996) at endring i valgene av inntektsbegrep og fattig-
domsgrense har betydning for nivå og omfang av fattig-
dom. Imidlertid er mønsteret i utviklingen over tid stort
sett lite påvirket av de nevnte definisjonsendringene. Når
det gjelder valg av ekvivalensskala har vi utelukkende
basert oss på den såkalte OECD-skalaen. Dette valget er
styrt av ønsket om sammenlignbarhet med resultatene for
de andre nordiske landene. Siden valget av ekvivalens-
skala påvirker formen på fordelingen av inntekt (ekviva-
lentinntekt), vil dette valget også påvirke nivået og om-
fanget av fattigdom. For å unngå at leserne skal drukne i
tall, har vi imidlertid valgt å ikke variere ekvivalensskala-
en. Istedet bør dette være et tema for framtidige studier.
Valg av ett år som regnskapsperiode er både styrt av tradi-
sjoner og datatilgjengelighet, men gir naturligvis ingen
holdepunkter for om fattigdommen er kronisk eller ikke.
For å belyse dette spørsmålet har vi i kapittel 4 benyttet
data for individuelle inntektshistorier basert på gjentatte
observasjoner av årsinntekter for årene 1986 til 1993. Hvis
de fleste personer bare unntaksvis opplever lavere årsinn-
tekter gjennom livsløpet, vil varigheten som fattig være
kort. I så fall vil det være stor utstrømning fra tilstanden
som fattig - målt ved årsinntekt - og dermed ubetydelig
forekomst av kronisk fattigdom. Hvis mobiliteten derimot
er liten, dvs. det er stort sett de samme personene som har
de laveste årsinntektene hvert år, vil vi ha en sterk tendens
til kronisk fattigdom og dermed et mer alvorlig fattigdoms-
problem.

2. Måling av fattigdom

"Fattigdom" kan sies å eksistere hvis det er innbyggere i et
samfunn som har en materiell velferd som ligger under et
rimelig minstenivå ifølge samfunnets standarder. Dette ut-
sagnet er imidlertid vagt og krever presisering på flere
punkter for at det skal få et analytisk innhold. Vi må ta stil-
ling til hva som menes med

(i) individuell materiell velferd,
(ii) hvilket velferdsnivå som er rimelig og dermed skal

benyttes som grense for fattigdom,
(iii) summariske mål for fattigdom.

Behandlingen av de to første punktene svarer til å utvikle
kriterier for identifikasjon av fattige, mens punkt (iii) gir
oss mål/indekser som skal informere om omfanget og grad-
en av fattigdom.

Som påpekt ovenfor skal vi i dette arbeidet utelukkende be-
røre de økonomiske aspektene ved begrepet fattigdom.
Men selv med en slik avgrensning er det ikke uten videre

klart hvordan en skal definere og operasjonalisere begrepet
fattigdom. Hvis en velger å betrakte fattigdom som et abso-
lutt begrep, kan det argumenteres for at det idag ikke eksis-
terer fattigdom i Norge, f.eks. hvis lavinntekts- eller fattig-
domsgrensen bestemmes ved gitte historiske minstestan-
darder for næringsinntak og andre nødvendighetsgoder. En
annen ytterlighet er å betrakte fattigdom som et strengt
relativt begrep og dermed avhengig av landets generelle
velstandsnivå, dvs. lavinntekts- eller fattigdomsgrensen er
ikke historisk bestemt, men justeres i forhold til inntekts-
utviklingen og andre endringer i samfunnet. Townsend
(1979) viser til at den relative tilnærmingen reflekterer
hvordan kravene til å delta i samfunnslivet endrer seg, og
at ens muligheter/evne til å delta i samfunnslivet derfor er
det avgjørende aspektet ved fattigdom. I sin rendyrkede
form vil den relative tilnærmingen i praksis utelukke sam-
funnets muligheter til å bli kvitt fattigdommen og følgelig
kan mulige tiltak mot fattigdom bare ha begrenset suksess.
Relativ fattigdom handler derfor om inntektsulikhet med
spesiell vekt på den nedre delen av inntektsfordelingen.

I empiriske analyser av inntektsulikhet og fattigdom må en
ta stilling til definisjon og operasjonalisering av inntektsbe-
grep. I denne studien har vi benyttet inntekt etter skatt som
inntektsbegrep. Inntekt etter skatt er samlet inntekt etter at
skatt, men før gjeldsrenter er trukket fra. Men selv med et
relevant inntektsbegrep støter vi på problemer ved fastset-
telse og sammenligning av fattigdomsgrenser for personer
som tilhører hushold med forskjellig størrelse og sammen-
setning. Problemet med interpersonlig sammenligning av
Økonomisk velferd blir i de fleste anvendte studier håndtert
på en pragmatisk måte ved bruk av en eller annen form for
normalisering, kalt ekvivalensskala. For å sikre best mulig
grunnlag for sammenlignbarhet mellom de nordiske land-
ene har alle analysene benyttet den såkalte OECD-skalaen.
Denne skalaen gir enslige voksne vekt 1 mens hver ekstra
voksen person i husholdet får vekt 0,7, og hvert barn under
16 år får vekt 0,5. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at
denne skalaen ikke har et mer overbevisende faglig grunn-
lag enn andre foreslåtte skalaer i faglitteraturen. Ved å divi-
dere husholdsinntekten med husholdets ekvivalentvekt
framkommer husholdsmedlemmenes normerte inntekt
(ekvivalentinntekt). Ekvivalentinntekten (også kalt inntekt
per forbruksenhet) kan derfor tolkes som den inntekt hus-
holdningsmedlemmene måtte ha som enslige for å få sam-
me levestandard som den de nyter godt av som medlem av
et større hushold.

For en gitt fattigdomsgrense er det naturlig å karakterisere
fattigdommen i samfunnet ved andelen (Po) av populasjon-
en som har en ekvivalentinntekt lavere enn denne grensen.
Dette målet har imidlertid begrenset informasjonsverdi
fordi det ikke skiller mellom en situasjon der gjennom-
snittsinntekten til de fattige ligger like i nærheten av fattig-
domsgrensen og en situasjon der gjennonsnittsinntekten er
betydelig lavere.

For å ta hensyn til hvor fattige de fattige er skal vi benytte
det relative avviket mellom fattigdomsgrensen og de fattig-
es gjennomsnittsinntekt (fattigdomsgapet) multiplisert med
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andelen fattige som mål på fattigdom. Dette målet (P 1 )
framkommer ved å summere de fattiges relative inntekts-
avvik fra fattigdomsgrensen (z). Ravallion (1992) har på-
pekt at P 1 kan tolkes som en indikator på potensialet for å
fjerne fattigdommen ved målrettede overføringer til de fat-
tige. Hvis populasjonen består av n personer, følger det
direkte fra definisjonen av P i at nzP i er minimumskostna-
den for å bringe alle fattige opp til fattigdomsgrensen. Hvis
vi derimot ikke kunne identifisere de fattige, måtte vi gi z
til alle personer i populasjonen for å fjerne fattigdommen.
Dette ville koste nz. Følgelig er P 1 lik forholdet mellom mi-
nimums- og maksimumskostnaden for å eliminere fattig-
dommen.

Spørsmålet er nå om P0 og P 1 til sammen gir en komplett
beskrivelse av fattigdommen? Svaret er opplagt nei fordi
ingen av disse målene påvirkes av hvordan inntekt er for-
delt mellom de fattige personene og dermed heller ikke av
en inntektsoverføring fra en fattig person til en som er
mindre fattig. De fleste vil uten videre være enig i at en
slik overføring vil øke graden av fattigdom. Følgelig tren-
ger vi også et mål som fanger opp ulikheten blant de
fattige. I denne studien vil vi bruke summen av de relative
kvadratavvikene fra fattigdomsgrensen (P2) som et suppler-
ende mål for å fange opp de relative inntektsforskjellene
mellom de fattige. Følgelig er P2 et fattigdomsmål som
både påvirkes av andelen fattige, fattigdomsgapet og inn-
tektsforskjellene blant de fattige. Forøvrig viser vi til
Aaberge et al. (1996) som gir en formell definisjon av P0 ,

Pl og P2-

Denne studien bygger på data fra på Inntekts- og formues-
undersøkelsene fra Statistisk sentralbyrå. Undersøkelsene
er basert på utvalg av individuelle selvangivelser for årene
1979, 1982 og 1984-1993 og data om husholdenes sam-
mensetning.

Populasjonen består av alle personer bosatt i Norge pr.
01.01 i de enkelte aktuelle årene. Utvalgene er trukket som
husholdsutvalg. Som hushold regnes alle personer som bor
i samme bolig og som har felles kosthold. Tallet på person-
er i utvalgene varierer mellom 6 500 og 24 500 (1991).

I bestemmelsen og omtalen av fattigdomsgrensen vil vi
nedenfor bruke betegnelsen inntekt i betydningen ekviva-
lentinntekt (inntekt pr. forbruksenhet). Denne studien gjør
bruk av tre forskjellige fattigdomsgrenser. Den ene er
strengt relativ og er definert ved halve medianinntekten,
hvor medianinntekten er bestemt slik at halvparten av
populasjonen har lavere inntekt enn denne inntekten og
den andre halvparten har høyere inntekt enn denne inntek-
ten. Den andre fattigdomsgrensen er definert som gjennom-
snittet av de årsspesifikke medianrelaterte (prisjusterte)
fattigdomsgrensene. Denne fattigdomsgrensen må derfor
kunne forventes å vise avtakende andel fattige i et samfunn
med økonomisk vekst. Den tredje typen grenser varierer
med familietype og er bestemt ved de årlige satsene for
minstepensjon og barnetrygd. Disse grensene er ment å
reflektere politikernes vurderinger. Vi er imidlertid innfor-
stått med at verken minstepensjon eller barnetrygd er ment

Tabell 1. Alternative fattigdomsgrenser. Nkr i løpende
og faste priser

Inntekt etter skatt

50% av årets 	 50% av median-
medianinntekt 	 gjennomsnittet

1993- 	 Løpende
	 1993- 	 Løpende 	 1993-

priser 	 priser 	 priser 	 priser 	 priser

1979
	

54515
	

18100
	

45303
	

21393 	 53546
1982
	

55712
	

26241
	

46814
	

30014 	 53546
1984
	

56559
	

31703
	

49104
	

34571 	 53546
1985
	

57475
	

34938
	

51199
	

36539 	 53546
1986
	

58623
	

40087
	

54799
	

39170 	 53546
1987
	

57473
	

44958
	

56519
	

42593 	 53546
1988
	

57488
	

47848
	

56386
	

45438 	 53546
1989
	

57669
	

48529
	

54690
	

47514 	 53546
1990
	

57855
	

51289
	

55526
	

49460 	 53546
1991
	

58739
	

54276
	

56819
	

51150 	 53546
1992
	

59376
	

56593
	

57888
	

52348 	 53546
1993
	

59438
	

57508
	

57508
	

53546 	 53546

som fattigdomsgrenser. Disse fattigdomsgrensene reflekte-
rer både relative og absolutte aspekter ved fattigdom.

Tabell 1 viser de årlige størrelsene for to medianrelaterte
fattigdomsgrenser. Tabell 1 viser ikke alle fattigdomsgrens-
ene bestemt ved minstepensjon og barnetrygd, bare grens-
ene for enslige er angitt.

3. Utviklingen i fattigdom basert på
årlige inntekter

Inntekts- og formuesundersøkelsene var før 1984 treårlige.
Vi studerer derfor utviklingen i fattigdom for hvert av år-
ene 1984-1993 i tillegg til årene 1979 og 1982.

Utviklingen i fattigdom er gitt i figur 1. Den viser at andel-
en som var fattige avtok fram til midten av 1980-tallet og
deretter økte svakt, men jevnt, fra 2-3 prosent i 1985 til 4-5
prosent i 1993.

Dette stemmer i store trekk overens med det vi vet om ut-
viklingen i inntektsulikhet i Norge. Denne avtok svakt fra
begynnelsen av tiåret til 1987-88 i takt med økningen i sys-
selsetting under høykonjunkturen på midten av 1980-tallet.
I 1989 steg imidlertid ulikheten, for senere å holde seg rela-
tivt stabil på dette nye nivået. En tilsvarende økning i an-
delen fattige skjedde ikke i 1989. Det er nærliggende å se
økningen i ulikhet i 1989 i sammenheng med den sterke
økningen i arbeidsløshet dette året (Andersen et al., 1995).
Dette tyder på at den totale inntektsulikheten er mer føl-
som enn andelen fattige overfor hvordan arbeidsmarkedet
fungerer.

Reduksjonen i andelen fattige fram til midten av 1980-tal-
let er ikke minst bemerkelsesverdig fordi det var en perio-
de med sterk vekst i inntekt etter skatt. I 1993-priser økte
halvparten av medianverdien for inntekt etter skatt pr. for-
bruksenhet fra 45 300 kroner i 1979 til 56 500 kroner i

Minste-
pensjon

for enslige
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Figur 1. Andelen personer i Norge som er fattige etter
alternative fattigdomsgrenser basert på inntekt
etter skatt pr. forbruksenhet. 1979, 1982,
1984-1993. Prosent

1981 2 	 1984 	 1986 	 1988 	 1990 	 1992

Figur 2. Utviklingen i graden av fattigdom målt ved
Po, Pi og P2 basert på inntekt etter skatt pr.
forbruksenhet. 1979, 1982, 1984-1993. Prosent
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1987, altså en realinntektsøkning på 25 prosent. Det tyder
på at også fattige i følge denne definisjonen har hatt en
realinntektsøkning.

Når en tar hensyn til den generelle velstandsøkningen og
fastsetter fattigdomsgrensen til 50 prosent av gjennom-
snittet til de årsspesifikke medianinntektene, finner vi
naturlig nok at fattigdomsandelen var høyere i begynn-
elsen enn i slutten av perioden. Dette målet viser at ande-
len fattige var 7,3 prosent i 1979 og 4,1 prosent i 1993, alt-
so en betydelig reduksjon i andelen fattige over hele perio-
den. Den sterke reduksjonen i andelen fattige skjedde i
første halvdel av perioden, og er altså først og fremst en
refleks av den sterke realinntektsøkningen på 80-tallet.

I det inntektsbegrepet som blir brukt til å belyse utvikling-
en i fattigdom inngår ikke økonomisk sosialhjelp. Dette er
naturligvis en alvorlig mangel ved inntektsbegrepet når en
ønsker å belyse utviklingen i fattigdom, både fordi en må
regne med å overvurdere omfanget av fattigdom og fordi
utbetalt sosialhjelp har økt så kraftig i -denne perioden (7-
doblet). Først fra 1991 er det tilgjengelig data om sosial-
hjelp i Inntektsundersøkelsen. Når sosialhjelp (og grunn-
og hjelpestønad ved uførhet) inngår som inntekt reduseres
andelen fattige med 0,8 prosentpoeng, fra 4,6 til 3,8 pro-
sent. Siden økningen i sosialhjelp først kom på 80-tallet,
var det små utbetalinger på 70-tallet. Vi vil derfor forvente
en ubetydelig effekt av sosialhjelp på resultatet for 1979.

En kan argumentere for at det i avgrensningen av fattige
bør tas hensyn til formue og om husholdet er et studenthus-
hold. Det anses for legitimt at studenter har lav inntekt for-
di utdanning ses på som en investering. Dessuten er det stu-
diefinansieringsordninger der studenter gis lån, og slike lån
regnes ikke som inntekt. Det har imidlertid forholdsvis

liten virkning på andelen fattige om en ser bort fra student-
hushold (studenthushold er hushold der en student er
hovedinntektstaker). I 1991 går andelen fattige ned med
0,4 prosentpoeng når vi ekskluderer studenthushold fra
populasjonen. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom
på at de fleste studentene er registrert som medlemmer i
husholdet til en eller begge foreldrene. Det betyr at det re-
elle antallet studenthushold blir undervurdert, og at virk-
ningen av å ekskludere studenthushold dermed også under-
vurderes.

Det virker på mange måter urimelig å definere en person
med høy formue som fattig. Dersom vi f.eks. sier at fattige
(avgrenset ved 50 prosent av medianen for inntekt etter
skatt pr. forbruksenhet) med en bruttofinanskapital pr. for-
bruksenhet på minst 50 000 kroner ikke skal regnes som
fattige, ville andelen fattige reduseres med mindre enn et
halvt prosentpoeng.

Ovenfor har vi utelukkende brukt andelen personer med
inntekt under en viss grense (P0) som mål på fattigdom.
Dette målet forteller, som tidligere nevnt, ikke noe om inn-
tektsnivået og inntektsforskjellene blant de fattige. Vi skal
derfor supplere fattigdomsandelen med målene P 1 og P2
(se kapittel 2). P 1 er lik produktet av fattigdomsandelen og
fattigdomsgapet, mens P2 er et fattigdomsmål som også
reflekterer inntektsulikheten blant de fattige.

Figur 2 viser at utviklingsforløpet til både P 1 og P2 i grove
trekk faller sammen med forløpet til Po . Utslagene er imid-
lertid mindre. Dette skyldes at både fattigdomsgapet og
inntektsulikheten blant de fattige har endret seg lite i peri-
oden 1979-1993.
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Tabell 2. Desilgjennomsnitt* av inntekt etter skatt blant
personer med lavere inntekt enn 50 prosent av
medianinntekten i 1993. Nkr

Tabell 3. Andelen av de fattige i 1986, 1989 og 1992 som
også var fattige året etter. Prosent   

Ar 	 Andelen som også
var fattige året etterDesil nr. Gjennomsnittlig

inntekt etter skatt    

1 	 -1 969 	 (2 101)
2
	

14 120 	(2861)
3
	

23 178 (1 799)
4
	

32 894 (2761)
5
	

40 876 (1 478)
6
	

45 129 (1 285)
7
	

49 096 	 (764)
8
	

51 577 	 (796)
9
	

54 367 	 (434)
10
	

56 545 	 (184)

Alle 	 36 581 	 (1 098)

* Standardavvik i parentes.

Av resultatene i figurene 1-2 følger det at lavinntekts-/
fattigdomsstrukturen har vært relativt stabil når en ser
perioden 1979-1993 under ett. For å få et mer detaljert
bilde av ulikheten i fordelingen av inntekt blant de fattige
skal vi nøye oss med å beskrive situasjonen i 1993. Ved å
basere oss på halve medianinntekten som fattigdoms-
grense, framkommer det fordelingsmønsteret som er gjen-
gitt i tabell 2. Selv om denne tabellen er basert på inntekt
etter skatt og vi dermed ikke trekker ifra gjeldsrenter, har
de 10 prosent fattigste i gjennomsnitt negativ inntekt i
1993. Dette skyldes definisjonen og målingen av netto
næringsinntekt. Unntaksvis kan enkelte personer i enkelt-
stående år ende opp med underskott i næringsvirksomhet.
Sett over lengre tid kan imidlertid dette bli oppveid av år
med høye inntekter som resultat av betydelige overskott i
næringsvirksomhet. For slike personer/hushold gir derfor
årlig inntekt et ufullstendig bilde av levestandarden. Tabell
2 viser forøvrig stor variasjon i de årlige inntektene blant
de fattige. I gjennomsnitt har de 10 prosent rikeste av de
fattige i 1993 over fire ganger så høy inntekt etter skatt
som de 10 prosent nest fattigste (andre desil).

4. Kronisk fattigdom
Empiriske analyser av fattigdom er vanligvis basert på år-
lige tverrsnittsdata, dvs. inntektsdata for separate år. Valg
av ett år som inntekts- eller regnskapsperiode er styrt både
av tradisjoner og datatilgjengelighet, men gir naturligvis
begrenset informasjon om varigheten som fattig. Hvis de
fleste personer bare unntaksvis opplever lave årsinntekter
gjennom livsløpet, vil varigheten som fattig være kort. I så-
fall vil det være stor inn- og utstrømming fra tilstanden
som fattig (målt ved årsinntekt) og dermed ubetydelig fore-
komst av kronisk fattigdom. Hvis mobiliteten derimot er
liten, dvs. at det er stort sett de samme personene som har
de laveste årsinntektene hvert år, vil vi ha en sterk tendens
til kronisk fattigdom og dermed et mer alvorlig fattigdoms-
problem.

De tradisjonelle fattigdomsindikatorene (basert på årsinn-
tekt) som ble drøftet i kapittel 3, gir oss ingen holdepunkt-

1986
	

52,7
1989
	

40,8
1992
	

51,0

er for om fattigdommen er kronisk eller ikke. For å belyse
dette spørsmålet skal vi studere individuelle inntektshistori-
er basert på gjentatte observasjoner av årsinntekter for
perioden 1986-1993. Inntektene blir bestemt av husholds-
inntektene til de husholdene som personene tilhører i hvert
av de aktuelle årene. Som før fokuserer vi på inntekt pr.
forbruksenhet basert på OECD-skalaen. Data stammer fra
panelutvalget til Levekårsundersøkelsen. Denne studien er
basert på gjentatte observasjoner av et utvalg av 4269 per-
soner fra 1986-populasjonen som fortsatt var i live i 1993.
Resultatene må altså fortolkes i forhold til denne popula-
sjonen. Barn som er født etter 1986 og personer som døde i
løpet av perioden 1986-1993, inngår altså ikke i popula-
sjonen. Vi klassifiserer en person som kronisk fattig hvis
han/hun har en samlet inntekt (inntekt etter skatt pr. for-
bruksenhet) i 8-årsperioden 1986-1993 (8-årsinntekt), som
er lavere enn 50 prosent av medianen i fordelingen av 8-
årsinntektene målt i 1993-kroner for hele befolkningen.

Epland og Korbøl (1992) har tidligere vist at det er stor
mobilitet i den forstand at bare mellom 40 og 60 prosent
av husholdene som ble registrert som fattige et bestemt år
fortsatt var registrert som fattige året etter. Selv om vi be-
nytter person og ikke hushold som analyseenhet, viser re-
sultatene i tabell 3 samme grad av inn og utstrømming fra
fattigdom som Epland og Korbøl påviste.

Ved første øyekast kan resultatene i tabell 3 tyde på at
fattigdom bare er en forbigående tilstand for omtrent halv-
parten av de som registreres som fattige ved de tradisjonel-
le årlige indikatorene. Spørsmålet er da om de aktuelle
statusendringene er et resultat av marginale inntektsøkning-
er og videre om det er de samme personer som går inn og
ut av fattigdom over tid. I så fall har fattigdommen likevel
en kronisk karakter.

For å kaste lys over disse spørsmålene skal vi ta utgangs-
punkt i fordelingen av summen av årsinntektene for period-
en 1986-1993. Som alternativ til de årspesifikke fattig-
domsgrensene skal vi benytte 50 prosent av medianen i 8-
årsfordelingen som fattigdomsgrense og vi betegner denne
med w. Vi finner da at bare 1,4 prosent av populasjonen
har inntekt lavere enn denne grensen, mens 7,2 prosent har
inntekt som er lavere enn 125 prosent av denne grensen.
Merk at årsgjennomsnittet av fattigdomsgrensen (w) i 8-
årsfordelingen var 57 425 Nkr (1993), dvs. på samme nivå
som den tilsvarende årsspesifikke fattigdomsgrensen i
1993 (se tabell 1).
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fattigdom 1986 	 1987 	 1988
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Tabell 4. Fordelingen av de kronisk fattige etter antall
ganger som fattig i de årspesifikke fordeling-
ene. Prosent

Antall ganger som fattig 	 0 	 1-2 	 3-4 	 5-6 	 7-8

8-års inntekt w
(fattigdomsgrensen) 	 0,0 	 9,1 	 20,1 	 32,2 38,5
8-års inntekt 5_ 1,25w 	 34,2 	 36,6 	 15,7 	 6,2 	 7,3

Tabell 4 viser hvor mange ganger de fattige i fordelingen
av 8-årsinntekten var fattige i de tilsvarende årsspesifikke
fordelingene i årene 1986-1993 (se kapittel 3). Denne infor-
masjonen er supplert med tilsvarende informasjon for de
som hadde lavere 8-årsinntekt enn 125 prosent av fattig-
domsgrensen, dvs. de som hadde en gjennomsnittlig årlig
inntekt i perioden 1986-1993 som var lavere enn 71 780
Nkr (1993). Til sammenligning var årsgjennomsnittet av 8-
årsinntektene i hele populasjonen og blant de fattige lik
hhv. 124 240 Nkr (1993) og 45 640 Nkr (1993).

Resultatet i tabellene 4 og 5 viser en klar tendens til ved-
varende fattigdom; hele 70,8 prosent av de som hadde lave-
re inntekt enn fattigdomsgrensen (w) i 8-årsfordelingen ble
registrert som fattige i 5-8 av årene i perioden 1986-1993.
Den svake inntektsmobiliteten blant de kronisk fattige
kommer også til syne når vi øker nivået på fattigdoms-
grensen med 25 prosent. Ved å kombinere resultatene for
w og 1,25w i tabell 4 finner vi at bare en liten andel av de
som hadde inntekt i intervallet mellom w og 1,25w opp-
levde å være fattige mer enn to av de åtte årene mellom
1986 og 1993.

Tabell 6 viser variasjonen i gjennomsnittlig årlig inntekt
etter skatt for de som hadde lavere 8-årsinntekt enn hhv. w
og 1,25w.

Tabellen viser at det er liten variasjon i de årlige gjennom-
snittlige inntektene blant de som hadde lave 8-årsinntekter.
Dette er i samsvar med konklusjonene til Aaberge og
Wennemo (1993), som fant tilsvarende stabilitet i de årlige
inntektene for personer med høye inntekter. Videre pekte
de på at stabilitet i personenes tilknytning til arbeidsmar-
kedet var en vesentlig faktor bak den lave inntektsmobili-
teten, spesielt blant de med de laveste og høyeste inntekt-
ene.

Vi gjør oppmerksom på at populasjonen bak fordelingen
av 8-årsinntektene utelukker barn som er født etter 1986
og personer som er døde etter 1986. Selv om disse til sam-
men bare utgjør en liten del av de årlige populasjonene,
kan de være representert blant de fattige i enkelte av de års-
spesifikke fordelingene.

Ved å sammenligne tabell 7 med de tilsvarende årsspesifik-
ke fordelingene (se Aaberge et al., 1996), finner vi at møn-
steret i inntektssammensetningen blant de kronisk fattige
er det samme som blant de sporadisk fattige, dvs. at lønns-
inntekt og overføringer utgjør (litt i underkant av) hver sin
halvpart av inntektsgrunnlaget. Forøvrig finner vi at nær-
ingsinntekten utgjør en betydelig større andel av inntekts-
grunnlaget til de fattigste (lavere 8-årsinntekt enn w) av de
kronisk fattige enn det som er normalt både i den norske
befolkningen og blant sporadisk fattige.

Som et supplement til tabell 5 viser tabell 8 sannsynlighet-
ene for at personer som registreres som fattige i de årspesi-
fikke fordelingene er kronisk fattige. Resultatene må tolkes

Tabell 5. Andelen av de kronisk fattige som er fattige i de enkelte årsspesifikke fordelingene. Prosent

Grense for kronisk fattigdom
	 1986 	 1987

	
1988 	 1989 	 1990 	 1991 	 1992 	 1993

8-års inntekt w (fattigdomsgrensen) 44,0 	 59,5
	

76,2 	 78,3 	 74,6 	 75,1 	 76,3 	 81,6
8-års inntekt 5_ 1,25w 	 23,2 	 27,8

	
31,7 	 24,2 	 28,2 	 25,1 	 25,0 	 23,4

Tabell 6. Gjennomsnittlig* inntekt i 8-årsperioden 1986-1993 med tilhørende årlige gjennomsnitt for personer med
lavere 8-årsinntekt enn hhv. w og 1,25w. 1993 Nkr

365132 	 49876 	 48590 	 46727
	

45065 	 38164 	 44824 	 44065 47819 	 45642
(17208) 	 (4165) 	 (3733) 	 (3221)

	
(4997) 	 (3796) 	 (3765) 	 (3765) 	 (4833)

1,25w 	 499512 	 60725 	 60572 	 62007
	

60503 	 59379 	 63202 	 65397 	 67724 	 62439
(5636) 	 (1310) 	 (1267) 	 (1150)

	
(1235) 	 (1276) 	 (1150) 	 (1408) 	 (1416)

* Standardavvik i parentes
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År som fattig
	

1986

Gjennomsnittsinntekt i året som fattig 35328
Gjennomsnittlig 8-årlig inntekt 	 708624

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

38927 46392 40464 39658 40671 39320 42813
722154 623802 716353 694272 640330 679156 734328
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Tabell 7. Inntektsammensetningen i hele befolkningen og blant kronisk fattige. Prosent av samlet inntekt
(inntekt før skatt)

Lønns- 	 Nærings- 	 Kapital- 	 Over- 	 Samlet
	

Skatt 	 Renter 	 Disp.
inntekt
	

inntekt 	 inntekt
	

føringer
	

inntekt
	

inntekt

Alle personer 68 11 6 15 100 24 13 63
Kronisk fattige etter w 42 18 3 36 100 13 13 74
Kronisk fattige etter 1,25w 44 9 4 43 100 14 10 76

i lys av at populasjonen av kronisk fattige (basert på w) er
betydelig mindre (1,4 prosent) enn de årlige populasjonene
av fattige (3,1-5,2 prosent). Forøvrig viser vi til tabell 5
som viser hvor stor andel av de kronisk fattige som er
fattige i de enkelte årsspesifikke fordelingene.

Tabell 8 viser at godt over halvparten av de som er regist-
rert som fattige i hver av de årsspesifikke fordelingene
ikke er registrert som fattige i 8-årsfordelingen. Siden vi
ovenfor har funnet at det er liten mobilitet og variasjon i de
årlige inntektene blant de som er fattige definert på grunn-
lag av 8-årsfordelingen, betyr dette at de årsspesifikke
fattigdomsindikatorene er dominert av personer som bare
forbigående har lave inntekter. Sammenligning av resultat-
ene i tabell 9 og tabell 6 gir en bekreftelse på dette. Vi ser
at de gjennomsnittlige 8-årsinntektene for de som var
fattige i de årsspesifikke fordelingene men ikke kronisk
fattige, var nesten dobbelt så stor som gjennomsnittlig 8-
årsinntekt til de kronisk fattige. En samlet 8-årsinntekt på
vel 700 000 Nkr svarer til en gjennomsnittlig årlig inntekt
på vel 87 500 Nkr, mens de kronisk fattige ifølge tabell 6
hadde en gjennomsnittlig årlig inntekt i perioden 1986-
1993 på 45 640 Nkr.

Dette viser at de årlige fattigdomsindikatorene egner seg
dårlig som grunnlag for å identifisere de som har vedvar-
ende lave inntekter. Grunnen er at de årlige indikatorene er
dominert av personer som bare forbigående har lave inn-
tekter. Dette kan f. eks. være personer som er under utdan-
ning, personer som har et sabbatsår eller personer som er
knyttet til hushold der hovedpersonen er personlig nærings-

drivende med lav netto næringsinntekt i et enkeltstående
år, eller det kan skyldes målefeil (f.eks. skatteunndragelse).

Hva er så årsaken til at en person har lavere inntekt enn fat-
tigdomsgrensen i 8-årsfordelingen, og hva kjennetegner de
personene som blir identifisert som kronisk fattige?

Vi har tidligere funnet (se Aaberge og Wennemo, 1993) at
personer med vedvarende lav inntekt har en svak tilknyt-
ning til arbeidsmarkedet. Denne gruppen består av student-
er, skoleelever, vernepliktige, hjemmearbeidende, pensjo-
nister og trygdede. Pensjonister og trygdede utgjør imidler-
tid bare ca. 15 prosent av de med mindre inntekt enn 50
prosent av medianinntekten (w) i 8-årsfordelingen. Hvis vi
Oker denne grensen med 25 prosent (1,25w) finner vi at an-
delen som er pensjonister og trygdede blir fordoblet.

Siden personenes sivilstatus og familifase endrer seg over
tid, skal vi med utgangspunkt i status for hvert av årene i
perioden 1986-1993 belyse sammenhengen mellom disse
kjennetegnene og lav 8-årsinntekt.

Tabell 10 viser at 64 og 58 prosent av personene med lav-
ere 8-årsinntekt enn hhv. 459 400 Nkr93 (w) og 574 250
Nkr93 (1,25w) tilhørte barnefamilier. Dette svarer til en
gjennomsnittlig årlig inntekt pr. forbruksenhet på hhv.
57 425 Nkr93 og 71 780 Nkr93. Den høye andelen person-
er i barnefamilier blant de kronisk fattige må ses i lys av at
disse utgjør over halvparten av befolkningen. Videre er
resultatet svært avhengig av den ekvivalensskala som
brukes. OECD-skalaen forutsetter for eksempel at fattig-

Tabell 8. Andelen av fattige i de enkelte årsspesifikke fordelingene som også er kronisk fattige. Prosent

Grense for kronisk fattigdom 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

14,8 24,3 32,2 35,3 33,0 41,2 36,2 39,5
1,25w 41,8 62,1 72,2 57,9 61,6 72,0 56,9 55,7

Tabell 9. Gjennomsnittlig 8-årlig inntekt til personer som er fattige i de enkelte årsspesifikke fordelingene men ikke
kronisk fattige. 1993 Nkr
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Tabell 10. Fordelingen av personer med lavere 8-årsinntekt enn hhv. w og 1,25w etter sivilstatus og familiefase.
Gjennomsnittlige andeler (prosent) for perioden 1986-1993

Sivilstatus og familiefase

Enslige 	 Enslige 65 år Ektepar/samboere
under 45 år 	 og over 	 u/barn hvor

Grense for 	 hovedpersonen
kronisk fattigdom 	 er 65 Ar elelr over

Ektepar/samboere 	 Ektepar/samboere 	 Enslige modre 	 Andre
m/barn 0-6 år 	 m/barn 7-19 år 	 m/barn 0-19 år

	26,3	 0,2 	 1,6
	

42,0 	 7,0
	

15,2 	 7,7
1,25w 	 7,5 	 13,4 	 10,0

	
31,9 	 16,0
	

10,3 	 11,0

domsgrensen for et ektepar med fire barn er nesten fire
ganger så høy som fattigdomsgrensen til en enslig voksen,
og fører til at særlig personer i familier med mange barn
lett blir gruppert som kronisk fattige.

Basert på årlig inntekt som fattigdomsgrense (se Aaberge
et al., 1996) fant vi at vel 50 prosent av de fattige persone-
ne tilhørte barnefamilier. Andelen fattige barnefamilier på
grunnlag av 8-årsinntekter er altså enda høyere; nærmere
to tredjedeler av alle fattige personer tilhører da en barnefa-
milie. Særlig andelen fattige i småbarnsfamilier øker når
en går over fra å definere fattige på grunnlag av årlige inn-
tekter til å definere dem på grunnlag av 8-årsinntekter.

5. Sammendrag og konklusjoner

Formålet med dette arbeidet har vært å beskrive og drøfte
forekomst og grad av lavinntekt eller fattigdom i Norge i
perioden 1979-1993. Tallfesting av fattigdom krever presi-
sering av populasjon og inntektsbegrep, bestemmelse av
skala for interpersonlig sammenlignbarhet (ekvivalens-
skala) og en fattigdomsgrense. Siden de valgene vi gjør har
normative implikasjoner, er det viktig å studere om og i
hvilken grad de aktuelle valgene påvirker resultatene. Bak-
grunnen for våre valg er utdypet i kapitlene 1 og 2.

Empiriske analyser av fattigdom tar vanligvis utgangs-
punkt i fordelinger av årsinntekter (omregnet til ekvivalent-
inntekt) for separate år og karakteriserer fattigdommen ved
antall personer som har lavere inntekt enn en gitt grense,
kalt fattigdomsgrensen. I vår studie har vi benyttet seks for-
skjellige kriterier for bestemmelse av antall fattige. Resul-
tatene viser at valg av fattigdomskriterium særlig har be-
tydning for omfanget av fattigdommen. F.eks. fant vi at an-
delen fattige i 1993 varierte mellom 3,6 og 5,5 prosent, av-
hengig av hvilket av de seks aktuelle fattigdomskriteriene
vi brukte. Vi fant lavest andel fattige når fattigdomsgrens-
en bestemmes ved satsene for minstepensjon og barne-
trygd. Når sosialhjelp (og grunn- og hjelpestønad ved ufør-
het) inngår som inntekt reduseres andelen fattige med om-
lag ett prosentpoeng. Data om sosialhjelp var først tilgjen-
gelig i 1991.

Uansett valg av fattigdomskriterium avtok andelen fattige i
fOrste halvdel av 1980-tallet, men økte igjen i andre halv-
del av tiåret. Ser en hele perioden 1979-1993 under ett er

det imidlertid ikke grunnlag for å påstå at andelen fattige
har endret seg i Norge.

Ved å benytte fattigdomsmål som også tar hensyn til det
relative inntektsnivået og inntektsforskjellene blant de
fattige finner vi stabilitet i første halvdel av 80-tallet, en
svak men jamn økning i fattigdom fra 1986 til 1992 og
deretter et fall tilbake til 1979-nivået.

De resultatene vi har omtalt i sammendraget refererer seg
utelukkende til analyser av årlige tverrsnittsdata og gir
naturligvis ingen holdepunkter for om fattigdommen er
kronisk eller ikke. For å belyse dette spørsmålet har vi
studert individuelle inntektshistorier basert på gjentatte
observasjoner av årsinntekter for perioden 1986-1993.
Som alternativ til de årsspesifikke fattigdomsgrensene har
vi benyttet 50 prosent av medianen i 8-årsfordelingen som
fattigdomsgrense. Vi finner da at bare 1,4 prosent av popu-
lasjonen var kronisk fattige, dvs. har lavere 8-årsinntekt
enn denne grensen, mens 7,2 prosent har inntekt som er
lavere enn 125 prosent av fattigdomsgrensen. Videre fin-
ner vi at hele 70,8 prosent av de kronisk fattige ble klassifi-
sert som fattige i mellom 5 og 8 av årene i perioden 1986-
1993. Resultatene viser dessuten at det var lite variasjon i
de årlige inntektene til de kronisk fattige. Dette står i sterk
kontrast til inntektsforløpet til majoriteten blant de som
klassifiseres som fattige etter de årlige indikatorene. Disse
personene har bare forbigående lave inntekter. Dette kan
være personer som er under utdanning eller personer som
er knyttet til hushold der hovedpersonen er personlg nær-
ingsdrivende med lav netto næringsinntekt i et enkeltstå-
ende år. Følgelig egner de årlige indikatorene seg dårlig
som grunnlag for å identifisere de som har vedvarende
lave inntekter.

Basert på årlig inntekt som fattigdomsgrense fant vi at vel
50 prosent av de fattige personene tilhørte barnefamilier,
omtrent samme andel som personer i barnefamilier utgjør i
befolkningen. Basert på 8-årsinntekter er nærmere to tred-
jedeler av alle fattige personer som tilhører en barne-
familie. Vi må imidlertid ta det forbehold at dette resultatet
er svært følsomt for valg av ekvivalensskala. Vi fant des-
suten at mønsteret i inntektssammensetningen blant de
kronisk fattige var det samme som blant de sporadisk fat-
tige, dvs. at lønnsinntekt og overføringer utgjorde (litt i
underkant av) hver sin halvpart av inntektsgrunnlaget.
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Bærekraftig okonomi?*
Noen alternative modellscenarier for Norge mot år 2030

Knut H. Alfsen og Bodil M. Larsen

Modellscenariene som presenteres i denne artikkelen er basert på Statistisk sentralbyrås  makrookonomiske modeller,
og er laget for å illustrere noen av de økonomiske problemene man vil kunne mote ved okt satsing på miljøvern.
I hovedsak er det sett på politikkaltemativer der en begrenser utvinningen av olje og gass, og der en satser på okt
bruk av CO2-avgifter i ulike varianter. Beregningene tyder på at en strategi med en hey CO2-avgift uten fritak for
noen sektorer er å foretrekke fremfor et alternativ med redusert petroleumsaktivitet, dersom en prioriterer reduksjon
i forurensende utslipp. En CO2-avgift vil være et mer effektivt virkemiddel for å redusere utslippene av både CO2,
NO  og SO2 enn de andre alternativene som er studert her.

1. Indikatorer for bærekraftig utvikling
og koplinger til makromodeller

Å angi hva som konkret skal forstås med en bærekraftig ut-
vikling er ingen lett oppgave, og vi vil her ikke gå nærme-
re inn på en debatt om dette. Deler av miljøbevegelsen har
imidlertid utviklet et omfattende sett med miljø- og ressur-
sindikatorer som kan gi indikasjoner på om utviklingen
historisk og framover kan sies å være "bærekraftig", se
Hansen m.fl. (1995). Kun et mindretall av disse indikator-
ene og kravene til dem kan på en meningsfull måte belyses
med makroøkonomiske modellsimuleringer. Fra det omfat-
tende settet har vi derfor valgt ut de indikatorer som synes
mest relevante å få belyst gjennom modellsimuleringene.
Dette reduserte settet, sammen med de krav miljøbeveg-
elsen stiller til dem, er gjengitt i tabell 1.

Vi går ikke her inn på miljøbevegelsens begrunnelser for
målsettingene i tabell 1, men kan med en gang fastslå at
enkelte krav framstår som meget strenge. Dette byr på
problemer ved modellsimuleringene, fordi modellene i en
viss forstand er normert til en verden slik vi har opplevd
den historisk uten slike krav. Like lite som annet verktøy
er modellene fullt ut egnet til å si noe om de økonomiske
virkningene av å pålegge krav som går langt utover hva
som har vært virkeligheten de siste tiårene. Vi tror likevel

* Artikkelen bygger på en rapport til Prosjekt Bærekraftig Øko-
nomi, se Alfsen, m.fl. (1995). Prosjekt Bærekraftig Økonomi
var et samarbeidsprosjekt mellom Norges Naturvernforbund og
Alternativ Framtid, finansiert av Norges forskningsråd, Miljø-
verndepartmentet og Finansdepartementet, og hadde som mål-
setting å konkretisere innholdet i slagordet "Bærekraftig utvik-
ling". Prosjektet som helhet er omtalt i Hansen, m.fl. (1995).

Knut H. Alfsen, forskningssjef ved Seksjon for ressurs- og miljø-
økonomi. E-post kha@ssb.no

Bodil M. Larsen, førstekonsulent ved Seksjon for ressurs- og
miljøøkonomi. E-post bml@ssb.no

modellsimuleringene kan være med på å stille i relieff de
Økonomiske problemer man vil møte ved å føre en mer
aktiv miljøpolitikk, samtidig som de miljømessige utfor-
dringene kan bli mer synliggjort. Modellsimuleringene pre-
sentert nedenfor vil søke å belyse betydningen av å redu-
sere olje- og gassutvinningen i særlig sårbare områder,
betydningen av en høy CO2-avgift og betydningen av even-
tuelt å frita enkelte næringssektorer for CO2-avgiften.

Analysene er gjennomført med den langsiktige likevekts-
modellen MSG-5 (se Nordén, 1994 for en populær beskriv-

Tabell 1. Krav til modellrelaterte miljø- og ressursvariable

• 50 prosent reduksjon i energiforbruk pr. capita i 2030 med basis i
1989-nivå

• 60 prosent reduksjon i CO2-utslipp innen 2030 med basis i
1989-nivå

• 60 prosent reduksjon i samlet drivhusgassutslipp innen 2030 med
basis i 1989-nivå

• 20 prosent reduksjon i CH4-utslipp innen 2030 med basis i
1989-nivå

• 50 prosent reduksjon i NOK-utslipp innen 2000 med basis i
1989-nivå

• 90 prosent reduksjon i 502-utslipp innen 2000 med basis i
1980-nivå

• 75 prosent reduksjon i NMVOC-utslipp innen 2000 med basis i
1989-nivå

• 80 prosent reduksjon i pr. capita konsum av sement, stål, alu-
minium, bly, kopper og kunstgjødsel innen 2030 med basis i 1989-
nivåer

• Produksjon av råaluminium og kunstgjødsel skal ikke overstige
dagens nivå

• 70 prosent reduksjon i sementproduksjonen målt pr. capita innen
2030 med basis i 1989-nivå

• Produksjon av tommer skal holdes på dagens nivå
• 10 prosent reduksjon i forbruk av tommer pr. capita innen 2010

med basis i 1989-nivå
• Ingen kjernekraft i Norge
• Ingen gasskraft i Norge
• Ingen utbygging av olje- eller gassfelt nord for 66 grader nord,

nærmere land enn to døgns drivtid, i Skagerak eller nye, rene
oljefelt
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else av modellen, og Holmøy m.fl., 1994 for en detaljert
dokumentasjon). Dette er den samme modellen som er be-
nyttet av Finansdepartementet ved utarbeidelse av de lang-
siktige perspektivberegningene i siste langtidsprogram
(Finansdepartementet, 1993). Vi har valgt å legge det så-
kalte Basisalternativet i Langtidsprogrammet til grunn for
analysene vi presenterer her.

MSG-5 er en modell av norsk økonomi, og det ligger i
sakens natur at beskrivelsen modellen gir av økonomiens
virkemåte vil måtte bygge på mange forenklende antak-
elser. Det er viktig å være klar over dette når modellresul-
tater skal tolkes. For lesere som ønsker å vite mer om be-
grensningene som ligger i modellapparatet, er det gitt en
skissemessig beskrivelse av MSG-5 i vedlegg 1. Vedlegg 2
gir en kort beskrivelse av forutsetningene som bestemmer
Økonomisk vekst i modellen, samt utviklingen i referanse-
banen. Modellversjonen som er brukt i dette prosjektet har
avkastningskrav til realkapitalinvesteringer som anslås av
modellbruker, mens realkapitalbeholdningen bestemmes
innenfor modellen. Driftsbalansen med utlandet er en ekso-
gen politikkvariabel i modellversjonen som er brukt.

2. Alternative framtidsscenarier

De alternative framtidsscenariene er laget for å belyse kon-
sekvenser av følgende:

Alternativ 1. Redusert olje- og gassutvinning  i særlig
sårbare områder.

Alternativ 2. Høy CO2-avgift.
Alternativ 3. Kombinasjon av høy CO 2-avgift og redusert

olje- og gassutvinning.
Alternativ 4. Fritak for CO2-avgift i enkelte nærings-

sektorer.

Ved sammenlikning av alternative simuleringsbaner med
referansebanen er det viktig å være klar over at MSG-
modellen forutsetter full sysselsetting og samme utvikling
i driftsbalansen l som i Langtidsprogrammet. Simulerings-
resultatene har derfor karakter av å vise hvilken økonom-
isk vekst som er nødvendig, og hvordan denne veksten må
være sammensatt, for at Norge skal kunne oppfylle forut-
setningene om full sysselsetting og tilfredsstillende utvik-
ling i driftsbalansen framover. Det er ikke gitt at slik øko-
nomisk vekst vil komme av seg selv og som en følge av de
politikk-tiltak som innføres. På den annen side er det ikke
gitt at makroøkonomiske problemer vil øke på lang sikt
som følge av tiltakene. I alle simuleringene er det antatt at
omverdenen forblir uendret i forhold til den utvikling som
er skissert i referansebanen. Vi ser altså bare på effekten
av ensidige norske tiltak, og ser bort fra eventuelle reak-
sjoner i utlandet på våre tiltak. Dette betyr blant annet at
verdensmarkedsprisen på råolje ikke endres mellom alter-
nativene.

2.1. Alternativ 1: Redusert olje- og gassutvinning
Tanken bak alternativ 1 er å se på konsekvenser av å unn-
late å bygge ut eventuelle drivverdige olje- og gassfelt i
sårbare hav- og kystområder. Motivasjonen for dette er
dels at svært sårbare økosystemer ikke bør utsettes for den
miljøbelastning olje- og gassutvinning utgjør, og dels at
Norge bør redusere sin totale petroleumsutvinning siden
bruk av fossile brensler forurenser miljøet.

Det er i utgangspunktet vanskelig å anslå hvor mye av 0k-
ningen i petroleumsproduksjonen framover som skyldes ut-
bygging i sårbare områder som Barentshavet og Skagerak.
Vi har derfor valgt å analysere virkningen av å fjerne Lang-
tidsprogrammets forutsetning om framtidig produksjon av
olje og gass fra kategoriene som betegnes med 'felt under
vurdering' og `Okt utvinning og nye prospekter'. Uten
disse kategoriene reduseres produksjonen relativt til refe-
ransebanen gradvis, slik at produksjonen i 2020 er om lag
70 prosent lavere enn i referansebanen. Denne andelen er
så holdt konstant fram til år 2030. I 2020 er produksjonen
av olje og gass i Langtidsprogrammet om lag 120 million-
er tonn oljeekvivalenter (mtoe), hvorav om lag halvparten
er gassproduksjon. I alternativ 1 er olje- og gassproduk-
sjonen redusert til om lag 40 mtoe. I 2030 er petroleums-
produksjonen i Langtidsprogrammet noe over 80 mtoe
(hvorav gassproduksjon utgjør om lag 80 prosent). Investe-
ringene i olje- og gassvirksomhet er også justert ned, slik
at investeringer knyttet til produksjonskategoriene 'felt
under vurdering' og 'beregningsfelt' er utelatt (andeler er
hentet fra Nærings- og energidepartementet, 1993).

2.2. Alternativ 2: Hoy CO2-avgift
I alternativ 2 legges det en nasjonal CO2-avgift på alle ut-
slippskilder. Denne CO 2-avgiften kommer i tillegg til de
avgifter som eksisterer i dag og som er lagt inn i referanse-
banen (i 1993 var CO2-avgiften på bensin om lag 320
kr/tonn CO2 og på fyringsolje 140 kr/tonn CO 2)2 . CO2-
avgiften økes med 300 kr/tonn CO 2 pr. år i perioden 1990-
2000, med 200 kr/tonn CO 2 pr. år i perioden 2000-2010,
og med 100 kr/tonn CO2 pr. år i perioden 2010-2015. Etter
2015 er det ingen økning i avgiften. Målt i 1989-priser er
CO2-avgiften i 2015 økt med kr 7,10 pr. liter olje. På
grunn av prisstigning er realverdien av avgiften kr 4,60 pr.
liter olje i 2030. Hovedmålsettingen i dette alternativet er å
få til en betydelig reduksjon i de norske CO2-utslippene
ved å avgiftsbelegge alle typer utslipp likt. Det er likevel
sett bort fra de effekter en slik avgiftsøkning kan ha på olje-
og gassvirksomheten og på den tekniske utvikling, som
begge antas å følge den samme utviklingen som i referan-
sebanen.

Driftsbalansen er sammensatt av vare- og tjenestebalansen (eks-
port minus import av varer og tjenester) og rente- og støriads-
balansen (netto renter og stønader til/fra utlandet).

2 CO2-avgiften målt i kroner pr. tonn kan regnes om til kroner pr.
liter ved å multiplisere med oljens tetthet (0,85 kg/liter) og
CO2-innhold (0,00315 tonn CO2/kg).
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2.3. Alternativ 3: Kombinasjon av CO2-avgift og
redusert olje- og gassutvinning

Det kan synes klart urealistisk å anta at aktiviteten i petro-
leumssektoren er upåvirket av innføringen av så høye CO 2-
avgifter som i alternativ 2. I alternativ 3 ser vi derfor på en
kombinasjon av alternativ 1 og 2. Det antas at aktiviteten i
petroleumssektoren utvikler seg som i alternativ 1. Den
nasjonale CO2-avgiften øker (utover det som ligger inne i
basisalternativet i Langtidsprogrammet) med 100 kr/tonn
CO2 pr. år i perioden 1990-2025. Dette svarer til en real-
avgiftsøkning på om lag kr. 3,30 pr. liter olje i år 2025, alt-
så noe lavere avgiftsøkning enn i alternativ 2. Igjen er prob-
lemstillingen primært å se på hvilke effekter dette vil ha
for norske CO2-utslipp og norsk økonomi.

2.4. Alternativ 4: Som alternativ 3, men fritak for
CO2-avgift i kraftintensiv industri

Alternativ 4 er som alternativ 3 (økning i den nasjonale
CO2-avgiften og reduksjon i petroleumsaktiviteten), bort-
sett fra at kjemisk industri og metallproduksjon ikke påleg-
ges økning i CO 2-avgiften. Hensikten her er å se hva det
betyr for norske utslipp og norsk økonomi å legge forhold-
ene bedre til rette for deler av norsk eksportindustri. I alter-
nativ 4 tar vi derfor bort avgiftsøkningen for kraftkrevende
industri.

3. Simuleringsresultater

Tabell 2 sammenfatter noen hovedresultater fra de alterna-
tive framtidsscenariene. Tabellen viser prosentvise endring-
er i noen makrovariable samt utslipp i forhold til referanse-
banen i 2030. Nedenfor kommenteres resultatene i noe mer
detalj.

3.1. Alternativ 1: Redusert olje - og gassutvinning
BNP reduseres med 5 prosent i 2030 i forhold til referanse-
banen, som følge av lavere aktivitet i petroleumssektoren.
At reduksjonen er såpass liten skyldes delvis at oljeproduk-
sjonen er relativt lav i referansebanen på slutten av simuler-
ingsperioden. Den sterkeste reduksjonen i BNP kommer
like etter årtusenskiftet, med 9 prosent reduksjon i forhold
til nivået i Langtidsprogrammet. Vare- og tjenestebalansen
i løpende priser forverres med om lag . 3,5 milliarder i
2030. For å opprettholde (den eksogene) driftsbalansen
overfor utlandet må overskuddet på rente- og stønads-

Tabell 2. Endring fra referansebanen i år 2030. Prosent

Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4

BNP -5 -4 -8 -7
Privat konsum -9 -2 -10 -10
Eksport -1 -9 -7 -4
Import -3 -5 -6 -5
CO2 -15 -30 -35 -26
NMVOC -30 -15 -40 -40
NO -10 -15 -20 -17
502 +2 -40 -32 -12

balansen øke i samme størrelsesorden som nedgangen i
handelsbalansen. Dette medfører at de statlige overføring-
ene til utlandet (u-hjelpen) reduseres med om lag 3,5 milli-
arder kroner (7 prosent). Dersom en ser på eksport og im-
port målt i volum, reduseres importen kraftig i forhold til
eksporten. Dette henger sammen med at relativt mye av
vareinnsatsen i petroleumssektoren importeres. Som følge
av redusert reallønn bedres den kostnadsmessige konkur-
ranseevnen, og eksporten reduseres dermed lite. Det er
fOrst og fremst økning i eksporten av tradisjonelle varer
som blant annet jordbruks- og fiskeprodukter, tekstiler,
metaller og andre verkstedprodukter.

I modellen antas det full sysselsetting, slik at redusert sys-
selsetting i en næring oppveies av økt sysselsetting i andre
næringer. Dette kan skje fordi reallønnen reduseres. Sam-
menlignet med referansebanen øker sysselsettingen i nær-
inger som blant annet treforedling, produksjon av vareinn-
sats- og investeringsvarer, metaller og verkstedprodukter.

Alle konsumvarene synker i pris i forhold til referanse-
banen. I tillegg er investeringene i petroleumssektoren
redusert. Dette trekker i retning av økning i konsumet i for-
hold til referansealternativet. Inntektsreduksjonen er imid-
lertid såpass sterk at konsumet av alle varer går ned. Totalt
privat konsum reduseres med 9 prosent, hvorav en stor del
utgjør reduksjon i drivstofforbruk, bil- og boligkonsum og
utenlandsreiser. Konsumet av disse varene påvirkes spesi-
elt mye av inntektsendringer (høye inntektselastisiteter).

3.2. Alternativ 2: HOy CO2-avgift
CO2-avgifter vil særlig ramme de næringer som i stor grad
er avhengig av å bruke fossile brensler, eller materialer
som avgir CO2 i produksjonsprosessen. Energiintensive
produkter vil øke i pris relativt til produkter som er mindre
energiintensive. Konsumenter som benytter fossile brens-
ler vil også få økte kostnader. CO 2-avgifter vil dermed
medføre endringer i sammensetningen av produksjon og
konsum.

BNP-reduksjonen er noe mindre enn i alternativ 1 (4 pro-
sent). Økt CO2-avgift har først og fremst konsekvenser for
kraftkrevende industri. Produksjon av ferrolegeringer og
aluminium har svært høy energiintensitet. Metallsektoren
får redusert sitt bruttoprodukt med 55 prosent i år 2030
sammenlignet med referansebanen, dvs. at bruttoproduktet
er 3 prosent lavere i 2030 enn i 1989. Kjemiske produkter
får redusert bruttoproduktet med hele 80 prosent i forhold
til referansebanen i år 2030, noe som tilsvarer en halvering
av bruttoproduktet i forhold til 1989. Dette må sies å være
et relativt dramatisk resultat, selv om vi må huske at simu-
leringen illustrerer en situasjon 40 år fram i tid.

Målt i volum reduseres total eksport to ganger så sterkt
som importen. Det er først og fremst eksporten fra kraftin-
tensiv industri som reduseres i dette alternative scenariet
sammenlignet med referansebanen. Også eksporten av
andre tradisjonelle varer reduseres. På importsiden redu-
seres spesielt importen av fossile energibærere. Sysselset-
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tingen reduseres sterkt i kjemisk industri og metallproduk-
sjon. For å opprettholde sysselsettingen reduseres real-
lønnsnivået med om lag 2 prosent, og sysselsettingen øker
i næringer som skipsbygging, produksjon av vareinnsats-
og investeringsvarer, bygg- og anlegg og jordbruk. Brutto-
realinvesteringene reduseres med 7,5 milliarder kroner (3,2
prosent) og samlet realkapitalbeholdning reduseres med
234 milliarder (4,8 prosent).

I motsetning til alternativ 1, øker prisene i forhold til refe-
ransebanen på alle konsumvarer bortsett fra elektrisitet.
Som følge av CO2-avgiften er det spesielt sterk prisøkning
på fyringsoljer og bensin. Husholdningene reduserer sitt
forbruk av bensin med 65 prosent i år 2030 i forhold til
referansebanen. I forhold til 1989 er forbruket redusert
med 57 prosent i år 2030, men som følge av teknisk fram-
gang fordobles likevel antall kilometer kjørt. Forbruket av
fyringsoljer reduseres med 44 prosent i forhold til referan-
sebanen i år 2030, og med 30 prosent i forhold til basisår-
et. Husholdningene forbruker i stedet mer elektrisitet.
Elektrisitetsforbruket øker med 45 prosent i forhold til
basisåret og 8 prosent i forhold til referansebanen. Den
reduserte aktiviteten i kraftintensiv industri muliggjør økt
elektrisitetsforbruk i husholdningene innen vannkraft-
regimet. Nivået for privat konsum er 130 prosent høyere i
år 2030 enn i 1989 i denne alternative banen. I forhold til
referansebanen er konsumet 2,3 prosent lavere i år 2030.

3.3. Alternativ 3: Kombinasjon av CO2-avgift og
redusert olje- og gassutvinning

Kombinasjonen av redusert petroleumsaktivitet og økt
CO2-avgift bedrer noe på de uheldige virkningene avgiften
hadde alene, men fremdeles er kraftkrevende industri den
delen av økonomien som rammes hardest av tiltakene.
Mekanismene i modellen er i stor grad som i de to foregå-
ende scenariene, siden virkemidlene er de samme. BNP
reduseres i dette alternativet med 8 prosent i forhold til

referansebanen i år 2030. Konsumet går enda mer ned (re-
duksjon på noe over 10 prosent).

3.4. Alternativ 4: Som alternativ 3, men fritak for
CO2-avgift i kraftintensiv industri

Fritak for CO2-avgift i kraftintensiv industri medfører at
reduksjonen i BNP blir om lag 1 prosentpoeng lavere enn i
alternativ 3, mens reduksjonen i privat konsum fremdeles
er rundt 10 prosent. Kraftkrevende industri øker sin pro-
duksjon, og i 2030 er metallproduksjonen 4 prosent høyere
enn i referansebanen og produksjonen i kjemisk industri er
8 prosent høyere. Eksporten tar seg opp, og importen redu-
seres også noe mindre enn i alternativ 3.

3.5. Utslipp i de alternative scenariene
Felles for virkningsbanene er at den økonomisk veksten er
lavere enn i referansebanen, noe som trekker i retning av
lavere forurensende utslipp. I tillegg påvirkes utslippene av
endringer i næringssammensetningen. Endringen i utslipp
varierer sterkt mellom komponentene, noe som langt på
vei gjenspeiler petroleumsektorens varierende andel av ut-
slippene av de ulike komponenter. Utslippene av flyktige
organiske forbindelser (NMVOC) påvirkes sterkest av
reduksjoner i petroleumsutvinningen, da NMVOC-utslipp
fra petroleumsutvinning utgjør hele 40 prosent av de totale
NMVOC-utslipp. Alternativ 2, som kun forutsetter økning
i CO2-avgiften, får dermed lavest reduksjon i utslippene av
NMVOC. De økte utslippene av SO2 i alternativ 1 skyldes
først og fremst økt produksjon i metallsektoren, som står
for om lag 30 prosent av de totale utslippene av SO2 . Ut-
slippene av lystgass og metan stammer hovedsakelig fra
jordbruk, og påvirkes lite i forhold til referansebanen.

Petroleumstiltaket (alt. 1) har først og fremst virkning på
NMVOC-utslippene. CO 2-utslippene reduseres noe, mens
utslippsnivået for SO2 blir større. CO 2-avgiften (alt.2)
virker bra på CO2- og S02-utslippene, men har alene uhel-

Tabell 3. Indikatorer i år 2030. Prosentvis endring fra 1989

Langtids-
Mål 	 programmet 	 Alt. 1 	 Alt. 2 	 Alt. 3 	 Alt. 4

Energiforbruk pr. innbygger
CO2-utslipp
CH4-utslipp
NOx-utslipp
S02-utslipp
NMVOC-utslipp
Produksjon av råaluminium
Produksjon av kunstgjødsel
Produksjon av sement
Produksjon av tommer
Kjerne-, gass-, vindkraft
Forbruk * av metaller
Forbruk * av kunstgjødsel
Forbruk * av sement
Forbruk * av tømmer

-50
-60
-20
-50
-90
-75

0
0

-70
0
0

-80
-80
-80
-10

16
17
-4

-11
-63
-29
36
45
56

183
+0
96
30
91

220

12
2

-6
-19
-62
-51
42
57
63

193

102
33
57

242

12
-19

-5
-24
-78
-41
-40
-69
23

148

68
4

96
143

	

-2 	 1

	

-23 	 -13

	

-7 	 -7

	

-28 	 -26

	

-75 	 -67

	

-58 	 -58

	

-18 	 42

	

-40 	 57

	

40 	 36

	

168 	 163

	

0 	 0

	

79 	 95

	

15 	 20

	

57 	 73

	

188 	 176

* Forbruket er her definert som alt som brukes innenlands, dvs. produksjon pluss import minus eksport (målt pr. innbygger).
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dige virkninger på kraftkrevende industri. En kombinasjon
av CO2-avgift og redusert petroleumsaktivitet (alt.3) er
effektivt for å redusere utslippene av NMVOC, CO 2 og
NOR , men BNP og privat konsum reduseres relativt mye.
Fritak for kraftkrevende industri (alt.4) gjør at CO2-utslip-
pene øker noe i forhold til alternativet uten fritak (alt.3),
mens S02-utslippene øker mye. NMVOC-utslippene på-
virkes ikke av å frita kraftkrevende industri for økningen i
CO2-avgift.

3.6. Indikatorer
Tabell 3 oppsummerer indikatorene for bærekraftig øko-
nomi som modellscenariene har hatt til hensikt å studere.
Tabellen viser økning eller reduksjon i prosent i forhold til
1989, samt målsettingene.

Tabellen viser at målsettingene er strenge i forhold til ut-
viklingen i Langtidsprogrammet, og at de alternative scena-
riene kun kan innfri et fåtall av målsettingene. Alternativ 2
kommer relativt godt ut i forhold til målsettingene. Det er
imidlertid viktig å se på hvor store kostnadene er i de ulike
scenarier i forhold til "bærekraften" (hvor mye "miljø" en
får for pengene). Dette kommer vi tilbake til.

3.7. Formue
Framtidige forbruksmuligheter og velferd vil avhenge av
utviklingen i den samlede nasjonalformuen, dvs. hvordan
den menneskelige kapitalen (kunnskap, helsetilstand), pro-
duksjons- og forbrukskapitalen, fordringer eller gjeld over-
for utlandet og beholdningen av naturressurser forvaltes.
Formuesvariable som realkapital, petroleumsformue og for-
dringer på utlandet er lettest å tallfeste. Tabell 4 viser disse
tre komponentene i Norges nasjonalformue i referanse-
banen og de alternative scenariene. I referansebanen er
summen av de tre komponentene i 2030 vel 50 prosent
høyere pr. innbygger enn i 1989. Utviklingen i beholdning-
en av realkapital dominerer formuesutviklingen for Norge.
I de alternative scenariene er formuen noe lavere enn i refe-
ransebanen, men det er likevel en vekst på mellom 31 og
46 prosent i perioden 1989 til 2030 i de alternative scena-
riene. I de alternative beregningene (bortsett fra alternativ
2) er det antatt reduksjoner i petroleumsutvinningen. Dette
innebærer at Norge på slutten av framskrivingsperioden
har en større gjenstående petroleumsförmue sammenlignet
med referansebanen. Alternativ 3 gir lavest nasjonalfor-

mue målt ved real- og finanskapital og petroleumsformue.
Det er imidlertid ikke store forskjeller mellom alternativ-
ene.

Hovedkilden til økt materiell rikdom i framskrivningene
kommer fra menneskelige ressurser og teknologisk utvik-
ling. I referansebanen kan veksten i avkastning av petro-
leumsformue og realkapital bare forklare knapt 30 prosent
av veksten i disponibel realinntekt pr. innbygger fra 1989
til 2030. Figur 1 viser anslag på fordelingen av nasjonalfor-
muen i 1991. Høyt kvalifisert arbeidskraft er Norges vik-
tigste økonomiske ressurs.

Figur 2 viser disponibel realinntekt for Norge (BNP pluss
overskudd på rente- og stønadsbalansen minus kapitalslit) i
referansebanen og de ulike scenariene. Figuren viser at re-
alinntekten for Norge ikke endres i vesentlig grad i de alter-
native scenariene. BNP-reduksjon trekker i retning av redu-
sert disponibel realinntekt for Norge i alle de alternative
scenariene, mens bedret rente- og stønadsbalanse (på be-
kostning av u-hjelp) og mindre kapitalslit trekker i retning
av økning i realinntekten. Alt i alt er reduksjonen i disponi-
bel realinntekt for Norge i forhold til referansebanen i
2030 liten, og det er, i likhet med utviklingen i referanse-
banen, relativt sterk vekst i disponibel realinntekt fra 1989
til 2030 i alle de alternative scenariene.

3.8. Offentlige budsjetter
I referansebanen er offentlige budsjetter om lag i balanse
gjennom hele simuleringsperioden. Det er et svakt over-
skudd i år 2010, som synker til et svakt underskudd i 2030
(1 prosent av BNP). Utslaget på offentlige budsjetter i de
alternative banene er det vanskelig å si noe realistisk om
uten å legge føringer på utviklingen i variable som er
politisk bestemt. Omtalen av offentlige budsjetter her kan
dermed ikke ses på som annet enn en beskrivelse av første-
ordenseffektene på budsjettene når "politikken" antas å for-
bli uendret (dvs. som i Langtidsprogrammet).

Generelt trekker lavere vekst og dermed lavere skattefun-
dament i retning av lavere overskudd i de alternative scena-
riene. Det er spesielt alternativ 2 som avviker fl-d utviklin-
gen i referansebanen når det gjelder offentlige budsjetter. I
alternativ 2 vokser inntektene som følge av økning i CO 2-
avgiften relativt sterkt i forhold til utgiftene fram til år
2010. Realverdien av avgiften synker etter år 2010 i tillegg

Tabell 4. Formuesanslag for 2030 i referansebanen og de alternative scenariene * . Tusen 1989-kroner pr. innbygger

Langtids-
1989 	 programmet 	 Alt. 1 	 Alt. 2 	 Alt. 3 	 Alt. 4

Realkapitalbeholdning 	 545
	

1 021
	

961
	

971
	

924 	 940
Nettofordringer på utlandet

	
31
	

113
	

115
	

113
	

115 	 114
Petroleumsformue 	 200

	
33
	

58
	

33
	

58 	 58
Sum
	

776
	

1 167
	

1 134
	

1 117
	

1 097 	 1 112

* I de alternative scenariene som forutsetter redusert oljeutvinning er gjenstående petroleumsreserver større ved slutten av fremskrivingsperioden. Disse ekstra reservene
er forutsatt a ha samme formuesverdi som de gjenstående reservene i Langtidsprogrammet. Dette må imidlertid sies a være et lavt anslag, da marginalkostnadene ved
petroleumsutvinning er stigende. I alternativene 2-4 er det forutsatt en nasjonal CO2-avgift som ikke påvirker den internasjonale oljeprisen. Dersom avgiften var inter-
nasjonal vil derimot petroleumsformuen kunne reduseres (se Langtidsprogrammet 1994-1997).
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Figur 1. Anslag på nasjonalformuen i Norge i 1991
fordelt etter kilde. Prosent

til at grunnlaget for CO2-avgiften etter hvert blir mindre,
og i 2030 er underskuddet som prosent av BNP om lag
som i Langtidsprogrammet. I alternativ 2 skjer det også en
sterk omfordeling mellom stat og kommuner. Staten får
store inntekter fra CO 2-avgiften, mens kommunene ram-
mes av generelt lavere skattefundament. For å unngå store
underskudd på kommunale budsjetter samtidig som stat-
lige budsjetter går med store overskudd, er det nødvendig
med større overføringer fra stat til kommuner ved økning i
CO2-avgiften.

I alternativ 1 er det en uheldig utvikling i statens gjeld. Un-
derskuddet som prosent av BNP i alternativ 1 øker fram
mot årtusenskiftet, for deretter å bli redusert. Til tross for
økningen i renteutgifter i alternativ 1 er inntektene større
enn utgiftene i 2030, hovedsakelig pga. lavere overføringer
til husholdningene og til utlandet. Skatteinntektene fra
petroleumsutvinning reduseres med 70 prosent i 2030 (om
lag 13 milliarder kroner) sammenlignet med referanse-
banen i alle alternativer, bortsett fra alternativ 2.

4. Valg mellom alternativer

Valg av "favorittalternativ" vil være bestemt av hvordan
man vektlegger de ulike indikatorer i tabell 1, hvor skade-
lig man tror de ulike utslipp er, og hvordan man vurderer
disse skadene opp mot de økonomiske kostnadene som
følger med tiltakene. Det må også tas hensyn til at de fleste

Tabell 5. Noen utslippselastisiteter regnet ut fra prosent-
vise endringer fra referansebanen i år 2030

Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4

CO2/BNP 3,1 7,1 4,4 3,9
CO2/konsum 1,7 13,0 3,4 2,6
NMVOC/BNP 6,1 3,6 5,0 6,0
NMVOC/konsum 3,4 6,5 3,8 4,0
NOx/BNP 2,0 3,6 2,5 2,5
NOdkonsum 1,1 6,5 1,9 1,7
S02/BNP -0,4 9,5 4,0 1,8
S02/konsum -0,2 17,4 3,1 1,2

Figur 2. Disponibel realinntekt for Norge i 1989 og i de
ulike scenariene i 2030. Milliarder 1989-kroner

utslipp, utenom CO2-utslippene, lar seg rense, og altså kan
reduseres på andre måter enn de det er sett på her. Tabell 5
nedenfor viser prosentvis endring i utslipp delt på prosent-
vis endring i BNP og konsum.

I alternativ 1 reduseres CO2-utslippene med 3,1 prosent for
hver prosent reduksjon i BNP. Jo høyere tallene i tabellen
er, jo mindre koster det å redusere utslippene.

Alternativ 2 er å foretrekke utfra et økonomisk synspunkt,
fordi CO2-utslippene reduseres mye i forhold til hva sam-
funnet må betale i form av redusert BNP og konsum. Dette
alternativet er også å foretrekke dersom en ser på svovel-
forurensning, på grunn av den relativt sterke reduksjonen
som finner sted i aktiviteten til kraftkrevende industri.
Også i forhold til NO -utslippene foretrekkes alternativ 2,
men svakt i dette tilfellet. Sett på bakgrunn av NMVOC-ut-
slipp, foretrekkes alternativ 1 og 4, dvs. de tiltak som mest
direkte retter seg mot petroleumssektoren, men variasjonen
i "kostnadseffektivitet" er ikke stor over alternativene.

Indikatorene knyttet til aluminium, kunstgjødsel, sement
og tømmer endres mest i forhold til endringen i BNP eller
konsum i alternativ 2. Minst endring er det i alternativ 4,
som fritar kraftintensiv industri for økning i CO2-avgift.
Ønsker man kraftige endringer i produksjon og konsum av
disse varene, må altså alternativ 2 med en høy, ikke-diskri-
minerende CO 2-avgift være å foretrekke. Når det gjelder
formue er det ingen av de alternative scenariene som skil-
ler seg ut i positiv eller negativ retning. Virkningen på of-
fentlige budsjetter varierer imidlertid noe.

5. Avslutning

Det er vanskelig å gi presise anvisninger på hva som skal
til for å sikre en bærekraftig utvikling. For denne artikkel-
en har vi tatt som gitt at bærekraften kan måles ved et sett
med indikatorer som angitt i tabell 1. Det er umiddelbart
klart at modellberegninger som de som er presentert her
ikke på langt nær kan belyse alle aspekter ved en bærekraf-
tig utvikling. Spesielt synes mange aspekter ved bærekraft
å være knyttet opp mot utviklingen i primærnæringene,
næringer som ikke er behandlet i særlig detalj i de makro-
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Økonomiske modellene. Hva beregningene kan bidra til er
derimot å sikre at nasjonale økonomiske realiteter blir med
i vurderingen av hva vi skal forstå med en bærekraftig ut-
vikling. Dette, vil vi hevde, er slik selv om beregningene
har vært begrenset til å se på effekten av særnorske tiltak,
og vi ikke har drøftet spesielt hva som kan skje dersom
store omlegninger finner sted i internasjonal politikk. For
eksempel vil scenariene med redusert olje- og gassutvin-
ning kunne fange opp noen av effektene av en eventuell in-
ternasjonal klimaavtale og konsekvensene for norsk olje-
og gassformue.

Nå har vi, innenfor de ressurser som er stilt til rådighet for
dette arbeidet, ikke kunnet gå veldig langt i å utdype alle
sider ved de alternative scenariene. Spesielt gjenstår det å
gjØre en avveining mellom de realøkonomiske konsekvens-
ene, spesielt konsekvensene for den offentlige økonomien,
konsekvensene for de indikatorer som vi har drøftet i rap-
porten og de sider ved en bærekraftig utvikling som vi ikke
har kunnet komme inn på, for eksempel fordelingsaspektet
ved en politikkomlegging. Og selv etter en slik avveining
gjenstår vurderingen av de politiske problemene som en
implementering av alternativet vil by på, samt de omstil-
lingskostnadene som vil påløpe. Vårt håp er likevel at be-
regningene kan bidra til en bedre debatt og bedre kommu-
nikasjon mellom de parter i samfunnet som henholdsvis
ser det som sin primære oppgave å sikre natur og miljø, og
de som er satt til å forvalte norsk økonomi.
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Vedlegg 1. En forenklet skisse av
modellen MSG-5

Sektorer, varer og produksjon
Modellen beskriver produksjonen i norsk økonomi gjen-
nom modellering av 30 økonomiske sektorer (herav 7 of-
fentlige) som produserer og bruker i alt 47 ulike varer. I
hver sektor antas det at produksjonen skjer ved bruk av fire
innsatsfaktorer; kapital, arbeidskraft, vareinnsats, og ener-
gi. Kapitalen er sammensatt av i alt 8 kapitalarter i et fast
forhold bestemt i basisåret (1989). Likedan er vareinnsats-
en sammensatt av leveranser fra de andre sektorene i et
fast forhold. Energi er sammensatt av olje og elektrisitet på
en måte som gjør samlet energiforbruk billigst mulig. Hvor
lett en sektor kan bytte ut olje med elektrisitet er i modell-
en bestemt ut fra historiske observasjoner. De tekniske end-
ringsratene er i modellen i store trekk også bestemt ut fra
historiske observasjoner. Hvor mye som skal brukes av de
forskjellige innsatsfaktorene bestemmes ved prisene på inn-
satsfaktorene og antakelsen om at sektorene produserer bil-
ligst mulig. Forbruket av energi pr. produsert enhet er over
tid dels bestemt av priser (som bestemmes i modellen), og
dels av forutsetninger om teknologisk endring.

Produksjonen av elektrisitet skiller seg fra annen produk-
sjon i modellen ved at en sektor som ikke opererer i Norge
i dag er inkludert, nemlig produksjon av elektrisitet basert
på naturgass. Årsaken er at vi nærmer oss et punkt i histori-
en der det (uten miljøavgifter) etterhvert blir billigere å pro-
dusere gasskraft enn å basere seg på utbygging av ny vann-
kraft. I tillegg til produksjon av elektrisitet basert på vann
eller gass, inngår transmisjons- og distribusjonstjenester i
den endelige elektrisitetsvaren som forbrukerne kjøper.
Produksjonen i de ressursbaserte næringene knyttet til olje-
og gassutvinning, jordbruk og fiske er eksogent bestemt i
modellen. Det er altså opp til modellbrukeren å angi fornuf-
tige anslag på aktivitetsnivåene i disse sektorene under
ulike politikkvalg. Offentlige investeringer, arbeidskraft-
bruk og kjøp av varer er alle eksogent bestemte politikk-
variable i MSG-5.

Privat konsum
Privat konsum modelleres som sammensatt av 10 konsu-
maktiviteter, hvorav enkelte igjen er satt sammen av andre
aktiviteter. Et eksempel på en slik nøstet konsumaktivitet
er transport, som er satt sammen av offentlig og privat
transport. Privat transport er videre satt sammen av driftsut-
gifter til privatbiler og kjøp av biler. Hvor mye som totalt
konsumeres bestemmes i modellen ut fra samlet ressurstil-
gang, dvs. tilgang på arbeidskraft og kapital. Modellen for-
utsetter at alle tilgjengelige ressurser utnyttes. Innenfor
modellens verden er det derfor ingen arbeidsløshet (utover
"naturlig" eller politikkuavhengig arbeidsløshet).

Utenrikshandel
I modellen regner man stort sett med at de fleste varer fin-
nes i to varianter; en produsert i Norge og en produsert
utenlands. Varen vi bruker i Norge er sammensatt av disse
to variantene på en måte som tar hensyn til hva hver av
variantene koster. Om det f.eks. blir dyrere å produsere i
Norge pga. en miljøavgift, vil prisen på de norske variant-
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ene av varene øke. Man vil da velge å bruke mer av de
utenlandske variantene. Tilsvarende vil eksporten av norsk-
produserte varer avta når kostnadene ved å produsere i
Norge øker mer enn i resten av verden. Hvor følsom uten-
rikshandelen er for endringer i norske versus verdensmar-
kedspriser, er estimert ut fra historien.

Generell likevekt og dynamikk
Sammensetningen av produksjon og konsum bestemmes
gjennom prisene slik at alle markeder klareres, dvs. at alt
som produseres pluss det som importeres enten går til kon-
sum, investeringer eller eksport. Antakelsen om likevekt i
alle markeder er en grov tilnærming til hva som observeres

Økonomien på et gitt tidspunkt. Tanken er imidlertid at
Økonomien, hvis den ikke utsettes for forstyrrelser som
prisendringer på verdensmarkedet o.1., vil ha en tendens til
å bevege seg mot denne likevektsløsningen. Likevektsløs-
ningen kan derfor sees på som et gravitasjonspunkt som
Økonomien 'dras' mot, men som den aldri når fordi om-
verdenen er så omskiftelig. Ved å simulere modellen tram-
over i tid, får man et bilde av hvor dette gravitasjonspunk-
tet vil bevege seg. Modellen løses år for år uten hensyn til
hvordan økonomien kan komme til å se ut neste år. Det er
med andre ord ingen intertemporal avveining mellom kon-
sum eller sparing idag og konsum eller sparing imorgen i
modellen. Forventninger om politikkendringer i framtiden,
for eksempel høyere CO2-avgifter, vil derfor ikke påvirke
modelløsningen idag.

Beregning av utslipp til luft
Det er utviklet etterrutiner som anslår utslipp til luft av et
antall forurensningskomponenter basert på økonomiske
vekstbaner generert av for eksempel MSG-5 (se Brende-
moen m.fl., 1994). Ettermodellen beregner utslipp fra tre
ulike utslippskilder for hver økonomisk sektor samt private
husholdninger. Både stasjonære og mobile kilder (opp-
varming og transport) forårsaker utslipp til luft gjennom
forbrenning av fossile brensler. Den tredje utslippskilden,
prosessutslippene, dekker de utslipp som ikke direkte skyl-
des forbrenning (for eksempel utslipp fra elektrolyseproses-
ser i metallindustrien). Det er verdt å merke seg at utslipp--
ene som hovedregel knyttes til innsatsfaktorbruk i produk-
sjonssektorene. Det betyr at den teknologiske endringen
som er lagt inn i den økonomiske modellen, også vil på-
virke utslippene til luft. Hvis for eksempel behovet for inn-
satsfaktorer reduseres med 10 prosent over en tidsperiode,
vil utslippsintensiteten, målt som utslipp pr. produsert en-
het, også avta med 10 prosent.

Vedlegg 2. Referansebanen

Hva bestemmer økonomisk vekst? Eksogene for-
hold

I et langsiktig perspektiv er den økonomiske veksten be-
stemt av teknologisk utvikling (inklusive økt kunnskap) og
ressurstilgangen i økonomien. Denne inkluderer vekst i be-
folkning, realkapital og naturressurser. Norge eksporterer
en stor del av sin produksjon og importerer mye av for-
bruket av varer. Forholdene i internasjonal økonomi er der-

for også viktig for utviklingen i norsk økonomi. I det følg-
ende går vi kort gjennom noen viktige forutsetninger for re-
feransebanen, som i det store og hele er de samme som ble
gjort i siste Langtidsprogram (Finansdepartementet, 1993).

Befolkningsvekst og arbeidsstyrke
Befolkningsveksten antas å avta svakt stort sett over hele
simuleringsperioden. I 2030 antas befolkningsstørrelsen å
være på litt over 4,7 millioner mot dagens nivå på 4,3 milli-
oner. Andelen eldre ventes å vokse fram mot år 2030. An-
tall personer i arbeidsfør alder øker likevel fra 2,5 til 2,7
millioner over framskrivningsperioden. Det er forutsatt at
arbeidstiden pr. sysselsatt går ned med 9 prosent fra 1990
til 2010, og at den deretter holdes konstant. Dette svarer til
en nedgang i gjennomsnittlig antall timeverk pr. sysselsatt
fra 1 400 til 1 300 pr. år. Dette er en langt svakere nedgang
enn det vi har hatt de siste tiårene. Fra dette, og det som er
sagt om veksten i arbeidsstyrken, følger det at veksten i
samlet antall timeverk er forventet å bli 5 prosent fra 1990
til 2010. Over perioden 2010-2030 reduseres antall time-
verk med om lag 1 prosent.

Petroleumssektoren
Råoljeprisen på verdensmarkedet betyr mye for norsk øko-
nomi. I beregningene er det lagt til grunn en konstant rå-
oljepris (målt i faste priser) på 130 kroner pr. fat ut fram-
skrivningsperioden. Det forutsettes en kraftig økning i ut-
vinning av petroleum fra om lag 132 millioner tonn olje-
ekvivalenter (mtoe) i 1992 til 165 mtoe i år 2000. Deretter
avtar produksjonen til 137 mtoe i år 2010 og 87 mtoe i år
2030. Produksjonen av naturgass vil øke jevnt til om lag
60 mtoe i løpet av 1990-tallet. Deretter er det antatt at
dette nivået vil holde seg ut beregningsperioden3 .

Investeringer og realkapital
Det er lagt til grunn at foretak og husholdninger vil endre
sammensetningen av sin formue noe, i retning av relativt
mindre realkapital og relativt mer finanskapital. Endringer
i befolkningssammensetningen, med en større andel pen-
sjonister etter 2010, antas å medføre oppbygging av finans-
formue fram til 2010. Videre antas det at framtidens pen-
sjonister i større grad enn dagens vil forbruke oppspart for-
mue. Med disse antakelsene er det lagt til grunn en spare-
rate i husholdningene på nær 5 prosent fram til årtusenskift-
et, men den reduseres så til vel 2 prosent mot år 2010, for
så å falle til 1,5 prosent ved slutten av beregningsperioden.

Offentlig sektor
For utviklingen i den offentlige forvaltning er det lagt til
grunn et krav om at budsjettet, vurdert over framskriv-
ningsperioden, skal gå i balanse. Dette innebærer at det
ikke er rom for økning i offentlige realinvesteringer etter
årtusenskiftet. Finansformuen i offentlig sektor faller frem

3 I Langtidsprogrammet 1994-1997 (Finansdepartementet, 1993)
er det sett nærmere på hva en økning i realprisen på råolje vil
kunne bety for vekstutsiktene i norsk økonomi framover. Be-
tydningen av petroleumsvirksomheten for norsk økonomi er
nærmere studert i blant annet Bye m.fl. (1994).
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mot årtusenskiftet, for deretter å gjenoppbygges noe i år-
ene før fallet i oljeproduksjon og de store etterkrigskullene
blir alderspensjonister. Det er derfor forutsatt at offentlig
forvaltning skal ha et moderat budsjettoverskudd i 2010,
og et mindre underskudd i 2030. Subsidiene til nærings-
livet reduseres reelt med 40 prosent fra 1992 til 2010. De
samlete utgifter til alders- og uførepensjon vil derimot
vokse med i gjennomsnitt 1,7 prosent pr. år over samme
periode, og med 1,8 prosent deretter. Dette henger igjen
sammen med befolkningsutviklingen, og spesielt antak-
elsen om antall uføre.

Teknologiske endringer
Veksten i total faktorproduktivitet, for enkelhets skyld kalt
teknisk endring, er den delen av BNP-veksten som ikke
kan tilbakeføres til økt bruk av arbeidskraft eller kapital.
Den tekniske endringen har falt historisk, fra en årlig vekst
på om lag 2 prosent pr. år på 1970-tallet til om lag 0,5 pro-
sent pr. år på 1980-tallet. Den antatte tekniske endringen i
framskrivningsperioden varierer en del for de ulike næ-
ringssektorene. I gjennomsnitt er veksten i faktorproduk-
tivitet i perioden 1989 til 2030 på om lag 1,5 prosent pr. år.

Teknologisk endring, slik den er modellert her, tillater økt
produksjon uten økt bruk av innsatsfaktorer. For eksempel
er utslipp til luft i modellen bestemt ved innsatsfaktorbruk-
en, og økt produksjon som kommer som følge av teknisk
framgang vil derfor ikke føre til økte miljøbelastninger. De
tekniske framgangsratene som benyttes i alle våre modell-
kjøringer er i gjennomsnitt satt om lag likt med hva vi har
observert historisk. Det antas med andre ord at de samme
kreftene som har ført til teknisk framgang tidligere også vil
operere i tiden framover. Disse kreftene har dels manifes-
tert seg gjennom tekniske nybrott (oppfinnelser o.l.), bedre
organisering av produksjonen (for eksempel som følge av
et høyere utdanningsnivå) og ved at hva som produseres
endrer seg over tid. Når vi i framskrivningene holder fast
ved de historiske endringsratene er det mer et uttrykk for
mangelfull kjennskap til hva som bestemmer teknisk fram-
gang samlet sett, enn en tro på at den tekniske endringen
vil skje med uendret veksttakt framover. Okt bevissthet om
miljøproblemer kan for eksempel tenkes å føre til en mer

miljøvennlig produksjon framover, uten at vi har forsøkt å
tallfeste det i modellkjøringene.

Internasjonal Økonomi
Det forutsettes en markedsvekst for norske eksportproduk-
ter på om lag 4 prosent pr. år fram til årtusenskiftet, og der-
etter en nedtrapping til en årlig vekstrate på om lag 2,5 pro-
sent. Norge antas å delta i et fritt og åpent kapitalmarked,
som fører til at kapitalavkastningen av realinvesteringer i
Norge minst må være på høyde med avkastningen etter
skatt i utlandet. Det forutsettes ikke store skatte-endringer
på kapital eller realinvesteringer, hverken her hjemme eller
i utlandet. Videre er det lagt til grunn en konsumprisvekst
på 3 prosent pr. år hos norske handelspartnere, og at prisen
på norske importvarer vil vokse med om lag 2,5 prosent pr.
år.

Langtidsprogrammets basisalternativ
Referansebanen svarer i store trekk til Basisalternativet i
siste Langtidsprogram (Finansdepartementet, 1993). Tabell
V1 viser utviklingen i noen makroøkonomiske hovedstør-
relser i referansebanen sammen med tilsvarende historiske
tall.

Beregningene indikerer at vekstutsiktene for norsk øko-
nomi er lavere på lang sikt, sammenliknet med den histor-
iske utviklingen og den antatte utviklingen i utlandet.
Dette henger sammen med arbeidskrafttilgangen, nedtrap-
pingen av olje- og gassvirksomheten og avtagende vekst-
impulser fra andre råvarebaserte næringer.

Primærnæringenes andel av bruttoproduksjonen oppretthol-
des om lag på 1989-nivå i referansebanen. Flere produk-
sjonssektorer avtar i relativ størrelse i framskrivingsperiod-
en. Den største reduksjonen kommer i petroleumssektoren,
hvor andelen av samlet bruttoproduksjon reduseres fra om
lag 10 prosent i 1989 til om lag 4 prosent i 2030. Sektorer
som treforedling, produksjon av maskiner og utstyr, privat
tjenesteproduksjon, varehandel og samferdsel får derimot
Okt betydning i referansebanen.

Tabell V1. Utviklingen i noen makroøkonomiske hovedstørrelser. Årlig prosentvis vekst i faste priser. Nivåtall i
milliarder 1989-kroner

Disponibel realinntekt
Bruttonasjonalprodukt

Fastlands-Norge
Industri og bergverk

Eksport
Import
Privat konsum
Offentlig konsum

	4,0	 1,3 	 500 	 2,3 	 1,2 	 1029 	 106

	

4,7 	 2,5 	 623 	 1,8 	 1,1 	 1134 	 82

	

3,7 	 1,6 	 516 	 2,0 	 1,4 	 1050 	 104

	

1,5 	 0,3 	 87 	 1,6 	 1,6 	 180 	 107

	

5,4 	 5,0 	 262 	 2,1 	 1,3 	 556 	 113

	

3,4 	 2,4 	 235 	 2,9 	 1,6 	 585 	 149

	

3,6 	 1,8 	 312 	 2,5 	 1,7 	 730 	 134

	

5,3 	 3,2 	 131 	 1,6 	 0,4 	 196 	 50
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Tabell V2. Konsum i 1989 og 2030 i referansebanen.
Milliarder 1989-kroner

Prosentvis
Konsumvare 	 1989 	 2030 	 vekst

Elektrisitet 	 16 	 22 	 35
Olje til stasjonære formål 	 2 	 3 	 27
Bensin 	 15 	 18 	 22
Kjøp av bil 	 11 	 36 	 239
Offentlig transport 	 15 	 36 	 142
Matvarer 	 58 	 97 	 67
Nytelsesmidler 	 22 	 48 	 124
Andre varer 	 32 	 79 	 151
Klær og skotøy 	 22 	 58 	 161
Møbler 	 19 	 59 	 203
Bolig 	 40 	 81 	 101
Andre tjenester 	 36 	 110 	 206
Turisme utenlands 	 20 	 75 	 270
Totalt konsum 	 312 	 730 	 134

Tabell V2 viser utviklingen i de ulike konsumaktiviteter i
referansebanen. Det er sterkest vekst i utenlandsreiser og
varige forbruksgoder som biler, møbler og boliger.
Veksten i energiforbruk til oppvarming i husholdningene
er derimot lav. Det samme gjelder veksten i bensinforbruk,
hvor det i referansebanen er lagt inn en meget sterk tekno-
logisk forbedring for personbilparken.

	■111111111111111111■	
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Marked for omsorg mot år 2030*
Knut Olav Oftedal

I denne artikkelen presenteres framskrivinger av arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell på grunnlag av den
nyutviklede modellen HELSEMOD. Ifølge  disse framskrivingene blir det overskudd på mange personellgrupper under
det settet av forutsetninger som er lagt til grunn. Overskuddet synes å bli mest dramatisk for audiografene, sosio-
nomene, barnevernpedagogene og vernepleierne. Det blir også for mange bioingeniorer, ergoterapeuter, he/se-
søstre, jordmødre og radiografer. Derimot blir det tilnærmet balanse mellom tilbud og etterspørsel for farmasøytene,
fysioterapeutene, hjelpepleierne, psykologene, sykepleierne og tannpleierne. Det kan imidlertid bli mangel på hjelpe-
pleiere og sykepleiere etter år 2010. Videre ser det ut til å bli en viss legemangel i hele framskrivingsperioden. Tann-
leger og ortopediingeniorer er de eneste faggruppene i HELSEMOD det blir stor mangel på i årene som kommer.
Kraftig vekst i utdanningskapasiteten innen helse- og sosialfag de senere årene bidrar sterkt til å forklare hvorfor
HELSEMOD framskriver overskudd for mange typer omsorgspersonell. Dersom kandidatproduksjonen holder seg på
1995-nivå over framskrivings-perioden, vil tilbudseffekten av voksende personellbestander dominere over den økning-
en i etterspørselen som følger av at befolkningen eldes og blir mer velstående. Andelen av helse- og sosialfaglig
personell i den totale arbeidsstyrken vil øke markert over framskrivingsperioden dersom kandidatproduksjonen
holder seg på 1995-nivå.

Bakgrunn
I Norge har vi valgt å organisere de fleste aktiviteter innen
utdanning samt helse- og sosialomsorg som del av offent-
lig sektor. Dette gjelder både administrasjon, produksjon
og finansiering av tjenestene levert av personer sysselsatt i
disse sektorene. Den høye grad av offentlig deltakelse på-
legger myndighetene et stort ansvar for planlegging og
kvalitetssikring. Innen helseomsorgen må styresmaktene
delta aktivt i beslutningsprosessene angående hvilke
behandlingstilbud som skal etableres, omfanget av de ulike
typer behandling og hvem som skal motta tjenestene.
Innen utdanningssektoren har myndighetene blant annet et
overordnet ansvar for dimensjonering av utdanningsinstitu-
sjonene, slik at kandidatproduksjonen i størst mulig grad
kan falle sammen med de personellbehov som forventes å
oppstå i de ulike deler av det norske arbeidsmarkedet.

Mange av de valg offentlige myndigheter tar vedrørende
forhold i utdanningssektoren samt helse- og sosialsektoren
har konsekvenser i lang tid etter at beslutningene er fattet.
Eksempelvis har dagens innenlandske studiekapasitet for
sykepleiere betydning for årsverkstilbudet fra norske syke-
pleiere et halvt århundre fram i tid. Likeledes vil en beslut-
ning om å etablere et nytt fagmiljø for behandling av en
type sykdom ofte ha betydning for omfanget av dette spesi-
fikke tjenestetilbudet i mange tiår etter at beslutningen er
tatt. Eksemplene indikerer at offentlige myndigheter bør
tenke langsiktig. Tidsdimensjonen i problemene bidrar tro-
lig til å øke myndighetenes behov for informasjon som

* Takk til Bodil Merethe Larsen og Nils Martin Stølen for nyttige
kommentarer.

Knut Olav Oftedal, forstekonsulent ved Seksjon for offentlig øko-
nomi ogog personmodeller. E-post: koo@ssb.no

grunnlag for planlegging av framtidig struktur og aktivitet
innen ansvarsområdene helse og utdanning.

Arbeidet med den første versjonen av en modell for fram-
skriving av arbeidsmarkedssituasjonen for helsefaglig per-
sonell ble initiert av Kirke-, utdannings- og forsknings-
departementet og Sosial- og helsedepartementet som et
samarbeidsprosjekt mellom Folkehelsa, NAVFs utred-
ningsinstitutt og Statistisk sentralbyrå i 1991 og 1992
(Stene-Larsen m.fl. 1993). Hovedgrunnen til at departe-
mentene satte igang dette arbeidet lå nettopp i et ønske om
å bedre beslutningsgrunnlaget for en del av de politiske
valg som angår helsesektoren og utdanningssektoren. Fra
og med 1995 ble modellansvaret overført til Forsknings-
avdelingen i Statistisk sentralbyrå. Både på tilbudssiden og
etterspørselssiden er modellen blitt mer nyansert enn til-
fellet var for det første modellutkastet.

HELSEMOD bygger på allerede eksisterende modeller i
Statistisk sentralbyrå. Viktigst er den demografiske modell-
en BEFREG (Rideng m.fl. 1985) som benyttes i de offisiel-
le framskrivningene av den norske befolkningen. Videre
benyttes prognoser over veksten i norsk økonomi fra den
makroøkonometriske modellen MODAG (Cappelen 1992)
som et viktig grunnlag for HELSEMOD. 1

De demografiske utviklingstrekk fra BEFREG brukes i
HELSEMOD sammen med diverse klientstatistikk til å
danne anslag på hvordan demografiske endringer slår ut i
etterspørselen etter tjenester fra helse- og sosialsektoren.

BEFREG er viktigere enn MODAG i det praktiske modellerings-
arbeidet. Inntekts- og demografikomponenten er imidlertid
noenlunde jevnbyrdige faktorer bak framskrivingen av etter-
spørselen etter de ulike tjenestene som tilbys fra helse- og
sosialsektoren. For framskrivinger på lang sikt kan det were vel
så aktuelt å basere anslagene på veksten i norsk økonomi på
framskrivinger med den generelle likevektsmodellen MSG.
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Den anslåtte økonomiske utviklingen fra MODAG brukes
til å danne en indeks for utviklingen i reelt bruttonasjonal-
produkt pr. innbygger. Denne indeksen samt forutsetninger
om hvordan økte inntekter i samfunnet isolert sett påvirker
etterspørselen etter ulike typer helseomsorg, ligger til
grunn for inntektskomponentene i etterspørselen.

I neste kapittel gir vi en oversikt over generelle trekk ved
modellen samt forutsetningene og informasjonsgrunnlaget
som modellen bygger på. Det blir vist at framskrivingene
bare må oppfattes som illustrasjoner på hva som kan inn-
treffe under gitte forutsetninger. Det fremkommer også at
disse forutsetningene neppe vil gi noen fullgod presenta-
sjon av de utviklingstrekk som vil komme for dagen etter-
hvert som årene går. I kapittel 3 gjengis fremskrivings-
resultatene. 2

Modellen
HELSEMOD kan brukes til å kaste lys over den framtidige
situasjonen på arbeidsmarkedet for 18 ulike personell-
grupper med tilknytning til helse- og sosialsektoren. Felles
for legene, tannlegene, farmasøytene og psykologene er at
medlemmene i disse gruppene har fullført et profesjons-
studium. De fleste yrkesgruppene som behandles i HELSE-
MOD har imidlertid gjennomført en 3-årig helse- eller
sosialfaglig høyskoleutdanning. Dette gjelder bioingeniør-
ene, ergoterapeutene, fysioterapeutene, ortopedi-ingeniør-
ene, radiografene, vernepleierne, sosionomene, barnevern-
pedagogene og sykepleierne. I modellen blir det skilt
mellom sykepleiere, jordmødre og helsesøstre. Vi skiller
imidlertid ikke mellom ordinære sykepleiere og spesial-
sykepleiere innen eksempelvis psykiatri eller geriatri.
Disse spesialsykepleierne inngår blant de ordinære syke-
pleierne. Audiografene og tannpleierne representerer de to
gjenstående yrkesgruppene med høyskoleutdanning som
behandles i modellen. Audiografene gjennomgår en toårig
høyskoleutdanning, mens tannpleierne gjennomgår en ett-
årig utdanning på høyskolenivå. Hjelpepleierne er den
eneste personellgruppen uten høyere utdanning i modellen.

Den relativt store gruppen personell i helse- og sosial-
sektoren uten helse- eller sosialfaglig utdanning er ikke tatt
med i denne utgaven av HELSEMOD. Dette gjelder blant
annet ufaglærte og arbeidstakere med økonomisk, admini-
strativ eller teknisk utdanning. I 1994 utførte arbeidstakere
uten én av de forannevnte utdanninger omtrent 40 prosent
av den årlige årsverksinnsatsen som ble registrert i helse-
personell-statistikken og sosialstatistikken.

Tilbudssiden og etterspørselssiden er behandlet separat i
denne første versjonen av HELSEMOD, selv om det i prak-
sis kan være avhengighet mellom tilbud og etterspørsel i
arbeidsmarkedet for helsepersonell. Likeledes er de ulike
personellgruppene behandlet hver for seg, selv om det ikke
er urimelig å anta at det eksisterer sammenhenger mellom

2 En grundigere gjennomgang av modellen samt framskrivings-
resultatene er gitt i Oftedal (1996).

tilbudet og etterspørselen for disse gruppene. I det følgen-
de beskriver vi først tilbudet og deretter etterspørselen.

Modellering av arbeidstilbudet for en yrkes-
gruppe
HELSEMOD beregner årsverkstilbudet fra en yrkesgruppe
ved å framskrive størrelsen og sammensetningen av grup-
pen, og justere disse beregnede beholdningstallene med
anslag på arbeidstilbøyeligheter og gjennomsnittlig
arbeidstid for sysselsatte personer. Det kjønns-, alders-, og
utdanningsspesifikke mønsteret i arbeidstilbudet inngår
som et sett av eksogene faktorer i HELSEMOD og består
av bearbeidete tall fra Arbeidskraftundersøkelsene (AKU).
De bearbeidete AKU-tallene er hentet fra datagrunnlaget
til mikrosimuleringsmodellen MOSART i Statistisk sentral-
byrå. Datagrunnlaget for MOSART er beskrevet i Fredrik-
sen og Spurkland (1993) og Fredriksen (1993, 1995, 1996).

Den framtidige størrelsen og sammensetningen til faggrup-
pen blir beregnet med utgangspunkt i opplysninger om den
norske populasjonen med den gitte utdannelsen ved
utgangen av basisåret for modellen (1994). Utviklingen i
kjønns- og aldersspesifikke dødssannsynligeter bestemmer
frafallet. 3 De nyutdannede representerer tilveksten.

Antall nyutdannede fordelt på kjønn og alder blir beregnet
på grunnlag av et sett med eksogene faktorer. Den viktig-
ste forklaringsfaktoren er historiske norske opptakstall og
forutsetninger om framtidig opptak ved norske utdannings-
institusjoner. Det blir også gjort forutsetninger om antall
norske studenter som kvalifiserer seg i utlandet. Kjønn og
alder på nye studenter, den normerte studietiden og full-
føringsprosenten er også viktige forklaringsfaktorer.

Forutsetninger om kandidatproduksjonen
Vi forutsetter uendret innenlandsk studiekapasitet og uen-
dret antall utenlandsstudenter innen helsefagene over be-
regningsperioden (1995-2030). 4 Framskrivingene er også
gjennomført under forutsetning om at natidig og forventet
framtidig situasjon på det enkelte delmarked for helse- og
sosialfaglig personell ikke har noen betydning for tilgang-
en på studenter til det enkelte lærested. Studieplassene
fylles opp uansett, og antall norske studenter som tar helse-

3 Helsepersonell har relativt lav dødelighet. Ved å bruke befolk-
ningens dødelighet som tilnærming til dødeligheten blant helse-
og sosialpersonellet i framskrivingene, får vi for stor avgang av
helse- og sosialpersonell grunnet død. Men siden dødssannsyn-
lighetene er forholdsvis små for personer i yrkesaktiv alder,
spiller dette forholdet ikke noen stor rolle i tolkningen av fram-
skrivingsresultatene. Det er videre lagt til grunn at kjønns- og
aldersspesifikke dødssannsynligheter for helsepersonellet en-
drer seg over tid slik at vi får konsistens mellom utviklingen i
dødeligheten til helsepersonell og befolkningen som helhet
med utgangspunkt i det alternativ for befolkningsutviklingen
som blir valgt.

4 Unntak er gjort for legene og psykologene, hvor antall nye
studenter øker permanent med henholdsvis 75 og 12 pr. år fra
og med 1996 og ut framskrivingsperioden. Denne økningen må
ses i lys av bevilgninger til en slik økning i studiekapasiteten
for budsjettåret 1996.
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Tabell 1. Faktisk studentopptak samt forutsetninger om antall fremtidige studieplasser, norske studenter i utlandet
og fullføringsgrad 

Registrert studentopptak	Måltall	 Opptak i ar
	  Utenlands- Fullføringsgrad

1994 	 1995 	 1996 til 2030 	 stud.pr.ar inn- og utl.(/o)Utdanning 1990 	 1991 	 1992 	 1993

Audiografer
Barnevernsped.
Bioingeniører
Ergoterapeuter
Farmasøyter
Fysioterapeuter
Helsesøstre
Hjelpepleiere
Jordmødre
Leger
Ortopedi-ing.
Psykologer
Radiografer
Sosionomer
Sykepleiere
Tannleger
Tannpleiere
Vernepleiere

	20	 20 	 20 	 20 	 21 	 20 	 20 	 0 	 95

	

220 	 306 	 620 	 547 	 542 	 648 	 648 	 0 	 76

	

186 	 194 	 213 	 206 	 236 	 239 	 239 	 0 	 90

	

80 	 144 	 146 	 178 	 178 	 178 	 178 	 0 	 81

	

55 	 55 	 55 	 55 	 70 	 70 	 70 	 0 	 95

	

184 	 220 	 254 	 262 	 271 	 303 	 303 	 100 	 90

	

181 	 185 	 185 	 185 	 0 	 100

	

3520 	 3520 	 3520 	 0 	 90

	

.. 	 .. 	 .. 	 105 	 105 	 105 	 0 	 100

	

310 	 345 	 346 	 417 	 421 	 416 	 491 	 100 	 100

	

4 	 4 	 4 	 4 	 4 	 4 	 4 	 0 	 100

	

112 	 134 	 144 	 148 	 164 	 208 	 220 	 0 	 80

	

84 	 95 	 96 	 105 	 114 	 124 	 124 	 0 	 85

	

353 	 367 	 513 	 620 	 622 	 727 	 727 	 0 	 85

	

2519 	 2768 	 3125 	 3194 	 3346 	 3565 	 3565 	 60 	 87

	

99 	 104 	 109 	 111 	 110 	 105 	 105 	 0 	 66

	

- 	 .. 	 -

	

45 	 57 	 57 	 57 	 0 	 80

	

300 	 535 	 587	 512 	 523 	 584 	 584 	 0 	 81

faglig utdannelse i utlandet påvirkes ikke av forventninger
om framtidig arbeidssituasjon i hjemlandet. Videre antas
det at alle nordmenn som tar helsefaglig utdanning i utland-
et vender tilbake til Norge, uavhengig av deres eventuelle
forventninger om eksempelvis utviklingen i reallønn og
ledighet i hjemlandet. Kjønns- og aldersfordeling blant nye
studenter innen helsefagene forutsettes uendret og lik for-
delingen vi observerte i 1994 over hele framskrivings-
perioden.

Det legges også til grunn at myndighetene ikke setter i
verk tiltak for å dempe eventuelle forventede framtidige
mistilpasninger mellom tilbudt og etterspurt personell for
den enkelte yrkesgruppe i helse- og sosialvesenet.

I tabell 1 gjengir vi yrkesspesifikke data for innenlandsk
studiekapasitet over perioden 1990-1995, samt den kon-
stante studiekapasiteten som forutsettes for årene 1996-
2030. Vi gjengir også forutsetningene om antall norske
studenter som begynner på et gitt helsefaglig studium i ut-
landet i løpet av et år. Videre oppgir vi de fullførings-
prosentene vi bruker i modellen.

Forutsetninger om yrkesdeltakelse
HELSEMOD benytter noen av estimatene på yrkesdeltak-
else og gjennomsnittlig timeverksinnsats for sysselsatte
som legges til grunn ved simuleringer av mikrosimulerings-
modellen MOSART. 5 Det kjønns- og aldersspesifikke
mønsteret i yrkesdeltakingen for legene, tannlegene, farma-
søytene og psykologene blir beregnet ut fra et gjennom-
snitt av kjønns- og aldersspesifikke sysselsettingsdata for
jurister, sivilingeniører, leger og tannleger. Vi trekker inn
juristene og sivilingeniørene for å få nok informasjon til å

5 MOSART har imidlertid en grovere yrkesinndeling enn den vi
opererer med i HELSEMOD.

beregne tilpasningen til yrkeslivet fordelt på kjønn og
alder. Denne tilnærmingen er lagt til grunn både for opplys-
ningene om andelen sysselsatte og for å få et estimat på
gjennomsnittlig arbeidstilbud fordelt på kjønn og alder for
de sysselsatte. 6 Videre velger vi, med unntak for legene,
tannlegene, farmasøytene og psykologene, å benytte jobb-
sannsynligheter og gjennomsnittlig antall utførte timeverk
for mannlige ingeniører når årsverkstilbudet fra de øvrige
mannlige personellgruppene blir beregnet i HELSEMOD.
Med unntak for leger, tannleger, farmasøyter, psykologer
og hjelpepleiere, benyttes observert jobbsannsynlighet og
gjennomsnittlig timeverksinnsats for kvinnelige syke-
pleiere når vi beregner årsverksinnsatsen til kvinnelig fag-
personell i HELSEMOD. Årsverksinnsatsen for kvinnelige
hjelpepleiere regnes ut på grunnlag av sysselsettingstall for
528 kvinnelige hjelpepleiere.

Arbeidstilbudet fra helsepersonell med utenlandsk stats-
borgerskap blir satt lik null i beregningene. Årsaken er at
det råder stor usikkerhet omkring antallet og mønsteret i
yrkesdeltakingen for de ulike typer utenlandsk fag-
personell. Ved vurdering av simuleringene, må en forsøke
å danne seg et bilde av hvordan denne utelatte gruppen av
arbeidstakere kan tenkes å påvirke sluttresultatet. 7

6 Normalarbeidstiden forutsettes uendret over simulerings-
perioden. Vi definerer et årsverk slik at det utgjør 35 timeverk
pr. uke for alle yrkesgruppene.

7 Det er ønskelig at informasjonsinnhenting og oppdaterings-
rutiner i Helsepersonellregisteret blir utviklet slik at vi får tro-
verdige tall for bestanden av helsefaglig personell med uten-
landsk statsborgerskap som jobber i Norge. Mangel på opplys-
ninger om helsefaglig personell med utenlandsk statsborger-
skap er en svakhet ved vårt opplegg. Dette gjelder særlig på
kort sikt. PA lengre sikt vil andre forutsetninger ha større betyd-
ning for resultatene.
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Modellering av etterspørselen etter en yrkes-
gruppe
I HELSEMOD er helse- og sosialsektoren delt inn i 14
ulike aktivitetsområder samt en samlepost, "Sektor 2", for
sysselsatt personell som faller utenfor disse aktivitetsom-
rådene. De 14 aktivitetsområdene er: Somatiske institusjon-
er, psykiatriske institusjoner for barn, psykiatriske institu-
sjoner for voksne, institusjoner for eldre, boliger for eldre
og funksjonshemmede, hjemmetjenester i kommunehelse-
tjenesten, allmennlegetjenesten, fysioterapitjenesten i
kommunene, tannhelsetjenesten, skole- og helsestasjons-
tjenesten, jordmortjenesten, barnevern, økonomisk sosial-
hjelp og institusjoner for rusmiddelmisbrukere.

Vi tenker oss to hovedfaktorer bak etterspørselen etter
tjenester fra den enkelte personellgruppe i HELSEMOD.
Den ene faktoren er "kundegrunnlaget". Befolkningens
størrelse og kjønns- og aldersmessige sammensetting samt
kjønns- og aldersspesifikt sykdomsbilde utgjør dette grunn-
laget. Den andre hovedfaktoren er "inntektsgrunnlaget".
Inntektsgrunnlaget er det økonomiske aktivitetsnivået målt
som bruttonasjonalprodukt pr. innbygger i faste priser.

Den demografiske modellen BEFREG (Rideng m.fl. 1985)
ligger til grunn for utregning av etterspørselsendringer som
skyldes utviklingen i de demografiske forhold. Fra BEFREG
kommer de offisielle befolkningsframskrivingene. Et fram-
skrivingsalternativ for befolkningen sammenholdes med
kjønns- og aldersspesifikke bruksmønstre ved de ulike ak-
tivitetsområdene i HELSEMOD. På grunnlag av registrerte
bruksmønstre og en offisiell befolkningsfremskriving blir
det for hvert aktivitetsområde dannet en indeks for vekst i
personellbehov som følge av demografiske endringer.

I tillegg til demografi-indeksene blir det for hvert
aktivitetsområde dannet en indeks som skal fange opp
hvordan økt reelt inntektsnivå pr. innbygger slår ut i økt
etterspørsel etter tjenester fra personell som jobber i det
aktuelle aktivitetsområdet. Befolkningens størrelse og
sammensetning holdes konstant i disse beregningene. "Inn-
tektsindeksene" viser prosentvis økning i personelletter-
spørselen som følger av økt inntekt pr. innbygger ved et
gitt pasientgrunnlag og eksogene inntektselastisiteter.

Etterspørselen etter en gitt faggruppe i et gitt aktivitetsom-
råde blir beregnet ved å multiplisere faggruppens registrer-
te årsverksinnsats i basisåret i det gitte aktivitetsområdet
med produktet av demografi- og inntektsindeksen for dette
aktivitetsområdet. Etterspørselen etter faggruppen i Sektor
2 blir beregnet på tilsvarende måte. Til slutt blir de 15 del-
komponentene i etterspørselen etter faggruppen summert,
og vi får den totale etterspørselen etter arbeidskraft fra fag-
gruppen målt i antall årsverk.

Det er viktig å være klar over at vi i HELSEMOD forut-
setter at arbeidsmarkedet "balanserer" for alle faggruppene
i basisåret. 8 Vi antar med andre ord at det med hensyn til

8 En viss ulikevekt er imidlertid representert ved de observerte
ledige stillingene for de ulike yrkesgruppene i basisåret.

den enkelte gruppen hverken er noe betydelig tilbudsover-
skudd eller etterspørselsoverskudd i dette året. Konkret
bruker vi observert årsverksinnsats samt antall registrert
ledige stillinger fra helsepersonellstatistikken og sosial-
statistikken for 1994 til å anslå samlet etterspørsel etter
yrkesgruppen fra helse- og sosialsektoren i basisåret. Der-
som HELSEMOD gir et høyere årsverkstilbud fra fag-
gruppen enn etterspørselen fra helse- og sosialsektoren i
basisåret, antas dette "overskuddstilbudet" å bli fanget opp
av utdanningsspesifikk etterspørsel i Sektor 2. 9

Forutsetninger om demografiske forhold
Vi benytter Statistisk sentralbyrås offisielle mellomalter-
nativ for framskriving av folkemengden (Statistisk sentral-
byrå 1994). Dette alternativet innebærer blant annet at
gjennomsnittlig antall barn pr. kvinne født i 1980 eller
senere er 1,88, at forventet levealder for menn og kvinner i
år 2050 er på henholdsvis 79 og 84,5 år og at nettoinnvand-
ringen er på 8000 personer pr. år. Det antas at sykdoms-
bildet og kjønns- og aldersspesifikt behov for medisinsk og
sosial hjelp holder seg konstant over framskrivingsperio-
den, og i samsvar med det monster vi har observert de
senere år.

Forutsetninger om institusjonelle forhold
Det forutsettes at helsevesenet og sosialsektoren ikke gjen-
nomgår organisatoriske eller institusjonelle endringer som
har vesentlig betydning for personellsituasjonen i årene
som kommer. I framskrivingene "fryses" det institusjon-
elle "øyeblikksbildet" vi observerte i 1994. Dette betyr at
offentlig sektor står som arbeidsgiver for hovedtyngden av
helse- og sosialfaglig personell over hele framskrivings-
perioden. Også når det gjelder arbeidsfordelingen mellom
yrkesgruppene og arbeidsoppgavene innen et enkelt aktivi-
tetsområde i helsesektoren forutsetter vi "status quo". Vi
antar eksempelvis at prosentvis andel av sykepleiere i for-
hold til leger og hjelpepleiere i de somatiske institusjonene
holder seg konstant over hele framskrivingsperioden.

Forutsetninger om inntektseffekten i etterspørselen
Det blir forutsatt at aktivitetsnivået i økonomien følger den
banen som blir representert ved referansebanen til
MODAG pr. 14.02.95. En bane som er nært beslektet med
denne banen er beskrevet i Cappelen og Rolland (1995).
Det blir videre forutsatt at én prosent økning i realverdien
av BNP pr. innbygger medfører én prosent økning i reell
ressursbruk pr. klient i alle de 14 aktivitetsområdene i
helse- og sosialsektoren som inngår i HELSEMOD.

9 Når vi legger til grunn at de enkelte delmarked for helse- og
sosialfaglig personell balanserer i basisåret, betyr dette blant
annet at vi tar utgangspunkt i en situasjon hvor vi kan se bort
fra "latente" stillinger for personellgruppene. Dersom antall
latente arbeidsplasser for en yrkesgruppe er stort i forhold til
den beregnete årsverksinnsatsen i basisåret, kan analyseresul-
tatene vise seg å bli misvisende. Med latente arbeidsplasser
mener vi i denne sammenhengen utdanningsspesifikke stilling-
er som ville vært opprettet dersom det historiske årsverkstil-
budet fra personell med den gitte utdannelsen hadde vært
store. Disse latente stillingene vil ikke fanges opp av statistikk
over ledige utdanningsspesifikke stillinger.

25



Marked for omsorg mot år 2030 	 økonomiske analyser 8/96

Forutsetningen om hvordan etterspørselen etter tjenester
fra de ulike aktivitetsområdene i helsesektoren påvirkes av
vekst i norsk økonomi, er viktige for nivået på etterspør-
selen etter de ulike personellkategorier i modellen. Det er
åpenbart at dette er en svært forenklet beskrivelse. Størrel-
sen på inntektselastisitetene har hverken teoretisk eller øko-
nometrisk begrunnelse, men bygger på en forutsetning om
at andelen av offentlig sektors produksjon i forhold til
BNP pr. innbygger vil holde seg konstant over tid og lik
forholdstallet i 1994. Forutsetningen innebærer imidlertid
at en stadig større andel av de totale sysselsettingen vil
komme til å arbeide innen helse- og sosialsektoren fram
mot år 2030.

Resultatene

Tabell 2 gir en grov skisse av etterspørselsveksten som er
beregnet for de ulike gruppene, samt den beregnede etter-
spørselen etter helsepersonell i 1995. Sysselsettingen for-
ventes å øke for alle faggruppene over framskrivings-
perioden. Etterspørselsveksten er anslått til å bli sterkest
for hjelpepleiere, sykepleiere, vernepleiere, ergoterapeuter
og ortopedi-ingeniører. For disse gruppene viser fram-
skrivingene at behovet for arbeidskraft kan bli mer enn for-
doblet fram til år 2030. Den spesielt store økningen i etter-
spørselen etter disse gruppene skyldes i hovedsak
Økningen i antall eldre samt at disse faggruppene er mye
brukt i omsorgen for eldre pasienter.

Personellveksten større enn veksten i etterspørselen
Til tross for sterk vekst i etterspørselen etter fagpersonell i
helse- og sosialsektoren de kommende årene, viser fram-

Tabell 2. Prosentvis økning i etterspørselen etter arbeids-
kraft fra ulike faggrupper i forhold til beregnet
årsverksetterspørsel i 1995

Faggruppe 	 Beregnet nivå 	 Prosentvis økning i antall

	

på etter- 	 etterspurte årsverkf ra

	

sporselen 	 1995-nivå
i 1995

	

(tusenårsverk)årsverk) 	 2000 2010 2020 2030

Audiografer 	 0,1 	 11 	 27 	 44 	 62
Barnevernspedagoger 	 2,2 	 13 	 24 	 31 	 47
Bioingeniører 	 2,7 	 10 	 27 	 52 	 79
Ergoterapeuter 	 1,3 	 15 	 40 	 65 	 108
Farmasøyter 	 1,0 	 11 	 27 	 44 	 62
Fysioterapeuter 	 4,9 	 12 	 31 	 53 	 74
Helsesøstre 	 1,9 	 13 	 24 	 33 	 49
Hjelpepleiere 	 50,1 	 16 	 42 	 67 	 114
Jordmødre 	 1,3 	 6 	 10 	 27 	 38
Leger 	 11,8 	 11 	 27 	 49 	 71
Ortopedi-ingeniører 	 0,1 	 20 	 57 	 88 	 156
Psykologer 	 2,5 	 11 	 26 	 43 	 60
Radiografer 	 1,0 	 10 	 27 	 52 	 79
Sosionomer 	 2,9 	 11 	 27 	 44 	 62
Sykepleiere 	 46,8 	 13 	 36 	 61 	 100
Tannleger 	 4,1 	 12 	 28 	 43 	 59
Tannpleiere 	 0,5 	 12 	 28 	 43 	 59
Vernepleiere 	 2,9 	 17 	 47 	 73 	 126

skrivingene med HELSEMOD at det blir overskudd på
mange typer personell. Dette skyldes hovedsakelig den
kraftige veksten i utdanningskapasiteten innen helse- og
sosialfag de senere årene. Under forutsetning om at kandi-
datproduksjonen holder seg på 1995-nivå, vil årsverkstil-
budet fra audiografer, barnevernspedagoger og sosionomer
bli femdoblet over framslu-ivingsperioden. Med denne for-
utsetningen vil det potensielle arbeidstilbudet fra ergo-
terapeutene, radiografene og bioingeniørene bli tre til fire
ganger så stort, mens vi får dobling i tilbudet fra farmasøyt-
ene, fysioterapeutene, helsesøstrene, jordmødrene, psyko-
logene og tannpleierne. Med unntak for tannlegene og orto-
pedi-ingeniørene blir det beregnet en markert økning i An-
verkstilbudet også fra de øvrige gruppene som inngår i ana-
lysen.

Tabell 3 viser det framtidige personelloverskuddet under
de forutsetningene som er gjort. Overskuddet blir beregnet
som differansen mellom antall tilbudte og antall etterspurte
årsverk. Til sammenligning er nivået på den beregnede års-
verksinnsatsen i 1995 gjengitt i første kolonne av tabellen.

Når vi tolker resultatene gjengitt i tabell 3, er det viktig å
være klar over at justeringsmekanismer som kan bidra til å
dempe mistilpasningene i arbeidsmarkedet, ikke er inklu-
dert i modellen. Eksempelvis er det rimelig at færre unge
søker til fag hvor framtidsutsiktene er dårlige. Videre vil
myndighetene sannsynligvis endre opptakspraksis ut fra
observert eller forventet situasjon på arbeidsmarkedet for
de aktuelle gruppene. Denne type utelatte mekanismer i
HELSEMOD bidrar til at framskrivingsresultatene over-
vurderer mistilpasningsproblemene. 10

Under det settet av forutsetninger som er lagt til grunn er
det beregnet et overskudd på mange personellgrupper i år-
ene som kommer. Det relative overskuddet synes å bli
mest dramatisk for audiografene, barnevernspedagogene,
sosionomene og vernepleierne. Framskrivingene viser at
det på sikt også blir for mange bioingeniører, ergoterapeut-
er, fysioterapeuter, helsesøstre, jordmødre og radiografer.
Videre ser vi av tabellen at det frem mot 2010 blir tilnær-
met balanse mellom tilbud og etterspørsel for farmasøyt-
ene, hjelpepleierne, psykologene, sykepleierne og tann-
pleierne. For hjelpepleierne og sykepleierne beregner
modellen underskudd mot slutten av framskrivingsperiod-
en. Dette skyldes i hovedsak den forventede økningen i
pleietrengende eldre fra om lag år 2010 og utover.

Tannleger og ortopedi-ingeniører er de eneste faggruppene
det ser ut til å bli stor mangel på i årene som kommer når
vi sammenligner underskuddet av disse gruppene med den
beregnede årsverksetterspørselen i 1995. En viss lege-
mangel synes å vedvare over framskrivingsperioden.

10 En annen begrensning i framskrivingene er at forholdet
mellom de ulike personellgruppene antas å holde seg konstant
innen hvert av de 14 arbeidsområdene. En vridning mellom
personellgruppene kan ha betydning for resultatene.
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Tabell 3. Personelloverskudd (+) og -underskudd(-) over framskrivingsperioden for de enkelte utdanningsgruppene
(tusen årsverk)

Beregnet årsverks-
tilbud i 1995

Utdanning 	 (tusen årsverk)

Audiografer 	 0,1
Barnevernped. 	 2,1
Bioingeniører 	 2,1
Ergoterapeuter 	 0,9
Farmasøyter 	 1,0
Fysioterapeuter 	 4,7
Helsesøstre 	 1,8
Hjelpepleiere 	 50,1
Jordmødre 	 1,3
Leger 	 11,3
Ortopedi-ing. 	 0,1
Psykologer 	 2,3
Radiografer 	 0,8
Sosionomer 	 2,8
Sykepleiere 	 44,1
Tannleger 	 3,9
Tannpleiere 	 0,5
Vernepleiere 	 2,5

	1995	 2000 	 2005

	

0,0
	

0,1
	

0,1
	-0,1

	
1,3
	

3,0
	-0,6

	
0,0
	

0,6
	-0,4

	
0,0
	

0,4
	0,0

	
0,0
	

0,0
	-0,3

	
0,3
	

1,0
	-0,1

	
0,2
	

0,6
	-1,9	 -2,2 	 -3,2
	-0,1

	
0,1
	

0,4
	-0,5	 -0,6 	 -0,1
	0,0	 -0,0 	 -0,0
	-0,1	 -0,1

	
0,3

	-0,2
	

0,2
	

0,6
	-0,1

	
1,7
	

3,7
	-2,7	 -1,2

	
2,1

	-0,2	 -0,9 	 -1,5
	0,0

	
0,1
	

0,2
	-0,4

	
0,8
	

2,2

2010 2015 2020 2025 2030

0,2 0,2 0,3 0,3 0,4
4,6 6,1 7,2 8,0 8,5
1,1 1,4 1,6 1,4 1,4
0,8 1,1 1,4 1,5 1,4
0,1 0,1 0,2 0,3 0,3
1,2 1,4 1,4 1,4 1,5
0,9 1,1 1,1 1,0 0,8

-7,0 -12,8 -17,7 -27,9 -41,8
0,5 0,6 0,6 0,5 0,5

-0,1 -0,8 -1,4 -1,9 -2,2
-0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
0,4 0,5 0,5 0,6 0,8
0,9 1,2 1,4 1,6 1,6
5,5 7,1 8,6 9,5 10,2
1,8 0,1 -2,8 -9,1 -17,7

-2,1 -2,8 -3,3 -3,9 -4,3
0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
3,4 4,4 5,2 5,4 5,0

Personelloverskudd(+) (tusen årsverk)

Økt andel av arbeidsstyrken har helsefaglig
utdanning
Forutsetningen om at kandidatproduksjonen i årene som
kommer holder seg på 1995-nivå har implikasjoner for
sammensetningen av den framtidige arbeidsstyrken. Øken-
de bestander av helse- og sosialfaglig personell fører til at
andelen av arbeidsstyrken med denne typen utdanning
Øker. For å belyse dette, har vi beregnet antallet kvinner og
menn i arbeidsstyrken som har fullført én av de 18 utdan-
ningene som inngår i HELSEMOD samt den totale arbeids-
styrken over framskrivingsperioden. Anslag på den totale
arbeidsstyrken over framskrivingsperioden er hentet fra en
MOSART-simulering datert 9. mai 1996.

Figur 1 viser hvor stor andel de 18 faggruppene vil utgjøre
av den totale arbeidsstyrken dersom forutsetningene til
grunn for tilbudssiden i HELSEMOD blir i tråd med den

Figur 1. Den helse- og sosialfaglige arbeidsstyrken som
andel av total arbeidsstyrke fram mot år 2030

Ar

faktiske utviklingen over framskrivingsperioden. Figuren
viser også andelen av henholdsvis den kvinnelige og den
mannlige arbeidsstyrken som vil ha en av de 18 typene
helse- eller sosialfaglig utdanning fram mot år 2030.

De 18 yrkesgruppene i HELSEMOD utgjorde omtrent 7,6
prosent av den totale arbeidsstyrken i 1995. Vi ser at under
våre forutsetninger om framtidig kandidatproduksjon, vil
denne andelen stige jevnt over hele framskrivingsperioden.
I år 2007 vil i overkant av 10 prosent av arbeidsstyrken ha
fullført én av de 18 utdanningene som omhandles i
HELSEMOD. For året 2030 beregner vi at denne andelen
er steget til 12 prosent. Tilsvarende hadde omtrent 14 pro-
sent av den kvinnelige arbeidsstyrken fullført én av de 18
utdanningene i 1995. Vi ser av figur 3 at også denne andel-
en stiger uavbrutt over framskrivingsperioden. I år 2030
har andelen kvinner med en av de forannevnte helse- og
sosialfaglige utdanninger økt til 21 prosent ifølge våre be-
regninger. Tilsvarende ser vi at det i 1995 ble beregnet at
omtrent 2,1 prosent av den mannlige arbeidsstyrken hadde
én av de 18 typene helse- og sosialfaglig utdanning som
inngår i HELSEMOD. I år 2030 er denne andelen anslått
til å være fordoblet. Videre har vi beregnet at mennene ut-
gjorde omtrent 15 prosent av arbeidsstyrken som i 1995
hadde fullført én av de 18 utdanningene. Under de gjelden-
de forutsetninger om tilbudsiden i HELSEMOD vil ande-
len menn øke svakt over framskrivingsperioden. I år 2030
vil andelen menn med helse- eller sosialfaglig utdanning
ha steget til 18 prosent av den totale arbeidsstyrken med
denne type utdanning. Den økte andelen menn med helse-
og sosialfaglig utdanning må ses i lys av at andelen mann-
lige studenter innen helse- og sosialfag er større nå enn tid-
ligere. Utslagene blir imidlertid dempet av en markert
aning i andelen kvinnelige leger og tannleger over fram-
skrivingsperioden.
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Utviklingen på arbeidsmarkedet målt ved
brutto- og nettoendringer*
Mette Lund og Alf Torstensen

Denne artikkelen presenterer tall for personers bevegelser i og utenfor arbeidsmarkedet mellom 1993 og 1994.
Dette presenteres ved hjelp av et nytt datagrunnlag i Statistisk sentralbyrå, det såkalte System for persondata. Data-
grunnlaget gir muligheter til å folge individer mellom ulike statuser mellom forskjellige tidspunkt, definert som brutto-
endringer. Artikkelen viser hvordan tall for bruttoendring utdyper det bildet man får av bevegelser på arbeidsmarked-
et ved endringstall i den tradisjonelle statistikken. Som eksempel på bruk av datamaterialet viser vi hvordan beveg-
elser i arbeidsmarkedet varierer etter utdanning. Resultatene viser blant annet at andelen som er sysselsatt både i
1993 og 1994 oker med utdanningsnivå.

Innledning
Tradisjonelt måles utviklingen på arbeidsmarkedet ved
endringer i nivåtall (nettoendringer). For eksempel var
tallet på arbeidsledige i følge Arbeidskraftsundersøkelsen
(AKU) 127 000 i 1993 og 116 000 i 1994, altså en ned-
gang på 11 000 (Statistisk sentralbyrå 1995). Sysselsetting-
en steg i samme periode med 31 000 personer. Ved et over-
fladisk blikk på tallene kan en forledes til å tro at av de
127 000 arbeidsledige i 1993 hadde 11 000 fått arbeid i
1994, mens 116 000 fortsatt var ledige. Endringer mellom
nivåtall kan imidlertid ikke brukes til å si om endringene
på personnivå (bruttoendringer) 1 . Ved bruttoendringer får
vi målt bevegelser i og utenfor arbeidsmarkedet for indivi-
der eller grupper. For eksempel indikerer tall fra AKU at
av de arbeidsledige i 1993 var det bare om lag 30 prosent
som også var ledige året etter. Nivåtallet på arbeidsledige i
1994 vil foruten personer som var ledige også bestå av per-
soner som var sysselsatte, under utdanning, hjemmearbei-
dende o.l. i 1993. Samtidig vil en del av de arbeidsledige i
1993 ha blitt sysselsatt, ha gått til utdanning o.l. i 1994.

På grunn av målefeil, frafall og at en del strømmer er små,
antas kvaliteten og presisjonen i bruttoendringstall fra
AKU å være problematisk. Statistisk sentralbyrå har derfor
med økonomisk støtte fra sentrale brukere2 utviklet stati-
stikk over bruttoendringer basert på data fra administrative
registre. Datagrunnlaget er utviklet innen rammen av det
som omtales som System for persondata. Hovedsiktemålet

* Takk til Helge Nome Næsheim og Morten Kjelsrud for nyttige
kommentarer til tidligere utkast.

Når det gjelder begrepene for å studere bevegelser i statuser
mellom to ulike tidspunkt, bruker vi brutto- og nettoendringer
og brutto- og nettostrømmer synonymt.

2 Finans- og tolldepartementet, Kommunal- og arbeidsdepartemen-
tet og Sosial- og helsedepartementet.

Mette Lund, førstekonsulent ved Seksjon for arbeidsmarkeds-
statistikk. E-post: mlu@ssb.no
Alf Torstensen, førstekonsulent ved Seksjon for arbeidsmarkeds-
statistikk fram til 31.12.96. E-post: alt@ssb.no

med denne artikkelen er å presentere dette nye datagrunn-
laget.

Vi vil først presentere begreper og annen teknisk informa-
sjon. Dette knyttes opp til en tabell for årene 1993 og 1994
der vi sammenligner netto- og bruttoendringer. Deretter
viser vi noen eksempler på bruk av dataene til å beskrive
bruttoendringer i arbeidsmarkedet. Vi tar utgangspunkt i
personer som i november 1993 er sysselsatte, registrerte
arbeidsledige og på arbeidsmarkedstiltak og undersøker
hvordan forskjeller i status i november 1994 varierer med
utdanningsnivå, kjønn og alder.

Datagrunnlag og datakvalitet

I utgangspunktet omfatter datamaterialet alle personer i
alderen 16-74 år som er registrert bosatt i Norge per
november hvert år. Disse personene er fordelt etter ulik
status/inntektskilde. For enkelthets skyld vil vi videre i
artikkelen anvende begrepet "status". Informasjon om
disse statusene har vi fått fra en rekke administrative
registre, der enheten er person definert ved fødselsnum-
mer. Vi presenterer her en inndeling i 8 statusgrupper:

• Sysselsatt
• Registrert arbeidsledig
• Arbeidsmarkedstiltak (sysselsettingstiltak og attførings-

tiltak)
• Under utdanning (ordinær utdanning og opplærings-

tiltak)
• Alderspensjonist
• Andre trygdede
• Sosialhjelpsmottaker
• Annet

I hovedgrupperingen over består gruppen "andre trygdede"
av summen av langtidssykemeldte som ikke er sysselsatt,
uførepensjonister, etterlattepensjonister, enslige forsørgere
som mottar stønad og personer på attføring (utenom att-
føringstiltak). I vår gruppering av personer etter status har
vi en restgruppe kalt "annet". Denne gruppen omfatter i
1994 blant annet hjemmearbeidende, personer med ikke
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registrerte jobber, studenter i utlandet, vernepliktige, sivil-
arbeidere og en del medhjelpende familiearbeidere. For
1993-årgangen omfatter "annet"-gruppa også sosialhjelps-
mottakere, enslige forsørgere som mottar stønad og etter-
lattepensjonister.

Fokus i denne versjonen av System for persondata ligger
på personers forhold til arbeidsmarkedet. Dette gjør at vi
har valgt en mer detaljert spesifikasjon av status som direk-
te knytter an til folks arbeidsmarkedstilpasning enn til for
eksempel trygdeforhold. I grunnlagsmaterialet ligger en
finere oppdeling av statuser. Vi har videre valgt å fordele
personene på bare en av de 8 hovedstatusene hvert år.
Også her har vi valgt å prioritere forholdet til arbeidsmar-
kedet slik det gjøres i den ordinære arbeidsmarkedsstati-
stikken som er basert på internasjonale anbefalinger. Der-
som for eksempel en person i følge registrene er registrert
som deltids sysselsatt og fulltids student plasseres perso-
nen i hovedstatusen sysselsatt og ikke i statusen "under ut-
danning". Vi beholder imidlertid informasjonen om slike
kombinasjoner. Det gjør at man enkelt kan lage andre
grupperinger enn den som er gjort over om det er hensikts-
messig for den bruk man skal gjøre av tallene. Er man sær-
lig opptatt av ungdom vil det for eksempel være hensikts-
messig å ta ut kombinasjonen av sysselsetting og utdan-
ning som egen hovedgruppe. I denne artikkelen har vi
valgt å gruppere personer på sysselsettingstiltak sammen
med andre tiltaksdeltakere isteden for sammen med syssel-
satte som i den ordinære arbeidsmarkedstatistikken.

En del av de kombinasjonene vi får av statuser skyldes
feil/unøyaktigheter i registrene. Der hvor vi mener det er
god grunn til å anta at dette er hovedårsaken, har vi gjort
valg av status ut fra den informasjonen vi mener er mest å
stole på. Slike endringer samt at en person bare er plassert
i en hovedstatus gjør at tallene i System for persondata for
en statusgruppe ikke er de samme som i de ordinære stati-
stikkene som dekker bare en av statusene. Ved å gå ned på
mer detaljert nivå i System for persondata, kan man imid-
lertid få en god oversikt over hva som gir avvikene i for-
hold til de ordinære statistikkene. En viktig forskjell i for-
hold til AKU er at registerdataene så langt ikke fanger opp
vernepliktige og heller ikke alle kortvarige/tilfeldige
jobber. Det betyr at sysselsettingstallet ligger noe lavere
enn i AKU (ca. 7 prosent).

Data fra administrative registre antas å være godt egnet til
analyser av bruttostrømmer fordi de er totaltellinger.
Videre antas kvaliteten på målingene av strømmer mellom
institusjonelle ordninger (for eksempel arbeidsledighets-
trygd) å være svært god, siden man utnytter registre som er
etablert nettopp for å administrere disse ordningene. Det
ligger noen begrensninger i datamaterialet. For det første
er aktivitet registrert på et gitt tidspunkt (november). Et
eksempel er at en person kan være registrert som ledig i
kun en måned (på vårt uttakstidspunkt), men er sysselsatt
ellers i året. For det andre vil strømmer mellom to statuser
måles fra et tidspunkt i november 1993 til et tidspunkt i
november året etter. Personen kan ha vært innom andre
statuser i mellomtiden uten at datamaterialet viser dette. -

Tallene fra System for persondata er foreløpige i den for-
stand at det arbeides videre med hvordan data fra de ulike
registrene skal utnyttes. Særlig gjelder dette avgrensningen
av sysselsatte og håndtering av inkonsistenser mellom regi-
strene. Dette vil etter vår vurdering i hovedsak bare gi små
endringer i bruttoendringstallene. De strukturelle trekk Sys-
tem for persondata viser, vil dermed ligge fast.

Sammenligning av begrepene netto- og
bruttoendring

For enkelthets skyld vil vi i det følgende omtale statusen
"registrert arbeidsledig" som "arbeidsledige". Videre vil
tallene i de følgende avsnittene gjelde for november selv
om dette ikke står eksplisitt alle steder. I tabell 1-3 viser vi
fordelingen av personer i alderen 16-74 år i 1993 og 1994 i
de statusene som er beskrevet ovenfor.

For sysselsatte og arbeidsledige vil vi foreta en sammenlig-
ning mellom netto- og bruttoendringer. For hele befolknin-
gen var det en nedgang i antall arbeidsledige på 9,3 pro-
sent fra november 1993 til november 1994. I absolutte tall
utgjør nedgangen 8 915 personer. For sysselsatte, vu det
en økning i nivåtallet på 2,0 prosent, eller 36 792 personer
mellom 1993 og 1994 (tabell 1).

Som tidligere nevnt viser nettotallene endringer i nivåtallet
fra et tidspunkt til et annet. Nettotallene sier for eksempel
ikke noe om hvor mange nye som ble arbeidsledig i 1994
og hvor mange som gikk ut av arbeidsledighet mellom
1993 og 1994. Nettotallene viser heller ikke hvem som
gikk videre til arbeidsledighet fra 1993 til 1994 og ikke
hvilke statuser de nye arbeidsledige i 1994 kom fra i 1993.
Hvordan denne nedgangen i arbeidsledigheten absorberes
vises ved hjelp av bruttotall. Nedgangen i antall arbeidsle-
dige fra 1993 til 1994, viser at det var flere som gikk ut av
arbeidsledighet mellom 1993 og 1994 enn det som gikk
inn i arbeidsledighet i 1994.

Tabell 1. Personer i aldersgruppen 16-74 år etter status
i november 1993 og november 1994 målt i
nettotall

Netto- 	 Netto-
1993 	 1994 	 endring 	 endring

1993-1994 1993-1994
i prosent

Sysselsatt 	 1 826 238 18 63 030 	 36 792 	 2
Arbeidsmarkedstiltak 	 38 519 	 38 618 	 99 	 0,3
Registrert arbeidsledig 95 883 	 86 968 	 -8 915 	 -9,3
Utdanning 	 296 240 	 289 003 	 -7 237 	 -2,4
Andre trygder 	 227 546 	 253 908 	 26 362 	 11,6
Sosialhjelp 	 20 792 	 - 	 -
Alderspensjon 	 274 276 	 273 302 	 -974 	 -0,4
Annet 	 363 144 	 306 712 	-56432 	-15,5

Kilde: Foreløpig versjon av System for persondata
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Tabell 2. Personer i alderen 16-74 år. Utstrømning fra statuser i november 1993. Prosent og nivå for totaltall i 1993

Status i november1994

Ikke regi-
	Arbeids-	 Registrert

	
strert i popu-

Status i november 	 Syssel- markeds- 	 arbeids- 	 Ut- 	 Andre
	

Sosial- 	 Alders-
	

lasjonen
	

Nivå i
1993 	 satt 	 tiltak 	 ledig danning

	
trygder
	

hjelp 	 pensjon
	

Annet 	 i 1994
	

I alt 	 1993

Sysselsatt
Arbeidsmarkedstiltak
Registrert arbeidsledig
Utdanning
Andre trygder
Alderspensjon
Annet
Ikke registrert i
populasjonen i 1993

	89,8	 0,4 	 1,4 	 1,8

	

32,2 	 31,3 	 13,8 	 6,1

	

31,1 	 8,2 	 27,4 	 9,9

	

23,8 	 1,7 	 3,7 	 56,9

	

3,0 	 1,1 	 0,6 	 1,6

	

0,8 	 0,0 	 0,0 	 0,0

	

24,5 	 1,2 	 4,6 	 7,0

	

17,6 	 0,2 	 1,2 	 62,4

	

1,3
	

0,1
	

0,7
	

4,1
	

0,5
	

100,0 1 826 238

	

5,2
	

1,3
	

0,2
	

9,5
	

0,5
	

100,0 	 38 519

	

3,9
	

2,9
	

1,5
	

14,5
	

0,7
	

100,0 	 95 883

	

2,1
	

0,8
	

0,0
	

10,7
	

0,4
	

100,0 	 296 240

	

82,8
	

0,5
	

6,5
	

2,3
	

1,7
	

100,0 	 227 546

	

0,0
	

0,0
	

85,4
	

0,2
	

13,7
	

100,0 	 274 276

	

8,4
	

3,1
	

2,8
	

45,7
	

2,7
	

100,0 	 363 144

	

0,7 	 2,2 	 0,2 	 15,6 	 100,0 	 73 429

Kilde: Foreløpig versjon av System for persondata.

Tabell 3. Personer i alderen 16 -74 år. Innstrømning til statuser i november 1994. Prosent og nivå for totaltall i 1994

Status i november1994

	Arbeids-	 Registrert
	

Ikke regi-
Status i november 	 Syssel- 	 markeds- 	 arbeids- 	 Ut- 	 Andre

	
Sosial- 	 Alders- 	 stret i popula-

1993 	 satt
	

tiltak 	 ledig
	

danning
	

trygder
	

hjelp 	 pensjon
	

Annet 	 sjonen i 1994

0,2
100,0

Sysselsatt
Arbeidsmarkedstiltak
Registrert arbeidsledig
Utdanning
Andre trygder
Alderspensjon
Annet
Ikke registrert i
populasjonen i 1993
I alt

17,0
31,3
20,4
12,7
6,7
0,0

11,5

	

0,3 	 1,0 	 15,9

	

100,0 	 100,0 	 100,0

4,5
0,0
0,5
0,0
5,4

85,7
3,8

	

7,6 	 0,0

	

100,0 	 100,0

	

24,2
	

15,4

	

1,2
	

0,3

	

4,5
	

1,0

	

10,4
	

2,0

	

1,7
	

6,1

	

0,2
	

59,6

	

54,1
	

15,5

3,7

	

100,0 	 100,0

88,0
0,7
1,6
3,8
0,4
0,1
4,8

0,7
100,0

	

29,5
	

11,7
	

9,0
	

7,0

	

6,1
	

0,8
	

0,8
	

2,4

	

30,2
	

3,3
	

1,5
	

13,2

	

12,5
	

58,3
	

2,4
	

11,2

	

1,6
	

1,2
	

74,2
	

5,1

	

0,0
	

0,0
	

0,0
	

0,0

	

19,1
	

8,8
	

12,0
	

53,5

Nivå i 1994 	 1 863 030 	 38 618 	 86 968 	 289 003
	

253 908 	 20 792 	 273 302 	 306 712 	 62 942

Kilde: Foreløpig versjon av System for persondata.

Utstrømning fra ledighet
Av 95 9003 arbeidsledige personer i november 1993 var
om lag 27 prosent (eller 26 300 personer) også arbeidsle-
dig i november 1994, mens om lag 31 prosent (29 800 per-
soner) skiftet status til sysselsatt og omtrent 42 prosent
(39 800 personer) gikk til andre statuser (arbeidsmarked-
stiltak, utdanning, andre trygder osv.) (tabell 2). UtstrOm-
ningen4 fra arbeidsledighet i perioden 1993 til 1994 var på
total 69 600 personer, eller om lag 73 prosent.

3 Nivåtallene er avrundet til hele hundre.
4 

Av tabell 2 ser vi at summen av personer som strømmer ut av
arbeidsledighet fås ved å summere hver enkelt status langs den
horisontale linjen. Vi summerer personer som er sysselsatt, på
arbeidsmarkedstiltak, utdanning, andre trygder, sosialhjelp,
alderspensjon, annet og ikke registrert i populasjonen i 1993.
Videre er personer som innvandret eller var nye i populasjonen
i 1994, registrert i gruppene "ikke registrert i populasjonen i
1993" , mens de som døde, gikk ut av populasjonen eller utvan-
dret i løpet av 1994 er registrert i gruppen "ikke registrert i
populasjonen i 1994".

Innstronning til arbeidsledighet
Av 87 000 personer som var arbeidsledig i november
1994, var 26 300 personer (30 prosent) også arbeidsledig i
november 1993, mens 25 600 kom fra sysselsetting (29,5
prosent). Videre kom 35 100 personer inn i arbeidsledighet
fra andre statuser (arbeidsmarkedstiltak, utdanning, andre
trygder, annet). Den totale innstrOmningen fra andre stam-
ser til arbeidsledighet mellom november 1993 og novem-
ber 1994 var på 60 700 personer (vel 70 prosent) (tabell 3).

Sammenligner vi ut- og innstromningen for arbeidsledig-
het mellom november 1993 og november 1994, ser vi at
forskjellen var på 8 900 personer, eller en nedgang på 9,3
prosent (i forhold til arbeidsledigheten i 1993). Dette ut-
gjør nettoendringen for arbeidsledighet, som tabell 1 viser.

Utstrømning fra sysselsetting
Av 1 826 200 sysselsatte personer i november 1993 var
nesten 90 prosent (eller 1 639 600 personer) også syssel-
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Figur 1. Bruttostrømmer for sysselsatte personer i alderen 16-74 år mellom november 1993 og november 1994.
Absolutte tall og prosent

Sysselsatt i november 1994
	

Sysselsatt i november 1993

Innstrømning

186 650 223 442 til sysselsatt

Utstrømning av sysselsatt

mellom november 1993
og november 1994

10,2 % 12 % i november 1994

Kilde: Foreløpig versjon av System for persondata.

satt i november 1994, mens om lag 10 prosent (186 600)
gikk til andre statuser (arbeidsledighet, arbeidsmarkedstil-
tak, utdanning osv.) i 1994 (tabell 2). Utstrømningen fra
sysselsetting i perioden november 1993 til november 1994
var altså vel 10 prosent.

Innstromning til sysselsetting
Av 1 863 000 som var sysselsatt i 1994, var 1 639 600
personer også sysselsatt i 1993, mens 223 400 personer
kom inn fra andre statuser. I prosent utgjør innstrømnin gen
til sysselsetting i november 1994 omtrent 12 prosent (tabell 3).

Innstrømningen til sysselsetting i november 1994 var på
223 400 personer, mens utstrømningen av sysselsetting
mellom november 1993 og november 1994 var på 186 600
personer. Nettoendringen for sysselsetting viser en opp-
gang på 36 800 (2 prosent i forhold til sysselsettingen i
1993).

Bruttostrømmene for sysselsatte har vi illustrert på en alter-
nativ måte gjennom figur 1. Figuren viser inn- og utstrøm-
mingen for sysselsatte personer i perioden november 1993
til november 1994.

Sammenligning av bruttostrømmene for arbeids-
ledige og sysselsatte
Som tallene viser, er sysselsatte en mer stabil status enn
arbeidsledighet fordi den relative bruttostrømmen var stør-
re for ledige sammenlignet med de sysselsatte. Likevel er
strømmene inn og ut av sysselsetting, målt i absolutte tall,
større enn strømmene inn og ut av arbeidsledighet fordi det
er langt flere sysselsatte enn arbeidsledige.

Som eksemplet ovenfor viser, gir netto- og bruttoendring
to forskjellige bilder av situasjonen på arbeidsmarkedet.
Bruttotallene gir et langt mer detaljert bilde av dynamik-
ken. Tall for nettoendring gir bare opplysninger om nivået
på sysselsatte har gått ned eller opp, men ikke hvilke beve-
gelser som har funnet sted mellom disse to årene.

Bruttoendring etter kjønn, alder og ut-
danning
I det følgende deler vi befolkningen inn etter henholdsvis
kjønn, alder og utdanningsnivå. Vi ønsker primært å sam-
menligne grupper med forskjellig utdanningsnivå. Årsaken
til dette er at vi antar at de som tar høyere utdanning inne-
har egenskaper som gjør at de i større grad lykkes på ar-
beidsmarkedet sammenlignet med andre. Andelen som i
dag tar høyere utdanning er betraktelig større enn for 20 år
siden. På midten av 70-tallet ble det årlig uteksaminert
rundt 2 700 universitets- og høgskolekandidater med høye-
re grad (hovedfagsnivå), mens tilsvarende tall for 1985 og
1994 var henholdsvis 3 400 og 4 900 kandidater (Statistisk
sentralbyrå, 1975, 1985, 1994). Vi ønsker blant annet å
fokusere på om det er de med høy utdanning som i størst
grad er vinnerne på arbeidsmarkedet, eller om utdanning
gir liten uttelling i form av sikker jobb. Ved hjelp av Statis-
tisk sentralbyrås utdanningsregister har vi fordelt person-
ene etter høyeste fullførte utdanning pr 1.10.1994 på
følgende måte:

• grunnskole	 - personer som har fullført barne-
eller ungdomsskole

• videregående skole	 - personer som har fullført all-
menn eller yrkesrettet videre-
gående skole

• universitet og høgskole- personer som har utdanning fra
universitet eller høyskole med
minst ett års varighet

Vi har videre valgt å sammenligne personer i alders-
gruppen 30-39 år med Personene i alderen 55-59 år. Bak-
grunnen for dette er at mange i den yngste aldersgruppen
står foran et langt yrkesaktivt liv med karrieremuligheter,
mens de i aldersgruppen 55-59 år i større grad ser frem
mot en pensjonstilværelse. Vi har latt være å ta med per-
soner under 30 år fordi mange av disse fortsatt er under ut-
danning. Ved å sammenligne disse gruppene håper vi blant
annet å få fram at de unge har en kompetanse som i større
grad er tilpasset dagens arbeidsmarked. I Sverige er det på-
vist at arbeidsgiverne i dag stiller høyere krav til utdanning
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og fagopplæring når de utlyser stillinger enn hva tilfelle
var i 1980 (Tholens, 1996).

I bruttoanalysen skal vi ta utgangspunkt i personer som var
sysselsatt, arbeidsledige og på arbeidsmarkedstiltak i no-
vember 1993. Disse er skilt ut som egne grupper og fordelt
etter utdanningskjennetegn som beskrevet ovenfor. Vi skal
fOlge personene fra november 1993 til november 1994 og
spesielt fokusere på bevegelser mellom de ulike statusene i
arbeidsmarkedet. I tillegg vil vi vise overganger for de som
har falt utenfor arbeidsmarkedet i 1994. Med bakgrunn i
denne problemstillingen har vi forsøkt å trekke ut de viktig-
ste bruttostrømmene. Vi finner blant annet at sysselsatte
med høy utdanning i 1993 i større grad var sysselsatt i beg-
ge årene sammenlignet med de som hadde lavere utdan-
ning. For personer i aldersgruppen 55-59 år var det mer
vanlig å være registrert som arbeidsledig både i 1993 og
1994 i forhold til den yngre aldersgruppen. Dette gjaldt
spesielt kvinner med utdanning fra videregående skole.

Sammenligning av bruttostrømmer for kvinner og
menn i alderen 30-39 år og 55-59 år
Resultatene er hentet fra figur 2 og 3. Som vist tidligere,
var mange av de som var sysselsatt i 1993 også sysselsatt i
1994. Dette gjaldt både for kvinner og menn i begge alders-
gruppene. Av de ulike utdanningsgruppene var det syssel-
satte med utdanning på høgskole-/universitetsnivå som i
størst grad var sysselsatt både i 1993 og 1994. Dette var
minst vanlig blant de som kun hadde grunnskoleutdanning.
Disse resultatene kan tyde på at det å ha høy utdanning i
seg selv øker sjansen for å beholde jobben. Den laveste an-
delen av de som var sysselsatt i begge årene fant vi blant
kvinner i alderen 30-39 år, og spesielt blant de som kun
hadde grunnskoleutdanning. Dette skyldes trolig at mange
av kvinnene i denne aldersgruppen slutter å jobbe i forbin-
delse med svangerskap. Dette bekreftes også ved at en rela-
tivt høy andel av disse gikk fra sysselsetting til statusen
"utenfor arbeidsstyrken"5 .

Bruttostrømmene gir også en indikasjon på om det er
mange med tilpasningsproblemer på arbeidsmarkedet som
beveger seg mellom de ulike ordningene som arbeids-
markedsmyndighetene har ansvar for. Disse ordningene
omfatter blant annet arbeidsmarkedstiltak og trygd til ar-
beidsledige. Formålet med myndighetenes tiltakspolitikk
er å gi personer uten arbeid en mulighet til å få erfaring fra
arbeidslivet, samt øke deres kompetansenivå. Som tidlige-
re nevnt inngår ikke personer som er på opplæringstiltak i
statusen "arbeidsmarkedstiltak". Istedenfor er disse grup-
pert sammen med de som er under utdanning. Arbeidsm-
arkedstiltakene har ofte begrenset varighet og det er derfor
grunn til å anta at personer som er registrert på arbeidsm-
arkedstiltak både i 1993 og 1994 har deltatt på flere ulike
arbeidsmarkedstiltak i løpet av perioden. Vi ser at det var
særlig personer i aldersgruppen 55-59 år med kun grunn-

5 Personer under utdanning, alderspensjonister, personer som mot-
tar andre trygder og de i statusen "annet" er personer utenfor ar-
beidsstyrken.

skoleutdanning som var på arbeidsmarkedstiltak både i
1993 og 1994. Dette gjaldt både for kvinner og menn, der
denne andelen var på om lag 50 prosent. Til sammenlig-
ning var 10 prosent av kvinnene og 21 prosent av mennene
med høgskole- /universitetsutdanning i alderen 30-39 år på
arbeidsmarkedstiltak både i 1993 og 1994.

En del av de som var på et arbeidsmarkedstiltak i 1993 var
registrert som arbeidsledige et år senere. De fleste av disse
er trolig tiltaksdeltakere som verken har fått tilbud om ny
tiltaksplass eller jobb ved tiltaksperiodens utløp. Både
blant menn og kvinner var denne overgangen mest vanlig
blant de eldste tiltaksdeltakerne og særlig for kvinner med
høgskole-/universitetsutdanning.

Resultatet av myndighetenes satsning på ordningen med
arbeidsmarkedstiltak kan vurderes gjennom hvor mange
som får seg arbeid etter en periode på arbeidsmarkedstil-
tak. Bade blant menn og kvinner, uansett utdanningsnivå,
var andelen av de som var på arbeidsmarkedstiltak i 1993
og som var sysselsatt i 1994 størst innen aldersgruppen
30-39 år. Blant disse var det særlig kvinner med høgskole-
/universitetsutdanning som i størst grad gikk fra arbeids-
markedstiltak i 1993 til sysselsetting i 1994 (49 prosent).
Tilsvarende andel blant kvinnelige tiltaksdeltakere i alders-
gruppen 30-39 år med kun grunnskole var 29 prosent.
Dette gir en god indikasjon på at høy utdanning i seg selv
Øker en persons mulighet til å komme i arbeid.

En annen statusgruppe som er interessant å følge over tid,
er de som var registrert som arbeidsledige i 1993. Spesielt
vil det være nyttig for arbeidsmarkedsmyndighetene å vite
mer om de som er langtidsledige, dvs personer som har
vært ledige i mer enn 26 uker i strekk. Dessverre kan vår
bruttostrørnstatistikk ikke gi eksakte tall på dette. Årsaken
er at vi ikke vet om en person som var arbeidsledig i både
november 1993 og november 1994 har vært arbeidsledig
gjennom hele perioden. Vår statistikk sier ingenting om
ledighetsperiodens varighet, da vi kun måler situasjonen
ved ett tidspunkt i 1993 og 1994. Vi kan uansett se at
mange av de som var arbeidsledige i november 1993 også
var arbeidsledige i november 1994. Både blant kvinner og
menn var det personer i den eldste aldersgruppen som i
størst grad var arbeidsledig både i 1993 og 1994. Forskjel-
len mellom de to aldersgruppene var imidlertid størst blant
kvinnene. For kvinner i alderen 30-39 år var det mest van-
lig at de med kun grunnskole var arbeidsledige i begge år-
ene, mens de med videregående skole hadde høyest andel
arbeidsledige i begge årene i aldersgruppen 55-59 år. Blant
mennene, i begge aldersgrupper, var det de med kun grunn-
skole som i størst grad var arbeidsledig ved begge tids-
punktene.

Å være arbeidsledig over en lengre periode reduserer en
persons mulighet til å komme tilbake i jobb. Derfor får en
del av de arbeidsledige tilbud om å være med på et arbeids-
markedstiltak som skal øke deres sjanse på arbeidsmarked-
et senere. I følge vår bruttostrømsanalyse lå andelen av de
som var arbeidsledige i november 1993 og som var på
arbeidsmarkedstiltak i november 1994 på om lag 10 pro-
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Figur 2. Kvinner og menn i alderen 30-39 år som er sysselsatt, på arbeidsmarkedstiltak og registrert arbeidsledig i
november 1993 etter utdanningsnivå og status i november 1994

Kvinner
	 Ea Sysselsatt 	 EI Arbeidsmarkedstiltak 	

Menn
El Registrert arbeidsledig • Utenfor arbeidsstyrken

Figur 3. Kvinner og menn i alderen 55-59 år som er sysselsatt, på arbeidsmarkedstiltak og registrert arbeidsledig
i november 1993 etter utdanningsnivå og status i november 1994
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Mer om datagrunnlaget

Oversikt over hvilke administrative registre som opplysninger om
de forskjellige statusene blir hentet fra.

Sysselsatte (lønnstakere og selvstendig næringsdrivende)
Lønnstakere er definert ved at de har et aktivt arbeidsforhold pr.
7. november i følge Arbeidstakerregisteret, som Rikstrygde-
verket har det administrative ansvaret for. Med lønnstaker (ar-
beidstaker) menes enhver som arbeider i annens tjeneste for lønn
og annen godtgjørelse. De selvstendig næringsdrivende defineres
ut fra om de i statistikkåret har pensjonsgivende inntekt som
næringsdrivende over en gitt beløpsgrense i folge Ligningsregis-
teret som Skattedirektoratet er ansvarlig for.

Registrert arbeidsledig og arbeidsmarkedstiltak
Status "arbeidsmarkedstiltak" inneholder personer på sysselset-
tings- eller attføringstiltak ved utgangen av oktober. Arbeidsdirek-
toratets SOFA-søkerregister er kilde. Fra dette registeret hentes
også opplysninger om personer på opplæringstiltak og personer
som er helt arbeidsledig ved utgangen av oktober.

Sosialhjelp
Opplysninger om sosialhjelp bygger på Statistisk sentralbyrås re-
gistre over personer som har mottatt økonomisk sosialhjelp i
november. Økonomisk stønad omfatter både bidrag og lån.

Alderspensjonister og andre trygdede
Opplysningene om sykmeldte, uføretrygdede, attføringsmottakere
(på medisinsk grunnlag), alderspensjonister, etterlattepensjonister
og enslige forsørgere som mottar stønad er hentet fra Rikstrygde-
verkets registre for korttids- og langtidsytelser. I registrene
gjelder disse opplysningene for utgangen av Ar t, men ved hjelp
av start- og stoppdato har vi plukket ut de som er aktive trygde-
mottakere per november år t.

Utdanning
Utdanningsopplysningene er hentet fra Statistisk sentralbyrås
utdanningsregistre og gjelder pr. 1/10 årt. Opplæringstiltak
kommer også inn under statusen utdanning.

sent i nesten samtlige grupper, uavhengig av kjønn, alder
og utdanning. Kun blant menn i alderen 55-59 år var det
forskjeller etter utdanningsnivå i andelen som gikk fra
arbeidsledighet i 1993 til arbeidsmarkedstiltak i 1994.
Blant disse var det særlig de som kun hadde grunnskole
som hadde fått tilbud om arbeidsmarkedstiltak ett år senere
(15 prosent).

Forholdsvis mange av de som var registrert som arbeids-
ledige i november 1993 var sysselsatte i november 1994,
men det var forskjeller mellom de to aldersgruppene. De
som tilhørte aldersgruppen 30-39 år gikk i større grad fra
arbeidsledighet i 1993 til sysselsetting i 1994 sammenlig-
net med de i alderen 55-59 år. En årsak til dette kan være
at mange arbeidsgivere foretrekker yngre arbeidskraft.
Blant annet har de unge trolig en kompetanse som i større
grad er tilpasset dagens arbeidsmarked. For kvinnene i den
yngste aldersgruppen økte andelen som gikk fra arbeids-
ledighet i 1993 til sysselsetting i 1994 med økende utdan-
ningsnivå. Det var altså mest vanlig for arbeidsledige med
høy utdanning i 1993 å være sysselsatt i 1994. Blant men-
nene i den samme aldersgruppen var det derimot de ar-
beidsledige med videregående skole som i størst grad fikk
uttelling for sin utdanning i form av at en større andel var

sysselsatt i 1994. En av årsakene til dette kan blant annet
være at det er relativt flere menn som tar yrkesrettet videre-
gående skole. I perioden 1993 til 1994 var det oppsving
innen bygge- og anleggsbransjen, og dette kan ha resultert
i Okt etterspørsel etter de ulike gruppene av håndverkere
(tømrere, elektrikere osv.)

Et annet trekk blant de som var arbeidsledige i november
1993 var at mange var gått ut av arbeidsstyrken i 1994.
Dette gjaldt spesielt kvinner mellom 30-39 år (omlag 37
prosent), mens denne overgangen var minst vanlig blant
menn i den eldste aldersgruppen med kun grunnskoleut-
danning (22 prosent). Årsaken til at kvinnene i den yngste
aldersgruppen, uansett utdanningsnivå, har en høy over-
gangsprosent fra arbeidsledighet til å være utenfor arbeids-
styrken har nok sammenheng med svangerskap og at
mange velger å være hjemmeværende med små barn.

Avslutning

Fordi System for persondata baseres på individdata og dek-
ker hele befolkningen, har det muligheter for mange ulike
aggregeringer av statuser og gruppering av befolkningen. I
denne artikkelen har vi tatt utgangspunkt i personer som i
november 1993 var henholdsvis sysselsatt, på arbeidsmar-
kedstiltak og arbeidsledige og sett på hvordan forskjeller i
status i november 1994 varierer med utdanningsnivå, kjø-
nn og alder. I andre publiseringer fra Statistisk sentralbyrå
vil det bli gitt tall hvor det fokuseres på regionale forskjel-
ler i strømmene, forskjeller mellom personer med og uten
innvandringsbakgrunn og overgang fra utdanning til arbeid.

Referanser
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Trygd 6/96.

Statistisk sentralbyrå (1995): Arbeidsmarkedsstatistikk
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Omlegging av utenriksregnskapet
Elisabeth Nørgaard og Tore Halvorsen

Som en del av hovedrevisjonen av nasjonalregnskapet har det norske utenriksregnskapet gjennomgått en omlegging.
Denne artikkelen beskriver bakgrunnen for endringene og gjennomgår de vesentligste nye innslagene i statistikken.
Det gis videre et innblikk i grunnleggende prinsipper for oppbygging av regnskapet, samt en oversikt over viktige
bider.

Utenriksregnskapet er en statistisk oversikt over Norges
Økonomiske samkvem med utlandet i løpet av en periode.
Statistikken utarbeides og presenteres i tråd med interna-
sjonale retningslinjer, og publiseres på løpende måneds-
basis.

I de fleste land er det sentralbanken som er ansvarlig for
oppstilling og publisering av utenriksregnskapet. I noen
land, blant annet Norge, er det de statistiske sentralbyråene
som er tillagt denne oppgaven, fordi en legger vekt på å ha
utenriksregnskapet fullt integrert i nasjonalregnskapet.

Da det norske nasjonalregnskapet nylig gjennomgikk en
større omlegging, omfattet det også utenriksregnskapet. De
fØrste resultatene fra revisjonen ble publisert i juli 1995, se
Statistisk sentralbyrå (1995). I en overgangsfase har det
kun vært publisert kvartalstall fra utenriksregnskapet, men
fra 2. kvartal 1996 utgis dataene igjen på månedsbasis.
Samtidig ble regnskapet for første gang etter omleggingen
presentert på fullstendig form.

Nye retningslinjer

Utenriksregnskapet stilles opp etter internasjonalt vedtatte
retningslinjer. Disse er nedfelt i "The Balance of Payments
Manual, 5th edition" (BPM5), utgitt av International Mone-
tary Fund (IMF). De prinsipper og definisjoner som der er
fastlagt, er i full overensstemmelse med tilsvarende inter-
nasjonale regler for oppstilling av nasjonalregnskapet, gitt
i manualen "System of National Accounts 1993" (SNA1993),
og som er publisert av en rekke internasjonale organisa-
sjoner i felleskap, deriblant FN.

EU har utarbeidet en egen utgave av nasjonalregnskaps-
manualen, "European System of Accounts 1995"
(ESA1995), som ivaretar spesielle forhold i medlemsland-
ene. Denne er Norge, ifølge EOS-avtalen, forpliktet til å
fØlge. Rapportering av nasjonalregnskapsdata etter ESA-
definisjoner til EUROSTAT, EUs statistikkbyrå, har en
lovmessig forankring, noe som ikke er tilfelle når det gjel-
der utenriksregnskapet. Her er det som et alternativ utarbei-

Tore Halvorsen, rådgiver ved Seksjon for nasjonalregnskap E-post:
toh@ssb.no
Elisabeth Norggaard, førstekonsulent ved Seksjon for nasjonal-
regnskap E-post: eno@ssb.no

det "Gentlemans agreement" mellom EUROSTAT og
hvert enkelt medlemsland. Disse avtalene har som mål-
setting å styrke den samlede presentasjonen av utenriks-
regnskapstall for landene i E0S-området, og å øke kvalitet-
en på dataene gjennom harmonisering av innsamlings- og
beregningsmetoder.

De internasjonale manualene er i løpet av de senere årene
kommet i nye utgaver, og Norge har som en del av hoved-
revisjonen av nasjonalregnskapet tilpasset seg disse. I for-
hold til tidligere gir de reviderte manualene en mer fullsten-
dig beskrivelse av de økonomiske forbindelsene med utlan-
det og er dessuten i større grad innbyrdes harmonisert.

Strukturelle endringer i utenriksøko-
nomien

Endringer av definisjoner og prinsipper i statistikken er
nødvendig for å fange opp nye fenomener og sammen-
henger i økonomien. To forhold som det har vært lagt eks-
tra vekt på i de nye anbefalingene er den sterke ekspansjon-
en i internasjonal handel med tjenester og det økte omfang-
et av kapitalbevegelser over landegrensene.

Et iøynefallende resultat fra hovedrevisjonen av det norske
nasjonalregnskapet er oppjusteringen av tjenestenæringene
og deres andel av BNP 1 . De nye nasjonalregnskapstallene
reflekterer det stadig utvidete omfanget av tjenesteøkono-
mien. Internasjonal handel med tjenester har hatt en til-
svarende vekst. I kjølvannnet av denne utviklingen har
etterspørselen etter bedre og mer detaljrik statistikk for
tjenestehandelen økt, bl.a. gjennom krav fra World Trade
Organisation (WTO) i samband med GATS-avtalene
(General Agreement on Trade in Services). Den økte foku-
seringen på tjenester har satt spor i de internasjonale
retningslinjene ved at det er utviklet klarere definisjoner og
mer detaljerte klassifikasjoner.

På lignende vis har det funnet sted en markant økning i om-
fanget av internasjonale kapitalbevegelser på 80- og 90-
tallet. En viktig årsak er veksten i verdenshandelen, men
også framveksten av nye former for finansielle instrumen-
ter, ny teknologi og ikke minst liberalisering av interna-
sjonale kapitaltransaksjoner har hatt betydning. Utvikling-

For 1990 ble andelen revidert opp fra 53 til 58 prosent.
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en har skjerpet kravene til statistisk registrering og beskri-
velse av disse relasjonene. De nye internasjonale retnings-.
linjene for utenriksregnskapet avspeiler også denne utvik-
lingen, bl.a. gjennom behandlingen av nye finansielle
instrumenter og i grupperingen av ulike typer finansinves-
teringer.

Grunnleggende begreper og fairings-
prinsippper

Utenriksregnskapet er i likhet med nasjonalregnskapet
bygd opp omkring tre grunnleggende begreper: økono-
miske aktører, objekter og hendelser. Kort sagt kan en si at
regnskapssystemene beskriver de hendelsene objektene ut-
settes for gjennom de disposisjoner aktørene foretar.

Aktørene er institusjonelle enheter som tar økonomiske
beslutninger på selvstendig grunnlag og kan legge fram
fullstendig regnskap for sin virksomhet. Den institusjon-
elle enheten er normalt sammenfallende med juridisk,
f.eks. aksjeselskap, eller fysisk person.

Objekter vil være enten realobjekter, dvs. varer og tjenest-
er, eller finansobjekter som uttrykker ulike fordrings- og
gjeldsforhold.

Hendelser omtales vanligvis som transaksjoner. Det grunn-
leggende kriteriet for at en transaksjon skal posteres i uten-
riksregnskapet er at den foretas mellom en innenlandsk ak-
tør ("innlending"), og en utenlandsk aktør ("utlending").
Som innlending regnes institusjonelle enheter som tar del i
det økonomiske liv innenfor et lands territorium på varig
basis, konvensjonelt satt til minst et år.

En transaksjon skal i utenriksregnskapet i prinsippet hen-
fOres til den perioden et objekt skifter eier. Konvensjonelt
vil man ofte si at eierskifte har funnet sted nar partene regi-
strerer transaksjonen i sine regnskaper. For vareeksport og -
import er det i praksis grensepassering, slik det registreres
gjennom tolldeklarasjoner, som bestemmer periodisering.

Alle transaksjoner skal vurderes til markedspriser. Mar-
kedspris defineres som den pris kjøper betaler for et objekt
fra selger, når begge er uavhengige parter og kun kommer-
sielle hensyn er til stede. Total eksport og total import skal
føres til fob-priser2 . Transaksjonstidspunktet eller gjen-
nomsnitt for kortest mulig periode skal legges til grunn
ved valutaomregning av transaksjoner fra utenlandsk til
nasjonal valuta. Beholdninger skal males til priser eller kur-
ser gjeldende for det tidspunktet balansen settes opp.

Inntekter og utgifter defineres i nasjonal- og utenriksregn-
skapet eksklusive gevinster og tap, enten de er realiserte
eller urealiserte. Slike poster er imidlertid med på å for-

2 Fob = "free on board", dvs. verdi ved passering eksporterende
lands grense. På detaljert varenivå benyttes cif-priser ("cost-
insurance-freight"), dvs. inklusiv transport og forsikringskost-
nader fram til importerende lands grense.

klare de totale balanseendringene som finner sted i løpet
av en periode og registreres på konto for omvurderinger.

Føringen av utenriksregnskapet bygger på reglene for dob-
belt bokholderi. Alle hendelser er representert med to pos-
teringer, en kredit- og en debetpostering. For de fleste
transaksjoner mottar den ene part et objekt med en økono-
misk verdi som det gis en motytelse for. Både ytelsen og
motytelsen vil normalt bli registrert. F.eks. vil eksport av
en vare bli notert i utenrikshandelsstatistikken og ført som
en kreditpost i utenriksregnskapet; mens den tilhørende for-
dringsøkningen overfor utlandet, f.eks. i form av økt
valutabeholdning registreres i Norges Banks valutastati-
stikk, og posteres som en transaksjon pa debetsiden i uten-
riksregnskapet. I andre tilfeller forekommer det ingen
motytelse, f.eks. i forbindelse med gaver, og man får kun
én registrering i datakildene. I disse tilfellene konstrueres
en motpost, i dette eksemplet i form av en overføring, slik
at kravet om to posteringer oppfylles.

Oppbygging og definisjonssammen-
henger

Utenriksregnskapet er en integrert del av nasjonalregn-
skapet, og er konstruert som et speilbilde av den institu-
sjonelle sektoren utlandet i nasjonalregnskapet. I utenriks-
regnskapet sees transaksjonene med norske øyne, mens de
i de institusjonelle sektorregnskapene vil være sett fra ut-
landets ståsted. Et overskudd på driftsbalansen for Norge i
utenriksregnskapet, vil i nasjonalregnskapet fremstå som et
underskudd for sektoren utlandet.

Utenriksregnskapet består av to hoveddeler; et driftsregn-
skap som viser de løpende transaksjonene overfor utlandet,
og et kapitalregnskap hvor investeringstransaksjonene i
form av kjøp og salg av finansobjekter posteres.

Driftsregnskapet omfatter for det første eksport og import
av varer og tjenester, med vare- og tjenestebalansen som
saldo. I tillegg gis data for lønn, formuesinntekter og -
utgifter, samt løpende overføringer og stønader til og fra
utlandet. Denne delen har rente- og stønadsbalansen som
saldopost. Ved å summere saldoene på de to delene kom-
mer en fram til den totale driftsbalansen overfor utlandet.

Kapitalregnskapet viser på hvilken mate resultatet av trans-
aksjoner registrert i driftsregnskapet avleirer seg i form av
endrede fordrings- og gjeldsforhold overfor utlandet, og
omfatter foruten kjøp og salg av finansobjekter, også kapi-
taloverføringer. Dette innbærer at saldoen på driftsregn-
skapet må korrigeres for netto kapitaloverføringer for å
komme fram til netto finansinvestering.

Den definisjonsmessige sammenhengen mellom driftsregn-
skapet og kapitalregnskapet er at et overskudd på drifts-
regnskapet, korrigert for netto kapitaloverføring, øker netto
fordringer overfor utlandet (eller reduserer netto gjeld) ,
mens et underskudd på driftsregnskapet vil redusere netto
fordringer (eller øke netto gjeld).
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Utenriksregnskapets hovedposter

Driftsregnskapet:

Eksport
Import
Vare- og tjenestebalansen (I)

Lønn, formuesinntekter og stønader fra utlandet
Lønn, formuesutgifter og stønader til utlandet
Rente- og stønadsbalansen (II)

(I) + (II)
Driftsbalansen (Ill)

Kapitalregnskapet:

Driftsbalansen (Ill)
Netto kapitaloverføringer

• Netto finansinvestering (IV)

Netto anskaffelser fordringer
Netto anskaffelser gjeld

• Netto finansinvestering (IV)

Netto finansinvestering (IV)
Netto omvurderinger mv.
Endring i netto fordringer (V)

I kapitalregnskapet inngår det dessuten transaksjoner som
ikke har sin motpost på driftsregnskapet, i form av om-
plasseringer av fordringer og gjeld. Et eksempel kan være
en innlending som benytter seg av midler på en utenlandsk
bankkonto til nedbetaling av et tidligere opptatt lån i ut-
landet.

Totale fordringstransaksjoner fratrukket totale gjeldstran-
saksjoner gir som resultat netto finansinvestering. Ved vi-
dere å korrigere netto finansinvesteringer for omvurdering-
er og andre balanseendringer ikke forårsaket av transak-
sjoner3 , kommer en videre fram til endring i Norges netto-
gjeld/fordringer overfor utlandet.

Datakilder

Hovedkildene for oppstilling av utenriksregnskapet er
Norges Banks valutastatistikk og bankstatistikk, SSBs uten-
rikshandelsstatistikk med varer, skipsfartstatistikk, stati-
stikk for olje- og gassvirksomhet og statsregnskapet. I for-
hold til tidligere er det ingen større endringer i kildebruken.

Norges Banks forskrifter om valutaregulering sier at ved
betaling mellom innlending og utlending gjennom valuta-
bank, plikter valutabanken å rapportere betalingen til
Norges Bank. Valutabanker har edb-basert rapportering av
egne betalinger og av betalinger de formidler på vegne av
andre. Ved etablering av betalingsordninger eller annen
ordning for oppgjør med utlending utenom valutabank,
skal innlending melde dette til Norges Bank. Dette med-

3 	 .Visse former for gjeldssanering og endring i en statistisk enhets
sektortilhørighet er eksempler på ikke-transaksjonsbaserte
balanseendringer.

fører at foretak og personer med konto i utlandet plikter å
rapportere transaksjoner over disse kontoene til Norges
Bank. Det innhentes opplysninger om betaler og mottaker,
så som landtilhørighet, valutaslag, beløp og hva betalingen
gjelder. Rapportørene grupperer betalingene i 30 - 40 beta-
lingsarter og Norges Bank spesifiserer rapportenes gruppe-
ring videre ned på ca. 300 arter. Norges Bank rapporterer
dataene til SSB elektronisk, hvor de blir omkodet og tatt
inn i utenriksregnskapets beregningssystem.

Statistikk over utenrikshandelen med varer bygger på de
administrative oppgavene som tollvesenet innhenter. Ved
innførsel og utførsel av varer registreres innførsels- og ut-
førselsdeklarasjonene elektronisk og informasjonen formid-
les videre til SSB. Oppgaver over import og eksport fra
Norge, men utenfor tollvesenets virkeområde, f.eks kjøp
og salg av skip og import direkte til norsk kontinentalsok-
kel, blir innhentet via andre kilder.

Skipsfartstatistikken er en årlig statistikk over driftsinntek-
ter og -utgifter, som i prinsippet dekker alle fartøyer i uten-
riksfart operert av norsk rederi uavhengig av registrerings-
land. Statistikken er basert på rapporter fra rederier for
hvert skip over 250 brutto dwt, inkludert innleide fartøy i
utenlandsk eie.

Statistikk for olje- og gassvirksomhet omfatter kvartalsvis
investeringsstatistikk med oppgaver over påløpte kostna-
der til leting, feltutbygging, felt i drift og landvirksomhet.
Her angis det hvor mye av anskaffelsene som tas inn direk-
te fra utlandet til norsk kontinentalsokkel og som derfor
ikke fanges opp av statistikken over utenrikshandelen med
varer. På årsbasis hentes det også inn detaljerte oppgaver
over driftskostnader med tall for direkte import.

For eksport og import av luftfarts-, post- og teletjenester
blir det beregnet tall ved Seksjon for nasjonalregnskap
basert på informasjon direkte fra sentrale aktører.

Bankstatistikken er en månedlig statistikk for banker og
andre finansinstitusjoner som viser balansetall, og dermed
balanseendring, for fordringer og gjeld etter finansobjekt.
Med utgangspunkt i balanseendringene overfor utlandet
blir bankenes finansinvesteringer beregnet.

Tall for statsregnskapet benyttes bl.a. for offentlige over-
føringer og enkelte investeringstransaksjoner.

Nye definisjoner

En kan skille mellom definisjonsendringer som påvirker
den totale driftsbalansen og de som kun innebærer en om-
gruppering av poster på driftsbalansen. Til den førstnevnte
kategorien hører det nye inntektsbegrepet reinvestert for-
tjeneste. Denne størrelsen er nært knyttet til kapitalbegre-
pet direkte investering. Direkte investering defineres som
en finansinvestering der investor hjemmehørende i et land
etablerer et langsiktig forhold med tanke på innflytelse og
kontroll i det utenlandske selskapet det investeres i. Etable-
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Tabell 1. Reinvestert fortjeneste 1988-1994. Milliarder
kroner

Figur 1. Driftsbalansen 1988-1994. Milliarder kroner 
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ring av et datterselskap i utlandet er et eksempel på en
direkte investering.

Driftsbalansen, nye tall

Driftsbalansen, gamle tall
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Det totale driftsresultatet i direkte investeringsselskaper be-
traktes i sin helhet som inntekt for investor. Reinvestert for-
tjeneste er differansen mellom det totale resultatet og fak-
tisk utbetalt utbytte. Tidligere ble kun faktisk utbetalt ut-
bytte tatt med i regnskapet. Motposten til inntektsposten
reinvestert fortjeneste finnes i kapitalregnskapet under
samme betegnelse. Et tilbakeholdt overskudd i et direkte
investeringsselskap, representert ved et positivt tall for
posten direkte investering, blir i utenriksregnskapet vist
som en investeringstransaksjon som øker investors for-
dringer på investeringsselskapet. Dersom utbetalt utbytte
overstiger resultatet, blir reinvestert fortjeneste negativ,
noe som kan tolkes som en desinvestering.

Tabell 1 viser tidsserier for reinvestert fortjeneste henholds-
vis fra og til utlandet, samt nettoeffekten på driftsbalansen.
Vi ser at med unntak for årene 1992 og 1993, har rein-
vestert fortjeneste hatt en negativ innvirkning på drifts-
balansen. I begge de nevnte årene var reinvestert fortjen-
este fra og til utlandet negativ, dvs. at faktisk utbetalt utb-
ytte oversteg resultatet i de direkte investeringsselskapene
både i Norge og i utlandet. Imidlertid skjedde dette i større
grad fra utenlandseide selskaper i Norge og nettoeffekten
ble dermed positiv.

I det nye nasjonalregnskapet har en gått over til å føre platt-
forminvesteringer i oljeutvinning fortløpende, mens de tid-
ligere ble registrert på uttauingstidspunktet. Dette har ført
til en annen periodisering av slike investeringer, med til-
svarende effekt på import til oljevirksomheten. Sett over et
lengre tidsrom er imidlertid denne type import ikke endret.

Et annet nytt innslag er at det skilles mellom løpende over-

føringer og kapitaloverføringer. Overføringer og stønader
som innebærer omfordeling av formue uten motytelse skal
nå føres som en kapitaloverføring i kapitalregnskapet.
Visse statlige overføringer i tillegg til overføringer i forbin-
delse med immigrasjon og emmigrasjon føres som kapital-
overføringer. Tidligere ble disse typer overføringer tatt
med i driftsregnskapet og var inkludert i driftsbalansen
overfor utlandet.

Blant de transaksjonene som kun er omgruppert innen
driftsregnskapet finner vi lønn til utlandet. Denne posten er
påvirket av to forhold. For det første er utenlandske sjøfolk

Tabell 2. Hovedposter på driftsbalansen. Revisjons-
resultater for 1990. Milliarder kroner

	Nye
	 Avvik Avvik i

	tall
	 prosent

Vare- og tjenestebalansen 	 50,2
	

47,4 	 -2,8
Eksport av varer
	 215,5

	
213,6 	 -1,9 	 -0,9

Eksport av tjenester
	 77,6
	

80,1 	 2,5
	

3,2
Import av varer
	 171,8

	
179,5 	 7,7
	

4,5
Import av tjenester
	 71,1
	

66,8 	 -4,3 	 -6,0
Rente- og
stønadsbalansen 	-26,1	 -29,0 	 -2,9

Inntekter fra utlandet
	

27,2
	

27,4 	 0,2
Utgifter til utlandet
	

53,3
	

56,3 	 3,0
Driftsbalansen overfor utlandet

	
24,1
	

18,4 	 -5,7

på norske skip omdefinert fra innlendinger til utlendinger,
slik at deres lønn ikke lenger føres som en kombinasjon av
nordmenns konsum i utlandet og stønader til utlandet, men
i sin helhet som lønn til utlandet. For det andre føres lønn
til utenlandske mannskap på innleide skip under lønn til ut-
landet, mens det tidligere ble tatt med som del av skipsfart-
ens driftsutgifter i utlandet. Resultatet er i hovedsak en om-
fordeling mellom vare- og tjenestebalansen og rente- og
stønadsbalansen.

Betalinger for leie av lisenser, rettigheter etc. skal nå føres
som tjenestetransaksjoner og ikke inntekter som tidligere.
Dette innebærer en omfordeling mellom rente- og stønads-
balansen og vare- og tjenestebalansen. Omfordelingen på-
virker ikke overskuddet på driftsregnskapet

Innholdet i posten reisetrafikk er redusert. Årsaken er at
deler av utgifter til persontransport, som tidligere inngikk i
reisetrafikk, er flyttet til posten transporttjenester. Import
av persontransport defineres som transport av nordmenn
på utenlandske transportmidler, enten mellom Norge og ut-
landet, mellom to bestemmelsessteder i utlandet eller i
Norge. Eksport av transporttjenester er definert tilsvaren-
de. Dette fører til en reduksjon av reistafikktallene og en
tilsvarene oppjustering av eksport og import av transport-
tjenester. Endringene en kun en omfordeling av poster in-

Gamle
tall
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nen vare- og tjenestebalansen og påvirker hverken denne
eller driftsbalansen.

Innholdet i postene driftsutgifter ved henholdsvis skipsfart
og oljeboring er snevret inn sammenlignet med tidligere
ved at bunkersutgifter er overført til vareimport, mens ut-
gifter til forsikring og reparasjoner er inkludert i import av
henholdsvis finans- og forretningstjenester og tjenester
ellers. Imidlertid blir nettofrakter ved skipsfart, dvs. frakt-
inntekter minus forbruk av alle typer varer og tjenester,
presentert i en egen memopost ved publisering.

Den totale driftsbalansen overfor utlandet ifølge det nye
utenriksregnskapet er i figur 1 stilt opp ved siden av gamle
tall. Vi ser det har vært en nedjustering av resultatet for
alle år unntatt i 1992 og 1993, da reinvestert fortjeneste ga
et postivt nettobidrag til overskuddet.

Tabell 2 gjengir revisjonen av hovedposter på driftsbalans-
en for 1990. Vare- og tjenestebalansen og rente- og stø-

nadsbalansen bidro omtrent like mye til nedjusteringen av
overskuddet, som totalt ble redusert med 5, 7 milliarder
kroner. Den største revisjonen i vare- og tjenstebalansen
skjedde med import av varer, som ble oppjustert med nes-
ten 7,7 milliarder kroner eller 4,5 prosent. For rente- og
tjenestebalansen er den største endringen at formuesinntekter
og lønn til utlandet er oppjustert med vel 5 milliarder kro-
ner, hvorav 4,0 milliarder skyldes reinvestert fortjeneste.

Publiseringstabeller

Tabellene som benyttes i den løpende publiseringen av
utenriksregnskapet er også endret (se tabell B18 i tabell-
vedlegget). I utformingen av de nye tabellene har to for-
hold stått sentralt. For det første er det de særegenheter ved
den norske utenriksøkonomien som bør synliggjøres. Det
tenkes her på skipsfart og oljevirksomhet. For det andre
har det vært lagt vekt på å følge internasjonale anbefaling-
er for å gjøre sammenligning med andre lands publiserings-
tabeller enklere. Dette hensynet har særlig fått betydning
for tabellen over kapitalregnskapet.

I forhold til det gamle regnskapet vises nå noen flere
tjenesteposter. Dette gjelder samferdselstjenester og finans-
og forretningsmessige tjenester. På detaljert nivå finnes
imidlertid en god del flere tjenesteposter enn dem som
framkommer i publiseringstabellene.

Spesifikasjonene i kapitalregnskapet er også endret. En vik-
fig omlegging er at det overordnede skillet mellom kortsik-
tig og langsiktig kapital er forlatt. Bakgrunnen er utvikling-
en i internasjonale kapitalmarkeder, som har ført til at den
analytiske nytten av et slikt skille er sterkt redusert. For
eksempel vil den opprinnelige løpetiden angitt på et gjelds-
papir i mindre grad enn tidligere reflektere kreditors inves-
teringsmotiv.

I hovedinndelingen som nå følges skjelnes det mellom
direkte investeringer, porteføljeinvesteringer, andre finans-
investeringer og internasjonale reserver. Under hver hoved-

kategori er det foretatt en innenlandsk sektorinndeling, og
enkelte ganger også etter næring, med definisjoner i over-
enstemmelse med nasjonalregnskapet. Også inndelingen i
finansobjekter er i tråd med nasjonalregnskapets prinsip-
per. Andre finansinvesteringer inkluderer varekreditter, lån
og innskudd. Internasjonale reserver er definert som
Norges Banks beholdning av utenlandsk valuta, samt trekk-
rettigheter og reserveposisjon i IMF.

Avslutning

Omleggingen av utenriksregnskapet er, som en del av
hovedrevisjonen av nasjonalregnskapet et prosjekt som er i
ferd med å avsluttes. Omleggingen har allerede ført til nye
tallserier tilbake til 1988, forbedrede metoder og endret
presentasjonsform i forhold til tidligere. Det gjenstår å
publisere reviderte tidsserier lengre tilbake i tid. Etter pla-
nen skal data for perioden 1978-1987 publiseres i første
halvår 1997. Tall for årene før 1978 vil bli utarbeidet på et
mer aggregert nivå enn de løpende regnskapene. For årene
fOr 1995 vil det ikke bli beregnet nye månedstall, men kun
års- og kvartalstall.

Framover vil det bli foretatt en løpende vurdering av gjel-
dende metoder med tanke på å bedre kvaliteten på stati-
stikken. Det er også planlagt en utvidelse i form av landfor-
deling av de viktigste postene på driftsregnskapet, noe som
vil bedre mulighetene for analyse av økonomisk samkvem
med ulike land og landområder. Idag er kun varehandelen
landfordelt i SSBs utenrikshandelsstatistikk.

Referanser
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Statistisk sentralbyrå (1995): Ukens statistikk nr. 27/95,
ekstranummer.
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Reiserapporter

Econometric Society's
Europakongress (ESEM),

Istanbul, 25.-29. august 1996

Hilde Bjørn/and, Pål Boug og
Tom Kornstad

Econometric Society's europakongress ble
i år arrangert ved Bogazici Universitetet i
Istanbul. Konferansen omfatter økonomet-
riske analyser av et vidt spekter av pro-
blemstillinger samt mer metodisk rettede
analyser som er relevant for empirisk
forskning. I tillegg til de mer enn 500 fore-
dragene som foregikk i parallelle sesjoner,
var det 6 plenumsforedrag, som ble holdt
av D. McFadden, R. Guesnerie, F. Giil, D.
Quah, R. Engle og Dag Tjøstheim fra
(lille) Norge. Tjøstheim arbeider ved Uni-
versitetet i Bergen og holdt foredrag med
tittelen "Nonparametric and Nonlinear
Time Series Methods: Some Recent
Developments". Det mest prestisjetunge
av foredragene, "Fisher-Schultz lecture",
ble holdt av Engle, med tema: "The Econo-
metric of Ultra-High Frequency Data".

Kornstad presenterte paperet "An Empiri-
cal Life Cycle Model of Labour Supply
and Consumption of Durables and Non-
Durables"og Bjømland presenterte paperet
"The Dynamic Effects of Aggregate
Demand, Supply and Oil Price Shocks".

Bogazici Universitetet holder til i gamle,
ærverdige bygninger i landlige omgivelser
noen kilometer utenfor selve sentrum av
Istanbul, og utgjorde således en flott ram-
me rundt selve konferansen. Selve Istanbul
er en velvoksen storby (10 millioner inn-
byggere) med et yrende folkeliv og et utall
severdigheter som i seg selv gjorde at be-
søket var en stor opplevelse. Ellers fikk
deltagerne oppleve en storstilt bankett på
et av de flotte palassene i Istanbul. Mye
god mat og drikke ble servert etter en sight-
seeing med båt omkring Istanbul.

LINK-mote

Lausanne, Sveits, 30. september -4.
oktober 1996

Mette Rolland

LINK-prosjektet er et internasjonalt prog-
nosesamarbeid i FN-regi, som Statistisk
sentralbyrå deltar i. Prognosene for ver-
densøkonomien blir utarbeidet på grunn-
lag av modellsimuleringer der de enkelte
landene bidrar med makroøkonomiske
modeller for sine respektive land. Ved

modellsimuleringene tar en hensyn til den
sammenkoplingen mellom de enkelte land-
ene som følger av internasjonal handel.

Høstmøtet i LINK-prosjektet samlet også i
år deltakere fra store deler av verden; 141
delegater fra 59 land. Møtet var tematisk
delt i to hovedområder. Som vanlig ble det
gitt en presentasjon av utsiktene for ver-
densøkonomien frem til slutten av 1990-
tallet basert på LINK-prognoser. Her var
det satt av noe tid til en nøyere gjennom-
gang av de ulike regionene. I tillegg ga
representanter for Verdensbanken, OECD
og NIESR sine vurderinger av utviklingen.
Utsiktene peker i retning av noe høyere
vekst i de fleste regioner. Dette gjelder
også Afrika, som de senere årene har utvik-
let seg svakt. Et problemområde er imidler-
tid de tidligere sovjetrepublikkene, der det
er ventet at nedgangen i produksjonen vil
fortsette også neste år.

Konferansens andre hovedtema var model-
leringsmetoder innen forskjellige økono-
miske områder. Det var to spesielt inviter-
te forelesere. Thomas McCurdy fra univer-
sitetet i Toronto tok for seg modellering
ved hjelp av høyfrekvensdata (dag- og
timeobservasjoner ), mens Stephen Hall
fra Imperial College i London, holdt et in-
spirerende foredrag om estimeringstek-
nikker ved bruk av paneldata. I tillegg var
det mange presentasjoner fra andre konfe-
ransedeltakere. Fokus ble særlig rettet mot
internasjonal økonomi og internasjonal
handel, men også spørsmål innen økono-
misk vekst og faktoretterspørsel ble belyst.

Et nytt og vellykket innslag på årets host-
møte var en paneldebatt. Tema var utsikt-
ene for verdens handelsystem og interna-
sjonale kapitalbevegelser. Kirit Parikh fra
Indira Gandhi instituttet i Bombay kastet
en brannfakkel inn i debatten da han på-
pekte at utviklingslandene nå er trette av å
høre industrilandenes stadige formaninger
om hvor viktig det er å åpne grensene for
utenlandsk kapital. Samtidig er det ingen
som tar til orde for fri flyt av den produk-
sjonsfaktoren ulandene har rikelig av, nem-
lig arbeidskraft. Ved å tillate større immi-
grasjon til industrilandene vil antallet fat-
tige i verden reduseres betydelig, hevdet
han. Fakkelen ble imidlertid effektivt sluk-
ket ved kvelning — hans argumenter ble
fullstendig tiet ihjel!

Konferansen ble organisert av et lite insti-
tutt (Créa) ved universitetet i Lausanne
med bare tre ansatte, som alle gjorde en
kjempejobb. Vi holdt til i relativt nye lokal-
er like ved sjøen (Lac Leman) og det hele

ble gjennomført med (nesten) sveitsisk pre-
sisjon.

Danish Association for Ener-
gy Economics/International
Association of Energy Eco-
nomics (IAEE), "Transport,
Energy and Environment"

Helsingor, 3.-4. oktober 1996

Alexandra Katz

IAEE-Danmark arrangerte konferansen i
forbindelse med sin tiårs-feiring. Temaet
for konferansen var en helhetlig diskusjon
av transport, energi, og miljøpolitikk. Fore-
dragene fokuserte på trender i transport-
etterspørselen i Europa; og spesielt på be-
tydningen for energiressursene og miljø.
Fem generelle sesjoner dekket henholdsvis
transportenergi-etterspørsel og miljørestrik-
sjoner, teknologisk utvikling og nye trans-
portsystemer, livsstilsendringer og trans-
portsektoren, storbyer: løsning av trans-
port- og luftforurensingsproblemer, og
effektivitet av offentlige beslutninger in-
nen transport- og energisektoren. Flere
"teknologiske" foredrag diskuterte gjen-
nomførbarhet av forskjellige transport-
teknologier, herunder nye forbrennings-
motorer for personbiler over de neste 10-
15 år, elektriske biler, bruk av naturgass
som drivstoffkilde for busser (prove-
prosjekt i Trondheim), og såkalte "fuel
cells"— som har blitt langt mer effektive og
kanskje kommer til å erstatte batterier. For
å innse realismen i dette prosjektet, fikk vi
prøvekjøre en elektrisk drevet bil
(Peugeot)!

Blant foredragsholderne var Lee Schipper
og Mariano Bauer. Schipper presenterte et
"keynote paper" med tittelen "People on
the Move: Personal Transportation Use
from a Bottom Up perspective". En av
hans konklusjoner var at økningen i trans-
portetterspørsel ikke skyldes okt pendling,
men økt fritid. Det reises lenger/mer i friti-
den enn i forbindelse med arbeid. Dette be-
tyr at det kan være misvisende å fokusere
på telekommunikasjoner som en metode
for å redusere transportforbruk. Schipper
fremholdt at den beste måten å redusere
CO2-utslipp er å prøve å forandre vår dår-
lige kjøreadferd. Bauer holdt et foredrag
om betydningen av luftforurensing for øko-
nomisk vekst i Mexico City. Fra SSB pre-
senterte undertegnede et arbeid angående
infrastruktur og produktivitet. Både økono-
mer og ingeniører deltok på konferansen.
Deltagerne kom hovedsakelig fra Dan-
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mark og Norge, men mange andre land var
representert, herunder Tyskland, USA og
England. Konferansen ble avsluttet med en
paneldiskusjon om rollen av nasjonal ver-
sus internasjonal transport-, energi- og
miljøpolitikk.

Konferansen var svært interessant og det
ble knyttet forbindelser og utvekslet kom-
mentarer. Artiklene vil bli publisert i "con-
ference proceedings" i nær fremtid. Artik-
lene og programmet kan også fås hos
undertegnede.

International workshop on
forest accounting

Institute of Developing Economies,
Tokyo, 14.-18. oktober, 1996

Knut H. Alfsen

Institute of Developing Economies (IDE)
er en forskningsinstitusjon under MITI i

Japan, som i en årrekke har drevet samar-
beidsprosjekter med land i sør-Ost Asia
innen feltet nasjonalregnskap. IDE, som
har ca. 260 ansatte, driver også konjunktur-
overvåkning og lager økonomiske fram-
skrivninger for landene i regionen.

Siden 1992 har IDE drevet et samarbeids-
prosjekt om skogregnskaper i sør-Ost Asia
med deltakelse fra Indonesia, Thailand og
Philippinene i tillegg til Japan. Prosjektet
er nå i en avslutningsfase, og i den anled-
ning ble det arrangert en workshop hvor
landrapportene fra prosjektet skulle legges
fram. Til avslutningsmøtet ble Leo Kolt-
tola fra Statistics Finland og undertegnede
invitert til å holde foredrag om henholds-
vis skogregnskap i europeisk sammenheng
og hvorfor og når man har nytte av ressurs-
regnskaper i sin alminnelighet. Bidragene
skal redigeres og utgis i bokform neste år.

Under diverse middager og sosiale
sammenkomster ble det anledning til å bli
kjent med også andre avdelinger i IDE,

samt knytte kontakter med folk fra andre
japanske universiteter dorn deltok på
mOtet. Mange japanere er av delvis ukjen-
te årsaker meget vel orientert om det
arbeidet vi driver i Norge, og det er stor
interesse, ikke bare for arbeidet med natur-
ressursregnskaper, men også nasjonalregn-
skapsarbeid i sin alminnelighet.

Prosjektrapportene som ble lagt fram på
mOtet illustrerte de dataproblemer man står
ovenfor i mange utviklingsland; særlig sy-
nes organiseringen av statistikksystemene
ofte uhensiktsmessig organisert. Det var
likevel stort sett imponerende hva de
hadde fått til på skogsiden. Om deknings-
graden ofte er mangelfull, legges det desto
større vekt på grundig faktakunnskap med
besøk og informasjonsinnhenting fra de
viktigste aktOrene i bransjen. En gjennom-
gående svakhet ved arbeidet er likevel
mangel på sluttbrukere av regnskapene og
bruk av regnskapene til analyseformål.

42



Økonomiske analyser 8/96

Forskningspublikasjoner

Nye utgivelser

Rapporter

Mona I. Hansen, Tor Amt Johnsen og Jan
Oyvind Oftedal: Det norske kraftmarke-
det til år 2020. Nasjonale og regionale
fremskrivninger. Rapporter 96/16, 1996.
Sidetall 39. ISBN 82-537-4316-5

I denne rapporten presenteres fremskriv-
ninger for det norske kraftmarkedet til år
2020. Arbeidet er utført på oppdrag for
Statnett SF. I hovedsak bygger analysen
på de samme økonomiske forutsetningene
som i arbeidet til Grønn skattekommisjon.
Kraftmarkedet er imidlertid behandlet i
større detalj. Vi har i tillegg til den makro-
økonometriske likevektsmodellen MSG-6,
benyttet en nyutviklet kraftmarkedsmodell
der året er delt inn i sesonger og dag-natt
perioder. I beregningene har vi forutsatt at
det etableres fire nye 600 MW kabler fra
Norge til Tyskland, Nederland og Belgia.
Overføringskapasiteten mellom Norge og
utlandet vil dermed være omlag 6000 MW
etter år 2005. De nye kablene gir norske
kraftselgere og -kjøpere tilgang til marked-
er der priser og produksjonskostnader vari-
erer mellom natt og dag. Vi har forutsatt
priser i lavlast på rundt 15 Ore/kWh, mens
prisene i høylast etter årtusenskiftet er for-
utsatt å nærme seg 30 Ore/kWh. Dette gir
opp mot 20 TWh import i lavlast og 20
TWh eksport i høylast i år 2020. I Norge
bygges det ut 5 TWh gasskraft og om lag
10 TWh vannkraft til år 2020. Videre har
vi antatt at kraftintensiv industri reduserer
sitt forbruk med 5 TWh i perioden 2001-
2010. Den innenlandske anvendelsen av
elektrisk kraft vil i følge våre beregninger
Øke med 0,7 prosent pr. år til år 2010.
Etter år 2010 er den økonomiske veksten
lavere og kraftforbruket øker med 0,3 pro-
sent pr. år. Engrosprisene på elektrisk kraft
holder seg stabile rundt 21 Ore/kWh (målt
i faste 1992-priser) etter år 2000. Prisene
er som følge av kapasitetsbegrensninger
noe høyere i høylast om vinteren. Prisene
på elektrisk kraft til sluttbruker øker frem
til år 2000 for deretter å falle frem til år
2005. Fallet til år 2005 skyldes bl.a. de
nye sjøkablene til Tyskland, Nederland og
Belgia som gir tilgang på rimelig kraft om
natten. I perioden fra 2005 og frem mot
2020 er kjøperprisene stabile.

Taran Foehn og Torbjørn Htegeland:
Effektive satser for næringsstøtte 1994.
Rapporter 96/18, 1996. Sidetall 79.
ISBN 82-537-4323-8

Denne rapporten belyser næringsstøttens
størrelse og sammensetning i 1994 ved
hjelp av såkalte effektive støtterater, ERAs
(Effective Rates of Assistance). ERA
måler den prosentvise effekten av nærings-
politikken på næringenes evne til avløn-
ning av arbeid og kapital. Beregningene
peker ut jordbruket og næringsmiddelindu-
striene (unntatt fiskeforedling) som mest
støttet i 1994. Her spilte støtte som følge
av importhindringer en betydelig rolle. I
tillegg mottok jordbruket omfattende sub-
sidier. Skipsbyggingsindustrien var også
betydelig subsidiert. Andre konkurranse-
utsatte næringer var i mindre grad støttet.
Metallproduksjon og treforedling hadde
fordel av en viss subsidiering av prisene
på elektrisk kraft. Skogbruk, fiske og fiske-
foredling mottok alle noe næringssubsidi-
er. Ellers er ERA-utslagene små. Tidligere
er tilsvarende beregninger gjort for årene
1989 og 1991. Det relative bildet har
endret seg en del. Dette skyldes i stor grad
EØS-avtalens forbud mot flere typer han-
delshindrende tiltak utover toll, i tillegg til
en omdirigering og generell reduksjon av
netto næringssubsidier. Mange produkt-
skatter er dessuten fjernet eller redusert —
dette gjelder blant annet avgifter på elektri-
sitet og næringsmidler. I beregningene for
1994 økte produsentprisene for alle de
skjermede næringene som følge av nær-
ingspolitikken. De hadde med andre ord
negativ støtteeffekt av næringspolitikken,
enten direkte via netto næringsavgifter,
eller via avgifter og økte priser på vareinn-
sats. Bildet for de skjermede næringene i
1994 tilsvarer i stor grad situasjonen i
1991.

Discussion Papers

Elin Berg, Snorre Kverndokk og Knut
Einar Rosendahl: Gains from Carteli-
sation in the Oil Market. DP no. 181,
1996. Sidetall 32.

In this paper we ask whether OPEC still
gains from cartelisation in the oil market
despite low producer prices and a modest
market share. We apply two intertemporal
equilibrium models of the global oil mar-

ket; one consisting of a cartel and a fringe,
and one describing a hypothetical compe-
titive market. Comparing the outcome of
these models we conclude that there are
positive cartelisation gains of about 18 per
cent in the oil market. In comparison with
what Pindyck (1978) found for the 1970s
this may be considered as quite modest.
Moreover, we study whether the cartelisa-
tion gains to OPEC are altered by different
moves by non-OPEC producers or con-
sumer countries. Generally, we find that
the relative cartelisation gains are unchan-
ged. One exception is exploration activi-
ties, where we find that a major increase in
non-OPEC reserves could remove the car-
telisation gains to OPEC completely. In
this case, the OPEC-countries could find
themselves better off without the cartel.

Rolf Aaberge og Julie Aslaksen:
Decomposition of the Gini Coefficient
by Income Components: Various Types
of Applications and Interpretations
DP no. 182, 1996. Sidetall 25.

This paper aims at clarifying the notion
"overall distributive effect" of an income
component or a policy proposal and more-
over discusses various approaches for as-
sessing the distributional impact of the
components of total income. We pay parti-
cular attention to the problem of evalua-
ting the distributional consequences of in-
cluding a new income component in the
statistical income base. Our example is the
value of unpaid household work, which
statistically is new to the income base, al-
though conceptually it is included in exten-
ded income or full income, so that indivi-
dual time allocations are already reflected
in data. In contrast, introducing a genu-
inely new income component (e.g. a new
transfer payment) will lead to behavioral
responses that should be accounted for in
the distributional analysis. However, it is
standard practice to ignore behavioral re-
sponses in official analyses of tax and be-
nefit reforms (e.g. a new transfer payment)
and to compare the Gini coefficients with
and without the new income component
given unchanged behavior. Rather than
solely comparing the levels of the Gini
coefficients we suggest that one should
compare the decompositions of the Gini
coefficients with and without the new in-
come component. This result gives a clan-
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fication of the difference between contribu-
tion to inequality and (marginal) effect on
inequality.

Brita Bye: Taxation, Unemployment and
Growth: Dynamic Welfare Effects of
"Green" Policies. DP no. 183, 1996.
Sidetall 36.

This paper analyses the effects of so-called
"green" tax reforms on a small, open eco-
nomy producing an imperfect substitute
for foreign goods, using an intertemporal
general equilibrium model. The labour
market is characterised by union wage set-
ting, and a fixed exchange rate implies
wage rigidity and involuntary unemploy-
ment. The long run effects on instan-
taneous utility, employment and the stock
of real and financial capital of a revenue
neutral increase in the tax on fossil fuels
combined with a) lump sum rebating or b)
change in the labour income tax rate, are
discussed. Due to the changes in instanta-
neous utility during the time path follow-
ing the implementation of the tax reform,
the total welfare effect may be positive
even with a reduction in long run con-
sumption. The total welfare effect is in
general more positive (or less negative)
with wage tax reduction that lump-sum re-
bating.

Reprints

Bon E. Naug og Ragnar Nymoen:
Pricing to Market in a Small Open Eco-
nomy. Reprints no. 87, 1996. Sidetall 22.

Reprint from Scandinavian Journal of Eco-
nomics, vol. 98(3), 1996

Bjørn E. Naug: Hva bestemmer utvik-
lingen i importprisene? Reprints no. 88,
1996. Sidetall 9.

Særtrykk fra Sosialøkonomen nr. 1, 1996

Erling Holmøy og Haakon Vennemo:
A General Equilibrium Assessment of a
Suggested Reform in Capital Income
Taxation. Reprints no. 89, 1996.
Sidetall 26.

Reprint from Journal of Policy Modeling
Vol. 17(6), 1995

Documents

Nils Martin Stolen: Effects on Wages
from Changes in Pay-roll Taxes in
Norway. Documents 96/22, 1996.
Sidetall 14.

Reductions in pay-roll taxes have been pro-
posed as a means to stimulate employ-
ment. The effect on wage formation is of
great importance when analysing how em-
ployment will be affected. The paper pre-
sents a survey of this topic based on econo-
mic theory and empirical analysis of Nor-
wegian data. Although the effect on wage
formation is not precisely determined in
any empirical analysis, most of the results
indicate that a large part of general chan-
ges in pay-roll taxes is shifted over to
wages in the long run in Norwegian manu-
facturing industries. This is in accordance
with the Scandinavian theory of inflation
and a rather non-elastic supply curve for
labour towards manufacturing. The empiri-
cal analysis also indicate that wages at the
regional level mainly are determined by
countrywide factors. A geographical dif-
ferentiation of pay-roll taxes for the rural
areas may thus be beneficial for employ-
ment in these areas as wage costs are
reduced.

Notater

Rolf Golombek og Snorre Kvemdokk
(red.): Modeller for elektrisitets- og gass-
markedene i Norge, Norden og Europa
Notater 96/45, 1996. Sidetall 28.

Dette er prosjektrapporten fra forprosjektet
"Miljøvirkninger av norsk salg av gass og
gasskraft". Prosjektet, som er finansiert av
SAMRAM programmet, er et samarbeid
mellom SNF-Oslo og SSB, med Rolf
Golombek som prosjektleder.

Finn Roar Aune: Konsekvenser av en
nordisk avgiftsharmonisering på elektri-
sitetsområdet. Notater 96/53, 1996.
Sidetall 22.
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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 	  1996 	
Mar	 Apr	 Mai	 Jun	 Jul Aug

Råolje  	 7,8	 8,9	 9,5	 10,8	 11,7	 12,8	 13,2	 12,7	 13,1	 13,7	 13,1
Naturgass  	 2,3	 2,4	 2,4	 2,6	 2,6	 3,3	 3,1	 3,1	 2,6	 3,5	 2,9

Tabell B2: Produksjonsindeks etter næring og varetype
Sesongjusterte indekser. 1995=100.
Årsindeksene er et gjennomsnitt av månedsindeksene for året.

1991	 1992	 1993	 1994	 1995
Mar	 Apr	 Mai	 Jun	 Jul Aug

Produksjon etter næring:
Oljeutv., ind., bergv. og kraftf.. . .	 81	 85	 89	 95	 100	 104	 105	 103	 107	 109	 108
Bergverksdrift og utvinning  	 71	 79	 83	 92	 100	 109	 111	 109	 115	 118	 118
Industri  	 89	 90	 92	 97	 100	 103	 101	 97	 103	 109	 104
Kraft- og vannforsyning 	 90	 96	 98	 93	 100	 95	 87	 94	 80	 76	 74

Produksjon etter varetype:
Insatsvarer  	 88	 87	 91	 97	 100	 102	 99	 98	 100	 107	 100
Investeringsvarer 	 84	 90	 92	 96	 100	 105	 103	 90	 107	 115	 106
Konsumvarer, i alt  	 93	 93	 94	 99	 100	 104	 105	 101	 104	 106	 104

Varige konsumvarer 	 97	 95	 93	 99	 100	 103	 104	 99	 108	 110	 109
Ikke-varige konsumvarer 	 93	 93	 94	 99	 100	 104	 105	 101	 103	 106	 104

Energivarer  	 75	 82	 86	 92	 100	 104	 107	 106	 113	 114	 111

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

1991	 1992	 1993	 1994	 1995
Feb	 Mar	 Apr	 Mai	 Jun	 Jul

Industri i alt 	 - 1,7	 1,4	 2,5	 5,8	 3,1	 2,5	 2,6	 -0,0	 1,2	 2,3	 6,0
Nærings- og nytelsesmidler 	 3,1	 0,4	 0,5	 4,5	 1,6	 4,8	 2,9	 1,2	 1,5	 2,2	 4,1
Tekstil- og bekledningsvarer  	 -0,3	 -4,6	 -2,9	 10,0	 -3,0	 -9,8	 -8,6	 -7,7	 -2,1	 2,3	 6,9
Lær og lærvarer  	 -1,3	 1,0	 2,3	 7,6	 -8,5	 -15,9	 -13,5	 17,5	 -15,1	 -9,9	 -5,8
Trevarer 	 -8,7	 -0,5	 1,8	 9,7	 2,0	 -2,5	 -2,7	 -3,4	 2,7	 7,5	 11,3
Treforedl., grafisk prod. og forlagsv 	 -0,2	 -1,1	 2,6	 5,0	 3,9	 1,1	 2,8	 1,1	 1,1	 0,4	 1,3
Kull- og petroleumsprodukter . .

▪ 	

-4,8	 10,1	 -0,0	 3,4	 -9,3	 -0,6	 2,5	 6,9	 1,9	 1,6	 3,9
Kjemikalier og kjemiske prod. . .	 -4,9	 -0,4	 6,1	 3,9	 2,7	 2,3	 -0,2	 -2,9	 -2,8	 1,0	 2,9
Gummi- og plastprodukter  	 -6,9	 -9,4	 4,3	 5,8	 1,1	 -4,3	 -6,2	 -4,5	 0,0	 1,8	 1,9
Andre ikke-metallholdige mineralprod.	 -11,4	 2,9	 0,6	 13,2	 11,5	 2,6	 4,8	 4,1	 3,5	 1,9	 3,6
Metaller og metallvarer  	 -1,1	 1,2	 3,5	 6,6	 2,0	 4,7	 6,5	 4,1	 4,5	 4,8	 7,8
Maskiner og utstyr 	 -3,0	 2,9	 1,4	 8,2	 7,4	 3,2	 3,2	 -4,4	 0,2	 1,3	 10,0
Elektriske og optiske produkter . .

•	

-8,8	 0,9	 7,1	 8,8	 7,7	 3,9	 4,5	 -1,7	 1,3	 1,1	 8,8
Transportmidler  	 4,2	 11,0	 2,1	 2,6	 2,4	 3,2	 2,7	 -1,3	 -0,5	 2,7	 10,0
Annen industriproduksjon  	 -2,4	 -3,8	 0,1	 6,9	 0,9	 5,5	 5,9	 4,2	 6,0	 7,6	 13,5

1996

1996

1)Tallene i kolonnene for månedene viser endring i prosent fra samme periode Aret for for summen av
produksjonen for den aktuelle måneden, måneden for og måneden etter.
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Tabell 114: Ordretilgang - industri
Ordretilgang til utvalgte industrigrupper, fordelt på eksport- og hjemme-
markedet. Sesongjusterte verdiindekser. 1995=100. Tallene for drene viser
gjennomsnittet av kvartalstallene for det samme året.

1991	 1992	 1993	 1994	 1995 1995  	 1996 - 
1 .kv	 2.1cv	 3 .kv	 4.1cv	 1 .kv	 2.kv

Produksjon av kjemiske  råvarer:
Ordretilgang i alt 	 91	 89	 101	 105	 100	 93	 102	 105	 100	 114	 111
For eksport  	 94	 94	 103	 106	 100	 96	 108	 106	 91	 104	 93
Fra hjemmemarkedet  	 77	 69	 95	 103	 101	 84	 93	 96	 130	 152	 159

Produksjon av metaller:
Ordretilgang i alt 	 72	 68	 69	 80	 100	 94	 96	 102	 108	 105	 103
For eksport  	 72	 68	 69	 79	 100	 93	 98	 102	 108	 103	 94
Fra hjemmemarkedet  	 71	 70	 71	 86	 101	 109	 84	 104	 107	 123	 157

Produksjon av maskiner:
Ordretilgang i alt 	 88	 92	 95	 107	 100	 107	 95	 100	 100	 113	 182
For eksport  	 88	 86	 111	 113	 99	 95	 92	 96	 114	 117	 140
Fra hjemmemarkedet  	 88	 99	 76	 99	 101	 118	 101	 100	 85	 105	 252

Tabell 135: Ordrereserver - industri
Ordrereserver i utvalgte industrigrupper, fordelt på eksport- og hjemme-
markedet. Verdiindekser. 1995=100. Tallene for årene viser gjennomsnittet av
kvartalstallene for det samme året.

1991	 1992	 1993	 1994	 1995 1995 	 - 1996 - 
1.kv	 2.1cv	 3.kv	 4.1cv	 1.kv	 2.1cv

Produksjon av kjemiske råvarer:
Ordrereserver i alt  	 234	 229	 209	 179	 100	 97	 109	 82	 113	 224	 170
For eksport  	 220	 222	 212	 179	 100	 91	 104	 84	 120	 231	 163
Fra hjemmemarkedet  	 289	 256	 199	 180	 100	 117	 125	 72	 86	 196	 197

Produksjon av metaller:
Ordrereserver i alt  	 86	 75	 76	 84	 100	 99	 96	 100	 105	 101	 98
For eksport  	 84	 74	 76	 82	 100	 99	 96	 98	 107	 101	 92
Fra hjemmemarkedet  	 97	 84	 74	 92	 100	 103	 99	 108	 90	 97	 134

Produksjon av maskiner:
Ordrereserver i alt  	 100	 100	 99	 123	 100	 100	 101	 104	 95	 104	 127
For eksport  	 90	 94	 97	 141	 100	 105	 99	 98	 97	 102	 113
Fra hjemmemarkedet  	 120	 111	 102	 89	 100	 91	 105	 115	 89	 106	 154
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Tabell B6: Påløpte investeringskostnader for oljeutvinning
Løpende priser, mill. kroner. Tallene for årene viser gjennomsnitt av kvartalene.

1991	 1992	 1993	 1994	 1995 1995    1996   
1 .kv	 2.kv	 3.kv	 4.kv	 1.kv	 2.kv

Leting:
I alt 	 2034	 1920	 1358	 1253	 1162	 1209	 988	 1226	 1224	 1275	 1082
Undersøkelsesboringer  	 1326	 1288	 717	 432	 532	 384	 458	 614	 672	 545	 490
Generelle undersøkelser 	 256	 251	 284	 384	 171	 119	 189	 182	 193	 129	 335
Felt eval. og - undersøk. 	 212	 91	 146	 164	 192	 163	 195	 254	 156	 68	 95
Adm. og andre kostnader  	 240	 290	 211	 273	 267	 543	 146	 175	 203	 533	 162

Feltutbygging:
I alt 	 5566 7216	 8802 7146 6740 5876 6622 6385	 8077 5581	 6710
Varer 	 3023 3668 4608 3956 3182 2383 2509 2997 4837 3469 3911
Tjenester  	 2251 3021	 3442 2511	 2980 3047 3587 2681	 2604	 1402 2007
Produksjonsboring 	 292	 532	 752	 680	 579	 446	 526	 707	 637	 710	 792

Felt i drift:
I alt 	 1274	 1269	 1576	 1688	 1737	 1870	 1838	 1578	 1663	 1705	 2158
Varer 	 201	 166	 150	 164	 163	 143	 180	 146	 183	 178	 290
Tjenester  	 256	 179	 137	 132	 243	 237	 225	 287	 222	 242	 390
Produlcsjonsboring 	 817	 925	 1290	 1393	 1332	 1490	 1434	 1145	 1258	 1285	 1478

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 1995    1996   
2.kv	 3.kv	 4.kv	 1.1cv	 2.kv	 3.1cv

Utførte 	 2580 2547 2320 2324 3388 3589 3576 3309 3484 3471	 ••
Antatte 	 3021 2621 2709 2672 3719 3723 3844 3818 3910 3922 4056

Tabell B8: Boligbygging
Antall boliger i 1000. Sesongjustert. 1). Tallene for drene
viser gjennomsnittet av månedstallene for det samme året.

1991	 1992	 1993	 1994	 1995 	  1996
Apr	 Mai	 Jun	 Jul	 Aug	 Sep

Boliger satt igang  	 1,5	 1,3	 1,3	 1,7	 1,6	 1,6	 1,5	 1,7	 1,5	 1,6	 1,6
Boliger under arbeid 	 19,0	 16,2	 13,6	 15,4	 16,6	 16,6	 16,8	 16,7	 16,9	 17,0	 17,2
Boliger fullført  	 1,7	 1,5	 1,3	 1,5	 1,6	 1,4	 1,4	 1,8	 1,0	 1,3	 1,4

1) Seriene er sesongjustert uavhengig av hverandre.
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Tabell B9: Detaljomsetningsvolum
Sesongjustert indeks. 1995=100. Tallene for årene viser gjennomsnittet av månedstallene for det samme året.

1991	 1992	 1993	 1994	 1995
Apr	 Mai	 Jun	 Jul Aug	 Sep

Omsetning ialt  	 90	 91	 93	 97	 100	 101	 100	 103	 104	 103	 102

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 	  1996 	
Apr	 Mai	 Jun	 Jul Aug	 Sep

Omsetning i alt 	 0,9	 2,0	 1,7	 4,5	 2,9	 3,0	 1,0	 1,9	 2,5	 2,4	 ••

Butikkhandel med bredt vareutvalg .	 0,1	 1,3	 2,6	 5,2	 4,6	 2,7	 -0,3	 0,4	 1,0	 0,9	 ••

Butikkhandel med nærings- og
nytelsesmidler i spesialforr.  	 -1,3	 12,3	 7,0	 2,2	 -0,8	 -2,5	 -5,3	 -2,9	 -1,6	 -2,5	 ••

Butikkhandel med apotekvarer,
sykepleieart. kosmetikk og toalettart. 	 1,8	 2,6	 8,9	 5,1	 -2,9	 0,0	 -0,7	 1,3	 2,9	 4,2	 ••

Butikkhandel med andre nye varer. .	 2,1	 0,5	 -1,3	 4,2	 3,9	 4,8	 3,8	 4,5	 4,8	 4,7	 ••

Reg. nye personbiler 	 -13,4	 11,8	 3,8	 42,7	 7,2	 48,6	 45,5	 44,6	 43,3	 44,9	 45,0

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

Tabell B11: Arbeidsmarkedet - arbeidskraftundersOkelsen
Arbeidsledige (AKU) og sysselsatte.
1000 personer.

1991	 1992	 1993	 1994	 1995 1995    1996   
2.kv	 3.kv	 4.kv	 1.1cv	 2.kv	 3.kv

Arbeidsledige (AKU):
Kvinner  	 48	 50	 50	 47	 46	 50	 48	 34	 51	 53	 55
Menn 	 68	 76	 77	 70	 61	 64	 59	 50	 67	 62	 56
Totalt  	 116	 126	 127	 116	 107	 115	 106	 84	 119	 115	 111

Sysselsatte  	 2010 2004 2004 2035 2079 2066 2113 2097 2096 2134 2164

Tabell B12: Arbeidsmarkedet - arbeidskontorenes registreringer
Tallet på registrerte arbeidsledige og ledige plasser. Arbeidsledighetsprosenten.

1991	 1992	 1993	 1994	 1995 	  1996 	
Mai	 Jun	 Jul	 Aug	 Sep	 Okt

Sesongjusterte tall:
Registrerte arbeidsledige 1000 pers.	 101	 114	 118	 110	 102	 95	 91	 91	 90	 89	 • •

Ujusterte tall:
Registrerte arbeidsledige 1000 pers.	 100,8	 114,4 118,1	 110,3	 102,1	 88,2	 95,1	 103,0	 97,9	 84,6	 79,3
Herav: Permitterte 	 1000 pers..

•	

9,9	 8,7	 9,2	 7,5	 6,4	 8,4	 4,9	 4,4	 4,4	 4,0	 4,3
Ledige plasser	 1000 pers..

•	

6,5	 6,4	 7,4	 7,7	 8,8	 9,9	 8,9	 7,1	 9,9	 9,5	 9,8
Arbeidsledighetsprosenten 1) 	 4,7	 5,4	 5,5	 5,2	 4,7	 4,0	 4,3	 4,7	 4,5	 3,9	 3,6
Arb.ledige/led.plasser  	 17,0	 19,5	 17,0	 15,0	 11,8	 8,9	 10,6	 14,5	 9,9	 8,9	 8,1

1996

1)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.

1991	 1992	 1993	 1994	 1995 1995    1996   
1 .kv	 2.1cv	 3 .kv	 4.kv	 1 .kv	 2.kv

Industri, kvinner  	 86,7	 89,2	 91,8	 94,5	 97,9	 95,9	 98,0	 98,4	 99,1	 99,9 100,9
Industri, menn  	 99,5	 102,7	 105,4	 108,5	 112,3	 109,8	 113,2	 112,6	 113,6	 114,6	 116,6
Bygge- og anl., menn  	 107,0	 110,6	 113,3	 112,7	 114,2	 111,3	 115,1	 114,3	 115,9	 114,6	 116,9

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

1991	 1992	 1993	 1994	 1995 	  1996
Apr	 Mai	 Jun	 Jul	 Aug	 Sep

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

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

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

1991	 1992	 1993	 1994	 1995
Apr	 Mai	 Jun	 Jul	 Aug	 Sep

Ialt  	 2,5	 0,1	 -0,0	 1,4	 1,9	 1,4	 1,3	 0,8	 1,3	 1,7	 1,7
Matvarer og levende dyr  	 4,4	 1,1	 -2,4	 0,8	 -1,0	 -0,4	 0,5	 -0,6	 1,2	 1,7	 1,7
Drikkevarer og tobakk 	 4,9	 6,5	 1,1	 4,6	 4,9	 0,3	 0,2	 0,1	 -0,3	 -0,5	 -0,7
Råvarer, ikke spis., u. brenselst. .	 -1,0	 -3,1	 -4,1	 3,7	 2,8	 -1,2	 0,2	 0,1	 0,5	 -0,1	 -1,5
Brenselstoffer, -olje og el.kraft. .	 1,9	 -3,5	 -2,3	 -1,8	 -0,8	 5,4	 3,7	 2,9	 5,2	 5,8	 7,4
Dyre- og plantefett, voks  	 3,1	 5,4	 0,2	 5,0	 1,0	 -3,6	 -2,6	 -0,6	 0,1	 1,6	 0,8
Kjemikalier  	 1,8	 0,2	 2,5	 2,8	 4,3	 1,4	 0,5	 0,2	 0,0	 0,0	 -0,6
Bearbeidde varer etter materiale .	 1,1	 0,1	 0,3	 2,5	 4,8	 1,4	 0,9	 0,6	 0,6	 0,4	 -0,1
Maskiner og transportmidler  	 2,6	 1,4	 4,2	 2,1	 3,2	 0,9	 0,5	 0,5	 0,6	 0,8	 1,0
Forskjellige ferdigvarer  	 3,6	 2,0	 2,7	 1,6	 2,5	 2,5	 2,4	 1,9	 2,0	 1,7	 1,3

1996



6*
KONJUNKTURINDIKATORER FOR NORGE

Tabell B16: Utenrikshandel • verditall
Verditall for tradisjonell vareeksport og vareimport iflg. handelsstatistikken. Milliarder kroner. Sesongjustert.
Tallene for årene viser gjennomsnittet av månedstallene for det samme Aret.

1991	 1992	 1993	 1994	 1995
Apr	 Mai	 Jun	 Jul Aug	 Sep

Eksport 1) 
	

9,1	 9,0	 9,4	 10,8	 11,9	 13,0	 12,2	 12,8	 12,7	 13,0	 12,5
Import 2)  

	
12,7	 12,9	 13,2	 15,5	 16,9	 17,4	 17,6	 18,1	 18,3	 17,5	 18,3

Import 3)  
	

12,6	 12,9	 13,1	 15,4	 16,8	 17,2	 17,4	 18,1	 18,1	 17,4	 18,2

1996

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 di-et.

1991	 1992	 1993	 1994	 1995 1995    1996   
2.kv	 3.1cv	 4.kv	 1.kv	 2.kv	 3.1cv

Sesongjusterte tall.  	 119	 126	 131	 149	 153	 148	 154	 154	 170	 166	 166
Eksportvolum 1)  	 107	 111	 111	 130	 140	 142	 140	 143	 146	 147	 150
Importvolum 2) 	 100	 93	 93	 94	 101	 101	 101	 101	 99	 100	 99
Ujusterte tall.  	 105	 103	 104	 104	 105	 104	 106	 107	 106	 102	 105

1)Uten skip, oljeplattformer, råolje og naturgass.
2)Uten skip og oljeplattformer.
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Tabell B18. Utenriksregnskap. Driftsregnskap. Månedstall jan.-aug. 1996 Millioner kroner.

Jan.96
	

Feb.96
	

Mar.96
	

Apr.96
	

Mai.96
	

Jun.96 	 Jul.96 	 Aug.96

Varer og tjenester

Eksport I alt  	 32 498 	 31 627 	 34 497 	 33 184 	 32 996 	 32 327 	 32 476 	 34 659
Varer  	 25 037 	 24 682 	 27 163 	 25 761 	 25 421 	 24 898 	 23 831 	 25 942

Råolje og naturgass 	 11 243 	 11 021 	 12 330 	 12 760 	 12 254 	 11 948 	 11 693 	 13 339
Skip 	 363 	 683 	 776 	 261 	 720 	 524 	 428 	 67
Oljevirksomhet, diverse varer  	 23 	 21 	 26 	 18 	 170 	 20 	 17 	 33
Andre varer  	 13 408 	 12 957 	 14 031 	 12 722 	 12 277 	 12 406 	 11 693 	 12 503

Tjenester 	 7 461 	 6 945 	 7 334 	 7 423 	 7 575 	 7 429 	 8 645 	 8 717
Bruttofrakter  	 4 012 	 3 555 	 3 871 	 3 930 	 4 047 	 3 691 	 3 941 	 4 006
Oljevirksomhet, diverse tjenester . . . 	 59 	 59 	 59 	 59 	 59 	 59 	 60 	 60
Oljeboring  	 80 	 95 	 89 	 113 	 87 	 63 	 129 	 65
Rørtransport 	 242 	 238 	 256 	 232 	 243 	 210 	 228 	 228
Reisetrafikk  	 1 034 	 1 040 	 1 141 	 886 	 1 129 	 1 440 	 2 091 	 2 057
Samferdsel 	 644 	 721 	 671 	 924 	 725 	 818 	 813 	 942
Finans- og forretningstjenester  	 1 123 	 917 	 932 	 1 062 	 1 046 	 908 	 1 129 	 1 006
Tjenester ellers  	 267 	 320 	 315 	 217 	 239 	 240 	 254 	 353

Import I alt 	 24 196 	 24 100 	 26 756 	 25 010 	 24 954 	 26 437 	 26 354 	 24 977
Varer  	 18 115 	 18 294 	 20 082 	 18 426 	 18 429 	 19 557 	 17 984 	 17 692

Skip 	 603 	 299 	 252 	 101 	 277 	 119 	 36 	 496
Oljevirksomhet, diverse varer  	 662 	 652 	 663 	 562 	 557 	 2 222 	 569 	 419
Andre varer  	 16 850 	 17 343 	 19 167 	 17 763 	 17 595 	 17 216 	 17 379 	 16 777

Tjenester 	 6 081 	 5 806 	 6 674 	 6 584 	 6 525 	 6 880 	 8 370 	 7 285
Driftsutgifter skipsfart, eksl. bunkers . 	 1 688 	 1 618 	 1 687 	 1 787 	 1 702 	 1 682 	 1 806 	 1 691
Oljevirksomhet, diverse tjenester . . . 	 265 	 265 	 265 	 364 	 364 	 364 	 264 	 264
Driftsutgifter oljeboring, eksl. bunkers. 	 59 	 78 	 225 	 106 	 92 	 94 	 76 	 122
Reisetrafikk  	 1 621 	 1 664 	 1 996 	 2 018 	 1 977 	 2 368 	 3 837 	 3 075
Samferdsel 	 308 	 302 	 313 	 353 	 325 	 370 	 372 	 263
Finans- og forretningstjenester  	 1 321 	 1 064 	 1 265 	 1 171 	 1 330 	 1 265 	 1 186 	 1 142
Tjenester ellers  	 819 	 815 	 923 	 785 	 735 	 737 	 829 	 728

Vare- og tjenestebalansen  	 8 302 	 7 527 	 7 741 	 8 174 	 8 042 	 5 890 	 6 122 	 9 682

Renter og stønader mv.

Fra utlandet  	 3 878 	 2 937 	 3 504 	 3 036 	 3 262 	 2 997 	 3 250 	 2 747
Lønn  	 100 	 100 	 100 	 100 	 100 	 100 	 100 	 100
Renteinntekter 	 2 383 	 1 567 	 2 077 	 1 765 	 1 929 	 1 683 	 1 991 	 1 545
Aksjeutbytte mv . 	282	 53 	 726 	 79 	 101 	 231 	 98 	 56
Reinvested fortjeneste  	 68 	 312 	 -337 	 308 	 274 	 214 	 307 	 309
Løpende overføringer 	 1 045 	 905 	 938 	 784 	 858 	 769 	 754 	 737

Til utlandet 	 4 922 	 5 867 	 4 792 	 5 169 	 5 650 	 5 512 	 4 435 	 4 368
Lønn 	• 	302	 300 	 302 	 326 	 324 	 323 	 326 	 323
Renteutgifter  	 1 759 	 2 827 	 1 617 	 1 821 	 2 287 	 2 109 	 1 267 	 1 186
Aksjeutbytte mv . 	1 549 	 308 	 413 	 970 	 2 455 	 600 	 780 	 175
Reinvested fortjeneste  	 -439 	 874 	 848 	 384 	 -1 167 	 674 	 389 	 1 023
Løpende offentlige overføringer  	 522 	 522 	 522 	 633 	 633 	 633 	 633 	 633
Andre løpende overføringer  	 1 229 	 1 036 	 1 090 	 1 035 	 1 118 	 1 173 	 1 040 	 1 028

Rente- og stonadsbalansen 1 	-1 044	 -2 930 	 -1 288 	 -2 133 	 -2 388 	 -2 515 	 -1 185 	 -1 621

Driftsbalansen overfor utlandet 	 7 258 	 4 597 	 6 453 	 6 041 	 5 654 	 3 375 	 4 937 	 8 061

Kapitaloverfø ringer fra utlandet  	 48 	 58 	 58 	 48 	 46 	 53 	 64 	 49

Kapitaloverføringer til utlandet  	 65 	 59 	 58 	 61 	 67 	 61 	 75 	 68

Netto finansinvestering 	 7 241 	 4 596 	 6 453 	 6 028 	 5 633 	 3 367 	 4 926 	 8 042

Memo: Skipsfartens netto fraktinntekter. . 	 1 761 	 1 390 	 1 621 	 1 558 	 1 778 	 1 447 	 1 546 	 1 751

Positive tall angir overskudd, negative tall angir underskudd.
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Tabell B19. Utenriksregnskap. Kapitalregnskap. Månedstall jan.-aug. 1996 Millioner kroner.

Jan.96 	 Feb.96 	 Mar.96 	 Apr.96 	 Mai.% 	 Jun.96 	 Jul.96 	 Aug.96

Norske investeringer I utlandet  	 17 292 	 3 350 	 11 266 	 17 166 	 4 992 	 12 514 	 -7 363 	 -537

Direkte investeringer i utlandet 	 13 	 1 844 	 884 	 -619 	 12 798 	 1 017 	 -238 	 661
Aksjer og andeler  	 797 	 235 	 1 732 	 -94 	 11 967 	 4 	 -157 	 136
Reinvested fortjeneste  	 68 	 312 	 -337 	 308 	 274 	 214 	 307 	 309
Annen kapital  	 -852 	 1 297 	 -511 	 -833 	 557 	 799 	 -388 	 216

Portefoljeinvesteringer i utlandet 	 6 252 	 447 	 -3 155 	 583 	 71 	 2 467 	 -1 488 	 -3 097
Aksjer og andeler  	 -43 	 238 	 229 	 333 	 -950 	 417 	 722 	 -111

Banker  	 -74 	 -26 	 -6 	 -12 	 -16 	 -12 	 25 	 70
Andre sektorer 	 31 	 264 	 235 	 345 	 -934 	 429 	 697 	 -181

Andre verdipapirer 	 6 295 	 209 	 -3 384 	 250 	 1 021 	 2 050 	 -2 210 	 -2 986
Banker  	 -761 	 1 268 	 -195 	 1 232 	 617 	 -83 	 549 	 -554
Andre sektorer 	 7 056 	 -1 059 	 -3 189 	 -982 	 404 	 2 133 	 -2 759 	 -2 432

Andre finansinvesteringer i utlandet 	 10 222 	 -2 034 	 7 417 	 11 023 	 -16 036 	 -3 173 	 1 772 	 1 166
Varekreditter 	 -2 784 	 -983 	 -485 	 -1 805 	 -4 094 	 -980 	 -2 053 	 -1 130
Lån til utlandet 	 2 425 	 -1 840 	 1 823 	 2 856 	 448 	 542 	 -377 	 328

Banker  	 2 136 	 -553 	 2 184 	 1 953 	 297 	 786 	 -263 	 415
Andre sektorer 	 289 	 -1 287 	 -361 	 903 	 151 	 -244 	 -114 	 -87

Kontanter og innskudd  	 8 803 	 -1 437 	 5 072 	 10 202 	 -13 235 	 -2 727 	 1 618 	 3 856
Banker  	 7 747 	 -2 981 	 3 427 	 9 392 	 -10 809 	 -1 294 	 -738 	 3 457
Andre sektorer 	 1 056 	 1 544 	 1 645 	 810 	 -2426 	 -1 433 	 2 356 	 399

Annen kapital  	 1 778 	 2 226 	 1 007 	 -230 	 845 	 -8 	 2 584 	 -1 888

Internasjonale reserver  	 805 	 3 093 	 6 120 	 6 179 	 8 159 	 12 203 	 -7 409 	 733
Trekkrettigheter IMF 	 -588 	 -28 	 -34 	 171 	 13 	 -220 	 838 	 -538
Reserveposisjon IMF  	 -45 	 52 	 -25 	 -47 	 117 	 51 	 -33 	 89
Utenlandsk valuta  	 1 438 	 3 069 	 6 179 	 6 055 	 8 029 	 12 372 	 -8 214 	 1 182

Utenlandske investeringer I Norge i alt. 	 14 592 	 1 405 	 -2 727 	 21 492 	 -1 	 12 431 	 -5 677 	 -685

Direkte investeringer i Norge 	 255 	 1 215 	 2 630 	 1 493 	 -2 253 	 767 	 n 	 1 105
Aksjer og andeler  	 94 	 478 	 4 484 	 26 	 27 	 867 	 -8 	 29
Reinvested fortjeneste  	 -439 	 874 	 848 	 384 	 -1 167 	 674 	 389 	 1 023
Annen kapital  	 600 	 -137 	 -2 702 	 1 083 	 -1 113 	 -774 	 -304 	 53

Portefoljeinvesteringer i Norge 	 -7 067 	 -931 	 -575 	 6 204 	 -89 	 395 	 -5 552 	 2 858
Aksjer og andeler  	 -1 982 	 -1 028 	 387 	 3 229 	 1 212 	 470 	 -229 	 -249

Banker  	 39 	 -22 	 546 	 -109 	 166 	 160 	 776 	 7
Andre sektorer 	 -2021 	 -1 006 	 -159 	 3 338 	 1 046 	 310 	 -1 005 	 -256

Andre verdipapirer 	 -5 085 	 97 	 -962 	 2 975 	 -1 301 	 -75 	 -5 323 	 3 107
Banker  	 -555 	 -29 	 103 	 684 	 -3 462 	 -247 	 7 	 1 432
Andre sektorer 	 -4 530 	 126 	 -1 065 	 2 291 	 2 161 	 172 	 -5 330 	 1 675

Andre finansinvesteringer i Norge 	 21 404 	 1 121 	 -4 782 	 13 795 	 2 341 	 11 269 	 -202 	 -4 648
Varekreditter 	 558 	 108 	 142 	 -263 	 -200 	 717 	 -26 	 -279
Lån fra utlandet  	 4 313 	 237 	 -9 474 	 7 288 	 2 928 	 2 199 	 -1 970 	 -643

Norges Bank 	 -94 	 -381 	 2 603 	 955 	 -2 233 	 3 099 	 -2 637 	 1 694
Banker  	 675 	 769 	 -14 770 	 14 987 	 2 889 	 1 365 	 -233 	 -1 403
Andre sektorer 	 3 732 	 -151 	 2 693 	 -8 654 	 2 272 	 -2 265 	 900 	 -934

Kontanter og innskudd  	 15 859 	 819 	 2 936 	 6 175 	 448 	 6 450 	 486 	 -1 628
Norges Bank 	 194 	 -176 	 -46 	 -4 	 -41 	 58 	 78 	 -14
Banker  	 15 665 	 995 	 2 982 	 6 179 	 489 	 6 392 	 408 	 -1 614

Annen kapital  	 674 	 -43 	 1 614 	 595 	 -835 	 1 903 	 1 308 	 -2 098

Ufordelte kapitaltransaksjoner og
statistiske avvik, netto 	 4 541 	 2 651 	 -7 540 	 10 354 	 640 	 3 284 	 6 612 	 7 894

Netto finansinvestering 	 7 241 	 4 596 	 6 453 	 6 028 	 5 633 	 3 367 	 4 926 	 8 042

Omvurderinger, netto  	 5 757 	-6549	 11 	 6 964 	 -1 823 	 -3450 	 -3821 	 2 715

Endring i Norges nettofordringer  	 12 998 	 -1 953 	 6 464 	 12 992 	 3 810 	 -83 	 1 105 	 10 757
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NASJONALREGNSKAPSTALL FOR UTLANDET

Tabell Cl: Bruttonasjonalprodukt
Prosentvis volumendring fra foregående år

prognose
1990 	 1991 	 1992 	 1993 	 1994 	 1995 	 1996 	 1997

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

Kilde: OECD.
1) Samlet Tyskland fra 1992.

Tabell C2: Privat konsum
Prosentvis volumendring fra foregående år

prognose
1990 	 1991 	 1992 	 1993 	 1994 	 1995 	 1996 	 1997

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

OECD.
1) Samlet Tyskland fra 1992.

Tabell C3: Offentlig konsum
Prosentvis volumendring fra foregående år

prognose
1990 	 1991 	 1992 	 1993 	 1994 	 1995 	 1996 	 1997

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

Kilde: OECD.
1) Samlet Tyskland fra 1992.
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Tabell C4: Bruttoinvesteringer i fast realkapital
Prosentvis volumendring fra foregående år

prognose
1990 	 1991 	 1992 	 1993 	 1994 	 1995 	 1996 	 1997

Danmark  	 -1,7 	 -5,7 	 -4,2 	 -4,6 	 3,0 	 11,0 	 3,7 	 5,2
Frankrike 	 2,8 	 0,0 	 -2,8 	 -6,7 	 1,3 	 2,8 	 1,5 	 3,3
Italia  	 3,8 	 0,6 	 -1,7 	 -13,1 	 -0,1 	 5,7 	 5,1 	 5,2
Japan  	 8,5 	 3,3 • 	 -1,5 	 -2,0 	 -1,0 	 0,8 	 5,6 	 3,2
USA  	 -1,4 	 -6,6 	 5,2 	 5,1 	 7,9 	 5,4 	 5,3 	 2,7
Storbritannia 	 -3,5 	 -9,5 	 -1,5 	 0,6 	 3,0 	 -0,7 	 2,2 	 4,7
Sverige  	 1,3 	 -8,9 	 -10,8 	 -17,2 	 -0,2 	 10,6 	 9,4 	 4,4
Tyskland 1 )  	 8,5 	 6,0 	 3,5 	 -5,6 	 4,3 	 1,5 	 -2,4 	 2,5
Norge  	 -11,9 	 -1,3 	 -3,3 	 1,5 	 5,5 	 5,1 	 6,7 	 2,3

Kilde: OECD.
i J Samlet Tyskland fra 1992.

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

prognose
1990 	 1991 	 1992 	 1993 	 1994 	 1995 	 1996 	 1997

Danmark 	 6,9 	 7,7 	 1,4 	 -1,6 	 7,9 	 1,0 	 2,1 	 5,0
Frankrike 	 5,4 	 4,1 	 4,9 	 -0,4 	 6,0 	 5,9 	 1,6 	 6,6
Italia  	 7,0 	 0,5 	 5,0 	 9,4 	 10,9 	 11,1 	 3,4 	 5,7
Japan  	 6,9 	 5,4 	 4,9 	 1,3 	 4,5 	 5,0 	 5,2 	 7,5
USA 	 8,5 	 6,3 	 6,6 	 3,3 	 8,3 	 8,3 	 7,7 	 8,0
Storbritannia 	 5,0 	 -0,7 	 4,0 	 3,3 	 9,0 	 5,7 	 5,0 	 6,1
Sverige  	 1,6 	 -2,3 	 2,3 	 7,6 	 14,1 	 11,4 	 4,5 	 6,0
Tyskland 1 )  	 11,0 	 12,3 	 -0,3 	 -4,7 	 7,5 	 3,8 	 5,3 	 6,9
Norge  	 8,6 	 6,1 	 5,2 	 2,0 	 8,5 	 3,7 	 8,3 	 3,8

Kilde: OECD.
1) Samlet Tyskland fra 1992.

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

prognose
1990 	 1991 	 1992 	 1993 	 1994 	 1995 	 1996 	 1997

Danmark 	 1,2 	 4,1 	 0,8 	 -3,9 	 12,3 	 5,4 	 3,0 	 5,0
Frankrike 	 6,1 	 3,0 	 1,2 	 -3,5 	 6,7 	 5,0 	 1,9 	 5,7
Italia  	 8,0 	 3,4 	 4,6 	 -7,8 	 9,8 	 9,8 	 4,5 	 5,9
Japan  	 7,9 	 -4,7 	 -1,1 	 1,7 	 9,0 	 13,5 	 14,7 	 9,5
USA 	 3,9 	 -0,7 	 7,5 	 9,9 	 12,0 	 8,0 	 6,1 	 5,6
Storbritannia 	 0,5 	 -5,3 	 6,5 	 2,8 	 5,1 	 3,1 	 5,2 	 5,9
Sverige  	 0,7 	 -4,9 	 1,1 	 -2,5 	 13,4 	 8,7 	 5,0 	 5,0
Tyskland 1 )  	 10,3 	 12,8 	 2,2 	 -5,2 	 7,1 	 2,7 	 3,2 	 5,9
Norge  	 2,5 	 0,2 	 0,7 	 4,0 	 6,6 	 4,1 	 6,7 	 3,3

Ide: OECD.
1) Samlet Tyskland fra 1992.
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Tabell C7: Privat konsumdeflator
Prosentvis endring fra foregående år

prognose
1990 	 1991 	 1992 	 1993 	 1994 	 1995 	 1996 	 1997

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

OECD.
1) Samlet Tyskland fra 1992.

Tabell C8: Lønnskostnader pr. sysselsatt
Prosentvis endring fra foregående år

prognose
1990 	 1991 	 1992 	 1993 	 1994 	 1995 	 1996 	 1997

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

Kilde: OECD.
1) Samlet Tyskland fra 1992.

Tabell C9: Sysselsetting
Prosentvis endring fra foregående år

prognose
1990 	 1991 	 1992 	 1993 	 1994 	 1995 	 1996 	 1997

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

1<ilde: OECD.
1) Samlet Tyskland fra 1992.
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Tabell C10: Arbeidsledigheten
Prosent av arbeidsstyrken 1 )

prognose
1990 	 1991 	 1992 	 1993 	 1994 	 1995 	 1996 	 1997

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

OECD.
Samlet1) Vanlig brukte definisjoner. 2) 	 Tyskland fra 1992.

Tabell C11: Korte renter
Prosent

prognose
1990 	 1991 	 1992 	 1993 	 1994 	 1995 	 1996 	 1997

Danmark 	 10,8 	 9,7 	 11,5 	 10,3 	 6,2 	 6,0 	 3,9 	 4,1
Frankrike 	 10,3 	 9,6 	 10,3 	 8,6 	 5,8 	 6,6 	 3,9 	 3,8
Italia  	 12,0 	 12,0 	 14,4 	 10,7 	 8,5 	 10,3 	 9,9 	 8,9
Japan 	 7,7 	 7,2 	 4,3 	 2,9 	 2,3 	 1,2 	 0,7 	 0,9
USA 	 7,5 	 5,4 	 3,4 	 3,0 	 4,2 	 5,5 	 5,1 	 5,3
Storbritannia 	 14,8 	 11,5 	 9,6 	 5,9 	 5,5 	 6,7 	 6,0 	 6,0
Sverige  	 13,7 	 11,6 	 12,9 	 8,4 	 7,4 	 8,7 	 6,5 	 6,0
Tyskland 1 )  	 8,5 	 9,2 	 9,5 	 7,3 	 5,4 	 4,5 	 3,3 	 3,5
Norge  	 11,5 	 10,6 	 11,8 	 7,3 	 5,9 	 5,5 	 4,5 	 4,8

Kilde: OECD.
1) Samlet Tyskland fra 1992.

Tabell C12: Budsjettbalanse
Prosent av BNP

prognose
1990 	 1991 	 1992 	 1993 	 1994 	 1995 	 1996 	 1997

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

Kilde: OECD.
1) Samlet Tyskland fra 1992.
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