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Innledning1

verdensøkonomien denperiode daiutarbeidetblebilaget ogDette en -
uvanligisituasjonenøkonomiskeoppfatning denalminnelige varav -

sterkeresiden ble denmånederfor 9 12forandring. Barerask Oppgangen-
vesentligei1987 detmidten etaktivitet siden ansettøkonomiski somav

konjunkturellbli avløstsannsynligvis villefenomensyklisk enavsom
vissfortsattIdagi 1990.1989 ventersluttensvekkelse enenmot ogav

tilvesentlige begrensetisikt, detkortekspansjonen pådempning menav
ekspansjon.fortsatt sterkmeddetAsiaNord-Amerika. I Europa regnesog

OECD-Europa,saerlig forproduksjonspotensialet,Oppfatningen erav
flestefortsatt desiden antokmåneder12revurdering. For 9-underogså

l/2% år,2-2medvoksteproduksjonskapasiteten i Europa ogpr.at
inlluert denIdag,begrep.relevantEurosclerosis ble ansett et avsom
til oppvurdereåtendensaktiviteten, detisterkeuavbrutt enerOppgangen

ogsåproduksjonpotensialet,underliggendei detvekstenikke bare men
overtidsarbeid. Enf.eks.produksjonssystemet nestenifleksibiliteten pga

vil ogsåvitalitet,fomyetvitnerinvesteringeneieksplosiv vekst ogom
Eurofori.Eurosclerosis avløstvekstpotensialet.gradvis øke aver

optimis-bidratt til denhari øst-EuropaLiberaliseringsprosessen nye
millionerrundt 400påutvikling i områdeøkonomiskRaskere etmen.

øst-og Vest-Europamellomsamhandelmennesker nyeanses somstørreog
dynamiske elementenviktigeog

vitaliteten itolkningen denforsiktig vedselvfølgeligskalEn nyeavvzere
faktorer densykliskemellomskillevanskelig åDetVest-Europa. oger

isituasjonenvurderingnøktempotensialet. Enivekstenunderliggende av
kommandoøkonomi tilfraOvergangenpåkrevet.ogsåøst-Europa mar-er

indika-tid.nødvendigvis Envilproblemerkedsøkonomi reiser tastore og
gjøre detforsøkt åhari årJugoslavia,dettesjon på at ennsom merer
arbeids-produksjon, høystagnerendeproblemet:fortsatt har storesamme,

imidlertid ikkebilaget harfor detteTidsfristenhyper-inflasjon.løshet og
sistedeøkonomiske konsekvensermuligevurdering detillatt avaven

i øst-Europa.begivenheterukers
vurdering denoptimistiskrelativtpåutredningen basertDenne avener

for vekstpoten-i anslagutgangspunktsituasjonen. Den etøkonomiske tar
produktivitetsutviklingendemograñske faktorer,gmnnlagsialet på ogav

kapitel tyderdrøftes iBefolkningsutviklingen,intlasjonsproblemet. som
szerlig i OECD-kommende årene,i dearbeidsstyrkenivekstsvakerepå

iarbeidsløshetyrkesfrekvensen høyøkning ifortsattMenlandene. og
i første halvdelsysselsettingenistigningtillateskulleutgangspunktet aven

femi siste årene.devesentlig under vekstenliggerikke1990-årene som



produktivitetsutviklingen, drøftes i kapitel vilDet stige:antas at som
flerefør, informa--sterkere Det tyder på atenn av grunner. er mye som

sjonsteknologien vil på produktivitetsutviklingen i årene:sette større preg
gjortkommer den har hittil, vanskeligselvom det å hvorrsom enn er

skje.bedringen vil rimeligraskt Det å den vekt det nålvente ater som
tilbudssidepolitikk ilegges på alle OECD-land vil bedre økonomienes;

funksjonsmåte. Gjennomføringen indreEFs marked har skaptav ny
dynamikk innenfor utenforbåde Fellesmarkedet. Dessuten skulle lave--og

inflasjon, lønnsomhet investeringer bidrabedre høyere til sterkere:re og
produktivitetsvekst.

funda--inflasjon, produktivitet arbeidsløshetSamspillet mellom er avog
i utredningen. vekt påibetydning står sentralt denne Det leggesmental og

inflasjonen toneangivende OECD-land forblitt sistei de lav de 2-34at er
arbeidsløshet, gunstig;vekst lavere dette kan haårene med sterkere atog og

virkning forventningene slik arbeidsløshet,på sammenhengen mellomat
samspillet faktisk inflasjoniinflasjon dette mellombedres. Det antas atog

forventinger vil fortsette derfor vil mulig opprettholde:det åatog og vaare
inflasjon arbeidsløsheten faller.stabil selv Dette åpenban nøkkel--om er en

forutsetning. Hvis svikter, vil vekstpotensialet mindreden vaere enn an-
tatt.

kapitel makroøkonomiske4 drøftes utsiktene for OECD-landene,deI
vekstpotensialet etterspørselsutviklingen. fortsattDet uba-rdvs storeog er

i betalingene mellom flerelanser de løpende de landene, land harstore og
olTentlige budsjettunderskudd. Virkningene på etterspørselenstore av

foreventuelle tiltak å redusere ubalansene analyseres. grunnlagPå av
for vekstpotensialet, sannsynlige etterspørselsutviklingenanslaget den og.

økonomiske politikk førtantagelse den vil bli i de toneangiven-om somen
frem til SENTRALE utviklingsbanen forde landene kommer denen

OECD-økonomiene den sannsynlig. viserDenmestog som anses som-
gjennomsnittlig årlig for 1/2 %BNP-vekst de 7 landene på 3storeen og

fallende samtidig inllasjonen forblir stabil %arbeidsløshet 1/2på 4 -4som
Kapitlet avsluttes med diskusjon viktigste usikkerhetsfak-år. depr. en av
inflasjonen produktivitetsutviklingen. Implikasjonene mind-torene: og av

gunstige forutsetninger disse illustrerespå områdene ved alternativere
simuleringer.

Kapitel gir impresjonistisk vurdering utviklingen ikort andre5 en og av
øst-Asia antagelighovedregioner. konkluderes blir det dyna-Det at mest

miske Direkte investeringer, overføring teknologi intra-området. av og
til fra tilregional handel bidrar den økonomiske veksten nordat sprer seg

Indonesia, Malaysia Thailand kvaliñserer til tiger status.snartsør. og
Sør-Asia sterkere i vekstprosessen. India, fordeltar også tresom svarer
tjerdedeler regionens blitt i sin økonomiskeBNP, utadvendtav er mer

fortsattpolitikk kan gode resultater.venteog
Kapitel gir utførlig gieldsproblemer.analyse U-landenes6 Deten mer av

først fremst i Latin-Amerika Afrikahevdes rekke landat en og og er- -
inn i sirkel hvorved gieldsbetjeningen medfører betydeligkommet onden

eksport reelle svekker produksjonspotensialetnetto ressurser som ogav
mulighetene for situasjonen.begrenser å For å bryte denrette utopp av

sirkelen betydelig gieldslettelse, endringer ionde kreves det landenesstore



bedreOECD-landeneilaverepolitikk, god vekstøkonomiske rente ogog
markeder.landenestil disseadgang

iutviklingenenergimarkedetintemasjonaleKapitel drøfter det7 og
tidligereflestedeUsikkerhetenunderstrekes atoljeprisen. Det stor,at er og

frautvikling. Menfaktiskeavvik fra den utvisthar enstoreprognoser
utsikte-optimistisk mhtforsiktigmulig ådethelhetsvurdering varesynes

olje-og andreintemasjonalei derimelig balanseopprettholdefor å enne
i deenergipriseneutvikling istabildermedenergimarkeder, ennen merog

årene.siste 15
grunnlagvesentlig påråvarepriser,i andreutviklingenKapitel drøfter8

områ-på detteogsåUsikkerhetenprojeksjoner.Verdensbankens storerav
fravesentligavvikerikkeforutsetningermakroøkonomiskeMeddet. som

i gjen-stigningsvakVerdensbankenkapitelvurderingen i venter en -
olje i førstefor 33 råvareri realprisen1% år utenomnomsnitt pr. -

jordbruksvarerfor andreStigningen1990-ämne.halvdel størst ennerav
Realprisene pågummi tobakk.jute, matvarerbomull,dvsmatvarer, og

mineralerRealprisen metallerpåforholdsvis stabile.å ogventes vzere
til 1995.10% fra 1990rundttrendmessig medstigeåantas

Cham-1989. Dereknovemberible avsluttetbilagetmed detteArbeidet
utførtharkapitelutarbeidingenvedhovedmannenbers har ogvart av

simuleringene.alle
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Befolkningsutviklingen2

påvirker økonomiskesammensetning denBefolkningens størrelse ut-og
for sammensetningenviklingen mäter. Den har konsekvenserpå avmange

betydning for arbeidsstyrkenoffentlig etterspørsel, den harprivatbåde og
investeringer.produksjonsmulighetene, påvirke sparingden kan ogogog

fremskrivninger folke-fremstillingen FNs sistefølgende bygger påDen av
mengden fmkt-forutsetningertil 2025. Fremskrivningene basert påer om

til medianaltema-dødeligheten folkeforflytninger. tilleggIbarheten, og
vesentligevariant iutarbeidet høyere lavere dettivet det også en og ener

følgendealternative forutsetninger for fruktbarheten. Det byggerbasert på
fremskrivningene illustreresusikkerhetenmedianaltemativet, vedpå men

avsnittet.i siste del av

Befolkningstilveksten
iidag 2,5 mrd. 1950 ble denbefolkning på vel 5 mrd. FraVerdens er

tilIfølge medianaltemativ vil voksefordoblet 40 FNs denpå under år.
årligei mrd.i 2025. vekstraten har6 mrd. 2000 8 Den vazrtog overover

første til 1,6 °/0idag. kanfallende fra 2% i halvdel l960-årene En regneav
°/0i 2025.fortsatt fall til l,5°/0 innen århundreskiftet til undermed let og

tilgeografisk, fra 3% i Afrikavarierer sterkt rundt årVekstraten pr.
forskjeller fortsette, vil innebzere0,3% 2.1. Disse vili TabellEuropa og

befolkning.i geograñske fordelingforskyvninger den verdensstore av
befolkningen fra mill. iAfrika tredobling 555det medI en avregnes

4%befolkningen medtil i 2025. vokser1985 1,6 mrd. I Kenya overover
befolkningi i verden. på rundtraskere land Kenyasår, annetenn noepr.

folkerikestetil mill. i 2025. Nigeria,mill. vil tredobles 82 det25 mer enn
økning iAfrika, vekstrate, kan medlandet i har også høy regne enen og

mill.mill. i mill. innen 2010 300befolkningen til 100 1990, 200 ogover
°/0 befolkning i Afrika 12vil 20 verdens boinnen 2020. I 2025 rundt motav

idag.pst.
fortsatt forholdsvisLatin-Amerika befolkningstilveksten høy selvI er

folkerikestesiden midtenfallende l960-årene. Deharden tovaart avom
mill. Meksiko 90 mill. kan medBrasil 150 nestenlandene regneog

i 10%henholdsvis mill. 154 mill. 2025 dabefolkninger 245på nesten avog
Latin-Amerika l/2 % idag.befolkning vil i 8boverdens mot

fra fra 2,4%falt forholdsvis sterkt årbefolkningstilvekstenharAsia pr.
1,6%til idag. Det med dennei siste halvdel l960-årene atregnesav

viltilveksten innen århundreskiftet blivil fortsette slikutviklingen at

T2 29-057
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fallet i reflekterarfor sterke vekstratenlavere verden helhet. Detenn som
trulfet betydeligefremst utviklingen i Kina hvor myndighetene harførst og

folkeveksten. Målsettingen komme nedtiltak for begrense å påå etter
folkemengde i 2025, vilfamilie. anslâtt på 1,5 mrd.barn Med nestenpr. en

Sør-Asiafolkerikesteposisjonen land.Kina likevel beholde Verdens Isom
ihvertfallforbli for helhet,vil befolkningsveksten sterkere verdenenn som

befolkning stiger ikke spesieltårhundre. Indiasinntil begynnelsen nesteav
til iville fra 800 mill. idag 1,2 mrd. 2025øke rundtraskt åantas ogmen

folkerikesteposisjonen verdens land. I Vest-bcholder dermed nestsom
Asia 3% i førsteårlige befolkningsveksten halvdelden på nesten av

innvandringrelativt lite i Sterkhar gått ned år.1970-årene den senereog
bidratt til utviklingen. Regio-oljeprodusentenc i Midt-østen har dennetil

% til % i Asiabefolkning stiger fra 2,5 i dag 3,3 2025.andel verdensnens av
tilbefolkning idag. ned 58for 60% Andelen å gåverdens ventessvare: av

% i 2025./2l
Nord-Amerika for 5,2% befolkning idag 6,6% iverdens motsvarer av

årlige forholdsvis1950. den vekstraten lav ned tilDa å gåventesoger
% innen vil regionens befolkning falle til % i0,5 2025, andel verdens 4,2av

2025.
i folketilveksten lavest. Vekstraten nådde påDet Europa toppat er ener

°/o.første ligger på under 0,30,9% i halvdel 1960-årene nåår av ogpr.
vil befolkningen fallen-fortsette. rekke landNedgången å Iventes vzereen

forvil barefra begynnelsen århundrel 2025 Europade neste svareav
6,4% befolkning.verdensav

likbefolkningsutvikling USAs. VektsrateneSovjet- sUnionen svart erer
% idag utvikle parallelt i årene0,8 åde ventesomtrent somog segsamme

frabefolkning nedSovjet-Unionens andel verdens å gåkommer. antasav
4,5%5,6% idag til i 2025.

folketilveks-fremskrivningene helelmplikasjonen disse såater ogav
utviklingsland. andelvil skje i vi idag U-landenesdetten avsomregner

83%til 79% i 2000 ibefolkning fra % idagverdens å gå 77 ogregnes opp
2025.

Befolkningsutviklingeu: regionTabell 2.1 vekstrateretter
årProsentpr.

2010-15 2020-251980-85 1990-95 2000-05

1,58 1,38 1,18 0,961,67Verden
2,91 2,53 1,93Afrika 2,92 3,02

1,42Latin-Amerika 2,27 2,00 1,68 1,15
0,97 0,77Asia 1,231,74 1,55

0,65 0,63 0,49Nord-Amerika 0,90 0,81
0,64 0,560,96 0,79 0,70USSR

0,040,30 0,28 0,17 0,07Europa

iKilde: Estimates Projections Assessed 1984,World Population andProspects; as
Nations, York, 1986.United New

Paki-Omfatter India,
Bangladesh,Iran,stan,

endelAfghanistan og
naboland.mindre

zOmfatter araberlandene
Tyrkiai Midt-østen plus

oglsrael.



13

sammensetningBefolkningens
fzerre flere gamle.bliri utviklingen dethovedtrekkEt atannet unge oger

befolkningendelermedianalderen den alderillustreres vedDette at som-
siden midtenstigendeeldre hari like deler, vaartstoreto en yngre og en -

fortset-utviklingen vildenneFremskrivningene tyder på1970-tallet. atav
fortsatt fall i2.2. skyldesU-land Tabell Dettei I-landbåde at ette, og

befolk-i delenmedføre svakere vekst denfruktbarheten åventes yngre av
vil forsterke veks-i dødelighetenvidere nedgangsamtidigningen, som en

i eldre delen.denten
for forhol-fårdødeligheten konsekvenseri fruktbarhetenUtviklingen og

arbeidsdyktig alderiutenfor antallmellom antalldet og personerpersoner
forsørgelsesbyrden.arbeidsstyrken3 målofte brukes påieller etsomsom

forfalle i U-landenevil forholdet2.3 dettefremgår TabelldetSom ogav
virkningen laverenegativeskyldes denhelhet. Detteverden at avsom
virkningen laverepositivedenfaerrefruktbarhet barn større aver enn

forsørgelsesbyrdenderimot stigerl-landeneflere eldre. Idødelighet pga
i antall eldre.økningenmarkerteden

1950-2025Mediaualderen,Tabell 2.2
20008 202519851950 1975

31,226,523,523,4 21,9Verden
38,632,5 36,128,2 30,4l-land
29,924,519,3 21,021,2U-land

Kilde: Nations op.cit.United

ForsørgelsesbyrdenTabell 2.3
202520001975 19851950

58,9 52,764,773,9Totalt: Verden 65,8
58,950,2 51,754,854,8l-land

60,9 51,482,2 69,971,8U-land
37,854,9 48,164,1Under år: Verden 57,315
31,331,638,4 33,443,0l-land

52,7 39,175,2 62,865,1U-land
14,99,7 10,89,88,5år Verden65 og over: 27,620,116,4 16,811,8l-land

8,3 12,47,26,7 7,0U-land

utenforforholdet antalldeñnert mellomForsørgelsesbyrdenMerknad: personersom
arbeidsdyktigi alder.antall personerog

op.cit.Kilde: United Nations

barn,forsørge eldrebetydelig ressurskrevende ådetDa enn ermerer
i arbeidsdyk-antallantall eldrei forholdet mellomutviklingen personerog

forholdstal-frem Tabell 2.3 dettesasrlig interesse. Det gårtig alder atavav
betydelignivåetU-landstige i både I-landrasktlet å atventes ermenog

i den andre.i førstedenhøyere gruppen enn
forsørgelsesbyrdenimplisitt i omtalentredje hovedtrekkEt avsom er-

arbeidsdyktig alder da denneiutviklingen i antall personerer --
i arbeidsstyrken.utviklingenyrkesfrekvensen bestemmermedsammen - 3Arbeidsstyrken beståribefolkningenhelhetfor verdenfremgår Tabell 2.4Det stegat somav yrkesaktive i al-deavfremskriv-Ifølge2% i l980-årene.årarbeidsdyktig alder med til15 65 år.dersgruppenpr.over
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ningene vil veksten gå gradvis ned til %1,6- 1,8 rundt århundreskiftet og
% innen 2025.1 Bevegelsen generell, i U-landene vil veksten selver men -

den forbligår ned forholdsvis høy. I I-landene derimot, hvorom -
veksten allerede forholdsvis svak 0,6% år kan den slå tiler pr. om
nedgang innen fremskrivningsperioden.utgangen Utviklingen iav ar-
beidsstyrken i I-landene drøftet i avsnittet de makroøkono-er nzermere om
miske utsikter.

Tabell 2.4 Befolkningen i arbeidsdyktig alder
Prosentvis stigning pr,år

1975- 1980- 1985- 1990- 2000- 2010- 2020-
1980 1985 1990 2000 2010 2020 2025

Verden 2,1 2,3 2,0 1,8 1,6 1,3 1,0
l-land 1,0 1,0 0,6 0,4 0,4 0,1 -0,1
U-land 2 8 2,9 2,6 2,1 2,0 1,5 1,2a
Kilde: United Nations cit.op.

Fruktbarhet dødelighetog
vanligEt mål fruktbarhetenpå antall levendefødte kvinne i fødedyk-er pr.

tig alder. For verden helhet denne forholdsvis stabil ipå 5nestensom var
1950- 1960-årene har falt betydelig til 3 idag.lagog men senere om
Medianaltemativet forutsetter fortsatt tilnedgang 2.4 innen 2025 Tabell
2.5.

ruktbarhetenF betydelig høyere i U-landene. Den på rundt 6 i 1960-er
årene har falt til Ifølgenå 3.7. medianaltemativet vil den ytterlige-gåmen

ned i l-landene. I I-landene har fruktbarheten faltratenre og nzerme seg
reproduksjonsnivåetunder 2,1, fruktbarhetpå dvs den nødvendigsom er

for siktpå lengre stabilisereå befolkningen, gitt uendret dødelighet. Men
medianaltemativet fruktbarheten vil stige igjen tilantar at rundt repro-
duksjonsnivået innen 2025.

Tabell 2.5 Fruktbarheten

1960-65 1985-90 2000-05 2020-25

Verden 4,95 3,28 2,82 2,36
I-land 2,66 1,97 2,04 2,12
U-land 6,07 3,69 3,01 2,40

Levendefødtebam kvinne i fødedyktig alder.pr.
Kilde: United Nations op.cit.

Et vanlig dødelighetenmål på gjennomsnittlig gjenstående levealder veder
fødselen. For verden den nå på 61 bare 46 på begynnelsenmoter over av
1950. Ifølge medianaltemativet vil stigeden til innen70 2025. Iover
landene den allerede 74, stig tilå 77 i 2025. 1 U-landeneventeser og over

idagden på 59, geograñskemed variasjoner, åstoreer ventesover men og
stige til 70 innen 2025.nesten
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Tabell 2.6 Gjenstâendelevealder fødselenved
1960-65 1985-90 2000-05 2000-25

Verden 51,5 61,1 65,4 70,5
I-land 70,5 74,0 75,9 77,2
U-land 52,0 59,1 63,9 69,5

Kilde: United Nations op.cit.

Usikkerhet

i tillegg til medianaltemativet utarbeidetSom har FN høyerenevnt en og
forutsetninger for fruktbarheten.variant alternativelavere basert påen

uforutsette endringer i fruktbarheten viktigsteErfaring viser denat er
til avvik fremskrivninger den faktiske utviklingen.årsaken mellom Deog

for folkeforflyt-varianter dessuten høyere lavere anslagbygger påto og
viktige for visse regioner. Dødeligheten ininger disse denda er sammeer

altemativene.alle tre
befolkning varianter feilmarginantyder de på hverFor Verdens to en

side medianaltemativet 3,5% i 2000, 6% i 2010 12% ipå på på l 1av og -
for regioner, sazrlig folke-2025. Feilmarginene land de berøresog som av

forflytninger, blikan enda større.
drøfte usikkerheten fremskrivningene ived hele dens bredde,Uten å er

første folketilveks-til reise spørsmål. det den sterkedet å Forto omgrunn
projekteres for Afrika Sør-Asia sannsynlig. Ifølge medianal-ten som og er

befolkning fra mill. i til mill.temativet vil Afrikas tredobles 555 1985 1616
lavaltemativet forutser fordobling til mill.i 2025. Selv 1351 Forover en

Sør-Asia fra mill. i til mill.projekteres det vekst 1568 1985 2814 i 2025 ien
medianaltemativet til 2614 mill. i lavaltemativet.og

fleste disse sazrlig for i Afrika,landene landene SaharaDe av sør og-
Søs-Asia fattige. BefolkningenPakistan iBangladesh megeterog er-

idag for i forhold tilallerede ressurs-grunnlaget. De plages avsko-stor av
ging, jordødeleggelse, ørkenspredning sult i befolkningen.deler Detog av

derfor vanskelig projekterte folketilveksten skje.å den kan Gårtro ater
stigendeikke fruktbarheten ned, det sannsynlig mangel påat mat,er vann

vil føre til dødeligheten land utviklingenbrensel går I kanatog opp. noen
katastrofal innen århundreskiftet.bli allerede

For det andre det til folkeforflytningeneå vil vokse.atantaer grunn
Utvandringene idag skjer vesentlig krig politiskeller forfølgelse,pga og

befolkningspress.mindre folketilvekstenMen da isterkestpga er ressurs-
fattige befolkningspressland, kan bli betydelig årsak til folkefor-en ny og
flytninger. vil antagelig førstUtvandreme søke til naboland, damen

disse fattige,også vil endel trolig ljemerelig-nåstrømmenmange av er av
rikere liten folketilvekst.gende land med derforEn må medog regne en

betydelig stigning i innvandringspresset i I-landene.
humanitaere bli vanskeligDet kan andre å motstå detteav og grunner

innvandringgrad kan økt i I-landenes egeninteresse.Ipresset. noen vaare
naturlige folketilveksten liten vil ifølge fremskrivningene fortset-Den er og
falle. i arbeidsstyrken vil antagelig iå Veksten enda lavere slåte er og om
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demograñske:stige relativtvil gamle sterkt. DenSamtidig antallnedgang.
utgifteroffentlige budsjetter, saarligføre til sterkt påutviklingen vil press

innvandring årsklasser kamStørrehelscformåltil eldreomsorg. yngreavog
selvfølgelig aspektbaredettedisse problemene. Menavhjelpe ett aver

innvandringsproblematikken.
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Produktivitetsutviklingen3

sisteproduktivitetsvekst årenede 15Svakere
1970-tal1eti utviklingen siden begynnelsenoverraskende trekkEt av er

falt økningen iproduktivitetsveksten 3.1. Ifølge OECDTabellden svake
frafor 3,3 årfaktorproduktiviteten OECD-landene samletden totale pr.

til °/oi perioden 1973 79. Selvom den har bedreti perioden 1960- 73 0,6 -
flere tillav også i l980-årene. Dethar veksten vann er grunnernoe,seg

define utviklingen.

20 OECD-land3.1 Produktivitetsutviklingen iTabell
Prosentvis økning pr.år

1973- 1979-1960-
19881973 1979

sektorTata/eprivate
0,6 0,9faktorproduktivitet 2,9Total

1,7Arbeidsproduktiviteten 4,3 1,4
1,0Kapitalproduktiviteten -0,3 1,5- -

Industrien
3,7"5,2 2,4Arbeidsproduktiviteten

TyrkiaLuxemburg, PortugalOECD-land Island,Alle utenom og
" 979 871 - stigning ifaktorproduktivitet residualt bestemt denMerknad: totaleDen somer

giennomsnitt innsatsfak-økningen i veietproduksjonen ikke kan tilskrives et avsom
kapital.arbeidtorene og

Kilde: Economic Outlook 46.OECD No.

kvalitetsfor-vanskelig fangeåDetmåleproblemer.En oppergrunn er
innføringi eksisterende ellerendringerforbundet medbedringer av nye

Statistiskei tjenestesektorene.saarligMåleproblemeneprodukter. storeer
nasjo-OECD-land studier USAsdetaljertei delundersøkelser avogen

feil slik størrel-systematiskenalregnskaps imidlertid ikke pekt påhar enav
usikkerhet dettepåtotalbildet. detMenendrersesorden de storat er Mit-SeEnglander ogundervurderingen produk-Kendrickprofessor kanlfølgepunktet. op.cit.av telstadt,

5 ofSeSurvey Current Bu-i perioden 1948-i USAi private sektorproduktivitetsveksten densjons-og
påkommentarersinesstil å økemuligens med tendensår,til l/287 beløpe prosentpoeng enpr.seg nasjonalregnskap.USAs

dissefordi sektorenetjenestesektorene °i Kendrick:Se Totalfordi mâleproblemene størst oger
factor productivitynasjonalprodukteñ.sysselsettingendelfor voksende -ogavsvarer en what andmeasuresVissefundamentale årsaker.også påfleste eksperter pekerMen de mer what does not measu-
re". OECD Seminaretterkrigstidi tidligeregjeldendegjorde sterktfaktorerpositive onsegsom - Science,Technology andhøyproduktivitetssektorer,fra tillav-re-allokeringf.eks av ressursersom Economic Growth; June

innhentningsgevinster vedintemasjonal handel,liberaliseringen at 1989.ogav
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land Nord-Amerika kopierteutenom USA, den teknologiske lederen -har hatt mindre betydning i år. Dessuten kan høyere energipriser,senere
endringer i arbeidsstyrkens aldersfordeling, mindre investering i forsk-og
ning utvikling ha hatt negative virkninger.og

Utvidelsen offentlige velferds-og overføringsprogrammer økning-av og
i skattene for fmansiereá dem hari rekke land saarlig i Europaen en - -svekket sammenhengen mellom innsats belønning, kan derfor haog og

faktor bak svakere produktivitetsvekst.vaert Vridninger ien ressursutnyt-
telsen ulik beskatning forskjellige former for inntekt formue kanpga av og
ha virket i retning.samme

Tidspunktet for svakere produktivitetsvekst, det faktum den skjed-atog
de så plutselig, tyder på den hadde sammenheng oljeprissjokketat med i
1974-75. Svakere økonomisk vekst tilstramningen den økono-pga av av
miske politikken medførte lavere kapasitetsutnyttelse, i sin turnoe som
bidro til viss overbemanning skala- leaming-by-doingtapen og av og
effekter. Dessuten førte svakere vekst dårligere lønnsomhet etterhvertog
til nedgang i naeringslivets investeringer, bidro til langsommerenoe som
innføring teknikk.av ny

Utsiktene for produktivitetsvekst
Som har iveksten den faktorproduktivitetentotalenevnt i den private
sektor igjen i l980-årene, selvomtatt bedringen liten bare harsegopp er og
gjort gjeldende i 8 de 20 OECD-landene det foreligger tall for.seg av
Arbeidsproduktiviteten i industrien imidlertidhar vist utbredten mer og
markert bedring. Den akslererte fra årlig vekst på 2,4 °/oi 1973-79 tilen
3,7% i 1979-87. Bedringen szerlig sterk i USA, Storbritannia, Fin-var
land, Australia. I disse landene produktivitetsveksten endog høyereog var

i 1960-årene. Som OECD7,antydet det muligenn den svakereatav er
utvikling i den privatetotale sektor ihvertfall delvis kan tilskrives de- -tidligere omtalte måleproblemer i tjenestesektorene. Disse sektorers an-
del den totale sysselsetting har nemlig sterkere iav land isteget mange
l980-årene i l970-årene.enn

følgendel det drøftes fire faktorer sannsynligvis vil betydning forsom
produktivitetsveksten i fremover,årene faktorer kanskje allerede harsom
begynt påvirkeå utviklingen.

Informasjonsteknologien

Informasjonsteknologien generisk teknologi, kanskjerepresenterer en ny
like revolusjonerende dampmaskinen elektrisiteten i sin tid. Somsom og
disse vil den bli anvendt flestepå de området det økonomiske livav
produksjon, handel, kommunikasjon bidra funda-transport, tilog og
mentale endringer i hele det teknisk-økonomiske Det utvik-systemet. nye
lingsmønstret, basert på raskt ekspanderende produsenteren gruppe av
datamaskiner, elektroniske komponenter telekommunikasjonsutsyr,og
har allerede iresultert drastisk fall i kostnader priseret eksplosivog og7OECD Economic Out-
teknisk fremgang i disse industriene. Denne teknologiskelokk 46, side revolusjonenNo. 31
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vurderingen denuliki grad. Vedpåvirker andre sektorer,også avom enn
produk-betraktning ikke bare deiteknologien må typerta avnyeennye

iendringene bådemarkedsføres ogsåtjenesterter, mensomprosesser og
ledsagerorganisasjon strukturbransjersheleforetaksenkeltede somogog

mulighe-teknologien girinformasjonsteknologien. Denutbredelsen nyeav
forutforrningen produkteriendringerfor raskere prosesser;ter ogav

foretak planleg-i enkeltefunksjonene detforskjelligeintegrering deav
integrasjonadministrasjon; for sterkereinnkjøp, salgproduksjon,ging, og

samlebedrifterleverandører komponenter,foretak ogavgruppeenav
mekaniske komponen-vekten dereduksjon antalletforavtagere; avogav

fortjenestesektorer åfremvekst rekkefori produkter;ter av enogmange
betydeligidag forProgramvarerskaffe industrien ensvarerprogramvarer.

utgifter.FUindustrilandenesledendededel av
Datamaski-ikke mindre.kapitalutstyret krevesiEndringene det ersom

i kontroll-produksjonsutstyr roboter,assosieres med alle typer somavner
administrati-meddesignprosessernumerisk kontrollerteinstrumenter, og

nettverkintegrert vedalthjelp EDBfunksjoner ved etsystemet, avavve
industrinasjonerledendeUSA andretelekommunikasjoner. I svarerog

fjerdeparten halvpartenfor mellomidagkapitalutstyrdatabasen og av
investeringentotalenaaringslivets

Likeveloverfor revolusjon. harviinntrykk stårfleste harDe at enenav
produktivitetsutviklingen. Webedring iregistrerehittil kunnetikke en

statistics"economicin theeverywherethe exceptcomputers somsee
i grad skyldeskanuttrykte det. Detprofessor Solow nevnt noensom --

harfundamentalt dette. EnproblemetMenmåleproblemer. ennmerer
gir.informasjonsteknologien Dettemuligheterdeikke klart å utnytte som

ifor lite investeringdatamaskineroverinvestering iskyldeskan pro-og
tiderfaring åfall viser detomskolering. alleIopplzering taratoggrammer,

teknisk-økono-endringer ifundamentale detgjennomføreutvikle, teste og
giennom-teknologiskefør tidligeretid ogsåtok langDetmiske systemet.

systemiskeførte til end-elektrisitetendampmaskinenf.eks.brudd ogsom
før30 ellerlenger 25 årendaproduksjonsprosessen,ringer i merog -- -

produktivitetsvekst.førte til sterkerede
industri 40i britiskproduktivitetsutviklingendetaljert studieEn av

proble-både resultatettil 1984 kaster lysperioden 1948isektorer ogover
fulleinformasjonsteknologien. Denutnyttelsenforbundet med avmer

offentliggjort Freemansammendragfem bind. Etstudien på ogaverer
karakteristisk ogsåstudienhovedkonklusjoneneSoete°. Ifølge disse aver

oversikten påfølgende basertOECD-land. Den etfor andre større er
økonomiskteknologiseminar videnskap,tilbidrag Freeman et ogomav

disaggregertegmnnlag deni juni 1989. PåOECDvekst arrangert av 3Ifølge C. Freeman:av
ofThe Nature Innova-i siste 20arbeid kapital deproduktiviteteniendringeneanalysen ogavav Evolution oftion and thefølgende bilde.fremstårårene Productive System".the

datamaskinersaerligbransjene, produsenteneelektroniskeDe OECD International Se-ogav
minar Science,Tech-arbeidsproduktiviteten.i onvist sterkest vekstharelektroniske komponenter, Economicnology andhardisse industriene bestoverraskende det utnyttetikkeDet at somerer Growth, 1989.June

lagerkontroll, 9produktutforming, produksjon, C. and Soete,teknologi for Freeman,deres egen "Technical ChangeL.:økning isterkogså oppnåddDisse sektorene harledelse.markedsføring og Employment".and Fullvisti fleste land harindustrien totalt deproduktivitetkapitalens en OxfordBlackwell, 1987.mens

T3 29-057
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fallende kapitalproduktivitet. Estimater for USA tyder på rundt halv-at
produktivitetsveksten i amerikansk industri i 1980-årene kanparten av

tilskrives datamaskinindustrien alene.
ii. mikroelektronikken kommet tilI andre sektorer hvor utstrakter

prosessteknologien, tilanvendelse, både i produkt- det betydeligtegnog er
stigning i arbeidsproduktiviteten viss fremgang i kapitalproduk-ogsåog en
tiviteten. gjelder f.eks. videnskapeligDette produsenter tele-utstyr,av

Dissekommunikasjonsutstyr klokker. bransjer nå nmrmestog anses som
elektroniske industrien.del denen av

iii. mikroelektroteknikken iI sektorer hvor økende grad,nyttes men
fortsatt dominerer,teknologier resultatenehvor eldre blandet.er mer

finnaer produktivitetsveksthar oppnådd høy andre harNoen stag-mens
vist tilfelle i grañsk, maskin- bekledningsin-eller nedgang. Dettenert er og

innføres teknologiendustrien. tilfeller den usystematiskI på enmange nye
avdeling f.eks. i formi enkelt eller roboter ellermåte prosess aven -

tekstbehandlingsmaskiner ikke del integrert Disseet system.og som av-
automatisering i tradisjonellblir "øyer" produksjonspro-enhetene av en

ikke integrerte produksjons-eller kontorsystemer,De representerer ogsess.
ñrmaene ikke tilnaermelsesvis den fulle potensielle effektivitets-oppnår

Produktiviteten i overgangsperiode fordigevinst. kan endog gå ned en
ñrmaene nødvendige ekspertise.mangler den

f.eks.iv. homogene standardprodukterSektorer produserersom som-
petrokjemiske i produksjonsenhe-olje, produkter, stål storesementog -

første til innføre den teknologien. har oppnåddblant de å Deter var nye
i energi innsatsvarer,betydelige besparelser bruken andreav og mens

arbeidsproduktiviteten ofte mindre i 1950- l960-årenehar steget enn og og
falt.kapitalproduktiviteten regel har skyldes både den genereltDettesom

økonomiske siste endring isvakere vekst de årene etterspørselsstruk-og en
fra materialtunge produkter til elektroniskbort lettereturen mange og over

f.eks video. Kapasitetsutnyttelsen derforhar lavutstyr stereo vzertog og
stykk-kostnadene høye.

inforrnasjonsteknologi programmering,Tjenestesektorer basert påv. -
designdatabanker, har vokst raskt hatt høy lønnsomhet.etc, meget og-

i produksjon sysselstting fortsatt litenderes vekt de hemmesMen og er og
arbeidskraft.kvaliñsert vanskelig måle produk-mangel på Det åstorav er

sjon produktivitet, estimater foreliggerde tyder på sterk vekst.og men som
forsikringvi. tjenestesektorer bank, handel utbredel-I andre som og er

inforrnasjonsteknologien ujevn, ñrmaerbåde på land. Selvomsen av og
til produktivitetsvekstdet sterk i enkeltemåleproblemene store tegner er

interessant tidligere liteenheter. da det ble detDette antatt ater var rom
for produktivitetsvekst i tjenestesektorene. teknolo-For å denutnytte nye

eñektivt imidlertid organisatoriske, institusjonellegien kreves det og
endringer.strukturelle

forvii. fleste tjenestesektorer betydelig dell de som svarer en av-
informasjonsteknologien fortsatt litesysselsettingen utbredt,er og ar--

beidsproduktiviteten viser liten eller ingen stigning.
viii. industrialiserte land det sektorer har vist produk-I mange er som

i strukturrasjonali-tivitetsvekst siste det vesentlige skyldesde årene som
tekstilindustrien industrienesering. gjelder eks.Dette nevntog noen av
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Iav produktivitetNedlegging firmaer hariv. ovenfor. medpunktunder av ,gjennomsnittlig produktivitet.til stigning ibidratt
produktiviteten i siste -20 årenestigningen i de 15langsommereDen er

endringer itilpasningskrise eller detderfor bl.a strukturellresultatet enav
ujevnheten i produktivi-teknisk-økonomiske har aksentuertsystemet som

energi-intensive masseproduk-tetsutviklingen i enkelte sektorer: dende
forindustrien har nåddtidligere delersjonen preget store grensenavsom

malig-girproduktivitet lønnsomhet detivekst mønstretmens nye somog
hittil påvir-lønnsomhet bare harheter for produktivitetsvekst bedreogny
etfektivitetsgevinsterfulleOppnåelsen defå ledende sektorer.ket avnoen

ting:inforrnasjonsteknologien muliggjør vil i hovedsak avhenge treavsom
tekniskeorganisatoriske endringerteknologien,utbredelsen den ognyeav

kvaliñsert arbeidskraft.foretak, tilgangentilpasninger i enkelte påde og

Tilbudspolitikk

myndighetene harden vekti l980-åreneutviklingenhovedtrekk iEt er
tiløkonomienesfor styrketiltak åtilbudspolitikken, dvstillagt om-evne

re-allokeretil allokeremuligheter, åtilstilling, å skape utnytte ogognyeog
vestligegjeldende igjørgenerell. DenTendensen meget ogsegerressurser.

OECD-land,forskjellig Allei grad.i sydlige land,østlige såvel om ennsom
CarlssonMitterand, Gonzalesfarvepolitiskeregieringenesuansett og-

reguleringer,tjemer eller endrerKohl SchlüterThatcher,såvel ogsom -
revurdererreformerer skattesystemetforetak,otfentligeprivatiserer og

funksjonsmåte.markedenessikte på å bedreordninger medsosialpolitiske
fra til landvarierer likevel landreformerøkonomiskeOmfanget de ogav

Kreditt-ñnansielle sektor.ifremgangen dentil sektor. Størstfra sektor er
ibetydelig reduserteliminert ellerblittvalutareguleringerer nestenerog

flesteigiennomført planlagt deellerSkattereformerOECD-land.alle er
indu-jordbruksstøtte,områdenemindre fremgang påharland. Det vaert

import-eksportrestriksjoner.strisubsidier og
reformpolitik-samarbeidet for påskyndei åviktig rollespillerOECD en

strukturel-materialeomfattendeutarbeidetOrganisasjonen harken. et om
styrkes. Med-overvåkningsfunksjoneni medlemslandeneforhold og

spesiellnåområdet. Det leggesaktivt dettepådeltarlemslamdene meget
hittil harfremgangenområder hvorpå deresultatet ogsåoppnåvekt på å

ovenfor.liten sevant

Europeisk integrasjon

vis-a-vis ikke-EFeffekthandelsvridendevissmedSelvom må enregneen
sannsynligvis bliindre markedgiennomføringen detvilland, en sporeav

OECD-området.iintemasjonal handel helekonkurransetil større og
OEEC-liberalise-intemasjonale avtalerhandelsskapendeTidligere som

effekti-spesialiseringtil sterkereledetRoma-traktaten størreringen ogog
vil fåmarkedindreetableringen detKommisjonenvitet. EF atventer av

anslagCecchini-rapportensviser3.2virkninger. Tabellpositivebetydelige
strukturpolitiskedetil virkningentillegg-6 år. Ivirkningen 5for etter av

fortiltak åmakroøkonomiskeeffekten utnytte-4 kommertiltakene l av
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for i formdet sterkere vekst lavere inflasjon bedre drifsbalanse-rrom av og
skapes strukturtiltakene.som av

3.2Tabell De økonomiskevirkninger indredet markedav
BNP- lnfla- Off.Arb.- Drifts-
vol. sjonprod. under- balanse

skuddtet
% % % % BNP % BNP

Fjeming av grense-
kontroller 0,4 0,3 1,0 0,2 0,2-Offentlige innkjøp 0,5 0,3 1,4 0,3 0,1-Finanstjenester 1,5 1,2 1,4 0,31,1-Tilbudssideelfekter 2,1 1,5 -2,3 0,6 0,4
Ialt 1-4 4,5 3,2 -6,l 2,2 1,0
Makropolitikk 2,5 0,3 1,6 1,8 -1,2-Ia: 7 0 3 5 -4 5 0 -0 24

Kilde: "The Economics of 1992, European Economy, No. 35, March 1988.

inflasjon bedre lønnsomhet.Lavere og
I 1970-årene begynnelsen l980-ârene reallønnen istegmye av og av
OECD-landene sterkere produktiviteten korrigert for forverringen ienn
bytteforholdet overfor utlandet, lønnsomheten falt. Dette stig-og og-
ningen i inflasjonen nødvendiggjorde restriktiv økonomisk politikken-

påvirket investeringene. Lavere lønnsomhet inflasjonhøy kan ogsåsom og
direkte virkningha hatt nazringslivets investeringsvilje.på lønn-Nå når

somheten inflasjonen redusert, balansert økonomisk vekstretteter opp, og
igjen mulig, fåkan det positive virkninger naeringslivets forvent-påer
ninger investeringsvilje dermed produktivitetsutviklingen.påog og

Tabell 3.3 Produktiviteglønnskostnader lønnsomheti de 7 OECD-landenestoreog
Prosentvisårlig stigning

1960- 1973- 1979- 1987-
1973 1979 1986 1990

Anslag

Kompensasjonpr.
sysselsatt 9,4 11,1 6,7 5,5

Arbeidsproduktivitet 4,6 1,7 1,6 1,9
Lønnskostnaderpr.

enhetprod. 4,6 9,2 5,0 3,5
deflatorBNP 4,6 8,5 5,3 3,5

Driftsoverskudd, % 46,3BNP 44,2 45,9 46.6

Kilder: OECD Economic Outlook, No 44, 1988.

Nzeringslivets investeringer i OECD-området 10%har med rundtsteget
i sistepnår volum de forhold tilårene. l BNP likevel ikke naerings-to er

livets investeringer spesielt høye. imidlertidDette skyldes prisene päat
maskiner har falt relativt til andre priser. faste priser naarings-Iutstyrog er
livets investeringer iBNP de OECD-landene påprosent storesom av
høyde med eller høyere under den investeringsoppgangensterke påenn
begynnelsen 1970-tal1et. utgjør investeringeneDessuten i maskinerav og

viktigsteden teknologi innføresmaten påutstyr størresom er ny en- -
investeringenedel før.av enn
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Konklusjon
fakto-produktiviteten dekvantiñsere virkningen påvanskelig åDet aver

iskjønnsmessig vekstenderforforan.drøftet En har athar antattenrer
til årligvil stigeOECD-landenei dearbeidsproduktiviteten store ensyv

formulig lavt,dettemidten l990-årene. Det°/0innen2 l/2pårate er erav
anslagimidlenid høyeregjeldende.gjør Detkreftergitt de ennersegsom

villeneo-klassisk vurderingekstrapolering fortiden ellerpåbasert enav
produktivitetsvekst2% årligOECD-modellen bareviserF.eks.innebaare.

midten l990-tallet.pålandegruppenfor den avsamme





forutsiktenemakroøkonomiske4 De
OECD-landene

sistesterkt desituasjon bedretøkonomiske harinternasjonale toDen seg
gunstigeredentil bedringendrøfteravsnittet årsakeneDetteårene. og om

fremskrivningerkvantitativehjelpskal vedvil fortsette. Ensituasjon av
økonomienfor svenskerammebetingelsene deninternasjonaledrøfte de

1990-tallet.midtentil avopp
forsøker å anslåtrinn.i FørstFremskrivningene bygges tre enopp
basis den demo-tradisjonell måte pågjøres påvekspotensialet. Dette av

imid-harproduktivitetsvekst. Enformuligheteneutviklingengrañske og
vil ønsket åvekstpotensialet begrensesutnyttelsenlertid av omantatt at av

utvik-derforblir bestemtVekstpotensialetinflasjon.lavopprettholde av
reduksjon i arbeidsløs-denproduktiviteten plusarbeidsstyrkenilingen og

inflasjon.opprettholdelse lavforenlig medheten aversom
infla-sliketterspørselsutviklingen blir detatspørsmålDet neste omer

det problemerbli ellervekstpotensialet vilsjonsbegrensede utnyttet, erom
politikk begrenserøkonomisknødvendiggjøre etterspør-vil somensom

beta-i de løpendefortsatt ubalanserEksempelvis detselsveksten. storeer
offentligeflere land harlandene,mellom de storelingsstrømmene store og

foreventuelle tiltaketterspørselenVirkningene påbudsjettunderskudd. av
påvirke samspilletslike tiltak kanhvordanubalansene,å redusere og

avsnittet. Detdrøftes i detintlasjon,økonomisk vekst nestemellom og
muliggjør rasktiltakfinnesdetkonkluderes settetat somavneppe

økonomisk vekst.virkninger påuheldigeubalansenereduksjon utenav
løsning ikkegradvis hvorderfordrøftesavsnittetfølgendedetI en mer

for SENTRA-dengrunnlagetinnen 1995. Detteblir løstproblemeralle er
itilstrekkelig dynamikk OECD-detfremskrivningen. DenLE antar at er

samtidig under-tilfredsstillende vekstoppnåøkonomiene til kanat somen
reduseres menbetalingsbalansebudsjettføderaleUSAspåskuddene og

politikk iføresdetforforutsetning detteelimineres. Enikke at ener
etterspørselsvirk-deflatoriskemotvirker denOECD-EuropaJapan somog

forHovedtallenei USA.tilstramningenñnanspolitiskeningen denav
i Tabellgjengisfremskrivningendenne

basis alterna-påutviklingsbanerandreavsnittet simuleressisteI det av
inflasjonpressråvarepriser,for olje-og andreforutsetningertive og pro-

duktivitetsvekst.
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Figur Produksjonsutviklingen 1950- 1995

forTallene 1950-1970 dekker USA, Japan, Australia, Belgia, Finland, Nederland,
Sverige Sveits, fra Phases of CapitalistNorge, Development, A.Mad-tattog og er

dison, Oxford University forPress, 1982. Tallene 1970-95 dekker alle OECD-
fralandene "OECD Historical Statistics" "OECD Economic Outlooktattog er og

45.No.
for 1989-95 fremskrivninger. forTallene anslag Tallene 1991-95 fratatter og er

drøftet iden SENTRALE utviklingsbanen kapitel De linjer viser gjen-strekede
fem-årsnomsnittlige årlige vekstrater perioder.over

gjennomsnittlige for perioder Maddison:De vekstrater lengrenoen
1870- 1910 1910-1950 1950-1995 1870- 1995

2,7 2,0 3,7 2,8

Tilbudssiden
Figur viser oppsvinget siste i1 de årene lengre perspektiv. iVekstenet

sidenBNP-volumet midten 1980-tallet %3,3 år har laverevaartav pr. noe
gjennomsnittet siste verdenskrig 4%om lag betydelig lavereetterenn og
i l960-årene 5%.over Den SENTRALE fremskrivningen til 1995enn

viser oppsving i BNP-vekst svekkelse i 1989 1990.et etter antatten og
lavere siden midtenDen vekst l970-årene tilskrives hovedfak-kan toav

første inflasjonenFor det akselererte sterkt i første halvdeltorer. som av
l970-årene for det andre svakere i produksjonspotensialetvekstog pga
utviklingen i arbeidsstyrken produktiviteten.og

Veksten iprodulcsjonspotensialet

Befolkningstilvekstcn i den vestlige verden har nedadgáende i detvaart
vesentligdette århundret, lavere fruktbarhet. Stigningen imeste av pga

fruktbarheten siste verdenskrig har karakter krusning påetter av en en
fallende trend. I rekke OECD-land vil i befolkningen iveksten arbeids-en
dyktig alder innen dette reiserårhundre. Dettestoppe utgangenopp av
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4.1 Befolkningsutviklingen de 7 landeneTabell store-
1950 197l 1981 1991
-70 -80 -90 -2000

%pr.dr
Folkemengden 0.7 0.4 0.31 l.Gruppen

1.0 0.7 0.115-64år 1.1

1950 1970 1980 1990 2000
bef%av

12.5 13.38.6 10.7 14.665 år og over,
27.2 26.1 21.8 19.0 18.60-14 år

Forsørgelses-
33.2 28.1 27.81 42.4 41.3byrden

Gruppen
15-64 ár%
pnår

V-T St.br Sve7st0re USA Jap Fra Ita Kan
0.7 0.2 0.6 0.1 0.6 1.2 0.31970-1980 1.1 1.1

0.5 -0.1 0.4 0.1 0.0 1.0 0.01980-1990 0.4 0.9
1990-1995 0.3 0.6 0.1 -0.5 0.1 -0.2 -0.1 0.8 0.1

2 0.6 0.1 -0.4 0.3 0.0 -0.1 0.81990-1995

%år 64 år -64 år.Gruppene under 15 15og over som av gruppen
linjen for 1990- 1995viser de veksratene i fremsk-nederste anvendtDen som er

OECD-projeksjonene for sisteAvvikene skyldes data halvdelnyerenvnmgene.
1980-årene mterpolennger for fem-års perioder.årligeogav

TheSocial Policy implications,Populatiøns: OECD, 1988Kilder; Aging
Employment Outlook,OECD OECD, September 1987.

kostnaderstigendebl.a. sterktinnebzererretninger. Detiproblemet mange
utgiørevil65 årfordi aldersgruppensosialsektorenhelse-ogi enog over

vilarbeidsstyrken voksebetyr ogsåbefolkningen. Detdel atvoksende av
Tabell 4.1.sa-.rlig ifør, Europa.langsommere enn

yrkestilbøyligheten. Denneutviklingen iimidlertid avhengevilNoe av
oljeprissjok-førsteSiden detsiste ti-årene.stigning detrendmessigvisthar

iOECD-landeneyrkestilbøylighetenistigningen vantfaktiskharket av
anslåttei arbeidsløsheten. Denstigningenbetydningkvantitativstørre enn

5-6%tilsvarer19901973mellomyrkesfrekvensenistigningen avog
med litt 3barehararbeidsløshetenarbeidsstyrken steget over pro-mens

sentpoeng.
for kvinner.saarligyrkestilbøyligheten,stigning iforfortsattDet romer

flate i 1990-antagelig åbegynneyrkestilbøligheteni utvil vekstenLikevel
menn.fornivåetfor kvinneryrkesfrekvensennårårene segnaarmer

yrkestilbøylig-isyklisk stigningeventuelltilSamtidig hensynmå ta enen
arbeidsmarked. En haraktivitetsnivåmed høyti perioder stramtheten og

° yrkestil-vil Sverige, hvoryrkestilbøyligheten stige likeproduksjonmaksimalved nestenantatt at kvinnerforbøylighetenforhold tilvariere ikonjunkturforløpet vilunderfør, denraskt atmensom 80ligger påallerede pst.
ek-tidligere. mannlige,måte denaktivitetsnivået på etersom avsamme

hvorlandsempelpåyrkestilbøylighetenformaksimale nivåersammenligner det4.2Tabell yrkestilbøylig-ivekstenOECD-anslag basert påfremskrivningene meditillagt i 1990-vil Hategrunn hetensom er ut
maksimale ärene.medlemslandene." fremgár detDetfra antatteopplysninger at

" OECD EmploymentSeoverraskende daikkeOECDs anslag. Detteligger høyerenivå erenn SeptemberOutlook,
stig:aktivitetsnivået. Denøkning iforutsetterikkeOECD-anslagene 1987.en
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Tabell 4.2 Arheidsstyrke yrkestilbøylighetog
OECD-landenede 7 store

USA V-TJap Fra St.br Ita Kan
Befolkning arbeidsdyktig alder %i pr.år
OECD anslag
1979-1986 0.5 1.1 0.8 0.9 0.5 0.6 1.3
1986 1990 -0.2 0.7 -0.2 0.3 0.0 0.2 0.8-1990-1995 0.6 0.1 -0.5 0.1 -0.2 -0.1 0.8
Projeksjoner
1990-1995 0.7 0.2 -0.4 0.3 0.0 -0.1 0.8
Yrkestilbøyligheten l
OECD anslag
1979 72.1 71 8 66.8 68.5 74.3 60.2 70.8
1986 75.1 72.2 65.6 65.7 74.7 60.3 74.3
1990 76.0 72.8 63.3 66.7 74.8 61.4 78.0
1995 77.6 74.5 62.0 68.4 75.4 61.7 80.2
%endring 90-95 1.6 1 7 1.3 1.7 0.6 0.3 2.2- - - - -Projeksjoner
1990-1995 2.4 1.9 2.0 1.8 0.7 1.7 4.0

-Arbeidsstyrken96 pnår
OECD anslag
1979- 1986 1.6 1.2 0.6 0.3 0.6 0.7 2.0
1986-1990 1.0 0.9 1.1 0.7 0.0 0.6 2.1-1990-1995 1.0 0.6 -0.9 0.6 0.0 0.0 1.3
Projeksjoner
1990-1995 1.3 0.7 0.2 0.8 0.2 0.4 1.8

Arbeidstyrken % aldersgruppen -6415 år.som av
EmpløymentKilder: OECD Outlook, September1987.

Egneanslag

ningen i yrkesfrekvensen tillagt i fremskrivningene påsom er grunn er
linje utviklingenmed i l980-årene, svakere i rekke andremen enn en
fremskrivninger hvor det tiltendens å lavere vekst i befolk-anta ater en
ningen i arbeidsdyktig alder vil bli fullt oppveiet sterkere stigning iav
yrkesfrekvensen.

De andre faktorene bestemmer utviklingen i vekstpotensialetsom er
investeringene produktiviteten arbeid kapital. Produktivitet-og av og
sutviklingen ble drøftet i forrige kapitel. En konkluderte der detat var

til å isterkere vekst årene kommer. forutsetningDenneventegrunn som er
derfor lagt til i fremskrivningene drøñes følgende.i detgrunn som

Inflasjonsproblemet.

Samspillet mellom inflasjon, produksjon arbeidsløshet fundamen-og er av
betydning,tal står sentralt i fremskrivningene i denne utredningen.og

Figur 2 viser utviklingen siden 1960 fremskrivningene til 1995. Hovedt-og
rekkene kan sammenfattes følger.som

Stigende intlasjonen i siste halvdel 1960-arenaav
ii. Fortsatt stigende intlasjon kombinen med resesjon forårsaket av

oljeprissjokkene i 1973-74 1979-80.og
iii. intlasjonLavere til prisen svak produksjonsvekst høyereav og ar-

beidsløshet omlegningen den økonomiske politikkenetter i restriktivav
retning det andre oljeprissjokket.etter
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arbeidsløshetinflasjonProduksjonsutvikling,Figur 2: og ,

"W Z7/ VvolumBNPl
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nilasjon5

2
Årbeidsløshet

skalaomvendt6 -
a
10 .........,...............rv1......

1995nu 1090noo19151965 19101960
suksessivegjennomsnittlige vekstfra denvises avvik trendenBNP oversom arbeidsløshetenendring i prisene,inflasjonen %årligkonjunktursykler, somogsom

% arbeidsstyrken.av

Figur 3: Inthsjon arbeidsløshetog
4

T
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Arbeidsløshet

viser end-f.eks. 1982for foregáendeår dvsangis med tallet atArbeidsløsheten
for1973 viser tallenei l98l. Fraarbeidsløsheten1982intlasjonen iiringen og funnet sted. Denikke haddeoljeprissjokkethvisskjeddville hainflasjonen hva som Phillips-kurvenestimerekryss. For åvisesvedi inflasjonenendringenfaktiske et -3,3IU t--0,8ligningen: P tbrukte +OECD-landenede 7dekker store en -som -

l.
utført medPhillipspkurvenestimeringenoljeprissjokkeneforJusteringene eravog

omtrentlige.derforIigningenkelt megeterogen
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Figur 4: Produksjon arbeidsløshetog

9

. -1 a:
u.. u

1978 90 relasjonen.1 - -n
z°Endring fra til1975 19785

%
7 70

75
u sig.

2 I I I 1 j I-l -3 g 3
°/0BNP volum BNP trend trendenav-

Figuren viser arbeidsløsheten for de 7 OECD-landene avviket mellomstore og
faktisk BNP BNP trenden. Trenden den i Figurog er sammesom

viss i produk-inflasjonen kombinert medfall iiv. Fortsatt oppgangen
fra 1983.sjonen

stigning i inflasjonen i siste delvissproduksjonsvekstSterkere og env.
1980-årene.av

inklusiveinnførte land tiltakinflasjonen i 1970-åreneDa steg mange -
fordringerñnansielleskatteskalaer,indeksregulerig lønningene, ogav -

disse tiltakene haddevirkninger.motvirke inflasjonens Menfor å tross
formuesfordelingen,inntekts-og denuheldige virkninger påinflasjonen

inn-effektivitet, bidro til sterkere kampinvesteringenesreduserte omog
overbevisende tiltak for åogså klarttektsandeler. Det ble etterhvert at uten

hellertil å akselerereinflasjonen, ville den ha tendensredusere ennen
anerkjennelsebredspråkbruk betød detteforbli stabil. økonomenesI av

hvis arbeidsløshetenPhillips-kurven.forventnings-utvidede Dvsden at er
kontinuerlig,vil inflasjonen akselerereviss naturlig"lavere rate,enenn

Figur 3 illustrererlavere dennehvis ledighetenomvendt raten.ennerog
begrepet.

gradvis orienten åøkonomiske politikkenl970-árene ble denI mot
viserFigur hvordaninflasjonen arbeidsløsheten 4selvredusere steg.om

arbeidsløshet produksjon har endret Ettermellomsammenhengen seg.og
inflasjonen primxre økono-oljeprissjokket reduksjon detbleandredet av
Gjenoppretting høy gradi fleste OECD-land.misk-politiske mål de av en

for vekstbetingelse å oppnå sterkereprisstabilitet betraktetble som enav
infla-imidlertid tid reduseresikt. tok åarbeidsløshet på Detlavereog

for indeksreguleringuforrnelle mekanismerformelle ellersjonen, pgamye
olje-og andreførst midten l980-tallet, dapålønningene. Det avvarav

nivå.til akseptabeltinflasjonen ble bragt nedråvarepriser falt, etat mer
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inflasjonen vi1 nårinedgangenrobusthovedspørsmål hvornåEt vaereer
giskanformelt begrensetfaller igjen. Etarbeidsløsheten avsvarmen
inter-via samspillet mellominflasjonenforklarerforskningempirisk som

blirproduktiviteten: lønnenarbeidsløshetenråvarepriser,nasjonale og
inflasjonenprisforventninger konsump-arbeidsløshetbestemt mensogav

produk-vesentlig lønns-ogkostnaderinnenlandskeavhengerrisene av
Hvis ble bestemtimpoitprisene.tivitetsutviklingen systemet momen-og

importprisene,endringer iaktuelledeinflasjonen avhengevilletant, av
vesentligråvareprisene bestem-Hvisproduktiviteten.arbeidsløsheten og

inilasjonen uttrykkeskanOECD-landene,aktivitetsnivået i nestenmes av
villefallproduktiviteten. I såarbeidsløshetenvedutelukkende sam-og

infla-prosjekteretil åi Figur 3 kunneillustrert nyttesmenhengen ersom
karakterisert langeimidlertidvirkeligheten etter-sjonen. l avprosessener

lønningene.prisene tiltil prisenelønningenetilpasningenislep ogav
OECD-modellenlønnsrelasjonen iiprisforventningenebestårF.eks. av en

gjennomsnittlige etterslepetflere deterfaringer år:kumulering overav -
tilvarierer fra 3 år. I delandene lfor delagthe største sammesyvmean -

til 5 år.etterslep på lmedkostnadeneprisene på etlandene reagerer
peri-derfor pågålønninger kanpriserVekselvirkningen mellom overog

til 10 år.påoder opp
inflasjonen, denstabilisererledighetendenspesiell interesseAv somer

of unemployment.inflationnon-acceleratingthe rateNAIRU:såkalte
hindre inflasjonen åperiode vilgittiledighetendenDette som ener

importpriser, lønningerendringer iaktuelletidligeregittakselerere ogog
landenefor defor NAIRUviser anslag4.3 storeTabellproduktvitet. syv

importprisene. NAIRUistigningeneksklusiveinklusivebådesamlet, og
takt konsump-stiger idisseimportpriseneeksklusive antar at somsamme
pris-lønnsspiralen.innenlandskepá denfor styrkengir uttrykkrisene og

intlasjonspressetfor detsummarisk uttrykkbetrakteskanNAIRU etsom
vekselvirkningen mel-etterslependeinklusive dengjeldendegjør segsom

forbehøves åledighetdenlønnsøkningerpris-ogtidligerelom somog
reflekterer detNAIRUDadetteikke redusere presset.stabilisere men

gir bedrelønninger, detpriser ut-samspillet mellom etetterslepende og
Figurinflasjonledighetmellomsammenhengenfortrykk ennog

forskjellenl980-talletmidtensidenbare atviser det4.3Tabell at aver
tiltil førenok åledigheten harfaktiske storNAIRU den vaertmellom enog

Figurene 5fremgårbildeinflasjc Detreduksjonmerkbar avsammenen.av
inflasjonensifremtidige utviklingentidligereviser denFigur 5 ogog
ledighethvilken grad høyereviser iFigur 6bestemmelsesfaktorer. og

viktigeinllasjonen. Denbidratt til å redusereråvarepriser harIavere

for landeneNAIRU de 7Tabell 4.3 store
arbeidsstyrkenProsentav

19901983 198819771975 1974
-95-90-82 -87-7688

4,63,66,0 3,58,4importprisene 5,1Med
5,2 5,16,4 4,97,25,2imponpriseneUten
6,1 5,67,46,15,4ledighet 4,1Faktisk

1,03,9 2,5-3,0 0,11,0minusForskje113 1 -
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Figur lnflasjonen5: densbestemmelsesfaktorerog

Q/Å1D

VT-/L/

o1 -

Konsumprisene

0 .ArbJeidsløshet

for imponprisene viser dellatoren forKurven importen tjenester iav varer og
nasjonalregnskapet.Konsumprisene viser deflatoren for privatedet konsumet. Pro-
duktiviteten deñnert BNP sysselsatt.Alle seriene viser °/0 fraendringer som per
foregående arbeidsløshetenår, angis % arbeidsstyrken.unntatt som som av

gjelder forTallene de 7 OECD-landene fra HistoricalOECDstore tattog er
OutlookStatistics OECD 45. forEconomic No. Tallene 1988-90 anslagog er og

forTallene 1991-95 fra den SENTRALE utviklingsbanen.tattprognoser. er

implikasjonen for fremtiden etterhvert bedringen i faktiskedenater som
utviklingen påvirker forventningene vil sammenhengen mellom ledighet

inllasjon Hvisbedres. legger til importprisene vil stige i taktatog en grunn
med konsumprisene, tyder fremskrivningene for l990-årene på kanat en
opprettholde stabil inflasjon ledighetenselv reduseres. Dette skyldes atom
inflasjonsforventningene fortsetter falle tidligereå den utviklingen ipga
priser lønninger.og

i inflasjonsproblematikkenDet andre aspekter de "mark-up"er enn
drøftet hittil, forventningeneanslag har hvor blir bestemt tilpasningen av

til tidligere erfaringer. interesseMen den fremtidsorientertetross som mer
rasjonelle for forventningsdannelseneller modeller har vakt, har

OECD°s for inflasjonen sisteanslag det ti-året bedre projeksjonervzert enn
basert på de soñstikerte modellene. Fremskrivningene i denne utred-mer
ningen derforbaserer på OECD-modellen.seg

aspekt OECDs projeksjoner forEt lønnsstigningen haddeannet ater en
til overestimere inflasjonentendens å da falt i første del l980-årene,av en

blitt delvis oppveiet visstendens underestimering i år.som er av en senere
imidlertidResultatet har lønnsomheten på bekost-at, ventet, stegeter som

ning reallønnen. Fordelingen fortjenestepå lønn linjenå på medav og er
situasjonen i l960-årene. Denne re-allokeringen fra til fortjenestelønn har
antagelig bedret utsiktene for inflasjonen.

tredje imidlertidEt element NAIRU å ha hatt tiltendens åater synes en
stige faktiske ledighetenmed den hysterese, szerlig i Storbritannia og
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inflasjonenFigur 6: Faktorer reduserersom

.

ZZ Ill
Virkningen Virkningen arbeidsløshetFaktisk av av

iinflasjon endringen NAIRU produktivitet liten+over
importprisene

viser i inflasjonen fra midtenFiguren nedgangen 1970-tallet.Hvis arbeidsløshetenav
frahadde forblitt lik NAIRU i alle årene 1975 importprisene hadde i taktstegetog

innenlandske priser, ville inflasjonen lbrblitt stabil.med Figuren viser virkningen av
faktiske arbeidsløsheten,produktivitetenden importprisene forskjelligharat vaartog

fra hypotetiske steady state" fra midten l970-årene,denne i hvilken grad hverav og
bidratt til inflasjonen.dem har å redusereav

produksjonsgrensenTabell 4.4 Den øvre
93 94 959 9286 91 l8l

-90 -95-85

°/o lvolumBNP, p.
7De store

landSmå
OECD

%Arbeidsløshet av
arb.styrken

De 7 store
Små land
OECD

7De store
%Befolkning p.a
%Arbeidsstyrken p.a ,Bef.°/o 7Yrkesfrekvens ,
°/o 0,9Sysselsetting p.a

Arbeids-
6% l 1produktiviet p.a

3°/o 2,6volumBNP, p.a
7 6% lArbeidsløshet A.st

T5 29-057
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Italia. Hysterese dårlig fungerendepå arbeidsmarkedet symptom eter
hvor den dempende Virkning på lønnsutviklingen gitt arbeidsløshetav en

antagelig fordi langtidsledigede misteravtar, egenskaper nødven-som er
dig for igjen å kunne bli sysselsatt. derforDet usikkerhet mhtstorer
utsiktene for inflasjonen. Modellsimuleringene tolkesmå anvendesog
med varsomhet.

produksjonsgrensenDen 1990-talletpåøvre
På foranståendegrunnlag det det mulig for inflasjons-å anslag detav er
begrensede produksjonspotensialet for OECD-området i første halvdel av
1990-årene. Tabell 4.4 gir estimater for hovedgrupper OECD-land.av

Resultatet gjennomsnittlig vekst i BNP-volumet 3 3/4 °/0i førstepåer en
halvdel l990-årene sammenlignet med 3 °/0i siste1/4 halvdel 1980-av av
årene. arbeidsstyrkenDa vokser langsommere før, reflekterer denenn
sterkere BNP-veksten i arbeidsløshetennedgang bedre produktivi-en og
tetsutvikling. Uten nedgangen i arbeidsløsheten produktivi-sterkereog

ville stigningentetsvekst i BNP-volumet bare 2 %3/4 år se Tabellvart pr.
4.5.

Antagelsen produktivitetsvekststerkere viktig da den påom er samme
tid produksjonspotensialetøker pris-lønnsspiralen.demper illu-Detteog

utførlig se Tabell 4.6streres mer senere

Utsiktene for økonomisk vekst

foregående avsnitt tilbudsside-l ble det antydet inflasjonsbetrakt-at og
ninger tyder gjennomsnittlig årligpå BNP-vekst i OECD-økon0mi-at en

3 3/4 °/0skulle mulig i førstepå halvdel 1990-årene. harMenene vaere av en
ingen garanti for denne veksten vil bli realisert. Veksten kan bli lavereat

potensialet. avsnittet drøfter viktigsteDette de faktorene bestem-enn som
i hvilken produksjonspotensialetgrad vil bli utnyttet.mer

økonomil lukket avhenger produksjonsveksten i vesentligedeten av
økonomiske politikken.den Det kan uenighet hvilken politikkvaere om
vil effektiv, i hvilken politikkengrad skal endresmestsom vzere og pga

uforutsette begivenheter. enighetMen det bred fomuf-vedater om en en
tig eksisterende virkemidlerbruk vil kunne tilnazrmet fulloppnå utnyt-av

potensialet.telse av
vanskeligereSpørsmålet når fleremed land samtidig:er en opererer

situasjonen i enkelte utviklingendet land avhenger i iandre land; detav

z Normalt må ta eten Tabell 4.5 BNP fremskrivninger návzrendetendenseroginflasjonforbehold om
hindre full utnyttelsekan 91 91 92 93 94 95produksjonspotensi-av 95-ikkealet. Men det er

nødvendig alle-her da en %Nåvzerendetendenser p.a 2,8 2,7 3,1 2,9 2,7 2,7tilhensynrede har tatt yrkesfrekvenslavere % BNP -0,1 O -0,2 -0,3 -O,3 -O,4-begrensningden som bedre produktivitet °/0 0,7BNP 0,4+ 1,1 1,9 2,6 3,4til oppretthol-hensynet lavere arbeidsløshet % BNP 0,4 0+ 0,6 1,3 1,6 1,9stabil in-delse lav ogav fremskrivning % p.a 3,8 2,9 4,2 1,3 3,8 3,7flasjon innebaerer.
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økonomisk-inteme ekstemekonflikt mellomdetenkelte land kan ogvzere
inkonsis-gjensidigland kanmålsettingene i de enkeltepolitiske mål; vaere

kollektiv kontroll valuta-individuelmindrelandene har overtente; ogog
finanspolitik-virkemidlernasjonalede harkursene penge-ogsomenn over

derforsituasjon. kanviktige i DetdagensspørsmåleneDisseken. vaereer
politikken iøkonomiskebeskrivelse denkortmednyttig å begynne aven

landene.de største

politikken 1980-åreneøkonomiskeHovedtrekk den ii

i 1970-åreneopplevdefleste OECD-landenevanskeligheter dedeEtter -
utgifteri otfentligevekstarbeidsløshet, sterkstigendeinllasjon,høy ogog

i denkorreksjonsperiode. Hovedvekten1980-årenehargield vzert en-
funksjonsmåte,økonomienesligget bedrepolitikken på åøkonomiske har
stabilopprettholdeolfentlige sektor,den stramredusere penge-ogogenog

ñnanspolitikk.
fornødvendig åfunksjonsmåte bleøkonomienesii.Bedringen ansett

omstil-fremme strukturellproduktiviteteninflasjonen, økeredusere og
privatiseringderegulering,vesentlig beståttVirkemidlene harling. avav
skattereforrner.offentlig nazringsstøttereduksjonoffentlige foretak, ogav

på åi bestrebelseneutgifter leddoffentligeReduksjonenii. eterav
nødvendig for redusereågenerelt,rollemyndighetenesbegrense og ermer

skattereduksjoner.forskapebudsjettunderskuddolfentlige romog
ñnanspolitikkstabilInnføringeniii. strammere erpenge-ogmerogav en

skepsis mulighete-mhtreflekterer ogsåinflasjon,reaksjon høymot menen
økonomien.for ñnstyring avne

ble begynnelsentil USAfra land land. IvariertlikevelPolitikken har av
tilstrammingførstehovedtrekk. Detkarakterisert vedl980-årene to var en

målvari-pengemengdentil brukpengepolitikken somavovergangogav
for bedreskattereduksjoner åandrefor Deti stedetabel renten. var

Myndig-økt.forsvarsutgiftene blesamtidigøkonomienitilbudsiden som
reduksjontilnaermet balanseforbli ibudsjettet villehetene avpgaventet at

selvfinansierende.villeskattereduksjonenefordiutgifterandre vasreog
istigningsterkResultatet bleoppfylt. rentenbleforutsetningeneIngen av
redusertinllasjonen ble raskt-82. dai 1981 Menresesjonøkonomiskog

økonomiskforpengemessig sterkerepengepolitikken ble detlettet, romog
økonomienekspanderteekspansiv,ñnanspolitikkenvekst. Da megetvar

etterfølgendei dei moderat1983-85i årene temposterkt de tre og mer
produktivi-svakbekostningdelvis påSysselsettingen raskt,årene. steg av

Ressursutnyttelsentil NAIRU.nedble braktarbeidsløshetentetsvekst, og
defi-inflasjonenunderliggendesamtidig denderfor høymeget somer -

energikonsumprisindeksenBNP-deflatoren eller utenom ognert som
relativtfortsattidagHovedproblemenelite.har akselerert ermatvarer -

overfor utlandetdriftsbalansenstatsbudsjettetunderskudd på ogstore
siste årene.redusert deblittdeselvom tonoeer

gjenopp-OECD-landene åandre vekt pådeflestetil USAmotsetningI
Nord-Amerika harUtenforbudsjetter.offentligeibedre balanserette

Samti-ñnanspolitikk.restriktivkarakterisert1980-årenederfor vaart av en
i OECDland Europatoneangivendepengepolitikken i deJapandig ble og
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førstei USA hovedvirkemiddel for å redusere inflasjonen.et 1som- -
halvdel 1980-årene da dollarens valutariske verdi til irrasjonellestegav
høyder, restriktiv pengepolitikk i Japan Europa dessutenvar en og
nødvendig for å begrense depresieringen deres valutaer. l Japan, trossav

relativt etterspørselpolitikk, har den økonomiskestram vekstenen vaert
forholdsvis isterk det perioden ledet økningsterk i ekspor-meste av av-

sarlig til USA. Etter 1985, da flestede andre valutaer appresier-ten, yen og
i forhold tilsterkt dollar ñnanspolitikken ble mindre restriktiv,te harog

innenlandsk drivkraftenetterspørsel i ekspansjonen. Arbeidsløshetenvaart
har hele tiden lav, ressursutnyttelsen nå høy.vart megetog er

l Europa har ekspansjonen influertsvak, høyvain rente stramav og
ñnanspolitikk, arbeidsløsheten til i11 1985. Oppgangensteg prosentog
kviknet til i 1987 fordidels betingelsene for i formvekst inflasjonlavereav

bedre lønnsomhet bedret fordidels perspektivet indreEFsog var og om
marked skapte dynamikk med sterk stigning i investeringene. Selvomny
arbeidsløsheten blitt redusert, går likevelEuropa ti-åretdetteuter noe av

forholdsvismed lav ressursutnyttelse.

Resulterende ubalanser

Politikken i 1980-årene har medført nasjonale internasjonalestore og
ubalanser illustrert i Figur 7 kan pávirke utviklingen i 1990-som- -
årene.

Den ekspansive ñnanspolitikken i USA hadde gunstig virkning påen
aktiviteten i hele OECD-området i periode da Japan europeiske landen og
førte restriktiv poltikk for å sine økonomier. de føderaleMenretteen opp
budsjettunderskuddene har medført sterk økning i offentlig gjeld, har
absorbert betydelig del den private sparingen, derforhar bidratten av og
til den høy irealrenten hele OECD-området i l980-årene. fortsettelseEn

høye budsjettunderskudd kan ha uheldig virkninger privatepå denav
tilsektors øke investeringeneå sysselsettingen, dermed vekstenevne og og

i produksjonskapasiteten. På kort sikt de 2 3 vil likevelåreneneste- - -
redukjson budsjettunderskuddet kunne medføre aktivitets-lavereen av

nivå høyere arbeidsløshet.og
ii. finanspolitikkenDen restriktive i bidrattEuropa har vesentlig til

reduksjonen offentlige budsjettunderskudd til prisen høy arbe-av men av
idsledighet. frykterNoen land endring i ñnanspolitikken i ekspansivat en
retning for stimulereå innenlands etterspørsel redusere arbeidsløshetenog
igjen vil lede til offentlige budsjettunderskudd. I andre land hindrerstørre

betalingsbalansersvake ekspansiv ñnanspolitikk. Disse motfores-en mer
tillingene vil antagelig gjøre gieldende selvom restriktiv finans-seg en mer
politiskk i USA skulle medføre svakere vekst høyere ledighet i Europa.og

iii. relativt iDen høye USA har virket tiltrekkende på utenlan-renten
dske investorer. Dollarens valutariske verdi har derfor hatt tiltendensen
stige. Stigningen sarlig isterk perioden 1981 85. falt iDollaren de tovar -

innenârene, 1987 kursen tilbake til 1980 nivået.neste utgangenog var
sidenMen begynnelsen 1988 har igjenden vist stigende tendens.av

Kombinasjonen høy dollar sterkere stigning i innenlandsk etters-av en og
ipørsel USA i andre land har medført underskudd på USAsstortenn
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driftsbalanse overfor utlandet motsvarende overskudd i andre land,og
saerlig Vest-Tyskland. side vil depresieringJapan På denog annen av

føre til prisstigning idollaren sterkere USA, høyere derforNAIRU og
mindre for økonmisk inflasjonenvekst akselererer. Den villeuten atrom

deflatorisk effekt inklusiveogså på andre land hvorEuropautøve en
arbeidsløsheten høy.er

økonomisk-politiske situasjonDen ved 1980-årene kanutgangen av
reise tvil villighet til føre ñnanspolitikklandenes å ekspansiv hvisom en

forskulle nødvendigdette å oppnå høyere ressursutnyttelse. Dessu-vaere
gjør internasjonale betalingsubalanserde det vanskeligere å oppnåten et

fraoptimalt resultat globalt synspunkt reduksjon elimine-da deres elleret
ring ville innebaârer virkninger sikt motvirkerpå kort høyeresom ressur-

følgende drøftesutnyttelse. l det skal størrelsesordenen dissepå begren-en
faktorer.sende

økonomisk ivekst 1990-årene

første reiserspørsmål den nåvzerende økonomiskeEt som seg er om
politikk forenlig fullmed oppnåelse ressursutnyttelse slik dener av er
deñnert foran. vurdering tvilsomt,Vår det de nåvaerendeat ater er men
utviklingstendenser skaper godt forutgangspunkt å oppnå bedre resulta-et

Vurderingen følgende hovedbetraktninger.basert påter. er
Utviklingen siden midten 1987 oppmuntrenede åav er og synes

relativt optimistiske vurderingunderbygge den til i foregåendeen grunn
avsnitt. Saerlig tildet å understreke økonomisksterkere vekstater grunn

arbeidsløshet siste ikke medfønlavere de årene har vesentligto-treog
stigning i underliggende inflasjonen;den produktiviteten å økeat synes

før;raskere sterkere produktivitetsvekst vesentlig bedring iatenn og og
fortjenester sistenzeringslivets de mulighetene forårene øker å oppretthol-

inflasjon.de lav
ii. økonomisk-politiske innstilling mindreDen ekstrem på begyn-er enn

1980-tallet. saerlig gitt inelsen Dette har utslag pragmatiskav seg en mer
gjennomføring pengepolitikken fryktet tidligere.kunne ha Stabi-av enn en
lisering reduksjon inflasjonen fortsatteller hovedsynspunkt,etav er men
samtidig blir hensynet til utviklingen i aktiviteten tillagt vekt.større

iii. teknologisk fremgang, i tillegg til produksjonspotensi-Raskere å øke
positive virkningeralet, har etterspørsel aktivitet.på og

til siste førDet kan å utdype det punktet går videre.vaere grunn en
Teknologisk fremgang ofteleder til frykt for arbeidsløshet. fryktenMen er

siktregel bare relevant på kort eller på mikroplanet i firma,etsom en
bransje eller distrikt. makronivå teknologisk fremgangPå har tidet over

igått hånd hånd med høyere levestandard sysselsetting. litenDetog er
til ikke vil tilfelle i fremtiden.å dette ogsåtro atgrunn were

Virkningen raskere teknologisk fremgang sterkere produktivi-av og
inflasjon, produksjontetsvekst på etterspørsel illustreres hjelpkan vedog

OECD-modellen. teknisk fremgangModellen behandler økningav som en
i førerarbeidsproduktiviteten. Isolen økning i arbeidsproduktivite-sett en

til sysselsetting gitt produksjonsnivå.lavere ved ethvert virk-Denneten
ningen blir imidlertid oppveiet skala-effekter: bedre lønnsom-mer enn av
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produktivitetpriser pga høyereinvesteringer; laveretil høyereførerhet og
derforstigerProduksjonentil konsum.førerkostnaderlavere størreog

prisenefallet imedfører atproduktiviteten. Dessuten sammen-ennmer
detteHvisinflasjon bedres.aktivitetsnivå utnyttermellomhengen enog

økning iytterligereoppnåpolitikk, kanekspansivføreved å enen mer
ellersdenblir høyereinflasjonensysselsettingproduksjon atuten ennog

produktiviteten.ibedringendvsville ha utenvazrt,
OECD-modellen hvorsimulering medviser resultatene4.6Tavell enav

arbeidsproduktiviteten på løkning ibestemteksogentforutsettesdet en
°/0produktiviteten høyere5fem årDvspr.år. etter ennat erprosentpoeng

i formuttryktvirkningeneviserTabellenville haellers avden vzert.
Ifølge OECD-mo-femárs-periode.endring årgiennomsnittlig over enpr.

tilårproduktivitetsvekst på ltillegg i prosentpoengfører altsådellen pr.et
sysselettingeni1,8%produksjonen påiøkninggjennomsnittlig årlig ogen

0,9% Detteår.medinflasjonen reduseressamtidig% er0.7på pr.som
dvsrentenforblir uforandret,nominelle atdenforutsetningunder atav

parireduseresnominelledenHvis rentenstiger. atrealrenten antaren
2,3%.produksjonenistigningenblirinllasjonen,inedgangenmedpassu

bringesinflasjonenpolitikk slikekspansivfører ati tilleggHvis en meren
produksjonsøkningen 3blirnivå, prosentpoengopprinneligesitttiltilbake

pr.år.høyere
forsiktighet.medestimatenekvantitativeselvfølgelig tolke deskalEn

funda-produktivitetsutviklingentvillitenimidlertid atDet er avomer
i sterkereresultereåi kanbedring dennebetydning, ventesmental atog en

reduse-produktivitetsvekstinflasjon. Sterkerelavereøkonomisk vekst og
opprettholde høytderfor åletteregjør det etinflasjonforfaren ogrer

gir lig-makroøkonomiske modellersysselsettingsnivâ. Andreaktivitets-og
modera-imidlertidresultaten følgende har antattl detnende noe meren
forutset-4.6 viser deTabellOECD-modellen.iantydeteffekterte enn
OECD-sammenlignet medprojeksjoneneitillagtninger grunnersom

virkningenundervurderermuligderforresultatet. Det atmodellens ener
produktivitetsvekst.høyereav

OECD-fremgang,de 7teknologisk storevirkningerMakroøkonomiske4.6Tabell av
landene

BNPArb.prod.Syssel-BNP
defl.settingvolum tet

nominellUendret rente
0,91,20,61,8OECD-modellen
0,51,101,1Projeksjonene

realrenteUendret
0,71,40,82,3OECD-modellen
0,31,20,41,6Projeksjonene

f.eks.Se simuleringsre-
arbeidsproduktiviteten på l sultatene gjengis iøkning ivirkningeneviserTabellenMerknad: somav en stigningprosentvisgjennomsnittlig H.M.Treasury 1985,uttryktElfektenepr.år. pr.somprosentpoeng er relationshipThe bet-femårs-periode.år enover employment andween

wages, London, January
1985.SeogsåEuropeanutviklingstenden-politikknåvwrende økonomiskcdenhvilken gradI og Economy, Annual Econo-bedreoppnåelsefører tilproduktivitetsvekst,inklusive bedre res-avser, 1984Report, No.

Scenarioeti Tabell 4.7.NOPOLICY-scenarioetiantydessursutnyttelse
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Tabell 4.7 NOPOLICY scenarioet
Gjennomsnitt for 1991-95

7 USA Jap V-t Fra St.bstore lta Kan
BNP volum °/o 2.9 2.6 4.0 3.0 3.0 2.4 3.1 3.1p.a
Arbcidsløshet % 6.3 6.5 2.4 7.0 10.0 7.8 11.7 7.5
Lønn % 5.8 6.2 5.2 4.2 3.7 8.2 5.5 5.5p.a

deflatorBNP °/o 3.8 4.9 1.8 1.8 2.0 5.6 3.6 4.1p.a
Konsumpriser % 3.9 4.9 2.1 1.9 1.9 5.6 3.6 4.1p.a
Pengemengden % 6.6 6.1 8.8 5.7 4.8 8.6 4.8 7.4p.a
Renten kort % 7.8 8.9 4.2 4.3 7.3 10.7 9.8 10.0
Off. budsj.balanse°/oBNP 1.0 l.7 2.0 -0.5 -0.9 3.5 -8.2 -1.8- -Valutakurs °/o -0.7 -2.0 2.2 1.0 0.6 -0.71.1 -0.3p.a -Driftsbalansen Mrd.$ -37 10 80 48 -9 -30 -14 -9-
Merknad: l denne følgendede simuleringstabeller alle tallene for de 7og storeer

landene driftsbalanseneunntatt ved bruk 1985års BNPaggregert av ogvalutakurser. Konsumprisene nasjonalregnskapets deflator for deter
private konsumet.

imidlertid ekstrapolering. førsterepresenterer For detnoe mer enn en ren
innebasrer fortsettelsen nåvasrende utviklingstendenser ubalanseneatav
forblir budsjettunderskuddene ubalansene i utenrik-store: avtar noe men
søkonomien vokser. Som tidligere imidlertiddet lite sannsynlignevnt ater
ubalansene fortsette ikan tidubegrenset påvirkeå aktiviteten. En haruten
derfor bygget inn isvekkelse økonomisk vekst i midten 1990-arenaen av

størrelsesorden den OECD i 1990. Svekkelsenventerav samme som som
forårsaket i valuta-og fmansielleandre markeder. tids-antas Bådeav uro

forpunktet dissestørrelsen på vekstresesjonene usikre, deresog er men
tilstedevzerelse i scenarioet gir bedre foruttrykk hvordan vurderer deet en
nåvarende utviklingstendenser fremskrivning i form trendenn en av en
hvortil bemerkningknytter risiko for utvikling.svakere Denen en om en

modifikasjonenandre nåvaerende tendenser ligger i forutsetningenav om
sterkere produktivitetsvekst drøftet foran. Men daav grunner som er
introduksjonen teknologi derfor produktivitetsveksten avhengerav ny og

det økonomiske klimagenerelle etterspørselspresset, in-renten,av og-
vesteringenes forutsettesstørrelse lavere produktivitetsvekst ien noe-
NOPOLICY-scenarioet i foranslaget vekstpotensialet i Tabell 4.4. Ienn
NOPOLICY-scenarioet produktivitetsveksten for de 7 landeneantas store

akselerere henimotå med 1/2 pr.år sammenlignet med 3/4prosentpoeng
i fremskrivningen produksjonspotensialet. Resultatetprosentpoeng av er

gjennomsnittlig årlig forBNP-vekst de 7 landene 3%.på lagstoreen om
lnflasjonen ligger på rundt 4% pr.år, dvs ihøyere perioden 1986-noe enn

3,5°/o90 lavere prosjektert OECD for 4,5°/0.1990 Detmen enn av
offentlige budsjettunderskuddet faller i alle landene, betalingsuba-men
lansene forblir USAs underskudd Japans overskudd stabiliseresstore. og

$ $på henholdsvis vel 100 mrd. 85 mrd. Vest-Tysklandsog mens overs-
derforkudd øker. lite sannsynligDet dette bzerekraftig utvikling.ater er en

Arbeidsløsheten °/o arbeidsstyrken forblir høy selvom den viserav en
fallendesvakt tendens for de 7 landene under 1995 liggerI denstore ett.

fortsatt iNAIRU flestede landene:over



43

KanSt.b.V.T. FraUSA Jap
7,21,39,4 8,1 l6,32,26,7Arbeidsløsheten

8,0 7,07,35,52,0 4,55,1NAIRU

uheldigeekspansjonfor sterkere utenindikerer detDette at er rom
forskjelligedrøfteskalfølgendeinflasjonen. detfor Ikonsekvenser en

produk-bedre utnyttelsefor oppnåmuligheter åøkonomisk-politiske av
betalingsubalansenesamtidigdefinert foransjonpotensialet slik det somer

utvikling dermed øker.baarekraftigforsannsynlighetenreduseres enog

tiltakFinanspolitiske

aktivitetenstimulereforFinanspolitiske tiltak åtreffesdet ogDet antas at
for landenede 7BNP-vekstentilned NAIRU. storearbeidsløshetenbringe

årlig pågjennomsnittligtilbringes rateville1991-95periodeni enopp
hvis bareforan.deñnert Menslikpotensialet detiveksten%, lik3,8 ener

siden USAreduseresbetalingsubalanseneikkevilñnanspolitikken,bruker
Betalings-ñnanspolitikk.ekspansivinnførerforutsetningsvis også meren

deunderskuddene påforverres,ville ogsåinnenfor Europaubalansene og
derforTabell 4.8. Detteøkeforbli ellervillebudsjetteroffentlige store er

alternativ.realistiskikke et
budsjettun-føderaledetkreverlov atvedtok Kongressen1985I somen

forutset-optimistiskeserie1991. Eninnenelimineresskullederskuddet av
reduksjonenforsinketimidlertidkrumspring har avandreninger og

under-elimineringnåkreverblitt endretunderskuddet. Loven avoger
vise åvillovenusikkertdetSelvom vaare1993. seginnenskuddet omer

budsjettunderskud-hittil,hardeni l990-årene vzertbindende erennmer
interes-detbetalingsbalanseproblem,til USAsårsakviktig er avogdet en
for denville innebaereunderskuddetelimineringhvaundersøkeå avse

resultatetviser4.9Tabellland.andreUSAiutviklingen avøkonomiske og
budsjettunderskuddet.føderaledetelimineringen av

ñre trinn.utført iScenarioet ble
innføres itiltakvedi USAbudsjettunderskuddet ati.Eliminering av

perioden. Deni helederfor i balanseBudsjettetti-året.begynnelsen erav
land.i andreuendretpolitikkøkonomiske er

ilaveremedkombinert rentebudsjettunderskuddetElimineringii. av
land.andrepolitikk iUendreti USA.inflasjoneninedgångenmedtakt

land.i andreogsåiii. Lavere rente
fulloppnåfor åñnanspolitiske tiltaktretfer dessutenlandiv. Andre

produksjonspotensialet.utnyttelse av
bådehvordeanåfremgangsmåtenved denneinteressante seDet er

ameri-på deneffektendeflatoriskedendriftsbalanseunderskuddUSAs og
dellato-simuleringene. Denitrinnved hvertøkonomien redusereskanske

reduseres:i USAii.trinn hvorbetydelig selv renteneffekten etterriske er
mindregjennomsnitt 1/2 prosentpoengstiger i ennUSA etiBNP-volumet
scenarioet.i dettefortsatt lavere1995iNOPOLICY-scenarioet, enni og er

isluttresultatetimidlertidsimuleringenedissevedHovedpoenget er -
reduksjonoppnåfor åtruffet tiltakland harandre av4.9Tabell atetter- finanspoli-differensiertantyderTabellen attil NAIRU.arbeidsløsheten

6 29-057
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tikk, eliminering budsjettundeskuddetmed i USA ledsaget eks-av av en
pansiv tinanspolitikk i land, ikke tilstrekkeligandre til gjenoppretteåer
rimelig utenriksøkonomisk fortsattbalanse: USA har løpendeet stort
underskudd, Japan overskudd, fortsattdet ubalanser iet stort storeog er

FinanspolitiskeEuropa. tiltak i ikkeandre land har sacrlig effekt USAspå
betalingsbalanseunderskudd. førstDet fremst har betydning forsom og

betalingsbalanse aktivitetsnivåetUSAs i USA reflektererselv. Dette deter
forhold endringer i etterspørselen i USA forholdsvishar virkning påat stor
importen importens inntektselastisitet høy samtidig endringer ier som.

i forholdsvisetterspørselen andre land har liten virkning på eksporten
inntektselastisiteten liten.USAs eksport bidrarDet dessuten atav er
importen i utgangspunktet betydelig importen. Konklusjonenstørreer enn
blir derfor ñnanspolitisk scenario ikkeantydet ovenfor til-at et som er
strekkelig til eliminere betalingsubalansene.å

Endringer valutakurseri

idagDet legges stabilevekt på å opprettholde valutakurser, saarlig åstor
depresieringer. vistunngå Det har vanskelig pris-ogå kontrollereseg

lønnsutviklingen kursendring. Kursjusteringer innenfor EMSetter en er
blitt sjeldnere. Opprettholdelse stabile kurser hovedsynspunktetav er

iogså de vest-europeiske ikkeland medlem EMS. Siden Louvre-som er av
iavtalen begynnelsen 1987 legger G7-samarbeidet vekt på å oppretthol-av

de høy grad stabilitet i valutamarkedene, dog det eksistereruten aten av
forpliktelse til gripe inn for forsvareå å viss kurs.noen en

likevelDet spørsmål nåvzerende kurser kan opprettholdeser om over
tid. Forskjelliglengre inflasjonstakt vil tid juste-skape behov forover

ringer. Drøftingen ovenfor antydet dessuten bli vanskeligdet kan åat
eliminere internasjonaleredusere eller de betalingsubalansene valuta-uten

kursendringer. Tabell 4.10 illustrerer forskjelligeunder forutsetninger
hvilke valutakursendringer forkreves gienopprette likevekt iå desom syv

driftsbalanser innenlandenes 1995. foretasDet kursendringeneantas at
ved begynnelsen 1991.av

4.10Tabell Valutakursendringer krevesfor å eliminere betalingsubalansenesom
USA Jap V-T St.bFra Ita Kan

NOPOLICY-
driftsbalanse
mrd.$, 1991-95
gj.sn. 100 80 50 -10 -30 l0 10- - -Kursendringer for

iå oppnå balanse
l995,% -35- 40 30 -5 -30 -15 -l5
-med renteend-
ringer -20 25 20 -5 -20 10 10-fin.politikk til+
NAIRU -30 20 10 -20 -25 -20 10-

til virkningenHensyn på andre landtatt
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valutakursendring hvilke ledsagende øko-Virkningen avhenger avav en
trelTes. derfor mekanisk denomisk-politiske tiltak En tonoesom --

hovedbetraktninger tilfølgende grunn.
for innenlan-depresierer for tiltak reduseredet behov åI land ersom

forinflasjon, i appresierer behov detland detdsk etterspørsel og som erog
motsatte.

reduksjonvil muliggjøre detreduksjon ubalanseneii. En avav en
rentenivået.internasjonale

lønninger blivalutakursendringer priser åvirkningen påDa ventesogav
virkninger betalingsba-viser fleste modeller mindre pårelativt de nåstore,

tidligere altsågitt kursendring modeller. Det kreveslansen størreennav en
betalingsbalansevirkning.valutakursendringer for gitt Denå oppnå enn

kursendringerviser virkningnenlinjen i Tabell 4.10 deandre somav
hvis ingen tiltak treffes;for eliminere ledsagendeå ubalansenekreves

linjeni NOP0LlCYscenari0et.forutsetningene ellers Den nestesomer
i førstekursendringer rentendringerledsagetillustrerer som omgang erav

kursjusteringene, åproporsjonale medomvendt antasseneremen som
reduksjon i relasjon tilpågenerellkonvergere ett prosentpoengmot en

virk-renteendringene oppveier endelinnen 1995.NOPOLICY Da av
priser betalingsba-valutakursendringene på etterspørsel,ningene ogav

tredjedelerfor kursjusteringer rundt demblir barelanser, behovet to av
ovenfor.antydetblesom

i utgangssitu-ikke til kapasitetsutnyttelsenDrøftingen foran hensyntar
Finanspolitikkeni linjen i Tabell 4.10.gjøres den nedersteasjonen. Dette

i bringes ned tilslik arbeidsløsheten alle landene NAIRUendreså atantas
valutakursendringerpåvirker størrelsen på dei 1995. Dette trenges.som

simuleringen gis i detalj i Tabellsiste 4.1Resultatet denne størreav
interessante.virkningen valutakursendringerSimuleringene erav av
i finanspoli-eliminert, endringerbli betalingsubalansene debareIkke men

blir mindre forde-for full ressursutnyttelsetikken kreves å oppnå ogsom
tilstramningforskjellige. fmanspolitiskI USA kreves det nålingen på land

økonomien finanspolitiskeoveropphetning detfor å unngå mens reneav
mindreekspansiv politikk. verden medscenarioet lkrevde enen mer

først fremstvil for finanspolitisk stimulansebetalingsubalanser behovet og
gjeldende i overskuddslandene.gjøre seg

valutakursendringenevirkningen påinteressant aspektEt atannet aver
vesentligetterhvert,inflasjonen, i begynnelsen, avtarstore pga avsom er

infla-depresierende landenepengepolitikken. deforutsetningen I erom
intlasjonsvirkningentil nivået i 1990. Likeveli falt tilbakesjonen 1995 er

kursjusteringer denførste tiden kaniså den venteatstor aven neppe
mindreihvertfall ikke Ikke destostørrelsesorden, påantydede gang.en

ville gjøre detscenarioet viss justering valutakurseneviser dette at aven
samtidig.ressursutnyttelselavere ubalanser høyereoppnålettere å og

fremsk-utviklingen SENTRALEkonklusjonen til denhar ledetDenne av
i avsnitt.rivningen neste
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Fremskrivningene
utviklingsbanenSEN TRALEDen

kombinasjon økonomisk-finnesDrøftingen foran antydet detat aven
produksjonspoten-fullvil sikre tilnaermet utnyttelsepolitiske tiltak avsom

tiltakimidlertid lite sannsynlig den størrelse-Samtidigsialet. det at aver
bli trutfet.vilsorden krevessom

liten kontroll valutakur-valutasystem harnåvaerendeMed det overen
iretning den størrelse antydetKursjusteringer i den som erog avsene.

linje fundamentals" krevermed the4.10 selvom de påTabell ener --
tid få til. Inflasjons-innstilling kan ådetendring i valutamarkedets tasom

antageligkursendringerforbundet med sådeflasjonsrisikoen store erog
derfor forutsattvillige til harmyndighetene å En atta.større erenn

fremskrivningsperioden degradvisvil skje helekursendringene atogover
foranslås åtil rundt halvparten detbarevil akkumulere av somseg

eliminere ubalansene.
valutakursendringene vil muliggjøre generell nedgångii. Det antas at en

i giennomsnittvil bli 1/2bare påi denne atprosentpoengrenten, at ogmen
appresierende land.vil bli i deden størst

vildepresierer deres valutaerandre landUSAiii. Det antas at somog
nødvendig for hindreñnanspolitikk i årestriktiv den grad detteføre eren

finanspoliti-inflasjonen,underliggende denakselerasjon den atmenaven
økonmisk-vil bli liten, gitt deni appresierende landstimuleringske

gjør gieldende i de land.innstilling pårørtepolitiske som seg
sammenfattetforutsetningene i Tabell 4.12,disseKonsekvensene erav

simuleringene i Figurtidligere utførtesammenlignes med dedeog
i landene.l/2% gjennomsnittlig BNP-vekst de 73Resultatet storeer en

i NOPOLICY-vil bli sterkereproduktivitetsvekstenDet antas at enn
ved maksimalvil ligge under det kunne oppnåsscenarioet denat sommen

Arbeidsløsheten idefinert tidligere. de 7slikresursytnyttelse den storeer
i ilavere l995gjennomsnitt l/2vil i llandene prosentpoeng ennvaere

betalingsubalansene reduseres.viktig forskjellNOPOLICY. En ater
$ % i 1995til 70 0,7 BNPfaller lag mrd.USAs underskudd motavom

landing medRisikoen for hard$ i NOPOLICY.100 mrd.rundt en
resesjonñnansielle økonomiski markederfall i dollaren,sterkt oguro

sammenfatter implikasjonene for4.13derfor mindre. Tabellskulle vzere
offentlige budsjettbalansene.overfor utlandet dedriftsbalansene og

tilinflasjonen viser tendens åscenarioetved detteSvakheten at ener
ikan ådepresierende landene. Dettestige i de uoverenstem-synes vaare

imidler-tidligere tilforutsetninger har lagt Detdemelse med gmnn. eren
fullt oppveier infla-vil bli truffeturimelig tiltaktid å utanta at som

medfø-sannsynligvis vilvalutakursendringene,sjonsvirkningen og somav
førte til vissengangs-depresieringvist tidligereresesjon. bleDet at enenre

inflasjonen falttilakselerasjon intlasjonen å begynne med, atmenav
lignende resultatnivå innen 1995. kantil tidligere Entilbake det vente et

forutsatt i den SENTRALEgradvis depresieringenved den som ermer
tid.fremskrivningen, krever lengreprosessenmen
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utviklingsbanerAlternative
produktivitetsvekstbedrepåbasertutviklingsbanen,SENTRALE ogDen

å detreaksjoner,økonomiskpolitiskemarkeds-ogmoderate vazresynes
til forut-usikkerheten knytterscenarioet. Densannsynlige største segmest
følgendeinflasjonen. detlproduktivitetsutviklingenforsetningene og

påbasertutviklingsbaneralternativedrøftes tre
råvarepriser;olje-og andrehøyereforårsaketinflasjonsterkere av

anti-inllasjonspolitikk;ii. strammereen
produktivitetsvekst.iii. svakere

SENT-kapitel bygger deni 7drøftingenlinje medoljepriser. PåHøyere
prisenei med påråvareprisene taktistigningpåutviklingsbanenRALE en
imidlertidverdensøkonomien bleisisteDeindustrivarer. to oppgangene

infla-oljeprisen, sterkereszerligråvareprisene,istigningsterkavbrutt av
drøftesfølgendetilstramning. I detøkonomisk-politiskpåfølgendesjon og

il/2 °/o åroljeprisen på 2stigning irelativkonsekvensenederfor pr.enav
første tiltaktreffermyndigheteneDet1990-årene. athalvdel antas somav

oljeprisen.inflasjonsvirkningen den høyerehalvpartenmotvirker avav
Ta-utviklingsbanen.SENTRALEi denforutsetningeneForøvrig somer

halvtmedblir redusert prosentpoengBNP-veksten etviser4.14 pr.bell at
denUtenkvartlagmedinflasjonen øker prosentpoeng.etår at omog
villehenimotpåpengemarkedsrenten prosentpoengettstigning iantatte

år,kvartblitt barei BNP-vekst prosentpoengetreduksjonen menpr.
i løpethellerville akselerereden avtablitt høyerevilleinflasjonen ennog

oljepro-små dabetalingsbalanseneVirkningen påperioden.fem-års erav
ville blittoljeprisethøyereVirkningenesin import.økerdusentene av

i 1973/74i tidkonsentrerthvis debetydelig ogsomstørre mervar
1979/80.

forutsettervariantenanti-infalsjonspolitikk. DenneStrammere en
inflasjonen medgiennomsnittlige ettdenredusererpengepolitikk som

Rentestig-valutaer.depresierendemedi land1995innenprosentpoeng
BNP-appresierende valutaer.til medlandgradismitterningen overnoen .
halvtmedgiennomsnitt redusertblir i etlandenei de 7veksten store

depresierendei dereduksjonen konsentrertår,prosentpoeng ermenpr.
inflasjonsgevinsten.tili forholdProduksjonstapet kan stortlandene. synes

forholdsvisarbeidsløshetennårkanimidlertid hva venteDette erener
hvisvilleinflasjonenVirkningen på vart størreNAIRU.høyerehøy, enn
hvori områdehøyere,haddeutgangspunktet etiaktivitetsnivået vaart

brattere.Phillips-kurven er i
produktiviteten stigerforutsettesproduktivitetsvekst. Det atSvakere som

imindre pr.årkvartNOPOLICY, dvs prosentpoengi et ennnesten
pri-produksjons-ogfør, bådereduseresUbalanseneSENTRAL. mensom

SENTRAL.igunstigmindresutviklingen enner
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Figur Den SENTRALE utviklingsbanen varianterog
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iutviklingstendenser andreKort5 om

i verdenhovedområder

i utviklingen frem tilHovedtrekk nå

viserTabell 5.1 den økonomiske i verdensøkonomienvekst lengreover en
periode. førsteI halvdel dette århundret utviklingenble sterkt påvirketav

verdenskriger krisen i 1930-årene. Etter 1950 har veksten aksele-toav og
i alle hovedomráder. szerlig 5%Den sterk rundt fraårrert var pr.- -

1950 til første oljeprissjokket,det spredningen rundt gjennomsnittetog
liten. periodeDette da spesielt gunstige faktorer gjordevar var en seg

gjeldende. Teknologiske landevinninger under verdenskrigen ble anvendt
for sivile formál. Land utenfor Nord-Amerika oppnådde innhent-store
ningsgevinster kopiereved å USA, den teknologiske lederen. Rask struktu-
rell omstilling bl.a. overføring arbeidskraft fraved jordbruk tilav-
industri bidro til sterk produktivitetsøkning. Myndighetene i tone--
angivende land prioritet tilhøy økonomisk vekst, relativt infla-lavga og
sjon tillot høy ressursutnyttelse. lntemasjonalt samarbeid bidro til liberali-
sering intemasjonal betalinger,handel til stabilitethøy gradav og og en av
i intemasjonaledet pengesystemet.

Ekspansjonen har svakere, eller 3% i siste femtenrundt år, devzert pr.
årene. oljeprissjokkene i 1973/74 forsterket inflasjonenDe 1979/80to og

svekket økonomiskeden veksten. I OECD-landene har l980-årene vaartog
korreksjonsperiode med ñnanspolitikk for å reduserestramen penge-og

inflasjon otfentlige budsjettunderskudd for gienoppretteå lønnsom-og og
i naeringslivet.heten På kort sikt har politikkendenne bremset den økono-

miske veksten, i utenforogså land OECD-området. midten ti-Innen av
imidlertid korrigert slikåret veksten har igjen iat tattvar mye seg opp

år.senere

århundreøkonomisk vekst i detteTabell 5.1
årProsent pr.

1950- 1950- 1973-1900-
1973 19871950 1987

5,0 3,02,1 4,2Verden
2,72,2 3,9 4,9OECD-landene

4,3 5,2 2,9Latin-Amerika 3,5
5,9Asia Japan 1,4 5,5 5,4utenom
2,1Sovjet-Unionen 2,9 3,9 5,0

Publi-Maddison.in the Twentieth Century by AngusKilde: "The World Economy
Center, Paris 1989.OECD Developmentsert av

isaarlig svakøkonomiske siste femten harvekst de årensDen vzert
ii OECD-landene. SomSovjet-Unionen, andre grunner ennmen av
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før.mindrekapitalinnsatssysselsettingland harandre steget ennogmange
faktorproduktivitetenendringen den totaleden slåendeMen atmest er

før i OECD-falt langsommerefortsattdenmens steg ennom enn --
forbundet medkostnadenemedsammenhenglandene. Dette kan ha at

1960-i l950-ogikkehar økt dautnyttelsen naturressursene somenav -
i gradenergi nåmineraleri jord, dakunne brukårene størrcta ogogny-

infrastruktur-Sentral-Asia høyeSibir kreverfør blir utvinnet i somogenn
forsvarsutgiftene haramerikanske kilderantyderkostnader. Dessuten at

fra °/0 BNP13disponible dedelbeslag pålagt stegstørre avressurser;aven ilDetaljreguleringen økono-til %i l980-årene.16i l950-og 1960-årene av
vokstvareutvalget harkomplisertblittmien hakan dessuten ettersommer

komplisert.økonomien blitt mererog
holdtøkonomiske vekst hardenhovedområde hvorDet eneste oppeseg

isaerlig sterkEkspansjonen harAsia.eller endog akselerert varter--
faktor.viktig dynamisk Detteeksportvekst harøst-Asia sterkhvor vaart en

Singa-Taiwan, KongHongfire tigrene Sør-Korea,gielder saerlig de og
yASEAN-landene. f.eks medThailandi voksende gradogsåpore men -

stigning i BNP-volumet påinnbyggere kanmillioner55 notere overen-
foregående Kina har også9% i år.de10% årlig vekst påi 1989 toetter

10°/0henimot årmedsiste åreneraskt de etter atekspandert pr
domi-Sør-Asiai 1976.dødøkonomien liberalisert Maosble etter som-

utviklingdynamiskinn iPakistan kommetIndia en mererogneres av -
°/0 gjennomsnitt åri4 l/2- 5siste 10-15 årenevekstraten deselvom pr.

i 1970-rasktLatin-Amerika ekspandertei øst-Asia.har laverevzert enn
1980-vanskeligheter iikapitalimport, komhjulpet høygodtårene menav

lånemuligheter.gjeldsbetjening mindrevoksendesterktårene ogpga

19871963, 1973hovedregionerTabell 5.2 Verdens eksport etter og
Prosent

987973 l963 11

13,516,819,2Nord-Amerika
45,645,041Vest-Europa
10,39,912,1øst-Europa
4,17,3 5,1Latin-Amerika

19,311,98,9Asia
9,26,43,5Japan

10,15,55,4landAndre
5,18,4Afrika 7,7Midt-østen og

1988.Volume 1I, GeneveInternational 87-88,TradeKilde: GATT,
ført tilharfremmarsj eksportmarkedenepåøst-asiatiske landenesDe

asiatiskeTabell 5.2. Dei verdenshandelenvektforskyvningerbetydelige
fraeksportfordoblet sin andel Verdensledet Japan,landene, avmer ennav

stabil dehari 1960-åreneandel øktetil 1987. Vest-Europas vart1963 men
øst-Latin-AmerikaNord-Amerika ogsåSzerligsiste femten årene. ogmen

Europa tapte terreng.

MaddisonIfølge Angus
cit.op.

5 Malaysia,Indonesia,
Fillippine, Thailand,

Brunei.Singaporeog
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fremoverUtsiktene
impresjonistiske, påbasertfølgende fremskrivningeneDe separate ana-er

hjelp modellikke utarbeidet vedenkelt område,hvertlyser av enogav
regioner. ii enkelte Deutviklingen dekonsistens mellomsikrer ersom

til 1995fremskrivninger NomuraVerdensbankenspågrad basert ognoen
optimistisk bias iprojeksjoner til 2000. De harInstitutes årResearch en

dissevekst i OECD-områdetforutsetter sterkereforstand deden at enn
fjerdede-veierOECD-områdetantydet.institusjonene har Da tungt tre-

derforverdenshandclen bestem-verdensproduksjoneni bådeler ogog -
forverdensøkonomien, fremskrivningenei heletaktentonen erogmer

iniluertogså dette.områderandre av

l990-årene: det regionalevekstmønstretFremskrivninger for5.3Tabell
årPresent pr.

1990-1973- 1980-1965-
200019871973 1980

32,5 -42,8OECD-landene 4,5
-0,1 2-43,2Afrika,Sub-Sahara 6,1

-85,9 7,3 56,7Asia Japanutenom
Midt-østen og

2,4 3- 54,3Nord-Afrika 7,6
2-1,2 5Latin-Amerika 6,4 5,2

2,0 3- 52,04,5øst-Europa
2,8 3-4 1/23,35,0Verden

WorId";for and the"Medium-Tenn Economic Outlook JapanKilder:
April 1989.Economic Tokyo, 19,Report,Nomura - Oxfordpublished for The World Bank by1989Development Report"World
1989.University New York, JunePress,

anslag.Egne

foran,3-4% som antydeti på årvekst OECD-områdetMed pr.en
i verdenkanhva vente restenen av

førsteøkonomiskei etterkrigstiden vekstbølger. DenopplevdharAsia to
i 1970-årene.til økonomisk stormakt Denutviklingen Japan enavvar

Taiwan,"fire tigrene" Sør-Korea, Hong Kongfremveksten deandre avvar
tredje bølgehandelsnasjoner i l980-årene. Entil betydeligeSingaporeog

dynamikkensamtidigutvikling i ASEAN-landene,nå under opp-somer
Kina sterkSom har oppnåddi forannevnte landene.rettholdes de nevnt

markedsorientertiøkonomiske politikken ble lagtsiden denvekst om mer
jordbruketi Sovjet-Unionen bådemotsetning tilretning. I reagerte og

liberaliseringstil-økonomiskeentusiastisk på deindustrien i Kina raskt og
takene.

ustabilt politiskKinaforsiktig ekstrapolere.med åEn skal ogervzere
retning.i ideologisk De detilbakeslagopplever nå avanserte øst-mestet av

i form"vestlige" sykdommerpådraasiatiske kan etterhvertlandene avseg
tilhørende arbeidskontlikter. Eninntektsandelerintens kamp ogmer om

dynamikkenlikeveli retning i Sør-Korea. Detdennetendenser somerser
influeresi stigende gradi siste 3 -4 årenedynamikk dedominerer. En som

overføring teknologi.investeringerdirekteintra-regional handel, avogav
politikk i vekt påøkonomiske JapanRe-orienteringen den størremotav

appresieringsterke Yenetterspørsel denekspansjon innenlandsk avogav



økonomi-utviklingen. Ifølge FNsi dennehovedelementersiden 1985 er
asiatiske1989 direkte investeringer i defor ble Japansske rapport

°/0 i 1986. Be-i økning på 62fordoblet 1987 etterutviklingslandene en
tilindustriinvesteringer i disse da 10landeneholdningen Japans stegav

første l980-årene, øktelite i delimport,dollar. Japansmrd. steg avsom
industri-fra til 1988.dollarpriser 1986 Importen°/0i løpendemed 48 av

i øst-og Sør-74%. Handelen med de andre landenehelemedstegvarer
japanskeimport fra de dattersel-szerlig sterkt,Asia ekspanderte mye pga

i disse landene.skapene
regioneniintra-regionale handelinvesteringer dendirekteJapans og

i Asia.økonomiske vekstentil denbidrar således utoverat sprer seg
historisk begrun-i øyeblikket,Kina uklarsituasjonen iSelvom trossoger

komple-til åbarrierer, detideologiskeantipatiernede tro ater grunnog
på denKinas ASEAN-landenesmentariteten mellom naturressurser eneog

sideteknologi kapital på dentigrenes"ñredeside Japans annenogogog
øst-Asia. antydede BNP-ekspansjon i Denheletil fortsatt raskvil bidra

inspirert Nomurasi 1990-årenefor regionenvekst nevnt avsomer --
of-landenesprojeksjoner de enkelteVerdensbankensfremskrivninger. og

optimistiske.vurderinger ogsåñsielle er
økonomiskforholdsvis sterk vekst.medogsåSør-Asia kanI regneen

innførtregionens harfjerdedeler BNP,forIndia, tre en meravsvarersom
sentraldirigeringsterkepolitikk den etter-liberal pregetetter mye avsom

Industrien basert påselvforsynt medblittkrigstiden. Det mat. merer -
siste ti-åretsterkt detekspanderteksport harpåhjemmemarkedet enn -

orienterer nåIndias industritredjedelfor BNP.nå mersegavenog svarer
stabilitet.politisk Medgradgodt høylandeteksport, nytermot avav enog

sinsjangse til øke rolleIndia åi Kina hartilbakeslagetideologiskedet en
produksjonskjeden. Medglobaleindustrisenter i denlavkostet ensom

i størrelses-økonomisk ekspansjon% kanfolketilvekst på 2 år, venteenpr.
5%ordenen år.pr.

oljeprodusen-Nord-Afrika inkluderer rekkeMidt-østen som storeenog
ikke ligger langtf.eks. i importøkonomisk vektharter regnet somen --

detJapan. Menøst-Asia altsåi etutviklingslandene utenom eretter
knyt-sterktøkonomiske skjebne dessutenhvisustabilt områdepolitisk er

i l980-årene. Medøkonomisk utviklingsvaktil oljen. har hattDetet en
kanskjefor OECD-landene, kantillagt ventevekstden enengrunnsom er

denimidlertid avhengevilfremover.utvikling i Myeårenebedre av
5%3 år,vekst påvilkårlig antydetharsituasjon. Noepolitiske pr.enen -

utviklingen i 1970-linje med1/2 % påi 1980-årene 2høyeredvs menenn
årene.

gje-hindrersituasjon. GjeldsbyrdenvanskeligLatin-Amerika ier en
vekstkrise.Gjeldskrisen blittutvikling.baerekraftignoppretting enerav en

imidlertid nå såsituasjonenpolitiskeøkonomiskesosiale,Den van-erog
frem.sannsynligvis vilgjeldsproblemetløsningskelig på presse segat en

betydeligavskriverkreditorenevedskje mäter. EntenpåDette kan atto en
vedidag. Ellersnakkdetdel atgielden, dadel større omerennog enav

moratorium.samlet erklaererindividuelt ellerdesperasjonilandene --EconomicWorld til. behovDetmåimidlertid ikke detGjeldsreduksjon eneste ersomerUnited1989, Na-Survey politikk. krevesøkonomiske Deti landenesbetydelige endringerfor om-1989.tions, New York



61

inklusivesparingen reduk-inflasjonen,for økefattende tiltak å redusere
omstil-fremme strukturelloffentlige budsjettunderskuddsjon store ogav

Detaljregulering, subsidier andreinvesteringer.effektiveling ogog mer
eksport-orientert strategiifor bør reduseresformer beskyttelse meren

økonomiskegunstigedessutenkonkurransedyktighet. Det krevespåbasert
real-økonomisk vekst, laveredvs godrammebetingelser i OECD-landene,

Latin-Amerika andre U-handelspolitikk slikliberal atrente ogen merog
industrilandenes markeder.tilfår bedre adgangland

industri,relativt utvikletLatin-Amerika, med naturressurserstore og en
gjeldsreduksjonerbetydelige be-potensiale. Medøkonomiskhar stortet

ovenfor, den vekstmedøkonomiske reformer antydettinget ogsomav
Latin-Amerika bli defor kunnetil OECD-landene,lagt et avgrunnsom er
usikkerhetendynamiske i 1990-årene. Menområdene stor,mest og ener

brikkenevil tid få alle på plass. For ådet åforsiktigvis medmå taatregne
årlige°/0 forinterval på 2-5 denantydesusikkerhetenunderstreke et
%befolkningsveksten relativt høy 2minnerEnBNP-veksten. at pr.erom

% i6,5 1960-åreneårlige vekstrater påregionen oppnåddeår at overogog
5°/oi 1970-årene.

i sterktfattigste områder verden. DetSahara desyd forAfrika et erer av
da6% år i 1960-årenegod vekst overoppnåddeforgjeldet. Det pr.

utvik-svakhattraskt, harekspanderteverdensøkonomien senere enmen
Gjeldskri-falt.innbyggerproduksjonenfemten harsiste åreneling. I de pr.

i disseproblemfundamentalevekstkrise. Detblittogså der ensen er
beståendeensidig eksportstruktureksponutviklingsvaklandene pga ener

ivekstinntektselastisitet, sterkeredvsmed lavvesentlig råvarer atav
Utdannelses-virkning deres eksport.liten påfår relativtindustrilandene

relativt lavt.nivået er
sikte på åøkonomiske politikken medendring i denforbehovDet er

hø-nasringsliv. kreverkonkurransedyktig Dettevariertutvikle et ogmer
muligdette skalinvesteringer. Foreffektivesparing at erveeremerogyere

til underdettegjeldsreduksjon.betydelig Detfor atdet behov tegn ereren
gjelden. Men detettergitt delerkreditorland harutvikling. Flere store av
folketilvekstendynamisk utvikling. Datid tilantagelig åvil ta eren mer

produksjonsøkning undervissmed3°/0 kanpr.år,sterk regne enen
produksjonen hodeistigningenforhold.internasjonale Mengunstige pr.

verdensøkonomien liten. DeniRegionens vektantageligblir moderat. er
lignende andelverdensproduksjonen1%for under avog enavsvarer

verdenshandelen.
Sovjet-usikre. Iutsiktene endaområdetdetteøst-Eurøpa. For merer

teknologi lavrelativtsameksistenesenUnionen tyder avansert ogenav
økonomiskformulighetenekapital påarbeidproduktivitet både atogav

potensialet detkrevesrealisere dettefor åMen et system-vekst store.er
mentalitet.endringer ivanskeligerekanskje endaskifte ersomog noe --

fungerer. øko-markedsøkonomihvordannålevendeingenFå eller vet en
olfentlige budsjettunder-likvid årsnomien storeettermeget mangeer

harPrisstrukturenseddelpressen.ñnansiert hjelpvedskudd stort sett av
Nødvendighetsvarerkostnadene.medingen sammenhengliten eller som

priset,lavtolje stålviktige råvarerbrensel megethusmat, og ersomogog
nødvendig prisreform kansløsing. heltfor Enderfor gjenstand storog er
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førelett til sterk inflasjon. Om den nåvzerende liberaliseringspolitikk vil
lykkes avhenger ikke bare løsningen vanskelige økonomiske proble-av av

også myndighetene klarer å kontrollere demokratiserings-mer, men av om
I alle fall vil det sannsynligvis tid.prosessen. ta

l de andre øst-europeiske landene det i skrivende stund bare Polen,er
Ungarn øst-Tyskland hittil har slått inn på politisk økono-og som en og
misk liberaliseringspolitikk. En kan antagelig med Bulgaria, Ro-atregne
mania Tsjekoslovakia vil følge De økonomiske virkningeneetter.og av
denne politikken uoverskuelige, forbundet de med den politiskeer som er
utviklingen både i samspillet mellomøst de Hvavest kanto.og og en enn

det delte Europa har eksistert i 40 år, så har det sikretom som over en
høy grad politisk økonomisk stabilitet. Det kan tid á etablereav taog ny
likevekt, ikke hva den vil innebaere.vetog en

Under disse forhold har det liten hensikt forsøkeå å lage en prognose.
Landenes ivekt verdensøkonomien kan imidlertid pekepinnen om
mulige implikasjoner for andre land den politikken. Tabell viser4av nye
øst-Europas ivekt produksjon BNP internasjonal handel. BNP-talle-og

fra Verdensbankens Worldtatt Development Report 1989.ne er Ver-
densbankens statistikk basert nasjonalepå kilder Bankens eksper-er men

vurderer justerer tallene forter eventuelle begrepsmessige eller andreog
forskjeller. Bankens statistikk inkluderer bare Polen Ungam de øst-og av
europeiske lamdene. BNP-anslaget for øst-Europa basert på nasjo-FNser
nalregnskapsstatistikk usikkert. Tallene for utenrikshandelen girog er
derfor viktig supplement.et

Tabell 5.4 Produksjon eksport hovedregioner,1987etterog
Prosent

BNP Vareeksport

Nord-Amerika 29,2 13,5
Vest-Europa 28,8 45.6
Japan 14,3 9,2
øst-Europa 9,0 l0,3
Oceania Syd-Afrika 1,3 1,7og
Asia utenom Japan 6,0 10,1
Midt-østen Afrika 5,8 5,1og
Latin-Amerika 4,4 4,1

Verden 100,0 100,0

Kilder: Verdensbankens World Development Report 1989, Oxford University
WashingtonPress, D.C. 1989.

United Nations, National forAccounts 1985.

Ifølge disse anslagene øst-Europa for 10%rundt verdens BNPsvarer av
for lignende andel verdens vareeksport. vesentlig delEnog en av av

eksporten intra-regionalbestår handel. tredjelandHandelen medav er
liten. OECD-landenes tilAv eksport går bare 2-2 1/2 øst-Europa.
Sovjet-Unionen for rundt halvparten totalen. Selv raskmegetsvarer av en
økning i øst-Europas produksjon utenrikshandel ville derforog vare av
begrenset økonomisk betydning for OECD-landene, selvom visse land kan
bli påvirket andre. Hvis legger utenrikshandelden nåvaerendemer enn en
til Finland østerrike de OECD-land kan blito mestgrunn, er og som
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berørt. Men faktorerandre eks. de enkelte lands kapitaleksport,som
eksportstruktur, tjenesteeksport vil også betydning.og vasre av

Sammenfatningsvis vil antagelig øst-Asia blir det dynamiskemest om-
rådet, det har i de siste ti-årene. vilDet fåvaart ogsåto vektsom en som
begynner å telle. Hvis vi på det kan kalle the West Pacificser en -bestående Japan, ñrede ny-industrialiserte tigrene", ASEAN-landeneav

Oceania Australia New Zealand har område i år 2000og etog en som-
kan ivekt verdensproduksjonen %på 22 -23 i 1987-priser, ikke langten

Nord-Amerikas 26 %-27 eller Vest-Europas %.etter 28 Deres i inter-vekt
nasjonal handel vil sannsynligvis også øke. Men skal de opprettholde sterk
eksportvekst må de også åpne sine økonomier for import, slik Japan nå
gjør.

Med utvikling i OECD-området verdensøkonomien antydeten og som
skulle mulighetene for bedring i gieldstyngedede U-landenes situasjonen

tilstede. Men full utnyttelse det potensiale eksisterervare en av som -
betydclig i Latin-Amerika kan antagelig bare oppnå vedsom er en en-

gieldsnedskrivning det diskuteresstørre idag ved vesentligenn som og en
omlegging den økonomiske politikken i de párørte landene.av

9871 1988
OECD, totalt 2,2 2,2

EEC 2,3 2,3
Vest-Tyskland, eksport til øst-Tysklandutenom 3,3 3,5

EFTA 5,4 5,4Finland 17,0 16,5
østerrike 7 Eksport9,0 til øst-Europa9,0
Sverige 2,1 total ek-1 prosentsom av

for enkelte OECD-sportKilde: OECD, Monthly Statistics of Foreign Trade. land områder:og
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Utviklingslandenes6 problemer

vi idag forstår gjeldskrisenDet med slo i 1982 Meksiko ikkeda kunneut
betale kontraktsmessige sinde avdrag på gjeld til kommersielle kreditorer,
vesentlig forretningsbanker. stigende intemasjonalAnsporet inflasjonav

negativlav eller realrente, hadde i førtrekke U-land 1970-åreneog en en
ekspansiv politikk kapitalimport.basen på iMange dem kom vanske-av
ligheter da i slutten 1979 da deres eksport blerenten steg rammetav og av

intemasjonale tilbakeslagetdet begynnelsen finan-på 1980-tallet. Deresav
situasjonsielle forverretble sterkt da bankene Meksikos betalingsmo-etter

ratorium reduserte långivningen til U-landene.

situasjonaktuelleDen

Tross forsøk blitt gjortde både U-landene intemasjo-selvsom er av og av
samarbeid for situasjonen,nalt å bedre gjeldsproblemet idag istørreer enn

Ifølge1982. intemasjonale pengefondetDet IMF beløp U-landsgjelden
$tilved 1988 lag 240 tilsvarendel mrd., 140%utgangenseg av om av

landenes eksport tjenester %36 deres bruttonasjonalpro-av varer og og av
$1982 gjeldendukt BNP. 1 850 mrd. 120%darepresentertevar og av

°/o $eksporten 31 1975 gjeldenBNP. I 162 mrd. tilsvarte 15%og av var og
BNP.av

Åttegruppe.utgjør imidlertidU-landene landmeget uensarteten -
tilgodehavenderblant dem endel OPEC-land har overfor andrenetto-

land. Andre 53 land inklusive ñrede NIEs Sør-Korea, Hong Kong,-
Singapore Taiwan i gjeldsposisjon istand til ånettoog er men er-
betjene den vanskeligheter. Mange disse førtelandene ogsåuten store av

vekstorientert politikk basert kapitalimport ipå 1970-årene. Men deen
f ulgte strategi hvor sterk eksportvekst nøkkelfaktor. Endel land ien var en

utvikletdenne variert eksportstruktur, ble derfor mindregruppen en og
råvareprisene ide lave 1980-årene flertallet U-land.rammet av enn av

Dessuten har de ført forholdsvis nøktem stabiliseringspolitikkstort sett en
slik unngikk forvzerringde sterk driftsbalansen under interna-detat en av 3 Ifølge IMFs klassifika-sjonale tilbakeslaget i begynnelsen 1980-årene. derforDe ble ikkeav sjon bestårde alleavfra intemasjonalavskåret kreditt, har kunnet opprettholde høytetog MP5 medlemslandsom

ikke klassiñsertinvesteringsnivå iogså 1980-årene. er som
industriland. Industrilan-tiltrukketszerlig harresterende 73 land detBlant de toer grupper som deñnertdene 21er som

lav-inntektsland OECD-land,45 små hvor BNP dvs alleoppmerksomheten. Den perene erseg
OECD-medlemmer und-$ikke i 1986. Disse landeneifølge Verdensbanken 450overstegperson Grekenland, Portu-tagengjeldssammenheng.i verdensøkonomien, ikke iikke hellerteller tungt Tyrkia.gal og



betydningrelativeGrupper U-land deresTabell 6.1 ogav
Prosent

GjeldEksportBNP

100,0l00,0100,0U-landAlle
20,4 5,113,3kreditorerNetto

94,979,686,7debitorerNetto
vanskeligheter-Land uten

35,246,240,0gjeldsbetjeningmed
med slike-Land

59,833,446,6vanskeligheter
hvorav:

8,73,46,0lav-inntektslandsmå
40,219,9gield 32,5land med15 stor

Washington D.C.April 1989,Economic Outlook, IMF,Kilde: World

°/0 U-landsgjelden,utgjør totale detgjeld bare 8.7 denDeres meste avogav
multilaterale institusjonerregjeringergielden 85 °/o til andre lands ellerer

derfor ikkef.eks. Pengefondet Verdensbanken. De representerer etogsom
usedvanligsituasjoni global sammenheng. Men deresproblemstort er

småi hovedstørrelser for 29viser utviklingen vissevanskelig. Tabell 6.2
ñrelavinntektsland Afrika. Gjelden tilsvarer eksporten,i ganger enover

realøkonomiskebetjenetil den, deresfjerdedel eksporten går med å ogav
iProduksjonsveksten innbygger 1970-årene påutvikling svak. varpr.er

uheldig1% i l980-årene har den enda lavere. Enår,knapt vaartpr. og
realinntektenoverfor gjortutvikling i bytteforholdet utlandet har at pr.
1970-tallet.eller falt siden begynnelsen Detinnbygger har stagnert av

eksportutviklingdissefundamentale i landene svakproblemet pga ener en
inntekts-vesentlig råvarer med lavensidig eksportstruktur bestående av

får relativti I-landeneelastisitet i industrilandene, dvs sterkere vekstat
virkningliten på deres eksport.

1983 88vissehovedstørrelser,i Afrika: utviklingen i6.2 Smålav-inntektslandTabell -
Prosent

19881980 1982 1986 19871970-
1979

4,0 3,5 3,6% 3,0 2,1 0,4BNP-vekst,
pr.innbygger,%"

-0,6 0,70,2 -0,5 1,0 0,6BNP -%invest.Bto. av
11,9 15,3 15,8 16,316,3 14,2BNP

Eksport,
1,6 2,4% -0,3 4,6 7,0 10,2volumvekst, - --2,6 -4,3 1,2 6,1" " 3,2 4,8Import, -Bytteforholdet,

-8,3 -2,2endring -0,4 -3,2 -4,5 17,1-Utestående
68,0gje1d,mrd. 10,2 26,3 33,2 56,1 65,4

Gjeld/ekspon av
vtj.% 312 413 462 438128 195
Gjeldsbetjj
eksport,% 12 24 28 27 2715

Kilde: op.cit.IMF
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mellom-inntektslandene15 inngikkDen andre består degruppen av som
i amerikanske finansministerden såkalte Baker-planen lansert den iav

Disse i Latin-Amerika Elfenbenskysten,1985. landene 10 plus Marok--
Nigeria, Filippinene ugoslavia i gjeldssammen-ko, J tungvektemeog er-

$gjeldheng. De har utestående på 500 mrd. to femtedelernestenen av
U-landsgjelden gieldsbetjeningen °/0 eksportinntek-den totale 40tarog av

vesentlig gjelden kreditter fraEn del består utenlandske privatetene. av av
banker.

Disse 6°/0 ilandene ekspanderte raskt år 1970-årene. haddeDepr.
driftsbalansen.underskudd på Utenlandsgjelden derfor sterkt,store steg

$ $i til ifra 80 mrd. 1975 271 mrd. 1980. imidlerid ikkeDette ble
problem. økonomisk ekspansjon selvfølgeligbetraktet Rask bleetsom

ønskelig, investeringene °/0da høye 24 BNP detansett som og var av var
forlite bekymring fremtidige gjeldsbetjeningen. tilfredshetden Det var

ñnansiertunderskuddene ble resirkuleringmed måten på OPEC-av-
landenes overskudd bankenes rolle i denneog prosessen.-

Tabell 6.3 15 mellom-inntektsland gield;med høy utviklingen i vissehovedstørrelser
1970- 1980 1982 1984 1986 1988
1979

BNP-vekst, % 5,9 5,4 -0,5 2,2 4,0 1,1
" pr.innbygger,% 3,3 2,2 -2,8 0,0 1,9 -1,1
lnflasjon, % 32 47 56 118 77 240
Btoinvest. av
BNP 24 24 22 16 17 17
Eksport,
volumvekst,% 2,6 1,3 -5,7 8,7 -2,5 10,8

" " 8,5Import, 7,9 16,4 -2,2 -0,9 7,7-Bytteforholdet,%
endring 4,8 13,7 3,4 3,1 15,8 -1,9- -Driftsbal.%
eksporten 17,0 18,0 35,8 1,0 12,5 5,7- - - - -gjeld,Utestående
mrd. 98 271 380 410 447 477
Gjeld/eksport
vtj.,% 161 168 267 271 349 300
Gje1dsbetj./
eksp0rt,°/0 26,0 29,4 49,8 41,7 45,3 39,6

op.cit.Kilde: IMF

Situasjonen dramatisk økonomiske tilbakeslagetendret under detseg
Driftsbalansen overforbegynnelsen 1980-tal1et. utlandet ble sterktved av

volum priser sviktet rentebetalinge-svekket da eksporten både og og- -
utenlandsgielden Stigende proteksjonisme i I-landene bremsetpå steg.ne

ñnansieringsmulighetenebleogså eksporten. Dessutcn sterkt redusert da
sin kredittgivning meksikanskeskar ned på det betalingsmo-bankene etter

ratoriet i 1982. situas jonen henvendtc vanskeligstilte1denne demange av
Pengefondet til spilletil IMF. kom å sentral rolle bådelandene enseg som

långiver mellom debitorlandenemellommann bankene.og som og



1988kreditorer,utenlandsgieldmellominntektsland:6.4 15 ettetTabell
$ °/oMrd,

100,0477,4gieldTotal
8,038,0Kortsiktig

92,0439,4Langsiktig
132,0 27,6ofñsielle kreditorerTil

private,vesentligTil
307,5 64,4ñnansinstitusjoner

op.cit.Kilde:IMF

trekk påforbindelse medietablertbletilpasningsprogrammeneDe som
ñnanspolitikken etable-tilstrammingPengefondet førte til ogpenge-ogav

imedDetterealistiske valutakurser.ring Oppgangensammenmerav
i U-landenesbetydelig bedringtilbidrofra 1983i I-landeneaktiviteten

driftsbalanseunderskud-faltgjeldmed høylandde 15driftsbalanser. For
i 1985nulli 1982 til% eksponen steg$ 18mrd. ellerfra 50det menmerav

imponerendei 1988. Dette% eksportenl/2$9 eller 5til mrd.igjen er enav
bedringentilsvarerilandenesør-amerikanskedeforbedring. For gruppen

%2bytteforholdet påforverring% pål/2 BNP4 avtross avav enavover
flerevanskelig Detfortsattsituasjonen såBNP. Hvorfor da erer

til det.grunner
ressursoverføring tilmedførthari driftsbalansenBedringen nettoen

4% I deBNP.tilden1985 beløp1984kreditorlandene. I avoversegog
BNP.1/2 °/obetydelig 2-2den ogsåharsiste årene vaert avtre

saarligMonopoler,svak. stat-omstillingscvne harøkonomienesii. vzert
urealistiskehandelsrestriksjonerforeldede skattesystemet,lige sâdanne, og

rcssursbruken. Påiforvridninger trossført tilvalutakurser har avstore
vesentlig styrket. Detvekstpotensialetikkeopplåningen blesterkeden

sammenheng medhadde ogsåkapitalfluktøkendedelvisskyldtes menen
derforhareffektive. Eksportenliterealinvesteringeneforetattedeat var

årlig BNP-svak:produksjonsutviklingen harlite vzertrelativt ensteget og
produk-inedgang1980-88perioden°/o i1/2på bare l-lvekst og en

gradderfor iskyldesdriftsbalansenBedringen i storinnbygger.sjonen pr.
detredjedelfalt medImponvolumet toimporten.nedpressing overenav

nivå.forblitt lavtpåhar1983 et1982årene senereogog
til kreditorlandeneressursoverføringbetydeligKombinasjoneniii. ogav

innenlandsk bruknedpressingmedført sterkproduksjonsvekst harsvak av
Investeringenesgått ned.innbygger harForbrukettjenester. pr.ogvarerav

forblittsiden16°/0i 1984 hartil°/oi 1980fra 25faltandel BNP nesten ogav
opprettholdetilstrekkelige til áknaptinvesteringenelandlav. 1 ermange

der-gieldsbetjeningsevneøkonomienes vekst-ogkapitalbeholdningen. er
for blitt redusert.

utenlandsgjeldenharbetalingslansen steget.bedringen iiv. På tross av
gikktil 1987,$ fra 1982100 mrd.meddenøktelandenede 15 menFor

pånådderelasjon til eksponeniGjelden toppi 1988.°/o nedsvakt l en
9 MichelIfølge tale av imidlertidGjeldsraten300% i 1988.falt tili 1986350 erpst.nesten ogManagingCamdessus,

under-stigningen skyldes%. halvparten268 Barei 1982i høyereof Cara-Director IMF, avenn
maiVenezuela omvurderingervesentligskyldescas, driftsbalansen. Restenskuddene på avIMF Survey,1988.Se 1985. Dettefra begynnelseni dollarkursenfalletgieldeksisterende avpga1988.l6,May
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eksportprisenedollarverdien gjeld i valuta Dainnebar steg.at av annen
medførte omvurderingselfekten belastning.i reellikke taktsteg ensamme

tilbakekjøp gjeldoperasjoner debt buy-backsMarkedsbaserte som av og
reduksjon gjeld ifølge IMPsaksjer i U-land har Worldsalg mot avav

medført viss reduksjon gjelden:April 1989 20Economic Outlook, en av
4% for siden 1984.de 15 landeneellermrd.

gjensidigefor DenUtsiktene de årene.neermeste av-
I-land U-land.hengigheten mellom og

føres ipolitikk U-landenedenUtsiktene avhenger både som og avav
drøftelsenforutviklingen i I-landene. Som utgångspunktpolitikken erog

siste makroøkonomiske frem-lMPshensiksmessig basere påådet seg
dissesikt 1990-94. For l-landene basertskrivninger mellomlangpå er

oljepriser.stabile valutakurserøkonomisk politikk reellepå uendret ogog
oñisielle overføringerviss økning i låndetU-landeneFor nettoantas ogen

idirekte investeringer øker takt med denutenlandskeland,fra andre atog
forutsettes viss stig-i Selvaktiviteten U-landene. detøkonomiske enom

kilder fra nivået i 1988,utenlandske det lave deti fra privatening lån antas
forbli forsiktige U-lands lave kre-vilforretningsbankeneat mangepga

forbundetGjeldsreduksjoner med markedsbasenedittverdighet. opera-
forblisjoner å små.antas

Fremskrivninger til 1994Tabell 6.5
1990 1991-1980- 1985-

19941984 1989

I-landene
3,03,4 2,9°/o 2,0BNP-vekst, årpr.

3,3 3,5 3,2BNP-deflatorP/o 6,7årpr.
4,6 4,5% 6,2 4,5Libor,6 mnd. reell,

debitorerU-land, netto
4,2 4,3 5,1% 3,1BNP-vekst, årpr.

24,423,1 23,8lnvesteringer, °/o 24,4BNP
6,5 7,7 6,7°/o 2,4Eksportvolum, årpr.

8,2 6,71,7 4,5Importvolum, "
0,0Bytteforholdet 1,3 3,6 -0,7" - 2,65,2 -4,0Driftsbal.,% eksporten 6,5 - -- 153,7 147,0 117,76,0Gjeld " 1

periodenSlutten av
op.cit.Kilde: IMF,

gjennomsnittlig årligforutsetningenedisse kan l-landeneEtter vente en
inflasjon-fortsatt stigning i investeringene3%, sterkBNP-vekst på enog

5%%. kan stige med lag år,l/2 U-landene BNPtakt på 3- 3 I om pr. noe
%, driftsbalanseunderskuddeti siste fem 4-4 1/2de åreneraskere ogenn

faller gjeldenfalle. debitorlandene samletgjeldsbelastningen skulle Forog
164% i til 120% i 1994.til fra 1988 under Menrelasjon eksponeni

ressursoverføring frafortsatt land medprojeksjonene innebzerer nettoen
mellom-inntektslandenetil kreditorlandene. de 15gjeldsproblemer For

negative ressursoverføringen bli størrelsesor-gjeldhøy kan denmed av
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2% Lav-inntektslandene i Afrika vil fortsettedenen BNP. å mottaav en
ressursoverføring fra situasjonandre land, deres vil likevelnetto men

forbli vanskelig.
Utsiktene avhengig forutsetninger tilsterkt de lagter av som er grunn.

foretatt illustrerer i hvilkenSimuleringer IMF OECD grad U-lande-av og
avhengig utviklingen i l-landene.ne er av

Tabell 6.6 debitorer: Virkningene % iNetto l svakerevekst I-landeneav
%Avvik fra basisalternativet i
1989 1990 1991-94

Gj.snitt

%Driftsbalansen, eksport
v.tj. -0,2 -0,3 0,4
Gjeld/ekspoit, % 2,8 7,7 23,7

% -0,4 -0,4BNP-vekst, volum 0,5, 1,3Eksport-vekst, " 1,2 1,5- -Import-vekst, " " 1,4 1,5 -1,5- -
cit.Kilde: IMF, op.

føre tilI-Iandene villeBNP-vekst pr.årSvakere på 1i prosentpoeng
for ytterligere opplåningmuligheteneDavekst i eksport BNP.lavere erog

Driftsba-importenikke-eksisterende, vil måtte reduseres.begrensede eller
villegieldsrateni vil ikkeuttrykt dollar endresgieldenlansen mye, menog

villav-inntektslandene da eksportensaarlig for smådestige sterkt --
iBNP-vekstbasisaltemativet. Virkningene sterkereilavere avennwere

forbedringbetydeligføre tilsymmetriske altsåvillandene avog enwere
enkeltfaktori l-landenei U-landene. BNP-veksten denutviklingen somer

%bli 3,4i l-landene skulle påfor Hvis BNP-vekstenU-landene.betyr mest
utviklingsbanen i kapitel skullei den SENTRALEantydetpr.år som

ibli antydet Tabell 6.5.i U-landene bedreutviklingenaltså enn
medfører gields-i påøkningi l-landene lEn prosentpoeng størrerenten

iuendret. OECDlånemuligheteneimport dabelastning lavere antasog
økning i dollarrenten påsimulering anslått lharlignende present-at enen

reduksjon i U-landenesvanskeligheterføre til likevil store som enpoeng
fall$ tilsvarende iVirkningen24 mrd.lånemuligheter på rentenet erav

fortegn. renteendring på 2Enmed prosentpoengden motsatt ersamme
utviklingshjelpoffentligeDAC landenes totalelikeverdig medderfor

$til 49i beløp mrd.1987ODA segsom
interesse daovenfomevnte altemativene harkombinasjon deEn toav

imedføre økningi OECD-landene kan åvekst renten.sterkere antas en
OECD" falle: mindre høyeregieldsraten den høynesvillfølge rentepga

utstrekningdenBNP-vekst. lsterkere eksport-reduseresden ogpgaenn
situasjon lettesville U-landcnesstigning imulig undgåådet renten,envar

endring ikapitel kunnefremgår 4betydelig. Som det sammenset-enav
reduksjon/elimi-i gradvisfinanspolitikken USA° International Debt ningenThe enpenge-ogav -LinkagesSituation and kombinert med letterebudsjettunderskuddetføderalenering det penge-avDeveloping Co-Between slikt resultat.politikk etuntries and the OECD, -

StudiesEconomicOECD overvurdertdollarendollaren. DaDepresiering at ermange menerav7 1986.No Autumn virkningen på U-vil depresiere i de årene,derforidag nzermeste erog1 lbid.
OECD"Ifølge harutvikling interesse.sliklandenen lbid. somavav en -
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simulert virkningene 5% effektiv depresiering dollaren i hvertav en av av
fire på hverandre følgende år nettovirkningen positiv. Eksportinntek-er-

i dollar stiger følgetene høyere eksportpriser. Dollarverdiensom av av
gjelden øker også pga omvurderingsetfekter under ellers likemen -forhold -ikke tilnok å hindre gjelden i relasjon tilat eksporten faller. Som

foran viste episoden med dollarfallnevnt fra begynnelsen 1985 til 1988av
resultat: dollarverdienet gjeldenannet økte eksponprisene slikav mer enn

gjelden i relasjon til eksportenat forklaresDette fleresteg. ved andreat
ting skjeddeogså under den episoden. faktorEn betydning antageligav var
det sterke fallet i oljeprisen da denne har vekt i eksporten forstor landtre

Meksiko, Nigeria Venezuela de landene15 med gjeld.høyog av- -
1MFs OECDs simuleringer nødvendigvis basert forenkledeog påer

modeller forutsetninger. Likevel kan følsomhetsanalysenog antyde hvil-
ken utvikling i I-landene best kan bidra til bxrekraftig utvikling isom en
U-landene. En kombinasjon sterkere OECD-vekst dollardepresieringav og
ville styrke veksten i U-landene redusere gjeldsbyreden. fallEt iog renten
kunne bidraogså betydelig i denne retning. Fortsatt tilpassing i U-landene
basert vesentlig på nedpressing importen ville også redusere gjeldsbe-av
lastningen, på bekostning BNP- veksten i problem-landenemen av og
eksportveksten i l-landene.

Selv l-landene handler med hverandre,mest går rundt fjerdedelom en
deres vareeksport til U-landene. Endringer i U-landenesav import har

derfor merkbar virkning på eksporten aktiviteten i I-landene. Ifølgeog
IMF kan økning i debitorlandenes vareimport $på 20en mrd. 2 1/2-
3°/0 i forholdår til basisaltemativet f.eks. følgepr. eksogensom av en-
økning i eksporten på 1 $år 12prosentpoeng mrd. opplåningstørrepr. og
årlig føre til stigning i I-landenes årlige eksportvekst på 1/4°/0en- og
BNP-vekst 10%.på femEtter år ville altså eksporten rundt l/2 %1vare

BNP 1/2°/o høyere i basisaltemativet. Et realistiskog intemasjonaltenn
for gjenoppretteå baarekraftig utvikling i U-landeneprogram en som ga
forgrunnlag kapitaltilførsel til disse landenestørre kunne effekter.større

Bankene U-landsgjeldenog
Som bankene hovedaktør i resirkuleringennevnt OPEC- lande-var en av

driftsbalanseoverskudd i siste halvdel 1970-årene. Deres utlån tilnes U-av
landene spesielt sterk. I 1982 de for 54% U-landenes gjeld.svartevar av
For de landene15 gjeldmed høy andelen hele °/0.70 Deres andel lav-var av
inntektslandenes gjeld imidlertid liten 23%. Lav-inntektslandenesvar
opplåning ihar utstrekning skjedd fra ollisiellestor kilder, nasjonale eller
multilaterale, delvis konsesjonellepå vilkår.

fremgårDet Tabell 6.7 bankenes tilutlån de 15 mellominntektslan-atav
dene med høy gjeld lite 1982. Langsiktige fordringer øktesteg etter noe,

stigningen skyldes antagelig ble konvertertrenterestansermen mye av som
til lån. Kortsiktige fordringer ble redusert. Baker-planen ikkeendretnye

utviklingen.denne
sittI World Economic Outlook, April 1989 offentliggjorde forIMF

første fortall bankenes tillån U-land, tall ajourgang som er mer enn 13lbid.
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1988Utenlandsgield 1975-mellom-inntektsland:Tabellell 6.7 15
US dollarMrd.

1986 198719851984198319821975

418396363347329273Langsiktig 71
247232 235219170til banker 33hvorav

70647267109 75Kortsiktig .. 5864 556170102til bankerhvorav .. 409452 480428388 415Totalt .. 302299289 293272til bankerhvorav ....til banker,Gjeld
6368 667070gjeld% totalav ..

OECDSurvey,Countries, 1987of DevelopingExternal DebtFinancing andKilde:
Paris 1988.

ford-fall i bankenesvisergiengitt foran. Destatistikk etOECDs ersom
ibankene$ 1982mrd. I1987-88 9,5påde åreneringer envartoover

forhold tilitil U-landutlånposisjon deresda store egneutsatt varmeget
isituasjon bedretharreserver. Deresegenkapital plusmidler senereseg

of Govemorsof the BoardChairmanViceJohnson,Ifølge Manual H.år.
tillånamerikanske bankersSystem",of Federal Reserve representertethe

tilfalt 79andelenjuni 1988i 1982. pst.midler I%223U-land varav egne
°/0136% til 58fragjeld gikk nedmed høyU-landtil de 15Utlån egneav

for nideproblemfremst størsteførsttil U-land etmidler. Lån oger
junimidler i100%rundtslike låndissebankene. For representerte av egne

halvpartenlikevel bareeksponering,høyfortsatt1988. Altså avmenen
1982.idenhva var

blittapproachfinansieringsteknikker menusiste åreneI de er nye
gjeldsbetje-gjeldU-landenesreduksjon imuliggjortharutviklet ogensom

følger.viktigste harning. De vart som
frem-kjøpt medgjeld blireksisterendehvorvedgjeld,Tilbakekjøp av

annenhåndsmarkedet.imed valuta
inklusivegieldsinstrumenter,gjeld medeksistemdeErstatningii. nyeav

frem-ideponeringregel medgjeldsbevis, pantinnenlandske avsommen
valuta.med

swaps.debt-equityegenkapitalinnenlandskgjeldiii. Bytte motav
transaksjonerApril 1989 harEconomic Outlook,WorldIfølge IMF av

medmellom-inntektslandenede 15forholdsvis små. Fordenne vartart
den1984 redusertsidentransaksjonergodkjenteoffisieltgjeld harhøy

4%.$ Bru-mrd. ellermed 20utenlandsgieldenverdikontraktmessige av
førsteforhold.flere Devanskeliggjortblitt toteknikkerdisseken averav

finansi-medførerteknikkentredjevaluta. Denfremmedteknikker krever
iaksjerkjøpemyndighetene måhvisU-landi berørteeringsproblemer det

regule-ellerhindrer loverlandfor formålet. Iselskaperprivate mange
kreversyndikerte låntransaksjoner,slikeforetakreditorene åringer og

kreditorene.allegodkjennelseregel avsom

2 before theTestimony
Banking,Committee on gjeldsstrategiinternasjonaleDenAffa-YrbanFinance and

HouseUnited Statesirs, likvidi-vesentlige betrakteti detgieldsproblemetblebegynnelsen ensomIRepresentatives,Janu-of øktfinansieringstiltakmidlertidigeble somtetskrise. Det antatt at1989. -ary

m



73

kredit tilførsel restrukturering gielden ville landene tid tilog av- -
gjennomføring de økonomiske reformer nødvendig for åav styrkesom var
gjeldsbetjeningsevnen på lengre sikt. Da situasjonen i flestede U-land i
årene 1982 på oppsvingetetter itross I-landene ble dårligere hellerav- -bedre, ble det imidlertidble klart gjenopprettingen villeenn at lengre tidta

antatt.enn
I 1985 lanserte USAs finansminister Baker forslag hevdetet atsom

gjeldsproblemene bare kan løses ved vekststrategi. Dette ville kreveen
tilførsel kapital til U-landene aktivstørre tilpasningspolitikk iav og en mer

disse landene. Forslaget besto deler. Det omfattet de 15 mellom-toav ene
inntektsland med saarlig gjeldsproblemer. For disse landene for-store tok

sikteslaget på økning i lån fra de private $bankenenetto på 20 mrd.en
år. En ekstra økning i frautlånenetre Verdensbanken regionaledeover og

utviklingsbanker $på 9 mrd. periode skulle i betydelig gradover samme
komme disse landene til gode. Den andre delen omfattet fattigstede land

ifølge forslaget, skulle tilføres SDR 2,7 mrd. med lang avdragstidsom, og
lav De skulle også godt tilleggsmidler innenforrente. nyte av rammen av
IDA Verdensbankens utviklingsfond såvel bilateraleøkte lånsom og
stønader.

Baker-planen ble imidlertid aldri giennomført forutsetningene.etter
Tilpasningspolitikken i U-landene for liten vekt på å øke sparingen og
bedre effektiviteten investeringene. Kapitaltilførselen ble mindreav enn

satrlig fra bankene. Nedgangen i landenes kredittverdighetantatt, illustre-
ved utviklingen i annenhåndsmarkedet for fordringer på U-land medres

gjeldsproblemer. Ved 1988 prisen fordringerpåutgången på de 15av var
mellom-inntektslandene med høy gjeld falt til gjennomsnitt 40 °/0pået av
pálydende, nødvendigvis forvaerrethar deres allerede vanskeligenoe som
ñnansieringsproblemer.Det derfor klart det behov for styrkingater er en

gjeldsstrategien. de sisteI årene tiltakrekke blitt trulfet for åav par er en
lette de lav-inntekslandenessmå problemer. Verdensbanken har vedtatt et
spesielt bistandsprogram foråpnet fattigeå IDA-kvalifiserte landog
konsesjonelle lån, IMF har utvidet sin strukturtilpasningsfasilitet, Paris-
klubben reforhandler offentlig kreditter på mykere vilkårgaranterte og
flere land har avskrevet ODA-lån. På i Toronto i juni 1988toppmøtet ble
de l-landene enige forplan lettelsestore gieldsbyrden for lav-syv om en av
inntektslandene. Denne beslutningen viktig da det første ater er gang
regjeringer blitt enige slik plan for hel land.er om en en gruppe av
Gjennomføringen vil skje ved bilaterale forhandlinger mellom de enkelte
kreditor- debitorland. gjenstårDet iå hvilken grad planen vil bli fulgtog se

de enkelte kreditorlandene.opp av
Mht de 15 mellom-inntektslandene med høy gjeld fremsatte USAs

finansminister,nåvaerende Nicholas Brady, forslag i 1989. Ut-nye mars
spillet bygger på de sentrale deler Baker-strategien: nemlig kombi-atav en
nasjon økonomisk omstilling tilførsel til gieldsram-av og av nye ressurser
mede U-land skulle sikre økonomisk vekst utvikling. viktigsteDetny og

element gjeldsredulcsjon frivilligpå basis. På i Washington inye er møtene
april sluttet lMI-s Interimskomite Verdensbankens Utviklingskomiteog

til Mr. Bradys forslag.seg
foreslårBrady gjeld gieldsbetjening børat reduseres samtidigog som
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fundamentale øko-gjennomførerskyldnerlandtiløkeslångivningen som
utarbeide gjeldsre-til åoppfordresprivate bankenereformer. Denomiske

medinngåsñnansieringsavtalerdeviktig delduksjoner somavsom en
gjel-antydetharfinansdepartementet atamerikanskedebitorlandene. Det

bankgjeldrestruktureringoppnådd1982 harsidenlandfor 39 avden som
°/oi år.20 løpet$ eller70 mrd.med treredusereskunneskulle av

gjeldsre-ad hocforslag deBradysmellomforskjellenviktigsteDen og
framidlerbrukforeslåttehittil denblitt foretattduksjoner aversom er

skalorganisasjoneneDisseforrnålet.for detteVerdensbankenIMF og
gjeldsned-frivilligetil markedsbaserte,stimuleretilbidra åforslagctetter
nedskriv-Størrelsen pågjeldsreduksjoner.bidra tildirekteogsåsettelser og

tenktannenhåndsmarkedet,verdi igjeldensvil avhengeningen og erav
tilpasningslån benyt-låntakerlandenesandelvissgjennomført ved at aven

eksiste-ibestemmelserdessutenforeslårBradygjeldsreduksjoner. attiltes
gieldsbetjeningsreduksjonergield-hindretlånekontrakterrende ogsom

revurdereåblitt enigeI-landenereforhandles. De store ombør ersyv
reduk-bidra tilibankene åhindrekanbestemmelserreguleringer somog

gjeldsbetjening.gjeldsjon ogav
til redusereåforskjellige måtcrbidra påVerdensbanken kanIMF og

annenhåndsmarkedet,tilbakekjøp iñnansierekan noegjeldsbyrden. De
ñnansieregieldsbetjeningen. De kangjeldenbådeville redusere ogsom

pålyden-laverelån medforbrukesverdipapirer pantkjøp nyesomsomav
hviseksisterende lånrentebetjeningen rentenpåkande. De garantere

frafor lånunderlagbrukesteknikker kanLignendened. nyesomsettes
bankene.

for intensegjenstandutformet hargenerelt vzertforslagBradys ogvar
forretningslinjermai vedtok IMFlde berørtediskusjoner mellom parter.

forslag, kanBradys ventelinje medgieldsstrategien påirolleFondets og en
$finansiering påtilbudtharJapanvil gjøre detVerdensbanken samme.at

VerdensbankcnsIMFsparallelt medbrukeskan programmrd.4,5 ogsom
reduk-frivilligchevderbidra,tilberedt å atogsåBankene menermer.

baretilstrekkelig bankenedavilikketil bankenegieldensjoner vareav
Reduk-gield.totalelandenesmellom-inntekts56% de 15for avsvarer

fra bådelånmedsuppleresderfortil bankene børgjeldensjoner nyeav
kreditorer.privateoffentlige og

gienstårretning. DetpositiviutvikletderforGjeldsstrategien har seg
vil visepraksis. Detvil idenhvilke resultatetimidlertid å segse

kreditorene.medforhandlerskyldnerlandeneenkeltedeetterhvert som

25 fraIfølge brevåpent merknaderAvsluttendeinternationalofInstitute
in WashingtonFinance vanskeliggiør ellerdenidag sågieldsbyrden attvil storlitenDet at eromeriformennene Inte-til rekkeutvikling ibaerekraftiggjenopprettingumuliggiørendog enUtvik- av enrimskomiteen enog

i anled- Vanskelighete-lingskomiteen foran.drøftetlandsaarlig i deU-land, to som ergrupper avPengefondetsning og inklusive laverammebetingelseruheldigedels ytreskyldes nevntsomneVerdensbankensmøter ogsåskyldesrentenivå. Deintemasjonalthøytråvarepriser enapril 1989.The ln- etogog
of Internationalstitute litemedførtharselvi U-landenepolitikkøkonomiskmangelfull ensombankenesFinance or-er utenlan-pådrattland harMange storknappeeffektiv bruk segressurser.avgan.
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dsgjeld tilstrekkelig kapasitet til betjeneå skape å den. De kommetuten er
inn i sirkel gjeldsbetjening medførerond hvorved betydelig eks-nettoen

reelle svekker produksjonspotentialet begrenserport av ressurser som og
mulighetene for situasjonen. Gjeldskrisen blittå vekstkrise.rette opp er en

ekspansjon iSelv i 1987 1988, med sterkere I-landene høyereog og
internasjonale råvarepriser, veksten i U-landene svak. l de 15 mellom-var
inntektslandene gjeld imed høy BNP volum med bare 1 år. For åsteg pst.

sirkelenbryte den onde kreves det innsats alle de berørteut størreav av
I-landene, U-landene bankene.parter: og

Gjeldslettelse. junii Toronto i 1988 har flere regjeringerEtter toppmøtet
truffet tiltak for gjeldsbyrden inklusiveå redusere ettergivelse gjeldav-

for Paris ilavinntektslandene. Toppmøtet i 1989 ble enige å gåom-
retning. imidlertidvidere i Spørsmålet reiser regieringenedenne seg om

bidra til gjeldslettelse for mellom-inntektslandeneogså bør de 15 med høy
gjeld.

Ifølge Brady-planen skal bankenes bidrag bestå markedsbaseite,av
fiivillige gjeldsnedsettelser lån. amerikanske finansdeparte-Detog nye

20% reduksjon bankgjeldenhar antydet år. Damentet treen av over
60%bankene for bare de mellom-inntektslandenes15 totalesvarer ca. av

gjeld, innebaarer gjeldsreduksjondette total på bare 12 Dettepst.en er
tilstrekkelig. Idag har de mellom-inntektslandene15 nettoneppe en ressur-

$soverføring til kreditorlandene 2- 2 1/2 %på BNP eller rundt 25 mrd.av
tidligere hvis ingenting gjøres, fremskriv-år. Som tyder IMFsnevnt,pr.

ressursoverføringninger ipå størrelsesorden åreneen av samme som
gjeldsstrategi sjangse forkommer. En med å lykkes bør antagelig tanoen

negative ressursoverføringen.sikte på denne Hvis frigiorteå destoppe
vesentligei ble brukt til investeringar, ville dissedet altså kunneressurser

% investeringene idagøkes med 2 BNP. Da knapt tilstrekkelige til åav er
kapitalbeholdningen,opprettholde dette antagelig minimum deteter av

trengs.som

Tabell 6.8 15 mellom-inntektsland medhøygield: hovedtallnoen
1987 1988

$Total gjeld, mrd. 482,7 477,4
BNP 1060 1070
Rentebetalinger 38,1 42,4

% total gjeld 7,9 8,9av
$tjenestebalansen,Vare-og mrd. 14,4 14,7- -ressursoverføringNetto 23,7 -27,7-% BNP 2,2 2 6av

Kilde: op.cit.IMF

$i fall frembringeOppgaven så å lettelse på rundt 25 mrd. år.er en pr.
$radikale tiltak. mrd.tilsvarerDette ville kreve De 25 rundt 60 de 15av

totalelandenes rentebetalinger, altså rentebetalinger til både banker og
i prinsippet forskjelligeandre. slik lettelse kunneEn oppnås på mäter: ved

60% reduksjon gjelden; 60 °/0reduksjon eller vedrenten;en av en av en
gjeldsreduksjonkombinasjon rentenedsettelse. Det kunne ogsåav og opp-

operasjoner gjeldssidenved denne på kombinennås med lån.typenav nye
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gjeldsbetje-misforhold mellomhovedproblem idagdaMen stortetet er
gields-liggehovedvekten påningsforpliktelser gieldsbetjeningsevne børog

bidrag i form lån.visstdermed utelukkerlettelse, etatuten av nyeen
antydetstørrelsesordengjeldslettelse denklartogsåDet at som eraver

kreditorer, selvfrabidrag bareoppnås medovenfor ikke kan gruppeen
$ nemlig lag de totaletilsvarer25 mrd.bankene. Deden største om

landene, overstiger åpenbart detfrarentebetalinger til bankene de 15 og
gjeldslettelsetil Skal oppnåberedt åbidrag bankene yte. aven ener

multilateralekreditorene dvs de60% andremå destørrelsesordenen -
bidra. Dettei kreditorlandene ogsåregjeringeneorganisasjoner erog -

praktiske,juri-relative bidrag, eller dekreditorenesdiskutereikke stedet å
reiser.betydelig gjeldslettelse Detspørsmålandrediske ersom enog

vanske-størrelsesordenoperasjon den antydedeåpenbart megetat eraven
realistiskhargjennomføres hvis alle de berørtekanlig bare parter enog

situasjonen krever.vurdering hvaav
totaledenlikevel delbareessensielt,Gjeldslettelse avenmen erer

gunstige økono-nødvendige hovedelementerandregieldsstrategi. De er
tilpasningspo-aktivi l-landenerammebetingelsermisk-politiske merog en

U-landene.litikk i
omfatterl-landene hove-rammebetingelserøkonomisk-politiske i treDe

delementer.
betydning. Detfundamentali l-landeneøkonomisk vekst erer av

vesentligreduseresbetalingsubalanserinflasjonviktig utenderfor at og
koordinering denkrever bedreøkonomisk vekst. Dettesvekkelse avav

i l-landene.politikkenøkonomiske
interna-markeder. Dettil I-landenesfå adgangmåii. U-landene større

sisteretning i deproteksjonistiskiutvikletharhandelssystemetsjonale seg
brukenblitt reduserttollbeskyttelseTradisjonell10- 15 årene. avmener

Ifølge Ver-overfor U-landene.szerlighandelsrestriksjoner økt,harandre
ikke-tarilfaareeksport berørtblir U-landenes20%densbanken avav

lite konsistent å10% for l-landene. Dethandelsrestriksjoner, mot er
vekststrategiereksport-orienterteinnføretil åU-landeneoppmuntre mer

markeder begrenses.til I-landenesadgangsamtidig deressom
U-landenesvesentlig til lettebidra åinternasjonal kaniii. Lavere rente

bør reduseresinteresse. Renteni I-landenesogsågjeldsbyrde egenerog
investeringene. Påved redusereåsparingen hellerved å øke grunn avenn

viktigsmrligdetverdensøkonomien dets lavei spareratevektlandets erog
føderalereduksjon detinklusiveretning,itreffer tiltak denneUSA avenat

budsjettunderskuddet.
Gjelds-nøkkelfaktor.U-landenetilpasningspolizikkiaktivEn enermer
krevesøkonomiske ref0rmer.Detbetingetderfor gjøresreduksjon bør av

inklusivesparingenbetraktning inflasjonen, øke2 fra den for reduseretiltak åUt omfattende
tilsvarer$ mrd.25at strukturellfor fremmeåbudsjettunderskuddoffentligereduksjon ogavtotale60rundt rente-pst. åvekt påinvesteringen bør leggesDeteffektive størreomstillingtilgjeldenbetalinger, og merog

lignen-utgjør konkur-bankene kreverimporten. Detteå redusere størreen hellerøke eksporten enntotal gjeld.delde av eksportstruktur.variertransedyktighet merog en17 Bank:WorldThe
gjeldsbetjenings-vesentlig til øke vekst-ogåbidrapolitikk kunneslikRe-Development EnWorld

Uni-Oxfordl989,port evnen.Washing-versity Press, likevel høyehar defalt i l980-årene, vaertinvesteringene harSelv omD.C.ton
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17% i16- BNP de mellom-inntektslandene15 i forhold til den svakeav
produksjonsveksten l/2%l -l år. Vekstpotensialet kan derfor styr-pr.

betydelig effektivkes ved ressursbruk.en mer
ii. Kapitalflukt hovedproblem, saarlig for Latin-Amerika. Pengefon-eter

idet har anslått perioden 1979-85 kapitalflukten fra Latin-Ameri-at var
50% fraka høyere alle andre U-land samlet; den tilsvarte lagenn om

regionenshalvparten utenlandsopplâning eller 20% impor-nettoav av
ten." Strengere kontrolltiltak kan antagelig kapitalfluktenredusere noe,

problemet kan bare løses ved fundamentale reformer sikrermen som en
finansiellgrad stabilitet, realistiske valutakurser avkastningstørre av og en

sparingen linjepå på med den ioppnås andre land. En vellykketsom
gienopprettingspolitikk ikke bare kapitalfluktenreduserte med-som men
førte repatriering kapital plassert i andre land derforkunne tiden av over
bidra vesentlig til å løse fmansieringsproblem.U-landenes

sideDet på den klart i den nåvaerende økonomiske, sosialeater annen
politiske situasjon i U-landene kan tilstrekkelige reformer bare gjen-og

nomføres hvis de understøttes betydelig gjedslettelse hvis de ytreav og
rammevilkår gunstige. De elementer i gjeldsstrategien skissentreer som er
ovenfor essensiellealle i forstandden hvis svikter kan heleat etter
strategien mislykkes.

2 MichelTale Cam-av
op.cit.dessus
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internasjonale7 energimarkedetDet

Utviklingen frem til nå

fremgårSom det Tabell 7.1 gikk den gjennomsnittlige årlige stigningen iav
verdens energikonsum målt oljeekvivalenterved fra 5,7%ned i 1960-

til 3,2%årene i 1970-årene videre til 1,8% i l980-årene. Nedgangenog
skyldtes i hovedsak faktorer. For det første lavere økonomisktre vekst. I
OECD-området gikk årligeden veksten i BNP-volumet franed rundt % i5
l960-årene til lag det halve i perioden 1973. tilsvarendeNoeetterom
skjedde i verden. For det andre de høyere energiprisene.resten Denav

stigningensterke i oljeprisen i 1973 igjen74 i 1979 80 smittet iog noen- -
grad på energiformerandre bidro økonomiseringtil i brukenover og av
olje energi generelt.og

For det tredje, endringer i den økonomiske struktur. iDet denneer
forbindelse viktig å den tids utvikling i lengre perspektiv. Sometse senere

fremgårdet Figur 7.l har Verdens energikonsum i det periodenav meste av
Årenesiden 1860 vist trendmessig årlig stigning på °/0.rundt 2 sisteen etter

verdenskrig til 1973, med gjennomsnittlig årlig stigning på rundt 5opp en
%, unntak. Dette eksepsjonell periode, ikkeet bare sterkvar var en pga
økonomisk vekst lave fallendeendog reelle energipriser, ogsåog og men
fordi flestede land i utviklingsfase med sterk økning i energiinten-var en
siv produksjon konsumetterspørsel.og

lndustrilandene l-landene befant i fase den tradisjonel-seg en sen av
industrialiseringsprosessen stigningmed rask i energikrevende industri-

elle aktiviteter produksjon petrokjemiske produkter, metaller,som av
biler andre varige konsumgoder. Samtidig bruken energistegog av pr.
hode i private forbruketdet sterkt. Dette hangmeget med rasksammen
urbanisering, fra offentlig til privat med eksplo-transportovergang en
sjonsartet økning i bruken private biler, mekanisering husholdninge-av av

hjelpved elektrisitetsdrevet høyere komfort air condi-utstyr,ne av og pga
tioning.

ii. Noen de faktorene påvirket veksten i energiforbruket iav samme
statshandelslandene S-landene. Rask industrialisering med spesiell vekt
på den energiintensive industrien bletunge, høyt prioritert. Konsumente-

økte sitt energiforbruk høyere levestandard endringer i livsstil.ne pga og
iii. flesteDe U-landene gikk inn i fase med industrialisering da detteen

generelt ble vesentlig element i denansett økonomiskeet utviklings-som
Mange de industriene ble utviklet dessutenprosessen. av som megetvar

energiintensive jern stål, andre metaller, biler, sement for-ellerog og
holdsvis energiintensive tekstiler husholdningsartikler. Urbanisering-og

forsterket forbehovet energi.en
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i 1950-ogøkonomiske strukturendringer ibidro denfleste land altsådel
imidlertid endreti energibehovet. Dette hartil økningsterk1960-årene seg

ellergåttfleste I-landene harfølge desiste ti-årenei de atto overavsom -
karakterisert bl.a. vedpost-industrielle faseni såkaltevei inn denpåer -

industrierteknologiskii tjenestesektorenerelativt sterk vekst avanscrteog
energiintensiteten bru-energi. USAforholdsvis lite I begyntekreversom

l960-tallet. Isluttenfalle allerede påi relasjon til BNP åenergiken avav
retning iiendretnxringsstrukturenharde siste 10- 15 årene sammeseg

også.fleste I-landenede andre
energiintensiteten forblitt høy.derimot harU-landeneS-landeneI og

post-industrielledetikke har nådddisse landene endaskyldesDette at
i S-relativt liteenergiprisene harogsåstadium. skyldesDet stegetat

for åekspenisekapitalmangler denU-landenelandene trengsat og somog
energieffektiveinnføre prosesser.mer

energiforbruk7.1 Verdens totaleTabell
oljeekvivalenterMillioner tonn

Prosentvis endring årpr.
980-årene1970- l960-l

anslagåreneårene

0,71,75l-Iandene
3,75,97,5U-landene
2,84,85,8S-landene

3,2 l5,7Total

Bank,Commodities, WorldMajor PrimaryforKilde:Price Prospects
1988.November

oljeintensi-for olje, harspesielt sterki realprisen harstigningenDa vzert
40% i OECD-falttil BNP medolje i relasjonbruk nestenteten av

tiltakSkattemessige andre3.4% siden 1973.årmedlandene, eller ogpr.
for utvikle andreolje åbrukenside for reduseremyndighetenes åfra av og

i oljeinten-utviklingen. Nedgangentilbidratt denneenergikilder har også
%5,6% Sverige 5,2 Japanåri Danmarksterkestsiteten har vart ogpr.

%.i 3 DetteOECD-gjennomsnittet USA%. har lavere4,9 Den vzen enn
i OECD-landeneoljeforbruketutgjør 44%forbrukviktig USAsda ogaver

harsaerlig i U-landeneverdensforbruket. I S-landene25 prosent ogavover
OECD-gjennomsnittet.mindreoljeintensiteteninedgangenogså vzert enn

totale oljekonsumVerdensTabell 7.2
oljeekvivalentMillioner tonn

endringProsentvis årpr.
980-årene1970- l960-l

anslagåreneårene

0,61,27,5I-landene - 2,36,47,9U-landene
0,44,49,0S-landene - 0,23,07,8Totalt

cit.Kilde: World Bank, op.

til merkeåførst fremstolje dettilbudetgjelderNår det grunnogerav
vesentlig redusert.blittbetydningOPEC-landenesoljensbådeat erogseg
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Oijens andel det totale energitilbudet gikk franed 49% i 1973 tilav
39 i 1987, ble først fremst kull kjemekraft. Oljenerstattetog og av og er
imidlertid fortsatt viktigsteden energikilden.

ii. OPEC°s andel det globale oljetilbudet gikk franed 55% i 1973 tilav
32 i 1987. Organisasjonens andel det globale energitilbudet falt fraav
36-37%i til1973 l6%i 1986.

Situasjonen har imidlertid endret i de siste årene. Verdens totaleseg
energiforbruk, i årene 1979, begyntestagnerte stigeå igjen iettersom
1983. Dette skyldes bl. den intemasjonale konjunkturoppgangena. som

slutten 1982.startet økningen i forbruketmot ble i det vesentligeav
dekket formerandre for energi olje. Oljeforbruket falt underav enn
konjunkturnedgangen på begynnelsen l980-tallet forble på det lavereav og
nivå inntil 1985, har vist stigende tendens igjen i sistede årene,men
stimulen både stigningen i produskjonen lavere priser på oljeav og og
oljeprodukter. Den nominelle råoljeprisen OECD imponpris cif fatpr.
nådde 36-på 37 dollar i 1980-81topp har falt uregelmessigen og senere
til det nåvaarende nivå på rundt 18 dollar. Reelt råoljeprisen lavereer enn
på tidspunkt siden 1974. Prisene oljeprodukterpå falthar mindrenoe da

rekke land har økt skatter avgifter på omsetningen slikeen produk-og av
løpetI de ñre åreneter. 1984 til 1987 falt de reelle prisene oljepro-påav

dukter i OECD-området likevel med rundt 30% nå tilbake til 1978-og er
nivået, dvs nivået før det andre oljeprissjokket.

Den fremtidige energietterspørsel
Et hovedspørsmål hvor de nåvaerende lavere oljeprisetmeget vil påvirkeer
den fremtidige etterspørselen olje. Det bred enighetetter stigning-ater om

i oljeprisen i l970-årene igang med energiøkonomise-en satte en prosess
ring oljesubstitusjon ikke lett lar Det bedringenog iantassom atseg snu.
energielfektiviteten i viss grad har sammenheng med teknologiskcen
fremskritt har hatt så gunstige bivirkninger de vil bli opprettholdtsom at
selv oljeprisen skulle falle tilbake til eller endog under det opprinneligeom
l973- nivået. denI økonomiske litteratur omtales fenomenetdette som
den assymetriske priseffekt. Det stigning i prisenantas at har størreen
Virkning på etterspørselen tilsvarende nedgang i prisen. Det inter-enn en
nasjonale energibyrået IEA har beregnet 10 stigning iat prosenten
realprisen på råolje år vil redusereetter etterspørselen med 3.6% mens

10% inedgang prisen vil øke etterspørselen med bare 2.6%en se Tabell
7.3.

Tabell 7.3 lEAs anslagfor priselastisiteten for råolje i OECD-området
1.året 2.året l0.året

Stigende pris -0.07 -0. 16 -0.36
Fallende pris -0.06 -0. 2l -0.26

Prosentvis endring i etterspørselen følge l endringi råoljeprisen.prosentsom av enKilde: Upublisert IEA notat.
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oljeforbru-istigningenfremtidigefaktorer vil moderere denogsåAndre
ket.

vil foitsette ânaaringsstrukturenkanOECD-landeneI vente aten
tjenestenae-f.eks.energiintensive sektorermindreslikendre at somseg

betydning.får øktindustrigrenerteknologiskringene avanserteog
fremskritt vilteknologiskefortsatt autonomemedii. En kan somregne

energiintensiteten.redusere
skjer medi oljeprisenendringetterspørselen etiii. Virkningen på av en

vili 1970-åreneoljeprisenederfor de høyekanetterslep. Enlangt vente at
virkningenselvoljeforbruket i 1990-årene et-påvirkefortsette å om

blivil svakere.terhvert
oljeprisen vilfallet isterkesannsynlig detlikeveldetSamlet atsett er

økonomi-i denSterkere vekstetterspørsel i árene kommer.føre til økt som
retning. deti Meni tifelle trekkevilaktivitet i l980-åreneske sammeenn

energi-fremskrivningusikkerheten i enhvertil understrekeå avgrunner
avdelingssjef minneti IEA,Kowalski,GeorgeMr.oljeetterspørselen.eller

fremsk-forekommet mellomavvik harnylig foredrag dei storeet somom
frafremskrivningeri oljekonsumet. lEA,sfaktisk utviklingrivninger og

betydeligoljekonsumet medtil 1978 overvurderteperioden 1973 mar-en
anslagetdetlag halvpartenf.eks. ble barei 1985gin. Konsumet somavom
økonomiskedeni gradskyldtestidligere. Dette10 år atble laget noen

tilskrives undervur-vesentligforutsatt, kunnevekst ble svakere menenn
ikke deIEA/OECDoljeprisene.virkningen de høyeredering varavav

Andreoljekonsumet.utviklingen ifremtidigedenovervurderteeneste som
ledoljeselskapene,ble lagetfremskrivninger, bl. de sammesom ava.

skjebne.
forskjellige eks-avvik mellom deillustreres ogsåUsikkerheten storeav

forAnslagTabell 7.4.eller såfor årenefremskrivninger de nesteperters
milLfatfra 52,5variereri 2000utenfor S-landene åretoljekonsumet pr.

16forskjell påVerdensbanken,mill. fat dagtil 61.1Ashlanddag enpr.
forutsetninger denulikereflekterer i gradForskjellen omprosent. noen

medfAshland .eks.utviklingen i oljeprisen.økonomiske vekst operererog
%2 l/4 årpå baremarkedsøkonomiene i l990-åreneforBNP-vekst pr.en

2.7-3.4°/0. For-ligger påfremskrivningene i Tabell 7.4andredemens
gittimplikasjonenevurderingerulikeogså et settskjellen skyldes avavav

projeksjoner nårsammenligning mellomforutsetninger. En trenaennere

S-landeneutenfori 2000. Verdenfor oljekonsumet7.4 AnslagTabell
Mill. fat dagpr,

59.11989IEA
1989 54,9Administration EIAInformationUS Energy

6l1988nov.Verdensbanken
54.11989of EnergyUS Department
52.51988des.Ashland
59.81988Conoco des.
57.41988Inc.Resources,Data

upublisert dokumentKilder: IEA,
1989,OutlookInternational EnergyElA,

Washington DC.2000.Projections to
1989.Commodities, Novemberfor PrimaryPriceBank, ProspectsWorld
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de standardiseres slik benytter lagat forutsetninger mhten om samme
oljeprisBNP-vekst fremgår Tabell 7.5.og av

fremgårDet forskjellene i projeksjoneneat for oljekonsumet basert på
noenlunde forutsetninger mindre. Forskjellensamme mellom lavesteer
EIA høyeste IEA 6 pr0sent.Av praktiskeog harer i detgrunner en
følgende vesentlig basert på IEAs materiale.seg

Tabell 7.5 Sammenligning projeksjoner for oljekonsumettre i verdenav S-utenomlandene
Årlig BN-vekst Stigning i Oljekonsum
1990-årene oljeprisen år 2000
°/o år % år mfat/dagpr. pr.

IEA 3 1 63,3
EIA 3 1,2 59,7
WB 3,3 1 61,1

Kilder: Som i Tabell 7.4. Anslaget for iIEA 2000 interpolasjon projeksjone-er en avnefor 1995 2005.og

Som grunnlag for å bedømme fremtidigeden utviklingen i oljeetterspør-
har følgendeselen, IEA lagt forutsetninger til grunn.

i.En årlig iBNP-vekst volum 2,7%på i OECD-området 3,8% S-og og
U-landene.

ii. oljemarkedetDa for tiden overkapasitet realpri-stor ventespreges av
olje forbli forholdsvispå å lav det året eller forutset-Detnzermestesen to.

prisenså vil stige gradvis fra 17.50 ites konstante 1987at US idollar 1990
mot l7,90i 1987 til 30 dollari 1987-priser i 2000. Realprisen vil i fallså
tilsvare prisen på midten l970-tallet, vil lavere påtoppenav men vzere enn

dollari40 1987-priseri 1980-81.
iii. Det OECD-landene vil opprettholde politikkantas at siktemed påen

å økonomisere energi. Den totale energiintensiteten derfor fort-åventes
falle,å i langsommere i perioden sidensette et 1973tempo l,3°/0men enn

1.6°/0. forventedeDen nedgång skyldes langtidsvirkningenemot deav
oljeprisenehøye i l970-årene, stigende real- priser i fremover,årene tekno-

logiske fremskritt fortsatte endringer i nzeringsstrukturen henimotog
mindre energiintensive sektorer. Fallet i oljeprisen i l980-årene vil imid-
lertid bidra til å dempe nedgangen i energiintensiteten.

iv. utenforI land OECD har det liten nedgang i energiin-nevnt vzertsom
tensiteten siden 1973 usikkertdet kan bedre iresultaterventeog er om en
fremtiden. Urbanisering industrialisering i U-landene, begrensedeog og
ñnansielle i både U-land S-land reduserer mulighetene for åresurser og

teknologiske fremskritt med henblikkutnytte på å økonomisere energi.
Oljeintensiteten i OECD-området falleå med 2% årventesv. pr. som

resultat den lavere totale energiintensitet fortsatt oljesubstitusjon.av og
forutsatteDen nedgången mindre i perioden siden 1973 3.3%er enn pr.

år fallet i oljeprisen siden 1982 fordi de letteste mulighetene forpga og
substitusjon allerede gjennomført. I utenforland OECD ned-er ventes

i oljeintensiteten bli mindreå i OECD-landene.gangen enn
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fremskriv-lEAsland.energiforbrukprimiereVerdens etterTabell 7.6 avgrupper
ninger

endring årProsentvis pr.
1987-1995-1987-
200520051995

1,31,21,4I-landene
2,93,22,7S-landene
4,34,14,5U-land
2,42,52,4Verden

cit.Kilde: IEA, op.

vil stigeenergikonsumVerdensmedIEAgrunnlagetdette atPå regner
åinntil 2005. Veksteni periodengjennomsnittlig 2.4% år ventesmed pr.

%i 4,3betydelig høyere U-landenel.3%OECD-landeneibli lavere og
flerei skyldesstigningen U-landene2,9%. sterkeDenS-landeneog

industriali-økonomisk aktivitet, raskbefolkningivekstfaktorer: sterk og
økning i veitransporten,industri, sterkenergiintensivvekt påsering med

energi.former forikke-kommersielletilgang påmindreog

fremskrivningerIEAsenergiforbrukprimiereVerdensTabell 7.7
1987-19951987% andel av -- 200520051995totalen

endring%1987
p.år

1,61,41,939,3Olje
4 3,93,3 4,120,3Naturgass

2,32,72,129,3Fastbrensel
2,81,95,0 lKjernekraft
2,72,02,56,1Vannkraft m.m. 2,42,52,4100,0Totalt

inkludert.ikkeU-landi S-lkke-kommersielt brensel erog
op.cit.Kilde: IEA,

i1,6% dvs langsommerestige med år,Oljeetterspørselen å etventes pr.
itilfellevil istigningstaktenenergikonsumet, avtatotaledettempo ogenn

fra begynnel-oljepriserstigendeforutsetningenperiodenløpet ompgaav
fallenergiforbruket vil i såglobaleOljens andel detl990-årene. avavsen

iStigningeni 2005.tredjedeltil40% i 1987 rundtfalle fra under en
i3% åri U-landene nestenbli sterkeståoljeetterspørselen ogpr.regnes

°/0. Som i0,8i OECD-landenebetydelig lavere°/02S-landene senereog
sjøvei,i transportsektoreneoljekonsumet kommeivekstenvilår mye av

ienergibmrereolje andrefor medmulighet ålitenluft da det erstatteerog
energielfektiveutviklingen transport-Selvdisse sektorene. mot merom

etterspørselenmedvil fortsette, må etterantagelig atmidler en regne
i realinntektvekstfør sterkerevil øke raskeretransportbrensel pr.pgaenn

innbygger.
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Tabell 7.8 Verdensoljeforbruk
fremskrivningerlEAs

Prosentvisendring årpr.
1987- 1995- 1987-
1995 2005 2005

l-land 1,0 0.6 0,8
S-land 2,2 2,0 2,0
U-land 3,4 2,4 2,9
Totalt 9l 4l 6l

Kilde: op.cit.IEA,

I andre sektorer elektrisitetsproduksjon, industri generelt hus-som og
holdningene vil sannsynligvis miljøvernhensyn fortsatt tiloppmuntre re-

bruk olje. f.eksdusert Naturgass produserer mindre svovel-og karbon-av
dioksid olje. Kjemckraftproduksjonen forurenser ikke luften, deenn men

avfallsproblemeneuløste de sikkerhetsmessige forholdene ved anlegge-og
innebzerer miljømessige risikomomenter.storene

Naturgassens andel det totale energikonsumet fra 17%økte i til1970av
20 °/oi Stigningenrundt 1987. sarlig sterk i S-landene hvor iden 1987var
for tjerdedellag energikonsumet. OECD-landeneIsvarte harom en av

litebruken de siste årene da inedgång USAsteget har oppveietav gass en
stigningen i andre land. IEA andre med teknologiske fremsk-atog regner
ritt miljøvernhensyn vil føre til bruk i årene kommer,størreog av gass som
swrlig erstatning for kull kjemekraft i elektrisitetsproduksjonen.som og
Transportkostnadene for både i rørledninger LNG liquidgass og som-
natural gas høye. derforEn må stigningenmed i konsumetater regne-
vil bli sterkest hvor finnerder de i U-landene saarligstørsteen reservene:
Midt-østen S-landene szerlig Sovjet-Unionen.og

I U-landene ble gassforbruket fordoblet mellom 1979 1987,nesten og og
det med tredobling fra 1987 til 2005. Eksisterenderegnes mer enn enn

oppdages regelmessig. Over 40 %meget storereserver er og nye reserver av
stigningen i gassforbruket vil antagelig finne sted i Midt-østen hvor oljen i

grad blir i industrien inklusive elektrisitetsproduk-stor erstattet av gass
sjonen. Ekspansjon industriproduksjonen basert på blir betraktetav gass

indirekte måte å eksportere på vesentlig billigeresom en gass som er enn
direkte gasseksport.

S-landene gassforbruketI %med 6 fraår 1979 til 1987 kansteg pr. og en
fortsattmed sterk stigning 4- % i5 pr.år perioden inntil 2005. Enregne

viktig til den sterke veksten Sovjet-Unionen begrenser forbru-atgrunn er
olje.ket Denne eksporteres i mulig forgrad tjeneå hard valuta.størstav
forhindrerDette ikke Sovjet-Unionen også eksporterer både tilat gass,

øst-og Vest-Europa.
Fallet i oljeprisen sistede årene har dempet veksten i bruken kull.av

Utviklingen i fremoverårene vil avhenge faktorer,rekke saarligav en
produktivitetsutviklingen i produksjon kull, utslippsrest-transportog av
riksjoner utviklingen rensemetoder. Både IEA andreog antar atav nye og
bruken fastbrensel hvorav kull for 90% vil stige i takt med detav svarer

andeltotale energikonsumet slik fastbrenselets dette forblirat noenlun-av
stabilde 28 29 %.på -
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kjernekraft sinvannkraftelektrisitet å opprettholdePrimer ventesog
kjemekraftpro-i% energikonsumet. Veksten12 det totaleandel på ll av-

ihvertfall i de årenevil antagelig fortsette,duksjonen nzermeste pga av
anlegg undereksisterende etterhvertanleggutnyttelsehøyere somogav

dedrift. avfallsproblemenefullført i Menbygging blir kommer ogog
føre til mindre nybyggingsikkerhetsmessige forholdene ved anleggene kan

fortsettevil sannsynligvis åVannkraftproduksjonenkjemekraftanlegg.av
i OECD-potensialet Utbyggingenszerlig i U-landene hvorøke, stort.er

relativt høyebli naturvemhensynvil antagelig begrensetområdet ogav
vannfallenerimeligste alleredekostnader nå når de utnyttet.er

energiforbruketprojeksjon olje-ogunderstreker denIEA at ersomav
fremskrivningalternativmulige.ovenfor Ireferert bare enav mangeer en

i heleolje 17,50 l987-priserrealpris på påuendretIEA påbaserer enseg
°/0 i 1995Oljeforbruket bli 5.2 høyerefremskrivningsperioden. anslås da å

scenarioet. Oljeetterspørseleni første13.3% i 2005 dethøyere erennog
i i U-prisenendringer I-landene både S-overforfølsom ogennmer

mindre elastisk daland etterspørselensistedelandene. I to ergrupper av
tidligerevesentlige behov dadekkeri gradden nevntstørre somog --

for fragir mindre muligheter å gåekspertisekapitalmangel på over enog
disse landene nettoeksportørerenergi til En delform for averannen. aven

oljeprisenutenriksøkonomi. Nårsamtidig harolje de anstrengtensom
olje for å eksporte-derfor innenlandsk brukførsøker å reduserefaller de av

prisfastsettingadministrativU-land har dessutenrekke S-En ogre mer.
i priser. Detendringer verdensmarkedetsfullt reflekterarikke ersom

prisendring.oljeeetterspørselen påderfor saarlig i l-landene at reagerer en

Oljeproduksjonen
stigning i produk-muliggjort sterkoljereserverøkteår harI de ensenere

overstiger 0PEC°s produk-slik nåOPEC-landene denneutenforsjonen at
fleste fremskriv-århundreskiftet imidlertid defrem tilsjon. l årene regner

produksjonen utenfor OPEC. Enstigning iingenninger med liten eller
70-80°/0 kjentehaOPEC-landene åtilhovedårsak dette antasat aver

produksjonskapa-har dessuten nåoljereserver. OPEC-landene unytteten
tilgjengeligoljenfat letthenimot 10 mill. pr.dag. Dasitet megetpå oger

utenforproduksjonskapasiteten lett økes. Landenekanbillig produsereå
vilfremtidige kapasitetsutviklingkapasitet nå. DenliteOPEC har unyttet
tilprisforutsetninger lagtoljeprisen. deMedsterktavhenge som erav

flesteoljeetterspørselen de eksperterfremskrivningene forfor regnergrunn
1990-iOPEC vil nå løpetoljeproduksjonenmed topputenomat en av

samtidig økerdet totale konsumetflate eller gå ned. Nårfor åårene så ut
tilforutsetningerhvilken leggeri varierende grad alt etter enom enn-

avhengighe-bliroljemarkedetinnebzerer det atstrammereat oggrunn -
vil bli desto sterkere laveretendensenvil øke.OPEC Denneten av

pris vil stimulere globaledetda lavblir i åreneoljeprisen de naarmeste en
investeringer i ka-oljeproduksjonen såvelredusereoljekonsumet somog

OPEC.letevirksomhetpasitetsutvidelser utenomog
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Avsluttende merknader

Den sterke stigningen i olje-og andre energipriser fra begynnelsen 1970-av
tallet bidro til økonomisering i bruken energi substitusjon oljeen av og av

formermed andre for energi. Oljeforbruket i verden flatet etterhvert ut og
gikk ned 1979.Da oljeproduksjonen utenforetter OPEC samtidig steg

det nedover på oljeprisen.oppsto Realprisen på olje falt 1981,press etter
szerlig fra 1986.

Situasjonen har imidlertid endret i sistede årene. Stimulerttoseg av
lavere oljepriser sterkere ivekst verdensøkonomien har oljekonsumetog
begynt å stige igjen. flesteDe fremskrivninger med denne tenden-atregner

vil fortsette i fremover.årene Selv fortsattmed fall i oljeintensitetensen og
stigning i realprisen for olje, flestede fremskrivninger med økning iregner
oljekonsumet i 1990-årene. Da det oljeproduksjonenventes at utenom
OPEC vil flate eller endog falle i løpet l990-årene,ut vil oljemarkedeneav
blir avhengigheten OPECstrammere øke, En stigningsterk i realpri-og av

oljepå likevel lite sannsynlig, ihvertfall fra økonomiskesen utsynes
betraktninger. De produsentene innen OPECstørste har også de største

sannsynligvis interessert i pris sikrer stigendereservene og er en som
oljekonsum i verden på lang sikt. Men økt avhengighet OPEC saarligav og
Midt-østen vil innebaere risiko for avbrudd i oljeforsyningenestørre av
politiske eller andre grunner.

IEA°s prisscenarioer ikke teknisketo forutsetningerer prognoser men
for å analysere mulige utviklindstendenser i olje- andre energimarkeder.og
De kan imidlertid ikke betraktes ekstreme forutsetninger for å angisom
mulige for utviklingen i oljeprisen.ytre Politiske faktorer f.eks.grenser -OPECs målsetting organisasjonens til gjenomføreå den bl.a.og evne er-
vanskelig forutsi.å På den side må prisscenarioene ikkeanta atannen en

tilfeldig valgt. Med forutsetningerde ellers lagt til bør deter som er grunn
derfor sannsynlighet for prisen vilstørre bevege innenforatvaere seg enn
utenfor de de prisbaneneto setter.grenser som

amerikanskeDen Energy Information Administration EIA opererer
med basisscenario lavere høyere prisvariant.et De variante-og en toog en

har $spennvidde på 13 i år 2000, den lEAne omtrenten samme som
12.50 $nivået 21 i34 l987-dollar ligger høyeremen og noe enn- -
IEAs l7,50 30. EIA prisen i individueltat år kan liggeetog mener
utenfor prisbanerde det har antydet, ikke slik pris kantror atmen en
opprettholdes. En høyere pris vil bidra til å redusere etterspørselen og
stimulere produksjonen slik prisen vil falle. En lavere pris vil haat den

effekt. Det derfor lite sannsynlig prismotsatte utenfor denater en øvre og
nedre prisbanen vil bzerekraftig.vaare

fremskrivningerDe har referert til forutsetter uendretstorten sett en
energipolitikk, dvs politikk siktemed på å økonomisereat energi vil bleen
opprettholdt ikke forsterket. Det mulig dette for konserva-atmen er er en
tiv forutsetning, det treog av grunner.

førsteFor det muligheten for aktiv politikk med sikte påpga en mer
sterkere økonomisering olje i USA Sovjet-Unionen, deav to størsteog
forbmkerlandene i verden Tabell 7.9. Forbruket innbygger i USApr. er
det overlegent høyeste i verden, det dobbelte nivået igrovt Japanregnet av

gjennomsnittet for Vest-Europa. forholdI til landets relativt laveog vels-
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Tilsam-Sovjet-Unionen.ihøyt ogsåinnbyggerforbrukettandsnivå, pr.er
endring iverdensforbruket. En40%forlandenede to over avsvarermen

oljemarke-innflytelse påderfor få merkbarkani disse landenepolitikken
det.

1987land,7.9 OljeforbrukTabell etter
innbyggerverdens Kg.prMill. Pst.av

forbruktons

323026,0763,1USA
163015,3449,2Sovjet-Unionen
17337,1208,1Japan
141619,8585,2Vest-Europa

1988.of JuneReview World Energy,StatisticalKilder: BP
Economic lndicators.MainOECD

OECD-fleste andrei debetydelig laverebensinprisenUSAI enner
bensinomsetningen sterktbeskatningenøkning iForslagland. eravom

skatt påintemasjonalt. Høyerenasjonalti bådefremme debatten, og
budsjettunder-føderaletil detvesentlig å reduserebidrabensin ville kunne

avhengighe-overfor utlandetdriftsbalansenunderskuddet påskuddet, og
USAsfjerdedelfor lagoljeimportenoljeimpon avom enten svareravav

denSelvoljeforbruket.30vareimporttotale prosentnesten omavog
økning ikanimot skatter,fortsatt høyerelinjenpolitiskeoflisielle ener

økonomiskesterkefrem debensinavgiften argumenter sompgapresse seg
tilsier slike tiltak.

blittråmaterialerviktigeolje andreprisen påSovjet-UnionenI oger
trulfet for begrenseblitt åvisse tiltakSelvi år.holdt uendret erommange

oljePrisen påolje lav.relative prisen påoljeforbruket, den meget somer
administrativt,fortsatt fastsattblir stort settandre nøkkelvarerpå uav-

insitament til økono-gir liteproduksjonskostnadene,hengig de reelle ogav
betyd-prismekanismensforståelse fornåmisering olje. Det størreerav

i denprisreform derfor hovedelementressursallokeringen,ning for eterog
realprisenøkning iperestrojka.Gorbatsjov Enpolitikken lansert avnye

virkninger konsumet.betydelige påtilfelle fåiolje kanpå
gjennomslagskraftfåmiljøvemhensynandre kanFor det større enn

miljøvemhensynhevderandre eksperterforutsatt. Både IEA attidligere og
førstenergibzerere,andremedolje blirføre tilkan erstattet ogat og renere

tiltaknødvendighetenbevisthetenpolitiskeDenfremst avnaturgass. om
sterkt bare detkarbondioksyd har øktsvovel-utslippfor å redusere ogav

politikkfremtidigeusikkerheten den stor,Selvsiste eller så.året eromom
miljøvernpoli-økt vekt påvirkningenundervurdererkan det at av19 en"The World Energy vare

Situation andMarket: i kommer.tikken årene somProspects by Peter R. vesentlig under detikke falleroljeprisenforutsatttredje,detFor atogofProfessor Inter-Odell,
økningen i oljepro-anerkjente eksperterdelnivå, hevder atnåvzerendeStudiesnational Energy en

of Economics,Faculty tlatestige ikkesannsynligvis vil fortsette å ututenfor OPECduksjonen ogUniversity Rot-Erasmus idagforan. olje og/ellerpekes påDetfalle antydet naturgassateller sompresentedterdam. Paper
i 1973,48utenfor OPEC barei land65Fi- betydelige mengderNordic Energy utvinnes i mottheat

Conference,nancing sikte påfleste landøke.sannsynligvis vil fortsette å De tarantalletatog24Tromsø, Norway, Australia, Kanada,rekke I-landEneksport.selvforsørging eller netto som1989.May,
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Nederland, Norge Storbritannia betydelighar allerede produksjonog en og
kan disse eksperters mening fortsetteå å øke deresetter ventes- -
produksjon eller eksport. Det vises til oljeproduserendede U-landat
utenfor OPEC nå eksportører olje geologi-denetto atsom gruppe er av og
ske utsikter for finneå utvikle olje i Sør-Amerika, Afrika Asiaog og gass og

lovende.er
olje- energipriser, usikkerhet forsyningeneHøye med hensyn tilog av

fraolje Midt-østen, voksende miljøvemproblemer aktivi-har skapt øktog
sikte utvikle alternative, fomybaremed på å former for energitet rene og

basert vind, kilder. Hittil imidlertidpå sol, eller andre har det storevann
giennombruddet uteblitt, selfølgeligdet ingen gitt forutsiåog er om og
eventuelt løsninger vil bli utviklet. vannkraftnår Idag andrenye svarer og
fomybare energibazrere for 6%bare totale energikonsumetdetrene av

villeTabell 7.8 det uforsiktig vil stigeå med andelenatog vare regne
vesentlig i overskuelig fremtid.

Utsiktene for energimarkedene usikre. fra helhetsvurderingMen uter en
muligheter forbasert pâ ekspertenes analyser, de økonomisering/s-større

ubstitusjon olje ovenfor, potentialet forhar pekt på samt størreav som en
produksjon olje utenfor OPEC, likevel mulig forsiktigdet åav synes vzere
optimistisk mht til utsiktene for rimeligå opprettholde balanse i deen
intemasjonale olje- andre energimarkeder. Selv prisene før kanog om som
variere fra til influertår år, bl. OPECs varierende suksess i åa. av
stabilisere oljeprisen, rimelig tilbuds-ogdet å ettespørsel-vente atsynes
sutviklingen vil trendmessigeholde den utviklingen i realprisen oljepå det

ti-året eller innenfor i sisteså de árene.15neste trangere grenser enn

Figur 10: Utviklingen i Verdens totale energibruk siden 1860:
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bakgrunnsmaterialefremskrivningerVedlegg. IEA°s -
7.8.for tabellene 7.6-

energibehov mtoeprimaereVerdens

200519951987

OECD
1904797Olje 1654 1
939730 804Naturgass
250058 1936 1brenselFast
449391Kjernekraft 312
353292255Vannkraft etc.

4 895887 43423Total
Stathandelslandene

946792667Olje
345818615 lNaturgass

192 530028 11Fast brensel 1
16819Kjernekraft 55 1

106 144Vannkraft 85etc.
413330274502Total

U-landene
131891 1680Olje
701385204Naturgass
666389279brenselFast
2719 22Kjemekraft

245166Vannkraft 123etc.
2 7701853305Total l

Verden
398134803001Olje

984006 2549 2Naturgass 1
639 344622243brenselFast

644532Kjernekraft 386
742564Vannkraft 463etc.
7979221642 117Total

ikke inkludert.i S- U-landeneIkke-kommersielt brenselMerknad: erog
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Utviklingen i8 råvarepriserandre

Utviklingen i råvareprisene siden midten 1960-tallet viser hoved-toav
trekk: sterke kortsiktige konjunkturelle svingninger i både nominelle og
reelle råvarepriser trendmessig inedgang realprisen indeksen forog en
nominelle råvarepriser deflatert med indeks for OECD-landenes eks-en

industrivarer.port av
Realprisindeksen viser klar samvariasjon med endringen i OECD-lande-

industriproduksjon. faltIndeksen 1984 da veksten i industripro-etternes
duksjonen ble isvekket, 1987 1988 da ekspansjonen i indu-stegmen og
striproduksjonen akselererte.

Diskusjonen utsiktene for råvareprisene for de 12 tilårene årnesteav
2000 i det vesentlige projeksjoner,basert på Verdensbankenser men
benytter tilgjengeligogså materiale. Projeksjonene bygger påannet en

forutsetningerrekke hvorav følgende,de sammenfattet i Tabell 8.1, deer
viktigste.

BNP-vekszen de femi OECD-landene G5, isvekkelsestørste etter en
1989 1990, bli gjennomsnittligå 3% år i 1990-årene,ventes medog pr. en
viss økning i stigningstakten i løpet perioden. Dette begrunnes med atav

justeringen betalingsubalansene innen OECD-området åantasmye av av
overstâtt innen førstede årene perioden, raskere produktivi-vare av

tetsvekst investeringerhøyere anvendelse teknologi, økono-pga og av ny
misk integrasjon i positiveEuropa, resultatet i Uruguay-runden. Detog
forutsettes OECD-landene vil legge vekt på å opprettholde inflasjon.lavat
Det imidlenid arbeidsløshethøy i i flereutgangspunktetantas årat og
fremover med moderat utvikling i råvareprisene vil muliggjøresammen en

forutsatteden vekst inflasjon.sterkere forutsatteDen BNP-vekstenuten
ligger lavere den SENTRALE fremskrivningen %på 3,4 årnoe enn pr. som

drøftet i Kapiteler
BNP-veksten U-landene forutsesi bli °/0å på 4.9 iår 1990-ârene etterpr.

utviklingsvakere i 1989 1990. Ekspansjonen bliå szerligantasen noe og
isterk de ny-idustrialisene økonomiene i Asia NlEs. l de 17 mest

forgjeldede landene lavere vekst dette.ventes mye enn
Inflasjonen i G5 4%på i 1990-åreneår å bli høyere 3°ventes BankWorld Reportpr. noe- - PriceNo. 814/88: Pros-i siste halvdel 1980-årene %3.2 fordeldro fallet i oljepri-enn av som av for Major Commo-pectssen. dities, November 1988.

dollarenUSA falle i effektive 3å svakt Argentina, Brasil, Chi-ventes termer.
Columbia, Elfenbens-le,Realrenten uttrykt ved pengemarkedsrenten i USA deflatert med- kysten, Meksiko, Marok-BNP-deflatoren falleå tilEn dette forutsetningenantas noe. grunn er Nigeria, Filip-ko, Peru,-

pinene, Venezuela,Ju-føderale budsjettunderskuddetdet vil bli vesentlig redusert deatom
goslavia, Uruguay, Ecu-årene.naermeste Rica,ador, Costa Ja-ogBefolkningsveksten tilanslås 0.3 °/0årlig i I-landene 1.8 °/oi U-landene. maica.og
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Verdenshandelen 4% i perioden 1988-2000.å øke med årventes pr.
iimplikasjonen blir sterkerei 1990, denvekst 1989Med lav ater noeog

5-6% årlig sistemed deUSAs import har1990-árene. steget to-som
Intra-asiatisk handellite i de årene.å økeårene naarmesteventes og-

forholdsvis stigning daAsia vise sterkmellom åhandelen Europa antasog
ñnne alternative markeder.til forsøker åUSAeksportører

projeksjoneneforutsetningeneforviktigsle8.1Tabell De
stigningProsentvis pr.år

1990-1987-1973- 1980-1965-
20001990198719801973

Projeksjoner

BNP-veksl
3.02.62.8 2.54.6G51-landenene
4.94.0 4.55.36.590 landU-landene

deflalorBNP
4.03.58.3 4.1Nasjonale valutaer
5.04.3 4.75.3USA dollar

Befolkningstilvekst
0.30.6 0.50.71.0I-landene

2.0 1.82.02.12.5U-landene
Kortsiktig rente

7.78.310.69.5Nominell l
2.63.55.71.22Reell

LlBOR.mnds.l 6
BNP-dcflator.USAsdeflatert medEURODOLLAR2 3 mnds. rate

op.citKilde: World Bank

ifor undergrupper,for totaltfor prisene 33 råvarer,Projeksjonene og
ifremgår Tabell 8.2. Indeksen1985 dollar,løpende konstante avog

medråvareprisene i løpende dollardeflatereoppnådd ved å1985-dollar er
5-8industrivarer SITCdollarprisene G5s eksportfor påindeks aven

til U-landene.

oljeråvarepriserutenonforTabell 8.2 lndeks
8l1001979-

2000199519901980 1985Vekter
Projeksjoner

33Totalindeks,
råvarer

146,493.6 117.779.8107.8dollar 100.0løpende
65.566.080.9 62.5104.91985-dollar

Undergrupper,
1985-dollar

62.3 60.560.081.2104.467.7Jordbruksvarer
58.460.2 59.483.0103.953.2Matvarer

Kaffe,
60.059.8 58.494.699.122.3kakao, te
51.047.3 49.473.6100.59.4Korn
48.859.458.875.39.3 95.9Fettstoffer
68.271.8 68.674.2121.212.3Annet

j.b.Andre
73.2 68.559.474.6106.414.4varer

103.3 108.097.079.5109.55.2Tropisk tømmer
69.862.3 67.980.5105.227.1Metaller

0p.cit.Kilde: World Bank
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fremgår iDet Tabell 8.2 1985-dollar, råvareprisene åat, ventesav vare
vesentlig ilavere 1990 i 1985. Som tidligere de i 1987nevnt stegenn og
1988, forventededen svekkelsen i konjunkturene i industrilandene imen
1989 1990 vil medføre fall. I l990-årene, influert den forutsat-et nyttog av

i internasjonal aktivitet, stigende itendens realpri-te ventesOppgangen en
i første perioden.del sisteI halvdel de reelle råvareprisene åantassen av

stabiliseres selv ekspansjonen i internasjonal aktivitet forutsetningsvisom
vil vise viss akselerasjon. viktigsteDen til dette det tradisjo-en grunnen er

samspilletnelle mellom råvare-etterspørsel kapasitetsutvikling. linjePåog
typiske utviklingsmønsteretmed det i verdensøkonomi-antas Oppgangen

i første del 1990-årene føreå til det vissoppstår overkapasitet iaten av en
råvareindustriene, i sin vil prisenedempe i siste delturnoe som av
perioden fortsatt ekspansjon i verdensøkonomien. Det dessu-tross antas

fortsattdet vil overproduksjon viktigepå jordbruksprodukter,atten vaare
fettstolfer.szerlig
følgendedet forventedeI omtales den prisutviklingen for hovedgrupper

råvarer.av
Realprisen på vise fallendeå svakt tendensyesentligventesmatvarer

fall forbetydelig fett oljestolfer. EF-landene har økt sinetpga gruppen og
produksjon oljefrøprodukter proteinmel betydelig i l980-årene,av og og

vil sannsynlig forbliden høy i årene kommer. Dessuten har det vartsom
stigningsterk i produksjonen palmeolje i Malaysia Indonesiaav og og av

i Sør-Amerika.soyabønner Tilbudet vil antagelig ha tiltendens åen
overstige etterpørselen, med trykk på prisene.

Realprisen for de andre viseå stabilmatvaregruppene ventes en mer
tendens.

produksjonsøkningerFortsatte konkurransedyktige produsen-megetav
kaffe Brasil, Columbia Indonesia kakao Brasil, Indonesiater av og og av

Malaysia medførekan stabile eller fallende priser i første delog noe av
1990-årene. i sin føreDette kan til lavere produksjon tiltendenstur og
stigende priser i siste ti-året.del av

kornPrisene på har sistesterkt de årene eller såstigningensteget to
reaksjonen iskyldes både tilbudet etterspørselen de prisenepå lave iog

1985-86, reduksjon det dyrkede iarealet USA, tørke i Asia i 1987av og
i iUSA 1988. Prisene, saarlig på hvete ris, stigeå i 1990-ventesog og noe

tilårene. I henhold eksisterende bestemmelser vil det dyrkede areal bli
ytterligere redusen i USA. Dessuten importen stigendehvete igjen,er av
bl.a. fordi etterspørselen å øke sterkere produksjonen i Kina.synes enn
Risproduksjonen i Asia stiger langsommere før fordi virkningenenn av
den grønne revolusjonen svekkes manglende investeringer iog pga
irrigasjonssystemer. Den nåvaerende i prisene å skyldesantasoppgang en
midlertidige inedgang produksjonen derfor ikke innvarsleåventesog en
periode prisstigningermed iopplevde l970-årene. Realprisen påsom en
korn derfor å lavere ved slutten 1990-årene ved sluttenantas vaere av enn

1980-årene.av
Realprisen sukker,på veier i andre matvarer,tungtsom gruppen

stigeå sterkt på kort sikt 1989 1990 reaksjoner iventes bådeog men
tilbudet etterspørselen på de høyere prisene vil sannsynligvis føre tilog en

prisfallrunde med i påfølgendede årene. Projeksjonen forutsetterny at
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sukkerproduksjonentilimportrestriksjoner støtteeksisterende annenog
verdensmarkeds-fall vilopprettholdt.I såvil bliUSAsaarlig i EF og -- overskuddsproduk-influert eksportulikevektsprisforbliprisen avaven

liggeverdensmarkedsprisenvil derforprojeksjonsperiodensjon. delerI av
vilPrisene avhengeproduksjonskostnadene.gjennomsnittligede avunder

medsannsynligvistilbudsoverskuddet,tidsproñlen påstørrelsen menog
tendens.fallendeen

gummijute,jordbruksvarer" bomull,"andre to-Prisutviklingen på og
konjunk-generelleinfluert densykliskviser mønster,bakk utpreget avet

gjeldende. Ettergjørfaktorerstrukturelleogsåturutviklingen selv segom
sisteigjen i de årene.derforde1986-87 har toi stegetsvak tendensen

å1990i 1989i konjunkturene ventessvekkelseforventededenMen og
tillagtforutsetningerMed deprisene.reaksjon iføre til grunnsom eren

i førstepriserstigendeverdensøkonomien, kani venteaktivitetenfor en
overproduksjontil vissi sin ledeDisse kan1990-årene. tur ogdel enav

ti-året.siste delpriser isvakere av
Dennesiste fem årene.detropisk harRealprisen på stegettømmer

hardttropiskproduksjonenifortsette. Vekstenantageligviltendensen av
frykt1970-86fra 1,3%iåri 1990-årene1°/0tilfalleå pgaventestre pr.
stigeåproduksjon konsumBådeland. ventesiavskogningfor ogmange

byggeaktivi-med høyde siste årenePrisene hari U-landene. stegetsterkest
%økningviss lmedmåsazrlig EnJapan.industrilandene,i enregnetet

tilbudet.ivekstbegrenseti 1990-årenerealpriseniår pgapr.
konjunktureltmineraler viser ogsåmetaller mønsteretPrisene på og

området.detteogså påbetydningfaktorerstrukturelleselv er avom
i Verdens-vekstenvesentligavhengeåfremoverPrisutviklingen antas av

konkurrerendei hvilken grad mate-investeringeneisa-,rligøkonomien og
vekstenMed denbli i bruk.keramikk vil antatteplastikk tattrialer ogsom

realpriser i 1990-årene.stigendeaktivitet kanintemasjonal ventei en
førstei 1970-årenebetydelig lavereforblilikevelskullePrisene ogenn

l980-årene.halvdel av
periode,langligget på lavt stegkobber, å haPrisen etpå etter enover

Etterspørselennivå.det høyerefluktuert rundt1987 haristerkt senereog
fordiszerligtokkonjunkturintemasjonalefordi den opp, ogsegsteg

kobber-intensiveinvesteringenesterktinvesteringene ennmersteg er
produksjonskapasitetenettespørselskomponenter. Dessutenandre var

kobberbransjen.irestruktureringerblitt redusert pga
intemasjo-svakerefalleprisen åi 1990siktkort ventesPå enpga-- ikapasitetenvil økeproduksjonsenheterfordikonjunkturnal store nyeog

marginalprodu-reflektereprisen åsiktkobberindustrien. lengrePå ventes
vilenhetenedevedkostnader store varerepresentert somsentenes

Verdensettespørselen1990-årene.ietterspørselenfor dekkenødvendig å
Deti 1990-årene.2% årrundtstige medårañinert kobber ventes pr.etter

investeringsaktivitet.vil vise høy1990-åreneforutsettes da at
medførte nedleg-i l980-årenekobberindustrienRestruktureringen av

Betydeligineffektive enheter.modernisering mereller oggelse nyav
Prisenesistei årene.i bruk de ventesblittkapasitetkostnadseffektiv tatter
overkapasitet.vissårenerelativt deforbli lavederfor nazrmesteå enpga

falle,investeringenevilfallI sårelativt sterk.bli noekanPrisnedgangen
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i sin vil bringe bedre balanse itur markedet prisoppgangsom i sisteog ny
del 1990-årene.av

Konsumet falttinn sterkt i de 15 årene til1970 1985 høye priser.av pga
Ny teknologi bidro til dette. Stål ble aluminium forerstattet av mange
formål. Lave tinnpriser bidro til stigning i konsumet igjen i siste halvdelen

1980-årene. På lengre sikt erstatningen tinn fortsatteav ventes å da denav
reelle tinnprisen kan stigeå i første halvdelventes 1990-årene. Tinn-av
konsumet derfor å falle med °/oantas fral år 1987 til 2000.nesten pr.

Prisen nikkelpå sterkt i 1987-88steg økning i etterspørselen. Ipga av
den tiden prisen falleånzermeste lavereventes etterspørselpga og re-
aktivering kapasitet produksjonen.tatt Bruken nikkelutav som var av av

komplementaer til aluminium, kobber Nikkelbly. ikkeer bliåventesog
i sacrlig graderstattet andre metaller. Konsumet stigeånoen medav ventes

1,3% årlig i 1990-årene. Da produksjonen å holde tritt, skulle real-antas
prisen bli uendret.stort sett

Prisen aluminiumpå har sterkt sistede årenesteget høyere etter-pga
spørsel, lave lagere stengning endel bedrifter i første del 1980-og av av
årene. Aluminium i grad å bliventes plastikk andreerstattetnoen av og
konkurrerende materialer. Lavere etterspørselsvekst økning i kapasi-og en

skulle redusere denteten nåvzerende knapphetcn. 1990-åreneI ventes
produksjonen stigeå med 2%rundt år, i takt med konsumet,omtrentpr.
slik realprisen skulle forbli forholdsvisat stabil.

Forbruket stål har sistede årene fortsattsteget lavere iav men er enn
1973. Industriens etterspørsel ikke å gjennvinne l973-nivået førventes år
2000. Mer bruk lettere sterkere stål erstatning stål med andreav og og av
materialet vil dempe etterspørselen relativt sterk vekst itross verdensøko-
nonmien det ti-áret. Stål kan blineste keramikkerstattet på områderav
hvor det varrneutvikling plastikkstor aliminium på andreer og av og
områder. I industrilandene vil viss metning viktigepå områderen som
biler visse andre varige forbruksgoder føre til endringer i ettespørsels-og
strukturen henimot tjenester lettere industrivarer. På den side vilog annen
utbygging infrastruktur i OECD-landene saerlig Japan årav etter mange
med fallende investeringer bidra til økt ståletterspørsel. For I-landene
samlet liten eller ingen stigning i stålforbruketventes det ti-året.neste

I U-landene sazrlig Kina, India, Korea Brasil -deñmot kanog unge-
befolkninger økt etterspørsel industrivarer bidra til økningetter sterk iog
stålforbruket. Det også behov for infrastruktur istore disse landene. Ier

U-land kan imidlertid etterspørselsveksten bli begrenset gields-mange av
problemet. Med de forutsetninger lagt til stålforbruketventessom er grunn
i U-landene viseå gjennomsnittlig årlig vekst 3,5%på i 1990-årene.en
Totalt derfor verdensforbruketventes stål stigeå med °/o1,6 fremårav pr.
til 2000.år

I år kapasiteten i stålindustrien blitt redusert. Ifølge Thesenere er
International Iron and Steel Institute kan kapasiteten i I-landene bli redu-

med 10% fra 1987 til 1990. I U-landenesert ikke-markedslandeneog
derimot stigning slik Verdens kapasitetventes skulle fraat øke 1025en
mill. tonsi 1987 til 1055 mill. tonsi 1990.

Verdensbankens indeks for stålprisene et veiet gjennomsnitt Japansav
eksportpriser med USAs, Japans Vest-Tysklands produksjon deog av
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med103,1påi 1981frafaltvekter toppforskjellige produkter ensom
redusertårbetydelig ihari 1985. Dentil 75l980lO0 steget pga avsenere

første delverdensøkonomien. Iikonjunkturoppgangenkapasitet avog
periodenbegynnelsenikonjunktursvakmed1990-årene antatt aven -- realprisstabilfulgtstålprisene,itrendmessig nedgangsvak av enventes en

perioden.i siste del av
pri-stålproduksjonen,jernmalm avhengerEtterspørselen menetter av

rikelig medstålprisen. Detnødvendigvis medvarierer ikkemalmpå ersen
malmutvinningen. Detoverkapasitet i ventesdetjernmalmreserver erog

derforMalmprisen kansituasjonen.i denneendringervesentligeikke
forbli lav.

besteantagelig detråvarepriseneanalyseVerdensbankens erSelv avom
beheftet medprojeksjoneåpenbartdetområdet, ateksisterer på erersom

forutsetningerbåde degjelderUsikkerhetenusikkerhet.gradstor aven
sammenhengerandreøkonomisketekniske,detillagt ogoggrunnsom er

interna-Virkningenråvareområder.enkeltepå deeksistereå avantassom
makroøkonomiskevurdere. Devanskelig åogsåråvareavtalersjonale er

utviklingslinjerdemedimidlertid i godt somforutsetningene samsvarer
forutsattedenutredning selvom nevntnaarvaerendeiskissert somer --
KapiteliprojeksjonenSENTRALEi denlavereBNP-veksten ennnoeer

produsent-enkelte råvarerdepåeksperterhar dessutenVerdensbanken og
investe-fremtidigekapasitetsutviklinginformertgodtland ogomog er

demellomkonsistenssikreåvekt påhar lagtBankenringsplaner. stor
prisprojeksjone-fleste råvarerdetil grunn.Forlagtforutsetninger ersom er

råvaremodeller.økonometriskeglobalemedsimuleringerpåbasenne
overforfølsommeRåvareprisene megetusikkerhetenLikevel stor. erer

usikkerhetszerligdetsiktkortetterspørsel. På stortilbudiendringer erog
redusertsterktområder etterpåda lagrenematvareprisenefor ermange

vil kommematvarepriseneiFalleti 1988.USAAsia i 1987itørken og
bli lavereskulleogsåproduksjonen1989hvisforutsatt ennennsenere

påutviklingentekniskedenforutsetningenesiktlengrenormalt. På omer
handelspolitikkenjordbruks-produksjonsområderforskjellige ogde omog

Sovjetunioneneks.landfaktorer iPolitiskebetydning.vesentlig somav
rekke råvarerkonsumenterprodusenterbeggeKina enavstore og -og - imidlertid ikkevurdering detfra samletrolle. Utspillevil synesstor enen

vilråvareprisenereelledegjør,Verdensbanken aturimelig å anta, som
relativt lave.forbli
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Bilagor till lángtidsutredningen 1990

Nr Namn Författare

Metoder, modeller och beräkningar Finansdepartementet
Ekonomiska konsekvenserfor Sverige Harry Flam och Henrik Horn

EG:s inre marknad Institutet för internationell ekono-av
mi, Stockholms universitet

Svensktnäringsliv och den europeiska Lars Lundberg. integrationen Industrins utredningsinstitut
Konsekvenser fri arbetskraftsrörlig- Per Lundborgav. het mellan Sverigeoch EG Industrins utredningsinstitut
Finansiell integration, resursfördelning Lars Svensson. och penningpolitik Institutet för internationell ekono-

mi, Stockholms universitet
framtidaDet arbetskraftsutbudet Statistiska centralbyrån

Sverigesframtida befolkning Statistiska centralbyrån
Skogsnäringen:Miljöfrågor, avreglering, Lars Hultkrantz och. framtidsutsikter SörenWibe

Lantbruksuniversitet i Umeå
.Tillväxt och miljö studie mål- Lars Bergmanen av-konflikter Handelshögskolani Sthlm

internationella10. Den utvecklingen Kjell Andersenoch Derek Chambers
ÅkeSvenskll. hälso-och sjukvård i interna- Blomqvistett

tionellt perspektiv University of Ontario,Western
Canada

Det omedvetna valet nationell politik Expertgruppen för forskning om re--. regionaloch obalans gional utveckling
Kunskapsbildning för strukturell förny- Lennart Ohlsson. else
Landsting för välfärd Landstingsförbundet.
Bostadsmarknadenunder 1990-talet Bengt Turner m.. Statensinstitut för byggnadsforsk-

ning
Samhällsekonominstransportforsörj- Folke Snickars. ning
Privat tjänstesektorl7. Statensindustriverk

18. Industrin till år 2000 tillväxtde- Statensindustriverkett-cennium
Den svenskainkomst- förmögen-och Kjell Jansson. hetsfördelningen l967- 1987 Statistiska centralbyrån

20. Primärkommuner Svenskakommunförbundet
2l. Energi miljö ekonomi Statensenergiverk- -
22. Utbildning for 2000-talet Karl-Gustav Andrén, Erik Wallin

och Bengt Christer Ysander
23. Kvinnor och ekonomi Inga Persson-Tanimura fl.m.

Lunds universitet
24. Svensklönebildning teori, empiri, Bertil Holmlund-politik Uppsala universitet
25. Miljöproblemen i framtiden Lars Lundgren m.

Naturvårdsverket
26. offentligaDen sektorn Stefan Fölster

NorstedtsTryckeri.Stockholm1990
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