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1. INNLEDNING

Nærings- og energidepartementet foretar for tiden en vurdering av hvilke gassfelt som
bør dekke leveransene under våre kontraktsforpliktelser. Aktuelle forsyningsløsninger
er bl.a. en løsning basert på felt på Haltenbanken og en løsning basert på felt i
Nordsjøen. Departementet foretar i den forbindelse en samlet vurdering av mulige
utbyggingsløsninger på norsk sokkel. I anbudsinnbydelsen til denne studien skriver
departementet at: "I en slik totalvurdering vil departementet legge vekt på å sikre en
effektiv ressursutnyttelse som gir størst mulig samlet verdiskaping. En vil bl.a. ta
hensyn til den forventede markedsutvikling for norsk gass, en samfunnsøkonomisk
riktig bruk av eksisterende og planlagte produksjonsanlegg, samt usikkerhet og evt.
ringvirkninger for petroleumsvirksomheten ved ulike utbyggingsløsninger".

I den forbindelse har departementet bedt om å få gjennomført denne analysen av
hvorvidt, og evt. hvordan, ringvirkninger knyttet til sysselsetting og regionale forhold
(herunder regionalt næringsliv) skal tillegges vekt i en samfunns-og realøkonomisk
vurdering av alternative gassallokeringsløsninger.

Denne studien vil i første rekke være en prinsipiell vurdering som tilslutt
eksemplifiseres/kvantifiseres ut fra aktuelle forsyningsløsninger. Disposisjonen for
rapporten er som følger: I kapittel 3 gir vi en oversikt over samfunnsøkonomisk
lønnshetsvurdering, med fokus på justering av kalkulasjonspriser ved bl.a.
markedsimperfeksjoner. Deretter begynner vi i kapittel 4 på eksemplifiseringen ved
først å skissere en fremgangsmåte for å kunne trekke inn ringvirkninger. Deretter
identifiseres de ulike ringvirkninger som kan knyttes til en gitt gassallokeringsløsning.
I kapittel 5 utvides eksemplifiseringen ved at vi trekker inn tallmateriale for
investeringer og driftskostnader for de ulike allokeringsløsninger. Kapittel 6
inneholder en kort oppsummering og konklusjon, mens rapportens hovedinnhold
oppsummeres i "Executive summary" i kapittel 2.



2. SAMMENDRAG

I økonomisk-politiske diskusjoner om forskjellige prosjekter påpekes det gjeme som

en fordel ved et prosjekt at det skaper arbeidsplasser og gir økonomiske ringvirkninger

for distriktet. Denne studien diskuterer hvorvidt, og evt. hvordan, ringvirkninger

knyttet til sysselsetting og regionale forhold (herunder regionalt næringsliv) skal

tillegges vekt i en samfunns-og realøkonomisk vurdering av alternative

gassallokeringsløsninger.

Målsettingen for økonomisk politikk deles gjerne i to hovedpunkter, nemlig effektiv

bruk av samfunnets ressurser, samt rettferdig inntektsfordeling. I en perfekt økonomi

er det ingen grunn til at myndighetene ut fra betraktninger om ringvirkninger, skulle

gripe inn i f.eks den gassallokeringsløsning som fremkom basert på de private

selskapenes egne vurderinger. Teoretisk sett ville inntektsomfordeling, uavhengig av

den konkrete gassallokeringsløsning, vært mer lønnsomt for samfunnet for å sikre

rettferdig inntektsfordeling.

Det samme utgangspunktet hadde professor Leif Johansen ved Sosialøkonomisk

Institutt, Universitet i Oslo. Han var skeptisk til å trekke inn sysselsettingseffekter og

regionaløkonomiske forhold i samfunnsøkonomisk prosjektvurdering. Han skriver at:

"...normalt skal det at det "skapes arbeidsplasser" ikke komme inn som en positiv

tilleggskomponent ved samfunnsøkonomiske lønnsomhetsbetraktninger sammenliknet

med en foretaksøkonomisk lønnsomhetsbetraktning.". Johansen begrunner dette med

at det ofte er slik at arbeidskraft for ett formål innebærer at en trekker ressurser bort fra

annen virksomhet, og at kostnadene til arbeidskraft følgelig skal teile med som

kostnader også ved en normal lønnsomhetsbetraktning. Videre sier han at: "Ved å

trekke inn slike ringvirkninger kan en få nær sagt et hvilket som helst prosjekt til å se

samfunnsøkonomisk lønnsomt ut."

Imidlertid er det i en virkelig markedsøkonomi flere årsaker til at markedsprisene ikke

alltid reflekterer samfunnsøkonomiske verdier. Blant disse årsakene er: utøvelse av

markedsmakt, eksistens av eksternaliteter, manglende markeder, skatter og avgifter,

offentlige inngrep og reguleringer samt ikke-perfekte omfordelingsmuligheter. I

rapporten går vi nærmere inn på disse forholdene. Konvensjonell tenking, f.eks.

dersom det eksisterer arbeidsledighet, er representert ved følgende: Siden det å ansette

en arbeidsledig ikke senker produksjonen ellers i økonomien, vil ikke

lønnsutbetalingene representere alternativkostnaden. Det som oppgis når arbeideren

ansettes er den fritid som vedkommende konsumerte. Verdien av denne fritiden er



antagelig lav dersom vedkommende var ufrivillig arbeidsledig. På slike grunnlag

åpnes altså døren på gløtt for å trekke inn ringvirkninger.

I rapporten understrekes det sterkt at to betingelser må være oppfylt for at et offentlig

inngrep i den markedsmessige ressursdisponering skal kunne forsvares: (i) det må

være en påviselig svakhet i den ressursallokering markedet gir, og (ii) det må ikke

finnes andre praktisk gjennomførbare inngrep som retter opp svakheten på en billigere

måte.

Vi viser i rapporten at det i den regionen som vil merke positive effekter av en

Haltenbanken-basert gassallokeringsløsning - Midt-Norge - eksisterer en betydelig

arbeidsledighet, og at denne er større enn i de områder som i første rekke vil bli

tilgodesett ved en Nordsjø-basert gassallokeringsløsning, nemlig Rogaland og

Hordaland. Videre pekes det i analyser på at arbeidsledigheten i Norge gjennomgående

ville ha ligget lavere gjennom hele perioden 1988 til 1991, dersom de påløpte

oljeinvesteringene hadde holdt seg på det relativt høye 1986-nivået. Slikt sett skulle

altså forholdene ligge tilrette for en justering av kalkulasjonslønnen. Det er imidlertid

på ingen måte noen enkel oppgave å foreta en eventuell konsistent justering av de

kalkulasjonspriser som inngår i den samfunnsøkonomiske evalueringen av alternative

gassallokeringsløsninger som foreligger. Vi må kjenne opphavet til de

markedsimperfeksjoner som eksisterer, vi må vite formen på tilbuds- og

etterspørselskurven, vi må vite om det vil skje utskyvingseffekter som vi ikke får frem

i en partiell betraktning, og vi må vite hvordan disse forholdene vil utvikle seg over

tid. Vi kan f.eks. tenke oss at seiv om arbeideren er ufrivillig ledig når prosjektet

igangsettes, vil vedkommende ikke nødvendigvis være dette gjennom hele prosjektets

levetid.

Vi finner det derfor vanskelig å anbefale en konsistent, teoretisk holdbar og

pragmatisk metode for å inkludere sysselsettings- og regionaløkonomiske forhold i en

justering av kalkulasjonsprisene i en samfunnsøkonomisk analyse av alternative

gassallokeringsløsninger. Denne anbefalingen er delvis basert på manglende

konsensus om arbeidsledighetens årsaker og natur, og at prising av ikke-sysselsatte

ressurser dermed fortsatt er et problem uten noen akseptert løsning. Ved fråvær av en

vedvarende depresjon, vil verdsetting av ikke-sysselsatt arbeidskraft til gjeldende

lønnsnivå sannsynligvis være en god tilnærming. Det er heller ikke uten videre mulig å

knytte en monetær verdi på konsekvenskategorier såsom faktiske, potensielle samt

latente miljøkostnader.



Dersom myndighetene allikevel ønsker å vurdere og rangere alternative

gassallokeringsløsninger ut fra ulike ringvirkninger, foreslår vi i rapporten at noe av

problemet kan avhjelpes ved å introdusere Differanseprosjektet. Dermed kan

virkninger som i all hovedsak er identiske ved de alternative allokeringsløsninger

avskalles.

For ringvirkninger knyttet til en gitt allokeringsløsning har vi i rapporten foretatt en

oppdeling i tre hovedkonsekvenskategorier, nemlig; direkte virkninger offshore,

indirekte virkninger offshore og indirekte virkninger onshore. Med den første

kategorien menes de virkninger som kan knyttes direkte til den aktuelle

allokeringsløsning, såsom etterspørsel etter arbeidskraft, vare- og tjenesteinnsats i

produksjonen, investeringsvarer for å bygge opp realkapital samt faktiske,

potensielle og latente miljø- og ulykkeskostnader. De samme effekter kan knyttes til de

indirekte virkninger offshore, som oppstår f.eks. fordi andre utbygginger blir

lønnsomme på grunn av den valgte allokeringsløsning. De indirekte virkningene

onshore er forhold så som sysselsettingsøkning knyttet til direkte og indirekte vare- og

tjenesteleveranser samt andre multiplikatoreffekter o.s.v.

Videre har vi i rapporten indikert hvordan man kan regionalisere tidsfordelte

investeringer og driftskostnader ved de ulike allokeringsløsninger, samt de som

påløper gjennom indirekte virkninger offshore, og la dette inngå i en analyse som

utføres ved hjelp av en regional kryssløpsmodell. Dermed kan man beregne

sysselsettingseffekter samt regionle bruttoproduksjonseffekter m.v. knyttet til de

alternative allokeringsløsninger. Ut fra den knappe tid som er tilgjengelig, foreslår vi

at myndighetene i så fall kontakter miljøer som har slike modeller tilgjengelig, f.eks.

Statistisk Sentralbyrå eller Asplan Analyse. Dersom man ønsker et rammeverk for å

gjennomføre en konsistent, men subjektiv, evaluering av alternativer ut fra ulike

kriterier, eventuelt med ulik vekt på de forskjellige kriterier (der vekting f.eks. foretas

av et ekspertpanel), kan flermålsanalyse være et hjelpemiddel. En slik tilnærming er

bl.a. benyttet i "Samlet plan for vassdrag".

I den grad man ønsker å vektlegge forhold som regionaløkonomi og sysselsetting ved

en gassallokeringsløsning fremfor en annen, understreker vi i rapporten sterkt at før

man velger den isolert sett dyreste gassallokeringsløsningen ut fra regionalpolitiske

målsettinger, må man spørre om det finnes bedre og billigere måter å nå de

regionaløkonomiske og sysselsettingsmessige mål man har sått seg.



3. SAMFUNNSØKONOMISK LØNNSOMHETSVURDERING

De aller fleste er enige om at ressursene til forretningsmessig virksomhet bør allokeres
ut f ra samfunnsøkomiske lønnsomhetskriterier. Men det er ikke slik at man, under
henvisning til samfunnsøkonomisk lønnsomhet, kan forsvare et hvilket som helst
næringspolitisk inngrep. Nærmere bestemt må to betingelser være oppfylt for at et
offentlig inngrep i den markedsmessige ressursdisponering skal kunne forsvares: (i)
det må være en påviselig svakhet i den ressursallokering markedet gir, og (ii) det må
ikke finnes andre praktisk gjennomførbare inngrep som retter opp svakheten på en
billigere måte. Disse betingelse kan virke uskyldige ved første øyekast. Allikevel
utelukker de en rekke næringspolitiske inngrep, og Norman og Wergeland (1978)
peker på at næringspolitiske rammer med dette utgangspunkt derfor bl.a. bør anta at
"distriktspolitiske mål ... søkes realisert ved distriktsspesifikke, snarere enn
bransjespesifikke, tiltak"(side 57).

Med dette som innledning og utgangspunkt, finner vi det naturlig å først rent generelt
presentere hva som ligger i begrepet samfunnsøkonomisk lønnsomhet og
samfunnsøkonomisk lønnsomhetsvurdering, først under en antagelse om perfekte
markeder. Deretter vil vi se på ulike former for markedsimperfeksjoner og hvilke
konsekvenser slike får for en samfunnsøkonomisk lønnsomhetsvurdering. Så vil vi
diskutere i hvilken grad disse forholdene er relevante for vurdering av
gassallokeringsløsninger. Endelig vil vi se på om og hvordan dette kan inkorporeres i
den analysen vi står overfor.

3.1 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet ved perfekte markeder

Målsettingen for økonomisk politikk deles gjerne i to hovedpunkter: (i) effektiv bruk
av samfunnets ressurser, og (ii) rettferdig inntektsfordeling, se f.eks. Sandmo (1978).
Begrepet ressurser er å forstå meget vidt som arbeidskraft, kapitalgjenstander,
naturressurser, råvarer osv., og kravet til effektiv ressursbruk eller effektiv
ressursallokering kan tolkes som at produksjonen av varer og tjenester skal skje til
lavest mulige kostnader og i best mulig overensstemmelse med forbrukernes ønsker. I
den økonomiske velferdsteori er dette kravet blitt nærmere presisert som følger: Vi har
en samfunnsøkonomisk effektiv ressursallokering når det ved alternativ bruk av
ressursene ikke er mulig å komme frem til en situasjon som foretrekkes av alle parter i
økonomien; dette kriteriet kalles Pareto-optimalitet. I velferdsteorien er det vist at
kravet til Pareto-optimalitet er tilfredsstilt i en frikonkurranselikevekt. Dette er et
teoretisk resultat som er grunnleggende for ideene om desentralisert styring.



I denne rammen vil et prosjekts samfunnsøkonomiske overskudd fremkomme som

verdien av prosjektets ytelser minus verdien av prosjektets innsatsfaktorer vurdert med

de korrekte samfunnsøkonomiske kalkulasjonspriser - også kalt optimale

skyggepriser. Korrekte kalkulasjonspriser er definert ved et sett av priser som gir

prosjektet et positivt samfunnsøkonomiske overskudd hvis og bare hvis

gjennomføringen av prosjektet fører til en bedre utnyttelse av samfunnets ressurser og

dermed høyere velferdsnivå for samfunnet som helhet.

Dersom vi forutsetter at myndighetene i en perfekt markedsøkonomi i likevekt har

perfekte muligheter til å omfordele inntekt, vil markedsprisene tilsvare de

samfunnsøkonomiske kalkulasjonspriser, og kan dermed benyttes for å vurdere et

eller annet tiltak (prosjekt) i denne økonomien. Dette fordi markedsprisene på en riktig

måte gjenspeiler hvilken verdi de ressurser (goder) som prosjektet frigjør får i

alternativ anvendelse, og hvilken verdi de ressursene (goder) som prosjektet legger

beslag på ville hatt i alternativ anvendelse. Hvis det er slik at prosjektet endrer

inntektsfordelingen på en ugunstig måte, kan myndighetene rette på dette ved å

omfordele inntekt. I en slik økonomi er det imidlertid liten grunn til at myndighetene

skulle ønske å være involvert i et prosjekt av denne typen. Dette fordi en privat aktør

ville ha gjennomført prosjektet hvis og bare hvis det var ønskelig fra samfunnets

synspunkt. En trenger derfor i slike tilfeller ingen samfunnsøkonomisk overprøving

av de prosjekter som blir realisert under markedskreftenes frie spill motivert ut fra

ønsket om størst mulig overskudd for den enkelte produsent - styringen kan med

andre ord desentraliseres.

I en perfekt økonomi er det altså ingen grunn til at myndighetene, f.eks ut fra

betraktninger om ringvirkninger, skulle gripe inn i den gassallokeringsløsning som

fremkom basert på de private selskapenes egne vurderinger. Ut fra dette blir

samfunnsøkonomisk prosjektvurdering mest interessant i de tilfeller hvor

markedsmekanismene alene ikke er i stand til å lede økonomien mot et

velferdsoptimum.

3.2 Ikke-perfekte markeder

I en virkelig markedsøkonomi er det flere årsaker til at markedsprisene ikke alltid

reflekterer samfunnsøkonomiske verdier. Hagen og Sandmo (1983) trekker frem

følgende forhold: (i) utøvelse av markedsmakt (ii) eksistens av eksternaliteter, (iii)

manglende markeder, (iv) skatter og avgifter, (v) offentlige inngrep og reguleringer,



og (vi) ikke-perfekte omfordelingsmuligheter. De tre første punktene på denne listen

faller inn under det som gjerne blir kalt markedssvikt i den forstand at seiv under

frikonkurranse og optimal inntektsfordeling vil ikke fri markedstilpasning lede

økonomien mot et velferdsoptimum. Hagen og Sandmo (1983) kaller punkt (iv) for

sentralt administrerte og markedsbestemte markedsimperfeksjoner, mens (v) sier at

produksjon og forbruk av visse goder ikke blir bestemt gjennom loven om tilbud og

etterspørsel slik at allokeringen må skje ved hjelp av andre mekanismen

Her skal vi se litt nærmere på de ulike punktene, og hvordan de kan tas hensyn til i en

samfunnsøkonomisk prosjektvurdering.

3.2.1 Markedsmakt

Hvis det finnes aktører i økonomien som har markedsmakt og som kan influere på

markedsprisene, enten gjennom sin dominerende markedsposisjon eller at

gjennomføringen av prosjektet vil påvirke markedsprisene, vil ikke lenger disse

markedsprisene reflektere den samfunnsøkonomiske verdien av de produktive

ressurser som bindes opp i produksjonen. Vi vil ta for oss disse to tilfellene separat.

Prosjektstørrelse
Dersom vi betrakter et prosjekt som er så stort at markedsprisene endres som en følge

av gjennomføringen av prosjektet, og en privat aktør skulle stå for beslutningen om

gjennomføring eller ikke, vil ikke lenger forutsetningene for en perfekt

markedsøkonomi være oppfylt. Grunnen er at denne aktøren i så tilfelle ville være i

stand til å påvirke markedsprisene, og vil ta en avgjørelse som vrir prisene i en retning

som favoriserer denne aktøren. Dette skaper et avvik mellom bedriftsøkonomisk og

samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Når myndighetene skal vurdere et slikt stort og

udelelig prosjekt bør de ikke lenger nødvendigvis velge det prosjektet hvor

overskuddet fra markedstransaksjonen er størst mulig. Årsaken til dette er at de

endrede priser som prosjektet fører til, har positive eller negative konsekvenser for

andre aktører i økonomien. Slike konsekvenser av endrede priser tas hensyn til ved

hjelp av konsumentoverskudds-begrepet. For prosjekt av denne typen vil

myndighetene sitte igjen med et overskudd (eller underskudd) fra prosjektets

markedstransaksjoner, mens andre aktører i økonomien vil vinne eller tape på grunn

av de endrede prisene. Dersom myndighetene har perfekte muligheter til å omfordele

inntekt, kan man ganske enkelt addere det de enkelte grupper vinner eller taper. Hvis

vinnerne kan kompensere taperne, er det gjennom omfordeling mulig å skape en

situasjon etter kompensasjon hvor noen individer vinner uten at andre taper (dvs. en

Pareto-forbedring). Dette er grunnlaget for kompensasjonskriteriet (Kaldor-Hicks-
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kriteriet). I virkeligheten kan ikke myndighetene ilegge rettferdige skatter som hver

aktør ikke kan påvirke gjennom sine handlinger. Derfor bør kompensajonskriteriet

strengt tatt heller ikke anvendes. Det kan allikevel brakes som et mål på om et prosjekt

i en viss forstand øker totalproduksjonen i samfunnet. Så for å oppsummere kan vi si

at kompensasjonskriteriet er ubrukbart ved prosjekter som tar sikte på å omfordele

inntekt, mens det er nyttig for prosjekter som tar sikte på å utnytte samfunnets

ressurser på en bedre måte.

Monopol
Prisvridninger kan også ha sin årsak i markedsbestemte forhold, og her tenker vi først

og fremst på monopoliserte markeder. Når selgeren kan påvirke markedsprisen

gjennom de kvanta som tilbys, kan selgeren oppnå en høyere pris og et større

overskudd ved å begrense tilbudet. Dersom vi tenker oss at vi har monopol på

selgersiden og prisfast kvantumstilpasning på kjøpersiden, vil en markedslikevekt

være karakterisert ved at prisen er høyere enn grenseinntekten som igjen er lik

grensekostnaden i produksjonen. På denne måten vil en (i fråvær av eksterne

virkninger) få at marginal betalingsvilje er høyere enn de samfunnsmessige

alternativkostnadene i likevekt. Siden kjøper stilles overfor en pris som er høyere enn

grensekostnaden i produksjonen, virker dette allokeringsmessig på samme måten som

en administrert prisvridning. Differansen mellom markedspris og grensekostnad

uttrykker det samfunnsøkonomiske tapet på marginen som følge av den

monopolistiske begrensningen av tilbudet.

Spørsmålet blir nå om et offentlig prosjekt som benytter innsatsfaktorer fra en

innenlandsk monopolist skal verdsette innsatsfaktorene til markedspris (som måler

verdien for konsumentene), eller til marginale produksjonskostnader?

Svaret avhenger av hvilken virkning det offentlige innkjøpet har på markedet. Hvis

produksjonen av innsatsfaktoren er forven tet å øke med eksakt den mengde som

forbrukes i prosjektet, er den samfunnsøkonomiske alternativkostnaden verdien av de

ressursene som benyttes i den ekstra produksjonen - de marginale

produksjonskostnadene. På den annen side, hvis ikke produksjonen øker går det

offentlige innkjøpet på bekostning av de private konsumenter - som verdsetter faktoren

ved etterspørselsprisen. Hvis det er forventet at det er en kombinasjon av disse to

tilfellene som skjer, er det et vektet snitt av pris og marginalkostnad som er det rette å

benytte.

I Sandmo, m. fl. (1992) rendyrkes denne problemstillingen ved å se på sement til

offentlig byggevirksomhet, og en likevekt i sementmarkedet der det innenlandske



monopolet setter en pris som maksimerer monopolets overskudd. Alle som vil får

kjøpe sement til denne prisen. Denne situasjonen er illustrert i figur 1 under.

Pris/kostnad Pris/kostnad

MC

Kvantum

Figur 1 Monopolistisk prising

I figurene står MC-kurven for grensekostnadskurven for produksjon av sement i det

innenlandske monopolet, dvs. den bedriftsøkonomiske merkostnaden ved å produsere

sement. Vi kan her gå ut fra at det ikke er noen eksterne virkninger knyttet til

produksjonen, og at det er sammenfall mellom de bedriftsøkonomiske og de

samfunnsøkonomiske produksjonskostnadene for sement. D står for

etterspørselskurven for sement før det offentliges egen etterspørsel til

byggevirksomheten er regnet med. MR-kurven står for monopolets

grenseinntektskurve, dvs. merinntekten ved å seige sement. Maksimalt overskudd i

sementmonopolet fås ved det kvantum som gir MR=MC, og monopolprisen blir som

vi ser i grafen til venstre lik pm.

Grafen til høyre i figur 1 fokuserer på tilfellet der det offentlige planlegger et

byggeprosjekt. Dette prosjektet kan f.eks. være en eller flere betongplattformer i

Nordsjøen, knyttet til en gitt gassallokeringsløsning. Vi antar at dette prosjektet

nødvendiggjør en innsats på AK sekker sement, dvs. differansen mellom K° og K1*.

E° og MR0 står for etterspørsels- og grenseinntektskurven i monopolet før økningen i

det offentliges etterspørsel. Vi returnerer til det spørsmålet som vi forsåvidt allerede

har svart på over, nemlig hva blir den samfunnsøkonomiske kostnaden for denne

ressursinnsatsen?

Dersom E1 og MR1 er de tilsvarende kurver etter at det offentliges etterspørsel er økt
med AK, vil ny markedspris blir pl

m. Privat forbruk reduseres til K1, mens
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produksjonen øker til K1*. De samfunnsøkonomiske kostnadene ved
produksjonsøkningen er det skraverte arealet under MC-kurven fra K° til K1*. Den
samfunnsøkonomiske kostnaden ved den fortrengte private etterspørselen, blir det
prikkete arealet under den opprinnelige etterspørselskurven D° fra K° til K1. Den
samfunnsøkonomiske kostnaden for sementen som det offentlige legger beslag på, blir
i dette tilfellet summen av disse to skraverte arealene i figuren. Som vi ser er dette
større enn kostnaden vurdert til produsentpris, AK* pl

m, som en privat utbygger måtte

ha forholdt seg til. Den privatøkonomiske kostnaden er lavere enn den
samfunnsøkonomiske.

3.2.2 Eksterne virkninger

En annen grunn til at bedriftsøkonomiske lønnsomhetsberegninger ikke fanger opp
alle relevante samfunnsøkonomiske virkninger har vi dersom markedsprisene ikke
reflekterer samfunnsøkonomiske nytte- og kostnadsforhold på grunn av eksterne
virkninger i forbruk og produksjon. Eksterne virkninger betyr altså at seiv om det
eksisterer et frikonkurransemarked for en vare, så reflekterer ikke markedsprisen den
korrekte samfunnsøkonomiske verdi av varen, eller at kostnadene for bedriften ikke
samsvarer med de reelle samfunnsøkonomiske ressursoppofringer. Slike eksterne
virkninger kan være både positive og negative.

I figur 2 under er det fremstilt to grafer, en for positive eksterne virkninger (venstre)
og en for negative eksterne virkninger (høyre). Samfunnsøkonomisk og
privatøkonomisk marginal nytte er gitt ved linjene MSN og MPN respektivt, mens
samfunnsøkonomisk og privatøkonomisk marginal kostnad er gitt ved MSK og MPK.
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MPK=MSK

MPN=D'MSN SN=*MPN=D

Kp Ko K/periode

Figur 2 Eksterne virkninger - positive og negative

K o
K/periode

Linjen for marginal privat nytte er lik etterspørselskurven (D) for vedkommende gode.

Som vi ser vil vi ved positive eksterne virkninger få en produksjon som er mindre enn

den samfunnsøkonomisk optimale (Kp < KQ) mens vi i det motsatte fall vil få en

produksjon som er større enn den optimale (Kp >

Som eksempel på negative eksterne virkninger er det nærliggende å tenke på

forurensninger og miljøødeleggelser. Positive eksterne virkninger kan være knyttet til

et veiprosjekt som fører til avlastning av andre trafikkårer, og som åpenbart har en

samfunnsøkonomisk verdi, men som ikke kommer til uttrykk gjennom betalingsviljen

til brukerne av den nye veien.

Hvis bedriften ikke konfronteres med de kostnader som de negative eksterne

virkningene påfører andre, er den økonomiske realiteten i dette at bedriften blir

subsidiert med et beløp svarende til de miljøkostnadene som den forårsaker. På samme

måte vil manglende kompensasjon for de positive eksterne virkningene kunne

oppfattes som en ekstra beskatning.

3.2.3 Manglende markeder

Hvis markeder mangier vil det selvsagt heller ikke være noen markedspris. Det er flere

årsaker til at markeder mangier. Ofte har manglende markeder sammenheng med

eksterne virkninger og fellesgoder. F.eks. er det ikke åpenbart hvordan man skulle

kunne klare å organisere et marked for fråvær av luftforurensning eller et marked for

forsvar.
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Hvis markedsprisene ikke svarer til samfunnsøkonomiske verdier, eller ikke finnes,

må man i en samfunnsøkonomisk lønnsomhetskalkyle finne frem til kalkulasjonspriser

som på en bedre måte gir uttrykk for den alternative verdien av de ressurser som

frigjøres eller legges beslag på. En velkjent metode som kan anvendes i denne

sammenheng er en såkalt betalingsvillighetsundersøkelse.

3.2.4 Skatter og avgifter

Hvis en innsatsfaktor er underlagt en salgsavgift, vil prisen som mottas av

produsenten av faktoren være mindre enn prisen som betales av kunden, siden enn

viss andel av kjøpesummen går til skattemyndightene. Dette er illustrert i figur 3 for en

situasjon med en omsetningsavgift (venstre graf) og en situasjon med

arbeidsgiveravgift (høyre graf).

Arbeid
I

Figur 3 Virkning av avgifter

I tilfellet med en omsetningsavgift vil den pris som kunden betaler være gitt ved pk,

mens produsenten kun mottar pP. Vi ser at dette resulterer i et omsatt kvantum lik K°.

Differansen er tpP, der t er skattesatsen. Ved en arbeidsgiveravgift mottar

lønnsmottakeren lønnen w1, mens arbeidsgiveren betaler wa. Differansen er igjen twa,

der t er skattesatsen i dette tilfellet

Når et offentlig prosjekt benytter en innsatsfaktor som er underlagt en avgift som i

dette tilfellet, skal da konsument eller produsentpris legges til grunn? Private aktører

vil betrakte skatter og avgifter som en privatøkonomisk utgift, og vil derfor legge pris

inklusive skatt til grunn for beregning av privatøkonomisk kostnad. Men fra
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samfunnets synspunkt kan ikke skatten i seg seiv være en kostnad da dette er en

inntektsoverføring fra skatteyteren til det offentlige.

Det grunnleggende prinsipp i kost-nytte analyse er her det samme som i tilfellet med

monopol. Hvis produksjonen forventes å ekspandere, så er det produsentens

tilbudspris som er korrekt å legge til grunn. Hvis produksjonen forventes å forbli

konstant, så er det konsumentprisen som skal benyttes. For en kombinasjon av

responser, kan et vektet gjennomsnitt være påkrevet. Det samme er tilfelle med en

arbeidsgiveravgift. Dersom arbeidskraften til det offentlige prosjektet skaffes til veie

gjennom redusert sysselsetting i privat sektor vil det være riktig å legge brutto pris til

grunn da denne i et perfekt arbeidsmarked vil reflektere verdien av det resulterende

produksjonsbortfallet i privat sektor. Den arbeidskraft som fremkommer gjennom økt

sysselsetting, må bli å verdsette etter nettolønn fordi dette viser markedsverdien av den

fritiden som går tapt.

3.2.5 Regulerte priser

Hvis markedsprisen er regulert (f.eks. gjennom forhandlinger eller ved inngripen fra

det offentlige), vil markedet vanligvis ikke klareres, og det oppstår et avvik mellom

den verdi som kjøper tillegger varen, og den verdi selger tillegger varen. Noen priser

(goder) blir ansett som så viktige at myndighetene ikke tillater at de blir bestemt

gjennom tilbud og etterspørsel, men blir fastsatt sentralt på et nivå som er forskjellig

fra likevektsprisen. Derved oppstår overskuddsetterspørsel eller -tilbud. Spesielt på

arbeidsmarkedet er denne type reguleringer viktige.

Permanent arbeidsledighet kan ses på som et resultat av lønnsrigiditet i

arbeidsmarkedet. Dette kan skyldes minstelønnsordninger og "solidarisk

lønnspolitikk" eller andre forhold som gjør at det lokale lønnsnivået ikke er relatert til

tilbuds- og etterspørselsforhold i det lokale arbeidsmarkedet. Figur 4 illustrerer

effekten av dette.
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Lønn (w)

Lo L* Arbeid

Figur 4 Virkning av minstelønnsordninger

Etterspørselen etter arbeidskraft er gitt ved E, mens t i lbudet e r gitt ved linjen T. Den

sentralt fastlagte minstelønnen er gitt ved w°, som gir en etterspørsel etter arbeidskraft

lik L° . Til denne minstelønnen er imidlertid tilbudet av arbeidskraft lik L*, slik at vi får

en arbeidsledighet lik differansen mellom L* og L°. Hvis vi tar den lønn som

arbeidsløse vil være villig til å arbeide for som et uttrykk for arbeidskraftens verdi i

den beste alternative anvendelsen (alternativkostnaden), vil den lønn som bedriften

betaler, være høyere enn hva det koster samfunnet å bruke arbeidskraften. Hvis

arbeid skr af ten i et bestemt område ikke har alternativ anvendelse, vil

alternativkostnaden være lik arbeidernes marginale verdsetting av fritid.

La oss så anta at en gitt gassallokeringsløsning medfører en endring i

sysselsettingsnivået i området lik AL. Dette er illustrert i figuren under, og impliserer

at etterspørselskurven for arbeidskraft flyttes fra E° til E1.

Lønn (w) Lønn (w)

Figur 5 Virkning av etterspørselsøkning
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Dersom vi først ser på tilfellet der denne etterspørselsøkningen ikke medfører en
endring i markedslønnen (minimumslønnsbegrensningen er fortsatt effektiv), vil
sysselsettingen utenom prosjektet bli upåvirket (se graf til venstre). Det nye
sysselsettingsnivået vil dermed bli L1, og ledigheten blir redusert med AL.
Allokeringsløsningens arbeidskraftbehov vil bli dekket gjennom økt sysselsetting uten
konsekvenser for privat etterspørsel etter arbeidskraft for øvrig. De
samfunnsøkonomiske kostnadene ved denne økte sysselsettingen er det skraverte
området under tilbudskurven fra L° til IA Den privatøkonomiske kostnaden ved å
beskjeftige AL arbeidere i prosjektet blir w°AL, dvs. lønnsutbetalingen for den økte
sysselsettingen. Vi ser at den er klart høyere enn den samfunnsøkonomiske
kostnaden. I det spesielle tilfellet at prosjektet sysselsetter arbeidskraft som ikke har
alternativ beskjeftigelse, og som ikke føler en reduksjon i sin fritid som noe
økonomisk offer, vil den samfunnsøkonomiske alternativkostnaden ved økt
sysselsetting være lik null. Dersom vi betrakter den gitte gassallokeringsløsningen
som et offentlig prosjekt, vil den økte sysselsettingen selvfølgelig medføre økte
offentlige utbetalinger. Samfunnsøkonomisk er dette imidlertid å oppfatte som en ren
inntektsoverføring fra det offentlige til de ledige arbeidere som blir sysselsatt gjennom
prosjektet.

Dersom vi antar at etterspørselen etter arbeidskraft knyttet til prosjektet, AL, er så høy
at likevektslønnen øker til wHgraf til høyre), vil dette føre til at annen bruk av
arbeidskraft går noe ned. De samfunnsøkonomiske kostnadene for bruk av
arbeidskraft som trekkes bort fra privat anvendelse, vil være det rett-skraverte området
under etterspørselskurven E° målt fra det opprinnelig sysselsettingsnivået L° til det
nye sysselsettingsnivået LXP i privat sektor. Kostnaden ved økt sysselsetting vil være
arealet under tilbudskurven fra L° til L1. Også i dette tilfellet vil de
samfunnsøkonomiske kostnadene ved bruk av arbeidskraft være lavere enn de
bedriftsøkonomiske.

3.3 Avkastningskrav

Det er vel knapt noe annet tema som har blitt diskutert så mye innenfor økonomisk
investeringsanalyse som hvilket avkastningskrav som skal legges til grunn.
Sammenlignet med andre priser kommer kalkulasjonssrenten i en særstilling ved at
valg av rente vil berøre fremtidige generasjoners økonomiske stilling gjennom
virkningen av investeringsprosjekters lønnsomhet. I den økonomisk politiske debatt
har det da vært en tendens til å betrakte diskonteringsrenten som en spesielt viktig
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faktor ved offentlige prosjektvurderinger eller investeringsprosjekter i Nordsjøen. Det

ligger imidlertid klart utenfor rammen til dette prosjektet å ta opp dette spørsmålet i

større bredde. Utgangspunktet for analyse er vel også gitt, seiv om det er, og har vært

oppe til diskusjon i NOE, se f.eks.Johnsen (1991). Men ettersom temaet her er

samfunnsøkonomisk lønnsomhetsvurdering av ringvirkninger, og hvilke

konsekvenser ulike former for markedsimperfeksjoner får for en slik vurdering, kan

det være hensiktsmessig å rekapitulere diskusjonen noe.

I dag synes det å være etablert en slags consensus basert på kunnskap fra bl.a.

Kapitalverdimodellen (CAPM - Capital Asset Prising Model, se f.eks. Copeland og

Weston (1988)), om at risikofri alternativavkastning kun skal risikojusteres med

systematisk risiko, dvs. den risiko som ikke kan diversifiseres vekk.

I den teoretiske litteraturen er det to hovedretninger som har vært dominerende m.h.t.

diskonteringsrente og risiko. Den ene retningen er at offentlige prosjekter ikke skal

vurderes på samme måte som de ville blitt av en enkelt person eller en liten gruppe

personer hvis disse skulle bære ansvaret for prosjektene, se f.eks. Arrow og Lind

(1970). Ved vurdering av offentlige prosjekter bør en beregne nåverdien av de

"forventede" resultater (forventningsverdien), og diskonteringsrenten skal ikke

justeres for usikkerhet. Den usikkerhet som er forbundet med et enkelt prosjekt, blir

nemlig spredt på svært mange personer. Ulempen som det enkelte individ skulle føle

på grunn av usikkerhet blir da tilnærmet lik null. Det er den samme tankegang som

ligger bak når Johansen (1977) skriver at:

"Risikoen ved prosjekter vil kunne fortone seg helt forskjellig fra et
samfunnsøkonomisk synspunkt og et foretaksøkonomisk synspunkt, bl.a.
fordi et prosjekt far samfunnsøkonomisk synspunkt kan inngå i en større
gruppe av prosjekter hvor risikoen for en stor del utjevnes, mens risikoen for
et enkelt foretak som ansvarlig for det samme prosjektet vil fortone seg som
uakseptabelt stor. Forsikringsordninger vil til en viss grad bidra til å jevne ut
denne diskrepanse, men det er langt fra alle typer av risiko en kan forsikre seg
mot."(side 45).

Den andre hovedretningen er at ved vurdering av offentlige investeringsprosjekt skal

diskonteringsrenten svare til det avkastningskrav som den private sektor stiller til

investeringsprosjekter med samme grad av usikkerhet (f.eks. representert ved Sandmo

(1972) og Lind (1982)). Et eksempel på hvordan privat sektor vurderer risiko kan vi

finne i aksjemarkedet, der risikomarginen kan utledes direkte fra markedsdata. Et

prosjekt vil for samfunnet som helhet være beheftet med samme grad av usikkerhet

uansett om det gjennomføres i privat eller offentlig regi.
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Vi finner ingen støtte i nyere teoretiske litteratur for å se helt bort fra risiko ved en

samfunnsøkonomisk analyse av betydelige investeringer i Nordsjøen (se f.eks.

Bøhren og Ekern (1985), Adelman (1986) og Lund (1989)). I en perfekt

markedssammenheng er det vanlig å gå ut fra at investors krever kompensasjon for å

påta seg systematisk risiko, dvs. den risiko som ikke kan diversifiseres vekk.

Prosjektspesifikk risiko kan for et stort selskap diversifiseres vekk, og skal som sådan

ikke tas hensyn til. Det samme gjelder for offentlige investeringer. Og så var det den

virkelige verden. Det er en rekke forhold som kan bidra til avvik fra paradigmet om det

perfekte marked: Transaksjonskostnader og informasjonsasymmetrier fører til ikke-

komplette markeder for tilstandsavhengige krav, og til porteføljer som ikke er perfekt

di versifiserte. Konkurskostnader gjør at investorer og selskaper allikevel ser

prosjektspesifikk som en determinant i å bestemme markedsverdi. Og endelig, seiv om

kapitalmarkedene var effisiente, vil skille mellom eierskap og kontroll kunne føre til

risiko-avers adferd i selskapene.

Så i en virkelig markedsøkonomi vil altså flere forhold kunne føre til avvik mellom en

samfunnsøkonomisk og en bedriftsøkonomisk lønnsomhetsvurdering ut fra det

avkastningskrav som benyttes. Seiv om Leif Johansen ikke var helt på linje med

dagens tenking på dette området, var han faktisk inne på at forhold som nevnt over

kunne skape avvik, i det han skriver at: "En kan se diskrepanser her delvis som utslag

av manglende markeder"(side 45). Og han er også klar mht. at slike forhold ikke skal

virke inn på "hva en samfunnsøkonomisk kalkyle bør gjøre"(side 43).

Med det avsluttes denne diskusjonen. Det er naturlig at den kalkulasjonsrente som

anbefales av Finansdepartementet benyttes i en eventull analyse av ringvirkninger,

eventuelt kombinert med en sensitivitetsanalyse (± 1%, ±2%).}

3.4 Tilnærmingsmåte i andre ringvirkningsanalyser

Vi har ikke hatt ambisjoner om å gjennomføre en omfattende gjennomgang av alle de

samfunnsøkonomiske varianter av kost/nytte analyser som er gjort i tilknytning til

petroleumsvirksomheten. Etter en kort gjennomgang sitter vi igjen med et inntrykk av

at de fleste analyser kun har hatt som målsetting å kvantifisere de regionale nærings-

og sysselsettingsmessige virkninger av olje- og gassaktivitet. Eksempler i denne

1 Dersom den kalkulasjonsrente!) som benyttes innebolder en justering for risiko, kan vi for
ordens skyld gjøre oppmerksom på at et konstant risikotillegg ikke er beit uproblematisk ved
langsiktige investeringsprosjekter siden det forutsettes at kontantstrømsrisikoen er eksponensielt
økende, se f.eks. Johnsen (1985), side 38.
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kategorien Andersen og Aanesen (1993), Westeren (1988), Asplan 0988), og

Mariussen (1987). I den første referansen beregnes sysselsettingseffekten knyttet til

leteaktivitet i nord-områdene ved hjelp av an kryssløpsmodell for Nord-Norsk

økonomi. Modellgrunnlaget i Westeren (1988) fremgår ikke klart, men også her

beregnes produksjonsverdier og sysselsetting i årsverk for ulike produksjonssektorer

knyttet til en eventuell ilandføring av olje/gass i Ytre Namdal. Om sysselsetting står det

i denne rapporten at:

"Utvinningen av olje og gass fira Haltenbanken vil påvirke sysselsettingen i
Midt-Norge. Det vil bli etablert nye arbeidsplaser i direkte tilknytning til
virksomheten og ringvirkningene av økt aktivitet vil gi indirekte
sysselsettingseffekt for levering av varer og tjenester."

Og om regionale virkninger pekes det som et eksempel på at utnyttelse av spillvarme

fra et gasskraftverk kan benyttes av akvakultur og "vannland". I Asplan (1988)

studeres endringer i arbeidsmarkedet, og hvilke konsekvenser dette har for

befolkningen i fylke og utbyggingsregion, som en følge av petroleumsvirksomhet

utenfor Troms og Finnmark. Til støtte for beregningene benyttes et modellapparat

(Asplans Planleggings- og Prognosesystem - A.P.P.) der hovedmodellen er en

dynamisk kryssløpsmodell som beregner virkningene på arbeidsmarkedet. Denne er

basert på fylkesfordelt nasjonalregnskap og gir prognoser for sysselsetting og

bruttoproduksjon for hvert fylke fordelt på 20 produksjonssektorer. Mariussen (1987)

ser på mulighetene for lokale leveranser ved alternative scenarier for

petroleumsvirksomhet utenfor Troms og Finnmark. Drøftingen baserer såvidt vi kan

se ikke på et spesielt modellapparat, men på innhenting og bearbeiding av data

innhentet bl.a. gjennom intevjuer og eksterne kilder.

Det synes som om det finnes relativt få arbeider der en har søkt å foreta en kobling

mellom nærings- og sysselsettingsmessige virkninger av olje- og gassaktivitet og

f.eks. alternativ lokalisering av aktiviteten i et faglig fundert kost/nytte opplegg. Et

unntak er imidlertid Asheim, m. fl. (1987), der det presenteres en metode for å

verdsette samfunnsøkonomiske virkninger av at en driftsorganisasjon etableres i en

region fremfor en annen. Blant virkninger skilles det mellom:

• sysselsettingsvirkninger og

• vare- og tjenestekjøp.

For arbeidskraftbehovet i en driftsorganisasjon skilles det mellom:

• internt rekruttert,



19

• nasjonalt rekruttert, og

• lokalt rekruttert arbeidskraft.

For vare- og tjenestekjøp skilles det mellom:

• lokalproduserte varer og tjenester og

• nasjonal-Axtenlandsproduserte varer og tjenester.

Forfatterne foreslår at man verdsetter sysselsettingsvirkningene ved å innføre en

stram hetsin dika tor for arbeidsmarkedet. Denne indikatoren beregnes regionalt, dvs.

for hver alternativ lokalisering av driftsorganisasjonen, og over tid. Dersom

arbeidsmarkedet er stramt i en region, vil denne stramhetsindikatoren føre til en

oppjustering av kalkulasjonslønnen, mens det motsatte skjer ved arbeidsledighet.

4. RINGVIRKNINGER

Petroleumssektoren har i løpet av de siste tjue årene vokst til å bli en av norsk

økonomis største sektorer på mange områder. I den økonomiske debatten omkring

betydningen av petroleumssektoren for norsk økonomi har en ofte fokusert ensidig på

bruken av petroleumsinntektene. Dette gir selvfølgelig et altfor ensidig bilde av

sektorens betydning for norsk økonomi. I drøftingen av virkninger av

petroleumsvirksomheten skilles det gjerne mellom direkte og indirekte virkninger av

petroleumssektoren. Med direkte virkninger menes det de umiddelbare

etterspørselsvirkninger som oppstår når sektoren etterspør arbeidskraft til sin egen

produksjon, varer og tjenesteinnsats i produksjonen og investeringsvarer for å bygge

opp realkapital i sektoren. Når så varer og tjenester produseres i andre sektorer for å

tilfredsstille etterpørselen i petroleumssektoren, oppstår de indirekte virkninger ved at

disse sektorene også må øke sin etterspørsel etter arbeidskraft og varer og tjenester til

ulike formål. Dette gir opphav til ytterligere etterspørselsimpulser osv. Disse indirekte

virkningene vil være det som tradisjonelt omtales som kryssløpsvirkninger i en

"dynamisk" kryssløpsmodell (se f.eks. Schofield (1987) eller Andersen og Aanesen

(1993) for en regional anvendelse).

I det følgende vil vi skissere rammeverket for å kunne identifisere, kvantifisere og

verdsette virkninger. Vi tar for oss en inndeling i ringvirkningsnivåer, der vi så foretar

en inndeling i ulike konsekvenskategorier og interessenter. Vi snevrer inn fokus til

region. Basert på dette rammeverket vil vi så grovt identifisere og foreslå en
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pragmatisk metode for å kvantifisere sysselsettingsmessige og regionaløkonomiske

virkninger knyttet til de ulike leveringsløsninger.

4.1 Metodikk for evaluering av ring virkninger

Vi drøftet i forrige kapittel ulike forhold som kan skape avvik mellom en

foretaksøkonomisk og en samfunns-og realøkonomisk vurdering av alternative

gassallokeringsløsninger, deriblant eksternaliteter, manglende markeder, osv. Siden

utgangspunktet for dette studiet er å drøfte hvorvidt, og evt. hvordan, ringvirkninger

knyttet til sysselsetting og regionale forhold (herunder regionalt næringsliv) skal

tillegges vekt i en samfunns-og realøkonomisk vurdering av alternative

gassallokeringsløsninger, vil vi her først konsentrere diskusjonen om punktet

hvorvidt. for så å komme inn på hvordan. før vi går over på å identifisere virkninger.

4.1.1 Skal vi trekke inn ringvirkninger?

I økonomisk-politiske diskusjoner om forskjellige prosjekter påpekes det gjerne som

en fordel ved et prosjekt at det skaper arbeidsplasser og gir økonomiske ringvirkninger

for distriktet. Spørsmålet om dette er relevant ved en evaluering av alternative

gassallokeringsløsninger er da også tema for dette arbeidet. I denne drøftingen kan det

være hensiktsmessig å benytte seg av Leif Johansen igjen, som åpenbart ikke er særlig

velvillig innstilt til denne måten å vurdere prosjekter på. Han skiver at:

"...normalt skal det at det "skapes arbeidsplasser" ikke komme inn som en
posit iv t i l leggskomponent ved samfunnsøkonomiske
lønnsomhetsbetraktnigner sammenliknet med en foretaksøkonomisk
lønnsomhetsbetraktning."(Johansen (1977), side 47).

Grunnen til dette er selvfølgelig at det ofte er slik at arbeidskraft for ett formål

innebærer at en trekker ressurser bort fra annen virksomhet, og at kostnadene til

arbeidskraft følgelig skal teile med som kostnader også ved en normal

lønnsomhetsbetraktning.

I tillegg til arbeidsplassaspektet, sies ofte noe tilsvarende om de såkalte ringvirkninger,

som også ofte trekkes inn i diskusjonen om forskjellige prosjekter. Det en vanligvis

har i tankene er at gjennomføring av et prosjekt har stimulerende virkning på andre

økonomiske aktiviteter, f.eks. ved at det oppstår behov for leveranser, utbygging av

kommunikasjer, osv.. Også til dette er Johansen skeptisk, i det han skriver at:
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"Ved å trekke inn slike ringvirkninger kan en få nær sagt et hvilket som helst
prosjekt til å se samfunnsøkonomisk lønnsomt ut."(side 48).

Johansen peker på at også på dette området må en være presis mhp. hva alternativene

er. Imidlertid åpner han for en mulighet til å trekke inn slike forhold i en analyse,

dersom prosjektet gjennomføres i områder med sysselsettingsproblemer.

Konvensjonell tenking på dette området er representert ved følgende: Siden det å

ansette en arbeidsledig ikke senker produksjonen ellers i økonomien, vil ikke

lønnsutbetalingene representere alternativkostnaden. Det som oppgis når arbeideren

ansettes er den fritid som vedkommende konsumerte. Verdien av denne fritiden er

antagelig lav dersom vedkommende var ufrivillig arbeidsledig. Denne vanlige

betraktningsmåte for sysselsetingsskapende (offentlige) prosjekter belyses også av

følgende sitat fra Musgrave og Musgrave (1973):

"... employment effects of particular projects become relevant to benefit
evaluation if alternative policies to deal with unemployment are not available.
The resulting gain in employment is then an additional benefit, or the
opportunity cost of labor is zero" (side 161).

Dette velkjente partielle likevekts-synet, og som finnes i de fleste lærebøker, har vi

tidligere illustrert i figur 4, der lønnen w° er sått over det markedsklarerende nivå. Det

er åpenbart at all arbeidskraft sysselsatt i et marginalt prosjekt kan betraktes som om

den kom fra den arbeidsledige gruppen. Derfor skal man knytte en positiv skyggepris

på den sysselsatte arbeidskraft bare i den grad at husholdningen knytter en kostnad til

ytterligere sysselsetting. Gitt dette partielle likevekts-syn er det ikke så overraskende at

empiriske studier ofte inkluderer multiplikator-effekter. Tanken bak dette er at

inntekten som tidligere arbeidsledige får som en følge av sysselsetting på prosjektet

anvendes til kjøp av varer og tjenester, og initierer den multiplikatorprosess som er

velkjent fra lærebøker i Keynesiansk makroøkonomi.

I tilknytning til vår problemstilling, som går på vurdering av lokalisering opp til en

region i forhold til en annen, peker imidlertid Asheim, m. fl. (1987) på at en justering

av kalkulasjonslønnen bare blir aktuell dersom nivået på ledigheten er forskjellig i de

alternative regioner. I figuren under er arbeidsledighet i prosent av arbeidsstyrken vist

for utvlagte fylker. Som vi ser er det relativt store regionale variasjoner, der Rogaland

ligger forholdsvis lavt, mens fylkene i Midt-Norge ligger relativt høyt.
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Ledig het i % av arbeidsstyrken

Figur 6 Arbeidsledige i % av arbeidsstyrken for utvalgte fylker.
Kilde: Pressemelding Arbeidsdirektoratet, 27. januar 1994.

Videre peker Eika (1993) i en kontrafaktisk analyse på at arbeidsledigheten

gjennomgående ville ha ligget 0,5 prosentpoeng lavere gjennom hele perioden 1988 til

1991, dersom de påløpte oljeinvesteringene hadde holdt seg på det relativt høye 1986-

nivået. Slikt sett skulle altså forholdene ligge tilrette for en justering av

kalkulasjonslønnen. Men kunnskap fra nyere teori skaper problemer: Nettopp

ulikevekt i arbeidsmarkedet har vært fokus for interessen innenfor kost-nytte analyse

på 70- og 80-tallet2, og et viktig resultat her er at den partielle likevekts-betraktning3

av ulikevekt som ofte har blitt benyttet i samfunnsøkonomisk prosjektanalyse, og

som, f.eks. ved arbeidsledighetsproblemer antar at arbeidsressursene knyttet til et

prosjekt trekkes fra en gruppen av arbeidsledige, kan være svært misvisende.

Et sentralt resultat er at økonomiens adferd er kritisk avhengig av hvilke markeder som

opplever overskuddsetterspørsel, og hvilke som opplever overskuddstilbud. Når vi

diskuterer arbeidsledighet, dvs. overskuddstilbud av arbeidskraft, skilles det således

ofte mellom to ulikevektsregimer; Keynesiansk ledighet, og klassisk ledighet. I det

første tilfellet er bedriftene begrenset i å seige alt de ønsker i varemarkedene;

arbeidsledighet oppstår pga. denne begrensningen. Ved klassisk ledighet er det

overskuddstilbud i arbeidsmarkedet f.eks. pga. for høye reallønninger (av en eller

annen grunn).

Det blir dermed viktig å vite om den sentrale markedsimperfeksjon som forårsaker

arbeidsledighet ligger i arbeidsmarkedet eller varemarkedet, eller en interaksjon

mellom disse, for å kunne avgjøre hvilken vekt en skal legge på sysselsettingsmessige

2 Barro og Grossman (1971)) regnes for å være initierende for mye av dette arbeidet.
3 Walras-likevekt.
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ringvirkninger knyttet til en gitt allokeringsløsning. Gal virkemiddelbruk kan gjøre

vondt værre. Bl.a. peker Johansson og Lofgren (1987) på at det det kan eksistere

utskyvingseffekter som betyr at seiv om man antar at den individuelle tilbudspris for

arbeidskraft er null, kan den totale reelle alternativkostnad for sysselsetting i offentlig

sektor overstige lønnssatsen. For eksempel, hvis total sysselsetting synker, kan dette

implisere at lønnsomhet beregnet ved produsentpriser (den generelle likevektsregel)

ikke er tilstrekkelig for å sikre at prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt, mens

den ukorrekte partielle likevektsregel ikke engang krever lønnsomhet målt ved

produsentpriser.

Johansson og Løfgren viser at det intertemporale aspekt også kan være viktig:

"Under rational expectations a public project planned for a future full
employment situation may inflict extra social costs today, through a lower
future price which induces a lower private investment activity today, causing
a decrease in today's employment." (side 38).

Videre peker Holden (1994) på betydningen av å fokusere på strukturelle forhold i

arbeidsmarkedet for å redusere likevektsledigheten. Med strukturelle forhold mener

Holden bl.a. system for lønnsdannelse, ansettelses- og oppsigelseskostnader samt

form på arbeidsmarkedstiltak.

Ytterligere komplikasjoner i en kost-nytte analyse er gitt ved følgende forhold: (i)

Dersom myndighetene driver en stabiliseringspolitikk for å opprettholde et konstant

sysselsettingsnivå, vil det å ansette en ledig arbeider kunne bety redusert sysselsetting

og produksjon ellers i økonomien. I dette tilfellet er den samfunnsøkonomiske

kostnaden av arbeideren vedkommendes lønn. (ii) Seiv om arbeideren er ufrivillig

ledig når prosjektet igangsettes, vil vedkommende ikke nødvendigvis være dette

gjennom hele prosjektets levetid. Men det å prognostisere fremtidig ledighet for ulike

grupper er ikke noe banalt problem.

Vår konklusjon blir dermed at, i lys av manglende konsensus om arbeidsledighetens

årsaker og natur, er prising av ikke-sysselsatte ressurser fortsatt et problem uten noen

akseptert løsning. Ved fråvær av en vedvarende depresjon, vil verdsetting av ikke-

sysselsatt arbeidskraft til gjeldende lønnsnivå sannsynligvis være en god tilnærming.

Vi finner det derfor vanskelig å anbefale en konsistent, teoretisk holdbar og

pragmatisk metode for å inkludere sysselsettings- og regionaløkonomiske forhold i en

justering av kalkulasjonsprisene i en samfunnsøkonomisk analyse av alternative

gassallokeringsløsninger. Dette forhindrer oss imidlertid ikke fra å prøve å identifisere

disse virkningene, slik at de kan inngå i f.eks. en flermålsanalyse (se f.eks. Munda,
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m. fl. (1993)) der alternative gassallokeringsløsninger i tillegg til lønnsomhet rangeres
etter sysselsettings- og regionaløkonomiske forhold (og miljøeffekter etc), og dette
blir gjort til gjenstand for en subjektiv vektlegging i en politisk evaluering av ulike
alternativ.4 Hvordan vi kan gjøre dette vil vi drøfte nærmere i det følgende.

4.1.2 Dersom vi allikevel vil trekke inn ringvirkninger...

Vi har sett at det på ingen måte er noen enkel oppgave å foreta en eventuell konsistent
justering av de kalkulasjonspriser som inngår i den samfunnsøkonomiske
evalueringen av alternative gassallokeringsløsninger som foreligger. Vi må kjenne
opphavet til de markedsimperfeksjoner som eksisterer, vi må vite f ormen på tilbuds-
og etterspørselskurven, vi må vite om det vil skje utskyvingseffekter som vi ikke får
frem i en partiell betraktning, og vi må vite hvordan disse forholdene vil utvikle seg
over tid. I tillegg til dette finnes det faktorer som det ikke er mulig å knytte en monetær
verdi på.5 Vi har derfor landet på den konklusjonen at det i den økonomiske
evalueringen av altemativene benyttes markedsbaserte verdien I den grad man ønsker
å vektlegge andre forhold, så som regionaløkonomiske og sysselsettingsmessige
forhold, vil vi her presentere et rammeverk der man kan la dette inngå. Vi vil imidlertid
sterkt understreke at i den grad man velger den isolert sett dyreste
gassallokeringsløsningen ut fra regionalpolitiske målsettinger, må man allikevel spørre
om det finnes bedre og billigere måter å nå de regionaløkonomiske og
sysselsettingsmessige mål man har sått seg. Problemstillingen kan illustreres slik: La
oss først anta at en løsning basert på Haltenbanken, og en løsning basert på Nordsjøen
gir lik nåverdi, men Haltenbanken løsningen får høyest poeng ut fra de andre
evalueringskriteriene. I en slik situasjon er ikke valget vanskelig. Men dersom
Nordsjøløsningen gir den høyeste nåverdien, men Haltenbanken fortsatt får høyest
poeng på de øvrige kriteriene, f.eks. sysselsetting - og blir valgt av den grunn - må vi
spørre om det er mulig å benytte en del av differansen mellom nåverdien til de to

Vi forutsetter at myndighetene faktisk har anledning til å vektlegge slike kriterier i en
evaluering av de alternative løsningene etter EØS avtalen - der det er fastslått at
regionalpolitiske tiltak skal være av mer direkte art. Det samme gjelder Oljedirektivet, som i
fremtiden antageligvis vil legge visse begrensninger på påvirkningsmulighetene.
Direktivforslagets artikkel 6, punkt 2, inneholder en liste over hvilke hensyn som kan tas når et
medlemsland stiller betingelser og krav til dem som deltar i petroleumsvirksomheten. Listen må
oppfattes som eksklusiv, dvs. at den lister opp alle tillatte typer betingelser og krav. Den ser
slik ut "Member States may, to the extent justified by national security, public safety, public
health, security of transport, protection of environment, protection of biological resources and
national treasures possessing artistic, historic or archeological value, safety of installations and
of workers, planned management of hydrocarbon resources (for example the rate at which
hydrocarbons are depleted or the optimization of their recovery) or the need to secure tax
revenues, impose conditions and requirements on the exercise of the activities set out in Article
2(1)." Dette spørsmålet er imildertid ikke oppe til diskusjon i dette arbeidet.
Enkelte økonomer vil sikkert bestride dette.
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alternativene for å oppnå den samme sysselsettingsmessige effekten uten å "tvinge"

gjennom den dyreste løsningen gjennom f.eks.inntektsoverføringer

Når det er sagt, vil vi først si litt om regionalpolistiske mål, før vi går over til en

pragmatisk tilnærming til evalueringsmetodikk.

Regionalpolitikk
Det overordnete mål for den regionale utviklingen er å opprettholde hovedtrekkene i

bosettingsmønsteret og sikre likeverdige levekår i alle deler av landet I en slik politikk

er det uttrykt tre hoveddimensjoner, nemlig (i) den skal bidra til næringsmessig

fornyelse og økononomisk vekst med vekt både på nasjonal vekst og regional

fordeling, (ii) den skal bidra til å utnytte naturressursene på en økologisk forsvarlig og

samfunnsmessig god måte, og å forebygge miljøskader i alle deler av landet, og

endelig (iii) den skal bidra til at velferdsamfunnet opprettholdes og videreutvikles, med

klar vekt på ønsket regional fordeling av viktige samfunnsmessige tjenester. Det vil

ofte være klare spenninger eller målkonflikter mellom målsettinger om vekst og vern,

og delvis også fordelingsmålsettinger, knyttet til regionalpolitikken og

regionalplanleggingen.

Flermålsanalyser
Flermålsanalyser er et relativt nytt redskap innenfor planlegging, og som tar sikte på å

gi planleggerne et redskap for å foreta kompliserte avveininger på en rasjonell og

konsistent måte. Seiv om de første referansene kommer først på sekstitallet er det

etterhvert blitt en omfattende litteratur som omhandler denne metodikken.

Flermålsanalyse i praktisk anvendelse ser vi blant annet i offentlig sektor i Finland,

Statoil benyttet analyseverktøyet i forbindelse med Zeepipe ilandføringen, og ikke

minst er den an vendt ved "Samlet plan for vassdrag".6 Problemet med metoden er at

seiv om det benyttes et "ekspertpanel" for å komme opp med ulike

evalueringskriterier, samt vekting av disse kriteriene, vil det fortsatt være en subjektiv

rangering av alternativer som skjer. Vi vil her allikevel gi en kort beskrivelse av

prinsippene bak slike analyser, samt eksemplifisere hvordan metodikken kan benyttes

i NOEs evalueringsproblem.

Flermålsanalyser ("multi-criteria decision making" på engelsk) har altså som mål å

kunne rangere et sett med alternativer når det er konflikt mellom oppnåelse av ulike

mål ved disse altemativene. Viktig i en slik analyse blir da de aktuelle alternativene,

NOU 1991.-12A og B, Verneplan for vassdrag TV
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kriteriene man bruker for å vurdere alternativene og interessene til ulike grupper som

berøres av disse.

Hvilke alternativer man står overfor vil bli bestemt av hvor i planleggingsprosessen

man befinner seg. I litteraturen er det ofte skissert et foretaks / myndighetenes valg

mellom et fåtall ulike måter å oppnå et bestemt mål. Massam (1988) gir et eksempel

der man har fått i oppgave å velge de tre beste av fem mulige alternative plasseringer

av en brannstasjon. I motsetning til dette står "Samlet plan for vassdrag" i Norge der

man tar sikte på å rangere 541 vannkraftprosjekter med i alt 913 utbyggings-

alternativet Som disse eksemplene vitner om, kan flermålsanalyse benyttes på ulike

nivåer i planleggingsprosessen. Jo mer overordnet nivået er, jo flere alternativer må

man vurdere.

Kriteriene man bruker for å vurdere alternativene er viktige både for hvilket alternativ

som blir valgt, og for hvilken metode man kan bruke i evalueringsprosessen. Tidligere

var den neddiskonterte nåverdi av alternativene det viktigste kriterium. I den senere tid

har behovet for å inkorporere andre kriteria økt i takt med miljøbevisstheten blant folk,

og politikere som representerer dem. Seiv om de økonomiske kriteriene fremdeles er

viktige, må disse dele plass i vurderingsgrunnlaget med andre, vanskelig

kvantifiserbare størrelser.

Om man velger å ikke oversette konsekvensene i monetære termer har man et todelt

problem. Det første er hvordan man skal måle konsekvensene av de ulike

alternativene. Selve målingen representerer ikke nødvendigvis noe problem, men det

skal kunne sammelignes med andre kriteria som f.eks. de økonomiske. Det andre er

hvordan man veier de ulike kriteria i vurderingen.

Det vil føre for langt å skissere forskjellene mellom de ulike metoder for å

sammenligne kriteriene i dette prosjektforslaget. Det er imidlertid viktig å presisere at

valget av en av metodene i stor grad vil bestemme hvilken evalueringsmåte som er

mest hensiktsmessig. Saaty (1980) skisserer både en måte å lage indekser på, ved

hjelp av parvise sammenligninger, og en måte å løse det påfølgende

evalueringsproblemet på. Metoden som er kalt "Analytical Hierarchy Procedure" (

AHP) i litteraturen er direkte avhengig av den måten kriteriene er vurdert i forhold til

hverandre.

Interessene til ulike grupper som berøres av gjennomføringen av de skisserte

alternativene er det siste viktige element som må tas med i en flermålsevaluering. Det

kan oppstå konflikt mellom ulike grupper både med hensyn til konsekvensene av de
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ulike prosjektalternativer, og med hensyn til viktigheten av de ulike kriteria som legges

til grunn for evalueringen. Akkurat som en fisker og en ornitolog kan ha ulikt syn på

hvorvidt et prosessanlegg skal plasseres i nærheten av et fiskefelt eller et

hekkereservat, kan disse ha ulike syn på hvilken vekt slike forhold bør ha i

evalueringen.

Som tidligere nevnt vil evalueringsmetoden avhenge i stor grad av hvilken måte man

velger å sammenlige kriteriene på. For en oversikt over de ulike evalueringsmetodene

se Massam (1988). To hovedklasser skiller seg imidlertid ut: Kompensatoriske

modeller og ikke-kompensatoriske modeller. I den førstnevnte tillater man en

avveining mellom verdiene for de ulike kriteria. Dette er fremhevet som et positivt

trekk ved denne type planlegging, siden utfallet ofte er bestemt av forhandlinger. I

ikke-kompensatoriske modeller bruker man absolutte krav i vurderingen. Seiv om

dette er restriktivt kan det være en fruktbar tilnærming når det er snakk om visse typer

planer der f.eks. utslippskrav inngår.

Det er foreslått en del metoder for å inkorporere usikkerhet i flermålsanalyse. Den mest

fremtredende av disse er multiattributt nytte-teori ( engelsk: multiattribute utility

theory), se f.eks Dyer, m. fl. (1992). Betydningen av usikkerhet varierer med valgt

planleggingsnivå, men praktiske og konsistente metoder for å handtere usikkerhet i

slike analyser representerer imidlertid et tema som på ingen måte har oppnådd

konsensus.

Kryssløpsvirkninger

Vi ønsker å analysere de korte, mellomlange, og langsiktige konsekvenser av en gitt

endring i ressursbruken i petroleumssektoren rettet mot regionen. I Bye, m. fl. (1994)

beskrives den modellen som er benyttet for å kunne si noe om virkninger på norsk

økonomi av en endring i ressursbruken i petroleumssektoren i form av økt

investerings- og vareinnsatsnivå. Utgangspunktet for beregningene er SSBs modell

KVARTS, som er en makroøkonomisk modell med en kryssløpskjerne i likhet med

MOD AG og MSG. I kryssløpskjernen fordeles petroleumssektorens vareinnsats-og

investeringsetterspørsel på ulike varer som igjen er knyttet til produksjonssektorer.

Problemet med denne modellen er at den ikke er regionalisert I Andersen og Aanesen

(1993) benyttes en kryssløpsmodell for nordnorsk økonomi for å beregne

sysselsettingsvirkningene av de nordnorske leveransene av leteboringsaktiviteten

utenfor Midt-Norsk sokkel. Vi har ikke grunnlag for å vurdere denne modellens

anvendelighet for det problemet vi står overfor. Mohn (1992) beskriver REGARD

(REGionalt modellsystem for ARbeidsmarked og Demografi), som er et modellsystem

utviklet ved SSB. Modellsystemet som helhet består av to deler. Den ene er en
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demografisk modellblokk som fremskriver det regionale befolkningsmønsteret og

yrkesdeltakingen som følge av aldring, utdanning, pendling og flytting. Den andre

modellblokken er en delmodell for produksjon og inntekt som tar sikte på å fremskive

utviklingen i regionale næringsøkonomiske nøkkeltall. Den viktigste forbindelsen

mellom systemets to modellblokker finner sted i arbeidsmarkedet. Den demografiske

modellblokken forsyner den økonomiske delmodellen med et fremskrevet regionalt

arbeidstilbud etter flytting. På den andre siden vil delmodellen for produksjon og

inntekt generere en fremskriving av arbeidskraftetterspørselen fordelt over region,

næring og utdanning. Dermed vil modellen som helhet kunne gi integrerte

fremskrivninger av utviklingen i regionale arbeidsmarkeder på relativt detaljert nivå på

kort og mellomlang sikt. I tillegg kan modellapparatet benyttes for å analysere

regionaløkonomiske virkninger på kort og mellomlang sikt som følge av eksogene

rammebetingelser som eksport, investeringer og offentlige utgifter. Vi vil dermed

kunne analysere sysselsettingsmessige, regionaløkonomiske og demografiske

konsekvenser av gitte allokeringsløsninger. Vi vurderer det slik at denne modellen kan

være anvendelig for den problemstillingen som NOE står overfor, og foreslår at

Departementet tar kontakt med SSB for å skaffe ytterligere informasjon om modellen,

modellens databehov, og en presis avklaring på anvendeligheten for denne

problemstillingen.

Verdsetting av miljøpåvirkning

Det er et økende behov for å kunne tallfeste miljøgodenes reile verdi for samfunnet

seiv om man ikke har et marked der prisen fastsettes gjennom tilbud og etterspørsel.

Dette problemet står vi også overfor ved en samfunnsøkonomisk analyse av

regionaløkonomiske konsekvenser av alternative gassallokeringsløsninger. Metoder

som er utviklet for dette formål er bla.:

Betalingsvillighetsundersflkelser der folks betalingsvillighet for å bevare eller

forbedre kvaliteten av et miljøgode er søkt avklart gjennom spørreundersøkelser.

Hedonisk. eller indirekte prising, hvor felles verdsetting av miljø søkes avklart

ved å undersøke hvorledes etterspørselen eller pris av en vare, eiendom mv.

påvirkes av miljøkvaliteten knyttet til varen.

Beregning av skade som skyldes forurensing eller annen miljøpåvirkning.

En måte som benyttes ofte av praktiske årsaker er å angi verdien av en bestemt

miljøkvalitet ved å sette den lik kostnadene ved å redusere forurensningene til et visst

nivå. Det hefter imidlertid betydelig usikkerhet til resultatene av slike metoder. Bruk av

metodene blir allikevel stadig mer vanlig, og må forventes å få økende utbredelse

etterhvert som metodene utvikles og bedre datagrunnlag gir sikrere resultater.
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Utvikling av samfunnsøkonomiske metoder og modeller for analyse av

sammenhengen mellom økonomisk virksomhet og miljø har foregått i flere ti-år.

Forbedringer av miljøstatistikk og datagrunnlag som knytter ulike former for

økonomisk aktivitet og miljøskader gir grunnlag for å utvikle modeller som predikerer

hvorledes natur- og miljøressurser vil endre seg ved alternativ økonomisk virksomhet.

Slike modeller utvikles på sektornivå og tverrsektorielt makroøkonomisk nivå.

Resultatene ved bruk av slike verktøy vil få økende betydning for

samfunnsplanleggingen og premissene for den økonomiske politikken, og skulle i

prinsippet også være anvendelig i den type analyse NOE står overfor her. Imildertid er

gjeme databehovet stort. Det samme gjelder usikkerheten på estimatene. Vi må derfor

være kristiske mht. nytteverdien av å gå sette igang med et slikt omfattende apparat, og

samtidig spørre om det finnes mer praktiske tilnærminger. Dette vil vi komme tilbake

til.

Differanseprosjektet
Begrepet differanseprosjektet vil også spille en viktig rolle i diskusjonen senere. Det

kan være praktisk å definere dette her.

Begrepet differanseprosjektet introduseres for å kunne ekskludere alle virkninger som

er felles for de to alternative leveringsløsningene. Anta at det finnes to

gassallokeringsløsninger, A og B. Differanseprosjektet A i forhold til B består i å

velge løsning B istedetfor A. Å si at A i forhold til B er samfunnsøkonomisk lønnsomt

betyr det samme som at løsning B har lavere samfunnsøkonomiske kostnader, eller

alternativt, den samfunnsøkonomiske merkostnaden ved å velge løsning B istedetfor

løsning A er negativ. Ved identifisering, kvantifisering og verdsetting av

differenseprosjektets reelle virkninger, må vi generelt ta utgangspunkt i de totale

virkningene ved hver av de alternative allokeringsløsningene. Imidlertid kan man ved

vurdering av differanseprosjektet se bort fra enkelte virkninger som har identisk

omfang og verdi for allokeringsløsningene. Årsaken til at det er enklest å formulere

dette som et spørsmål om differanseprosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt,

ligger altså i at vi ved å se på differanseprosjektet ikke behøver å ta hensyn til

kostnadskomponenter som er like for begge lokaliseringer. Videre kan av og til

differanser mellom enkelte kostnadskomponenter være enklere å beregne enn de

absolutte nivåene på kostnadskomponentene.
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4.2 Identifisering av virkninger

Vi går nå over til å identifisere de ulike virkninger som kan oppstå ved en gitt
allokeringsløsning. Her vil vi begynne med å se på konsekvensanalysens natur.
Deretter vil vi etablerere en ringvirkningsmatrise.

4.2.1 Konsekvensanalyse

Det vi har som målsetting å gjennomføre er en samfunnsøkonomisk
lønnsomhetsanalyse av alternative gassallokeringsløsninger - dvs. en
konsekvensanalyse. La oss se litt nærmere på konsekvensanalysens hovedstruktur.
Denne er vist i figur 7.

Før-
situasjonen

Tiltaket

Konsekvens-
kategorier

Etter-

situasjonen

Figur 7 Konsekvensanalysens struktur

Eksisterende situasjon blir vurdert i forhold til et planlagt tiltak, som vil påvirke flere
sider ved ettersituasjonen, beskrevet ved et sett konsekvenskategorier. Ved en
situasjon der det skal tas en avgjørelse om tiltaket, som f.eks. gassleveranser f ra
Haltenbanken, blir konsekvenskategoriene sammenstilt til et samlet bilde av den nye
situasjonen. Dette kan så vurderes av beslutningsfatter. En isolert sammenstilling av
konsekvensene, dvs. en bedriftsøkonomisk vurdering, må derfor suppleres med en
sammenfattet vurdering, dvs. en samfunnsøkonomisk vurdering. Årsaken til dette er
behovet for å forfølge virkningene lenger enn i den bedriftsøkonomiske analysen:
Hvis markedsprisene ikke avspeiler alternativkostnaden, må vi finne frem til hvilken
alternativ anvendelse de produktive ressursene ville ha hatt For eksempel, mens det i
den bedriftsøkonomiske analysen vil være tilstrekkelig å vite hvor mye av en bestemt
type arbeidskraft som brakes, og hva den koster, kan det i den samfunnsøkonomiske
analysen være påkrevet å kjenne til hvor arbeidskraften blir tatt fra (lokalt rekruttert,
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nasjonalt rekuttert, undersysselsatt i alternativ virksomhet osv.) Det kan også være

nødvendig å utvide prosjektet langs tidsaksen. F.eks. kan sysselsetting i et prosjekt

føre til at arbeidskraft blir undersysselsatt etter at prosjektet er avsluttet. Dette må

oppfattes som en kostnad for prosjektet, og må derfor eksplisitt medregnes.

Det neste trinnet blir nå å identifisere de ulike vikninger knyttet til de alternative

gassallokeringsløsninger.

4.2.2 Ringvirkninger og en konsekvensmatrise

Vi vil i konsekvensanalysen ta utgangspunkt i en ringvirkningsmodell som skissert i

Figur 2.

m Direkte virkninger 1 \ \
/ / I offshore / 1 \

\ Indirekte virkninger /
\ ^ offshore y

\ ^ Indirekte virkninger /
^«^^ onshore . / ^

Figur 8 Ringvirkningsinndeling for en gitt allokeringsløsning

Som vi ser er det her foretatt en oppdeling i tre hovedkonsekvenskategorier, nemlig;

(i) direkte virkninger offshore,

(ii) indirekte virkninger offshore og

(iii) indirekte virkninger onshore.
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Det kan her være hensiktsmessig å foreta en ytterligere inndeling mellom virkninger

på felt-, område-, sokkel- og region i tillegg til et nasjonalt nivå.7 Med fjell menes her

virkninger knyttet til utbygging og drift av selve feltet (feltene) for en gitt

allokeringsløsning. Dette er det som i figuren over er kalt de direkte virkningene

offshore:

1. Direkte virkninger av en gitt allokeringsløsning - offshore:

- etterspørsel etter arbeidskraft

- vare- og tjenesteinnsats i produksjonen

- investeringsvarer for å bygge opp realkapital

- potensielle og latente miljø- og ulykkeskostnader

Med arbeidsplasser i forbindelse med virksomheten på de feltene som er aktuelle å

bygge ut for den aktuelle allokeringsløsning menes de som knyttes til leting, utbygging

og produksjon i tillegg til base-, drift- og transportfunksjoner. Dette gjelder de

arbeidsplassene som knyttes direkte til allokeringsløsningen, og slik at arbeidstakerne

er / blir hjemhørig i aktuell region.

Det siste punktet i denne listen er utvilsomt relativt vanskeligere å kvantifisere, nernlig

potensielle og latente miljøkostnader mv., i den grad disse ikke er internalisert og

reflekteres i faktiske kostnader som forsikring og miljøavgifter.

Med område menes Haltenbanken alternativt Nordsjøen og de virkninger en gitt

løsning vil få for øvrig virksomhet i dette aktuelle området. Sokkel innbefatter

virkninger på andre områder av norsk kontinentalsokkel. For å eksemplifisere:

Konsekvenser på område- og sokkelnivå vil bl.a. komme som en følge av endret

lønnsomhet for andre og fremtidige felt, gitt en viss allokeringsløsning. På

områdenivå tenker vi på effekter som at en gassallokeringsløsning basert på

Haltenbanken f .eks. vil medføre økt infrastrukturutbygging, og dermed bidra til at felt

som idag ikke er lønnsomme blir lønnsomme og bygget ut. På sokkelnivå kan vi tenke

oss at en gassallokeringsløsning basert på Haltenbanken vil kunne medføre en raskere

utbygging av felt i Barentshavet. Dette er det vi kan kalle for "spin-off"

offshoreaktivitet, og som igjen vil kunne gi nye arbeidsplasser i f.eks. Midt-Norge.

Dette er det som i vi i figuren over kaller de indirekte virkningene offshore:

2. Indirekte virkninger av en gitt allokeringsløsning - offshore

Vi vil her, og i det følgende, for enkelhets skyld ta utgangspunkt i at det dreier seg om to
alternative gassallokeringsløsninger - en basert på levering fra felt som bygges i Nordsjøen, en
basert på felt som bygges ut på Haltenbanken.
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- etterspørsel etter arbeidskraft

- vare- og tjenesteinnsats i produksjonen

- investeringsvarer for å bygge opp realkapital

- potensielle og latente miljø- og ulykkeskostnader

Altså virkninger på de samme områder som for de direkte virkninger offshore.

Med region forstår vi f.eks. Nordmøre og de virkninger oppgraderingen kan få på

aktivitetsnivå, infrastrukturutbygging osv. i regionen i tillegg til den direkte aktiviteten

ved forsyningsbase, og driftskontorer på land. Vi begrenser endelig den

samfunnsøkonomiske analysen til nasjonale virkninger. Her siktes det til øvrige

virkninger av oppgraderingen utover de direkte og indirekte regionale- og område-

virkningene. Dette er da de indirekte virkningene onshore:

3. Indirekte virkninger av en gitt allokeringsløsning - onshore

- multiplikatoreffekter

- lønns- og prisdannelseseffekter

- generelt aktivitetsnivå

- "bruk av petroleumsinntektene" effekter

- potensielle og latente miljøkostnader

Når det gjelder de indirekte regionale multiplikatoreffekter rav., og som blir fanget opp

i punkt a) under, må vi også være oppmerksom på konsekvenskategoriene b) til e):

a) Næringslivsutvikling i kommunen(e)/fylket:

- Økning i arbeidsplasser knyttet til direkte og indirekte vare- og

tjenesteleveranser.

- Tilbud om arbeidsplasser for medflyttere.

b) Befolkningsutvikling:

- Inn- og utflytting.

- Demografiske trekk.

c) Konsekvenser for planlegging og utbygging:

- Bostedsbehov.

- Kommunal service.

- Infrastrukturutbygging.

d) Skatteinntekter/bidrag fra oljevirksomheten.

På nasjonalt nivå har vi konsekvenser som berører Staten og områder utenfor

regionen:
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a)

b)

c)

Strukturendringer:
- Næringsvirksomhet.

- Flytting.

- Arbeidsplassen

Infrastrukturutbygging.

Skatter og avgifter.

Det er ikke uten videre mulig å knytte en monetær verdi på den enkelte konsekvens-

kategori. Dette gjelder spesielt for kategorien Potensielle og latente miljøkostnader, og

som går igjen flere steder over.

Vi går så over til å se nærmere på kvantifisering av virkninger.

4.3 Kvantifisering av virkninger

Så langt har vi sått opp en matrise over konsekvenskategorier på ulike nivå.

Spørsmålet blir nå hvordan de ulike virkningene kan kvantifiseres. Når vi nå skal

skissere et rammeverk for å verdsette de ulike sysselsettingsmessige og

regionaløkonomiske virkninger knyttet til alternative gassallokeringsløsninger, står vi i

prinsippet overfor to alternative fremgangsmåter. Vi kan velge den teoretisk sett mest

korrekte måten, nemlig å justere kalkulasjonsprisene for markedsimperfeksjoner, samt

trekke inn eksterne effekter.

Dette er en metodikk som vi tidligere har redegjort for, og som vi ikke kan anbefale i

en pragmatisk tilnærming til problemet. Alternativet er som nevnt å benytte en

flermålsanalysetilnærming, der alternativene rangeres etter før skatt bedriftsøkonomisk

lønnsomhet i tillegg til andre kriterier (arbeidsplasser, regionale multiplikatoreffekter,

miljø, etc.) som vil kunne vektlegges i analysen.

La oss så se på litt nærmere på de ulike sysselsettingsmessige og regionaløkonomiske

virkninger, og hvordan de ulike kriterier i en analyse kan kvatifiseres.

4.3.1 Arbeidsplasser

Direkte og indirekte virkninger offshore
I den bedriftsøkonomiske vurderingen av de ulike gassallokeringsløsningene, vil

operatørene (eller underleverandøren) ha en rimelig god oversikt over den
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arbeidsinnsatsen som kreves for utbygging og drift av de ulike feltene og

rørsystemene som bygges ut direkte ved en gitt allokeringsløsning. En vesentlig større

utfordring blir det å anslå de sysselsettingsmessige konsekvensene knyttet til de felt og

rørsystem som blir bygget ut som en konsekvens av økt lønnsomhet etter en gitt

allokeringsløsning realiseres. Utfordringen for myndighetene blir dermed videre, for

de direkte og indirekte virkningene offshore, å skille mellom arbeidskraft rekruttert:

•lokalt,

• nasjonalt, og

• internasjonalt.

For hver av disse typene arbeidskraft skilles det i prinsippet mellom 3 ulike typer

virkninger:

• endret arbeidsforhold (sysselsatt /arbeidsledig)

• faglært / ufaglært (opplæringskostnader)

• flytting / pendling (endret konsumsted, objektive / subjektive kostnader)

Indirekte virkninger onshore
Den arbeidskraften som benyttes ved utbygging og drift av feltene som bygges ut ved

en gitt allokeringsløsning kan enten trekkes fra gruppen av arbeidsledige, fra

sysselsetting i annen virksomhet, eller det kan dreie seg om allerede oljesysselsatt

arbeidskraft. Dette vil ha betydning for alternativkostnaden for arbeidskraften. For

lokalt rekruttert arbeidskraft i en region som ikke har hatt særlig omfang av

oljevirksomhet tidligere kan vi også tenke oss at det påløper opplæringskostnader.

Figuren under viser fylkesvis andel av totalt oljesysselsetting.
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Figur 8 Fylkesvis andel av totalt antall sysselsatte i oljevirksomhet fordelt på utvalgte
fylker.
Kilde: Arbeidsdirektoratet, Rapport 1994:2; Sysselsetting ved oljeaktivitetene.

Som vi ser er det Rogaland som har den største andelen. Et interessant aspekt ved

punktet flytting / pendling i tilknytning til alternative gassallokeringsløsninger, er at

Stavanger regionen ved en Midt-Norsk løsning etter hvert vil få frigjort ressurser som

i dag er i virksomhet i oljesektoren. Vi vil da se at at en del av disse flytter nordover

siden de besitter den nødvendige kompetanse. Dvs. at det påløper flyttekostnader i

tillegg til at vi merker oss at Midt-Norsk sysselsettingseffekt kanske ikke blir så stor

som vi kanskje tror. Flyttekostnadene kan være objektive og subjektive, i den forstand

at det i tillegg til de faktiske flyttekostnadene påløper kostnader ved at vedkommende

hadde foretrukket å bo i sitt nærmiljø i Stavanger-områder dersom det hadde vært et

tilbud av likeverdig arbeid der. En Nordsjø-løsning trenger ikke medføre de samme

kostnadene siden denne vil sysselsette ressurser som allerede er i regionen, og som

blir gjort tilgjengelig uten de samme omstillingskostnader.

For de indirekte virkningene onshore er det ikke så lett å gjøre seg opp en formening

om den sysselsettingsskapende virkning som skjer i alle ledd. For å komme frem til

dette må en regional multiplikatormodell benyttes, som f.eks. skissert i Schofield

(1987), eller benyttet i Andersen og Aanesen (1993). Vi har tidligere anbefalt at NOE

tar kontakt med SSB i sakens anledning.

4.3.2 Regionale multiplikatoreffekter

Evaluering av de regionale multiplikatoreffekter krever gode anslag på de tidsfordelte

direkte- og indirekte investerings- og driftskostnader knyttet til en gitt

allokeringsløsning.
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Investeringsutgifter for felt- og rør- og prosesseringsanlegg fremgår av operatørens

anslag for de ulike alternative løsninger. Her blir det myndighetenes oppgave å anslå

fordelingen av disse utgiftene på:

• regionale

• nasjonale, samt

• internasjonale leverandøren

På dette området skulle det være relativt god statistikk å bygge på for de ulike typer

installasjoner det dreier seg om. En komplikasjon kan selvfølgelig være å anslå norske

og regionale leverandørers konkurransedyktighet i et marked preget av fri-konkurranse

dersom dette ikke har vært situasjonen for norsk sokkelindustri opp til 9O-tallet.

Et forhold som man må være oppmerksom på er at seiv om statistikken er relativt god,

er det ikke helt opplagt at den norske andelen av kapitalvarene er den som

fremkommer ved å fokusere på første ledd. 11986 utgjorde de samlede leveranser til

petroleumsvirksomheten rundt 45 mrd. kroner (nominelt), og de norske leveransene

ble anslått til å ligge et sted mellom 60 og 70% av totalleveransene. Statsråd Jens

Stoltenberg sa i Stortinget 13.12.93 at "Ser man på de større verkstedoppdragene, har

vi altså i et regime med apen konkurranse tauet 80% hjem til Norge."8. Hoberg, m.

fl. (1987) viser imidlertid en konsekvent overestimering av de norske leveransene.

Undersøkelsen avdekket et avvik i størrelsesorden 10-15%, som særlig skyldtes ulik

oppfatning av hvor mange ledd en skulle gå tilbake i transaksjonskjeden for å avgjøre

leveransenes nasjonalitet.

Også anslag på vare- og tjenesteinnsats i produksjonsfasen vil fremgå av operatørens

anslag for de ulike alternative løsninger. Her blir det igjen myndighetenes oppgave å

anslå fordelingen av disse utgiftene på region, nasjon etc. Det vil her være til god hjelp

å vite hvor driftsorganisasjonen til feltene med stor sannsynlighet blir lokalisert, og

fordelingen av vare- og tjenesteinnsats på driftskontoret og plattformorganisasjonenen.

Større problemer knytter seg nok til å gi gode anslag på de investerings- og

driftsutgifter som vil påløpe som en følge f.eks. av at en Haltenbankenløsning

påvirker lønnsomheten til andre felt enten i området eller lenger nord. Her er

usikkerheten stor. Her vil en rimelig grei tilnærming kunne være å benytte det

8 Stortingstidende (1993-94) s. 1650.
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tallmateriale som man allerede besitter, og som man fester relativt stor tiltro til, og

ellers utelate mer spekulative mulige utbygginger.

De regionaløkonomiske multiplikatorvirkninger (sysselsetting og regionalt

bruttprodukt mm.) av den andelen av investeringsutgiftene samt den andelen av vare-

og tjenesteinnsats i produksjonen som faller på aktuell region vil antagelig kunne

analyseres ved hjelp av SSBs REGARD modell eller Asplans A.P.P. modell.

4.3.3 Andre konsekvenser

En gitt allokeringsløsning vil også ha konsekvenser for forhold så som behovet for

infrastrukturutbygging (veier, broer, tuneller), tilrettelegging av næringsarealer og

boligarealer, utbygging av skole, barnehage og andre kommunale tjenester. Videre vil

det påløpe flytte- og pendlingskostnader dersom arbeidskraftbehovet delvis dekkes av

arbeidskraft utenfor regionen.

Infrastrukturutbygging
Behovet for økt veiutbygging etc. knyttet til en gitt allokeringsløsning vil rimeligvis

være vanskelig å anslå. Sannsynligvis vil det være høyere ved en Haltenbanken

løsning enn ved en løsning basert på felt i Nordsjøen. Verdien av slik utbygging er

imidlertid en analyse for seg, og kan være lønnsom i en isolert betraktning, seiv om

den tvinger seg frem som en konsekvens av oljeaktiviteten.

Flytting/pendling
Endel av arbeidskraftbehovet vil bli dekket ved innflytting til regionen, samt at endel

vil pendle innefor regionen, og til/fra andre regioner. Det er ikke urimelig å gå ut fra at

en Haltenbanken løsning vil medføre større innflytting enn en løsning basert på felt i

Nordsjøen. Dermed påløper ytterligere merkostnader, både i form av direkte

flyttekostnader, samt i form av mer subjektive kostnader som påløper fordi endel av

flyttingen ikke vil være frivillig, men et alternativ til f.eks. arbeidsledighet eller

"mindreverdig" arbeide. Denne type flyttekostnad vil ikke være så lett å estimere.

Imidlertid vil de øvrige flyttekostnadene kunne baseres på tilgjengelig statistisk

materiale. Totale flyttekostnader ved en allokeringsløsning fremfor en annen kan

dermed beregnes med utgangspunkt i beregninger i en modell som knytter sammen

regionalt arbeidsmarked med flytting, f.eks. SSBs REGARD modell.

Tilrettelegging av nærings- og boligareal samt andre kommunale
tjenester
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I den samfunnsøkonomiske vurderingen av alternative allokeringsløsninger hører

tilgangen på boliger, boligtomter og industritomter/-bygg også med. Videre må man ta

i betraktning eventuelt økt behov for, eller bedre utnytting av, kommunale tjenester

som skole, barnehage, etc. De faktiske kostnadene - og nytteverdien - knyttet til dette

vil være vanskelig og tidkrevende å anslå. Den enkleste løsningen er selvfølgelig å

anta at bolig, og næringsareal kan omsettes på markedet uten verditap etter at

oljeperioden er over. På samme vis kan vi anta at det økte nivået på andre kommunale

tjenester bygges ned i takt med aktivitetsnivået uten at det oppstår overkapasitet Slike

forutsetninger vil reduserer behovet for særskilt analyse av kostnader og nytte knyttet

til slike ringvirkninger.

4 . 3 . 4 Miljøpåvirkning

Oljevirksomheten innebærer en fare for uhell og derved for oljeforurensning. Men

miljøpåvirkning er mer enn det som er knyttet til slike mulige uhell. Når

feltutbygginger knyttet til en gitt gassallokeringsløsning vurderes bør det i tillegg til

forventede investerings-, inntekts- og kostnadsprofiler samt eventuelle regionale

ringvirkninger og sysselsettingseffekter også tas hensyn til mulige regionale skader

eller uhedlige effekter på natur- og miljø. Myndighetene har hittil krevd at dette gjøres

i form av konsekvensutredninger o.l., spesielt når leteaktivitet og utbygging skjer i

spesielt sensitive områder som f.eks. Barentshavet. Vi spør her hvilke mulige natur-

og miljømessige konsekvenser petroleumsvirkomheten knyttet til en gitt

allokeringsløsning kan tenkes å få?

I tillegg til faktiske miljøkostnader ved en gitt allokeringsløsning skiller vi gjerne

mellom potensielle og latente miljøkostnader. Kostnadselementer som tap og skade på

utstyr samt kostnadselementer knyttet til natur- og miljøskader ved ulykke kan vi

klassifisere som potensielle kostnader. I tillegg til de potensielle kostnader forbundet

med ulykker kommer kostnader knyttet til f.eks. endring i forskrifter. Disse

klassifiseres gjerne som latente kostnader.

De faktiske og potensielle natur- og miljømessige konsekvenser av en feltutbygging

som det først og fremst er snakk om er:

• Virkning av et mulig uhell, f.eks. oljeutslipp, havari etc.

• Akkumulerte skader ved vedvarende utslipp

• Forringelse av naturkvaliteter
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Kostnader som også påløper ved uhell og ulykke såsom

• tap og skade på utstyr,

• tap og skade på menneskeliv,

• tap av verdi av produksjon og

• tap av samfunns- og forretningsmessig goodwill

vil selvfølgelig komme i tillegg.

Faktorer som bestemmer omfanget av skader som kan forventes etter et oljeutslipp. er

bl. a. beskrevet i Cohen (1986). De ressursmessige områder som vil kunne bli påført

skade ved et uhell er beskrevet i f.eks. OED (1988). Utredningen konsentrerer seg

først først og fremst om skader etter et oljeutslipp knyttet til letevirksomheten i

Barentshavet, som er et spesielt sensitivt område. Når det gjelder skader knyttet til

vedvarende utslipp, noe som også hører med til virksomheten, skilles det gjerne

mellom utslipp til sjø og utslipp til luft (eksempelvis oljeholdig borekaks, og fakling).

Dette gis det en gjennomgang av i OLF (1991). Det hefter stor usikkerhet mht.

miljøpåvirkningen og langtidsskadevirkningen knyttet til disse utslippene, som er

komplekse funksjoner av en rekke forskjellige parametre. Når det gjelder størrelsen på

drivhuseffekten knyttet til forbrenningsgasser som et resultat av kraftproduksjon,

fakling og brønntesting eller fordampning og lekkasje av gasser som produseres,

behandles eller brakes på installasjonene, er dette fremdeles grunnlag for diskusjon.

Miljøvirkningene fra de mest skadelige utslipp til atmosfæren fra

petroleumsvirksomheten er for eksempel beskrevet i Klimarapporten (1991). Det er

ikke vår hensikt å gå inn på denne diskusjonen her.

Seiv om man først og fremst tenker på de direkte skademulighetene som oljesøl m.m.

når mulige skader på natur- og miljø diskuteres, må også følgende kostnadselementer

inkluderes:

• Verdien av å ha uberørt natur og miljø

• Negativ innvirkning på andre næringsgrener, f.eks. fiske

Vi har altså en rekke faktorer som må inkluderes når ulike gassallokeringsløsninger

prosjektene skal vurderes fra et samfunnsøkonomisk synspunkt. Men hvordan dette

skal gjøres hersker det liten enighet om. En mulig praktisk tilnærming er indikert

under
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Kvantifisering av miljøpåvirkning
Spørsmålet er altså hvordan vi i en samfunnsøkonomisk analyse av alternative

gassallokeringsløsninger, med vekt på regionale virkninger, kan trekke inn eventuelle

faktiske, potensielle og latente miljøkostnader. Her kommer verdien av begrepet

differanseprosjektet inn. Dersom vi kan vise at de regionale, nasjonale og globale

miljøeffektene av de alternative allokeringsløsningene i det store og hele er like, kan vi

utelate en kvantifisering i det hele. Dersom vi f.eks. antar at det eneste området en

Haltenbankenløsning har større miljøeffekter på enn en Nordsjø-løsning, er

virkningen på de regionale fiskeriene, kan vi konsentrere oss utelukkene om å

kvantifisere dette forholdet. Dersom kvantifisering synes uoverkommelig kan vi

istedetfor å forsøke å kvantifisere næringstap rangere alternativene etter dette kriteriet.

Dette vil vi komme tilbake til i ekspemplifiseringen senere.
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5. EKSEMPLIFISERING MED TALLANSLAG

I det følgende vil vi eksemplifisere hvordan ringvirkninger kan trekkes inn i en analyse

av alternative gassallokeringsløsninger - så langt det lar seg gjøre. Det sier seg seiv at

dette vil måtte bli en ganske grov gjennomgang, der vi for enkelte

konsekvenskategorier i mangel av et modellapparat ikke kan gjøre annet en å antyde

effekter. Vi vil ta utgangspunkt i fire alternative allokeringsløsninger, nemlig:

Alt.l: Tidlig utbygging av felt utenfor region A, sen utbygging av aktuelle felt

utenfor region B.

Alt2.: Løsning basert kun på utbygging av felt utenfor region B, variant 1.

Alt.3.: Tidlig utbygging av felt utenfor region B, sen utbygging av felt utenfor

region A.

Alt.4.: Løsning basert kun på felt utenfor region B, variant 2.

Tallmateriale benyttet i eksemplifiseringen er gitt av oppdragsgiver.

5.1 Markedsverdi av allokeringsløsning

Vi har ikke grunnlag for å uttale oss om størrelsen av nåverdien av en gitt

allokeringsløsning, diskontert med "korrekt" avkastningskrav. I den følgende

eksemplifiseringen vil vi gå ut f ra at verdiene av de ulike alternativene er omtrent like,

til tross for at investeringsnivået er forskjellig. Dette kan f.eks. skyldes høyere

petroleumsproduksjon knyttet til det høyere investeringsnivået.
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5.2 Regional kostnadsfordeling

Utbyggingskostnadene er oppsummert for de alternative løsninger i Tabell 1.

Tabell 1. Totale investeringskostnader og årlige driftskostnader for alternative
allokeringsløsninger (tall i 1994 MRDNOK).

Alt. 1

A1L2

Alt. 3

Alt. 4.

Investerings-

kostnader felt

38,3

17,8

38,3

15,9

Driftskostnader

felt (årlig)

1,9

4,0

1,9

3,3

Investerings-

kostnader rør

23,0

17,1

23,0

16,2

Driftskostnader

rør (årlig)

0,3

0,2

0,3

0,2

Ved vurdering av de norske andelene av disse kostnadene må vi benytte ulike andeler

for ulike kostnadstyper. Vi har referert til Statsråd Jens Stoltenberg tidligere, som

nevnte en norsk andel på 80% av de større verkstedsoppdragene. I den forbindelse er

de også viktig å minne om undersøkelsen utført av Hoberg, m. fl. (1987) som, ved å

gå flere ledd tilbake i leveransekjeden, påviste en konsekvent overestimering i

størrelsesorden 10-15% av den norske andelen. Ifølge en pressemelding fra A/S

Norske Shell9 var det totale norske innholdet i Draugen prosjektet i 1990 kommet opp

i 95%. Av dette var "netto" norsk innhold 78%. På denne bakgrunn vil vi benytte et

anslag på en norsk andel på 70% av investeringskostnadene for felL For investeringer

i røranlegg benyttes en andel på 25% i OED (1988).10 For den norske andelen av

driftskostnadene (vareinnsatsen) er det rimelig å gå ut fra at den er noe høyere enn for

investeringene. Vi finner i Bye, m. fl. (1994) at denne andelen er ca. 86%. Denne vil

vi også benytte for den norske andelen av driftskostnadene for transportsystem. Her

ser vi heller ingen grunn til å foreta en nedjustering pga. den utenlandsandel som

kommer inn ved å ta i betraktning flere ledd i leveransekjeden.

Basert på disse tallene har vi så i tabell 2 regnet ut den norske andelen av tallene i tabell

1. Siden vi i utgangspunktet har tatt for gitt at nåverdien av de alternative

gassallokeringsløsningene er lik, har vi tillatt oss å foreta en rangering av alternativene

ut fra størrelsen på nåverdien av investeringene og de årlige driftskostnadene.11 Dette

9 Datert 22.02.90
1 0 Vi går ut fra at NOE besitter et bedne tallmateriale på dette området enn det vi har.
1 1 Vi har ikke informasjon om de totale diskonterte driftskostnadene ved de ulike alternativene.
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kan gi en indikasjon på hvilken allokeringsløsning som bidrar til flest ringvirkninger

på nasjonalt nivå.

Tabell 2 Norsk ande! av totale investeringskostnader (tall i 1994 MRDNOK) og diskonterte
driftskostnader (diskonteringsrate lik 7%) for alternative allokeringsløsninger og
nasjonal rangering av alternativer. Levetid for alle rørsystem er sått til 2030.

Investerings-

kostnader felt

Driftskostnader

felt (diskontert)

Investerings-

kostnader rør

Driftskostnader

rør (diskontert) Rang

AlLl
A1L2

Alt 3

Alt. 4.

26,8
12,5

26,8

11,1

9,1
18,7

12,9

15,2

5,8
4,3

5,8

4,0

2,6
1,9

2,6

1,8

2
3
1

4

Som vi ser av tabellen er alternativ 1 å foretrekke fremfor alternativ 3 ut fra nasjonale

ringvirkninger siden det totale nivået på neddiskonterte investerings- og

driftskostnader er høyere (og begge bidrar med den samme netto nåverdi). På plass 3

og 4 kommer henholdsvis alternativ 2 og alternativ 4.

Vi vil nå gå videre med å prøve å foreta en regional fordeling av kostnadene i tabellen

over. Formålet med dette er å kunne gi input til en regional kryssløpsmodell for å få et

inntrykk av den regionale bruttoproduksjon, sysselsetting, samt andre virkninger

(f.eks. flytting) som en gitt allokeringsløsning medfører.

Sentrene for driftsmarkedet i Nordsjøen er Stavanger og Bergen. Disse byene har flere

fordeler, såsom nærhet til felt som representerer et stort marked, konsentrasjon av

administrasjonen av disse feltene, konsentrasjon av nettverk mellom administrasjon og

leverandører, samt et lokalt leverandørsystem som har bygd opp kompetanse rettet mot

driftsmarkedet over en lang periode. Et anslag over Rogaland og Hordalands andeler

av norske leveranser til et felt i driftsfasen for ulike næringer er presentert av

Mariussen (1987):
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Tabell 3. Rogalands og Hordalands andel av norske leveranset (kikte: Mariussen (1987))

Næring Rogaland og Hordalands

andel av norske leveranser

Industri 52%

Varehandel 60%

Transport 54%

Tjenesteyting 77%

Bygg og anlegg 77%

Oljevirksomheten i Midt-Norge må sies å fortsatt være i sin spede begynnelse, dog

med visse ringvirkninger knyttet spesielt til utbyggingen av Draugen-feltet og

Heidrun-feltet. Hovedtyngden av oljerelelaterte virksomheter i Nord-Trøndelag er

representeres ved Aker Verdal. Bedriften har stått i en særstilling som et rent offshore-

verft, og har hatt oppdrag ved en rekke av Nordsjø-utbyggingene. I Sør-Trøndelag er

miljøet rundt NTH/SINTEF og firma med utspring i dette miljøet av stor betydning

som leverandør av konsulenttenester (Marintek og IKU). Møre og Romsdal har et

sterkt industrimiljø på Sunnmøre med erfaring fra offshore-virksomhet. Her finner vi

også Vestbase i Kristiansund.

Allikevel må det sies at den midt-norske andelen av utbyggingsleveransene ikke er

særlig imponerende, til tross for at operatørselskapene ihht. konsesjonsvilkårene ble

tillagt et spesielt ansvar for å legge forholdene til rette for at midt-norsk industri skal

kunne konkurrere på like vilkår. Ifølge Midt-norsk Oljekontor (1991) har

leveransene til Draugen utbyggingen hatt omlag samme omfang som ved tidligere

utbygginger i Nordsjøen, dvs. mellom 2% og 5%. I de tilfeller Aker Verdal har fått en

kontrakt på en modul e.l., har den midt-norske andelen av utbyggingen vært rundt

5%. Imidlertid kan det være ting som tyder på at tallene for Draugen er underestimert

F.eks. skriver Norsk Oljerevy (nr. 11,1993) at "...Shell nærmest måtte overtale lokal

industri til å vurdere om det ikke var forretningsmuligheter i Draugen. Etterhvert løsnet

det.". Tidskriftet vurderer den midt-norske andelen i den ferdige plattformen til å være

ca. 10% av totale investeringer. Samlet norsk kontraktsverdi endte på ca. 91%, mens

den underliggende verdiskaping var på ca. 71%. Tabell 4 gir alikvel det inntrykk at

den midt-norske andelen av utbyggingsleveransene er beskjeden.
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Tabell 4. Fylkes- og regionvis fordeling av utbyggingsoppgåver (kilde: Midt-
norsk Oljekontor (1991), samt tall fira Hydro, Shell og Statoil)

Region/fylke Gullfaks C Oseberg Draugen

Rogaland
Hordaland

Møre og Romsdal

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Midt-Norge

Resten av landet

Utlandet

13,3%
22,5%

0,7%

0,2%

1,3%

2,2%

53,5%

8,3%

20,4%
23,3%

0,2%

0,3%

5,0%

5,5%

44,8%

6,0%

ca. 10%

Det er klart at den regionvise fordelingen av investeringsleveranser til de alternative

feltutbygginger knyttet til en gitt gassallokeringsløsning vil avhenge av en rekke

forhold, så som utbyggingskonsept, lokalisering av driftsorganisasjon, relativ

konkurransedyktighet (nasjonal og regional) o.s.v.. Vi vil basere oss på disse tallene,

samt tall fra tabell 4 under, og for eksempelets skyld sette Rogaland og Hordalands

samlede andel av investeringsleveransene til 35% for felt i Nordsjøen. For felt på

Haltenbanken kan det virke rimelig å sette denne andelen noe lavere, f.eks. 30%. Den

Midt-Norske andelen av utbygginger på Haltenbanken legges på 10%, mens den for

Nordsjø-uybygginger settes til 5%.

Når det gjelder regionale leveranser i driftsfasen er det et mer sparsommelig materiale å

gå ut fra. En undersøkelse er Eldegard, m. fl. (1989) som finner at Bergensregionens

og Florø-distriktets andel av driftsleveransene til Gullfaks feltet ligger på rundt 20%.

Til tross for at utbyggingsleveransene til midt-norske utbygginger som vist over ligger

rundt beskjedne 5%, er det imidlertid ikke urimelig å gå ut fra at driftsandelen for

Midt-Norge vil være høyere enn 5% på grunn av markedsnærheL

For å oppsummere, vil vi sette opp følgende tabell, med regionvis fordeling av

utbyggings- og driftsoppgaver på de to alternative sokkelområdene, Nordsjøen og

Haltenbanken. Vi understreker sterkt at dette er bygget på anslag og usikker

informasjon.
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Tabell 5. Regionvis fordeling av utbyggings- og driftsoppgaver for Haltenbanken og
Nordsjøen.

Region/fylke Utbygging Drift

Nordsjøen Haltenbanken Nordsjøen Haltenbanken

Rogaland og

Hordaland 35% 30% 40% 30%

Midt-Norge 5% 10% 5% 15%

5.3 Evaluering basert på kostnadsfordeling

Vi har nå grunnlag for å foreta en regional oppsplitting av utbyggings- og

driftskostnadene knyttet til felt og rørsystemer. Denne er vist i tabell 6.

Tabell 6. Regionvis fordeling og rangering av utbyggings- og driftsoppgaver ved alternative
allokeringsløsninger (tall i MRDNOK).

Allokeringsløsning

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

Alternativ 4

Region A

4,0

1,6

4,2

1,6

Rang

2

3

1

4

Region B

14,3

12,5

15,8

12,1

Rang

2

3

1

4

Vi ser at fortsatt er alternativ 3 det foretrukne alternativ - også for begge regionene.

Basert på dette eksempelet synes det med andre ord ikke å være noe

motsetningsforhold mellom den nasjonale rangeringen og den regionale rangeringen.

Regional kryssløpsanalyse
Imidlertid, slik som tallene er fremstilt og rangert over, er de svært så meningsløse.

Det kan f.eks. tenkes at det eksisterer kapasitetsbegrensninger etc. som helt snur opp

ned på rangeringen over. Derfor må disse tallene benyttes som inngangsdata i en

regional kryssløpsmodell for å gi totale og regionale sysselsettingseffekter og

bruttoproduksjon ved de ulike allokeringsløsningene. Når det er gjort, har vi grunnlag

for å gi en mer velbegrunnet rangering, som så danner input i en flermålsanalyse.

Dette er imidlertid et modellapparat som vi ikke har tilgjengelig, men fremgangsmåten

vil allikevel skisseres i det følgende.
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Flermålsanalyse
Basert på resultatene bl.a. f ra en regional kryssløpsmodell kan vi sette opp en matrise

som vist i tabell 7, der vekting av de ulike kriterier som identifiseres som sentrale skjer

f.eks. ved hjelp av et ekspertpanel.
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Tabell 7. Kriterier, verdi og vekt for evaluering av allokeringsaltemativer (+++/— tolkes som
en ordinal skala)

Alternativ allokeringsløsning

Kriterie Alt.l AlL 2 Alt. 3 Alt. 4 Vekt Enhet

1. Nåverdi ++++ mnok

2 . Total regional sysselsettingseffekt

2.1 - Midt-Norge ++ pers.

2.2 - Hord. + Rogaland + pers

3 . Regionalt bruttoprodukt

3.1 -Midt-Norge ++ mnok

3.2 - Hord. + Rogaland + mnok

4 . Flytte- og omstillingskostnader

4.1 -Midt-Norge + mnok

4.2 - Hord. + Rogaland + mnok

5. Infrastrukturutbygging og tilrettelegging

5.1 -Midt-Norge + mnok

5.2 - Hord. + Rogaland + mnok

6 . Miljøeffekter

6.1 -Midt-Norge

6.2 - Hord. + Rogaland

Som vi har indikert i tabellen over er det altså en subjektiv vekting av de andre

kriteriene enn nåverdi av de ulike allokeringsløsningene som skjer. Gitt at slik vekting

finner sted, kan vi f.eks. ved hjelp av re gi me-metodikk (se f.eks. Munda, m. fl.

(1993)) oppnå en matrise med relative parvise suksess-indekser, og finne det

alternativet som med størst sannsynlighet er det beste.
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6. OPPSUMMERING OG KONKLUSJONER

I økonomisk-politiske diskusjoner om forskjellige prosjekter påpekes det gjeme som

en fordel ved et prosjekt at det skaper arbeidsplasser og gir økonomiske ringvirkninger

for distriktet. I denne rapporten har vi diskutert hvorvidt, og evt. hvordan,

ringvirkninger knyttet til sysselsetting og regionale forhold (herunder regionalt

næringsliv) skal tillegges vekt i en samfunns-og realøkonomisk vurdering av

alternative gassallokeringsløsninger.

I en perfekt økonomi er det ingen grunn til at myndighetene, f.eks ut fra betraktninger

om ringvirkninger, skulle gripe inn i den gassalloketingsløsning som fremkom basert

på de private selskapenes egne vurderinger. I en virkelig markedsøkonomi kan det

være flere årsaker til at markedsprisene ikke alltid reflekterer samfunnsøkonomiske

verdier, deriblant utøvelse av markedsmakt, eksistens av eksternaliteter, manglende

markeder, skatter og avgifter, offentlige inngrep og reguleringer samt ikke-perfekte

omfordelingsmuligheter.

I dagens Norge er det lett å se at regionale sysselsettingsproblemer, skatter og avgifter,

monopolistisk prising av varer og tjenster (f.eks. sementmonopol ?), kan

rettferdiggjøre en justering av kalkulasjonsprisene i en samfunnsøkonomisk evaluering

av alternative gassallokeringsløsninger. Når vi alikevel har valgt å anbefale at

markedsbaserte verdier benyttes i en evaluering baserer det seg på at det på ingen måte

er noen enkel oppgave å foreta en eventuell konsistent justering av de

kalkulasjonspriser som inngår i den samfunnsøkonomiske evalueringen av alternative

gassallokeringsløsninger som foreligger. Vi må kjenne opphavet til de

markedsimperfeksjoner som eksisterer, vi må vite formen på tilbuds- og

etterspørselskurven, vi må vite om det vil skje utskyvingseffekter som vi ikke får frem

i en partiell betraktning, og vi må vite hvordan disse forholdene vil utvikle seg over

tid. Vi kan f.eks. tenke oss at seiv om en arbeideren er ufrivillig ledig når prosjektet

igangsettes, vil vedkommende ikke nødvendigvis være dette gjennom hele prosjektets

levetid.

I rapporten understrekes det sterkt at det i tillegg til at det må være en påviselig svakhet

i den ressursallokering markedet gir må være ytterligere en betingelser oppfylt for at et

offentlig inngrep i den markedsmessige ressursdisponering skal kunne forsvares,

nemlig at det ikke må finnes andre praktisk gjennomførbare inngrep som retter opp

svakheten på en billigere måte.
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Vi finner det derfor vanskelig å anbefale en konsistent, teoretisk holdbar og
pragmatisk metode for å inkludere sysselsettings- og regionaløkonomiske forhold i en
justering av kalkulasjonsprisene i en samfunnsøkonomisk analyse av alternative
gassallokeringsløsninger. Det er heller ikke uten videre mulig å knytte en monetær
verdi på konsekvenskategorier såsom faktiske, potensielle samt latente miljøkostnader.

Dersom myndighetene allikevel ønsker å vurdere og rangere alternative
gassallokeringsløsninger ut fra ulike ringvirkninger kan man regionalisere
investeringer og driftskostnader ved de ulike allokeringsløsninger, og la dette inngå i
en analyse som utføres ved hjelp av en regional kryssløpsmodell. Dersom man ønsker
et rammeverk for å gjennomføre en konsistent evaluering av alternativer ut fra ulike
kriterier, f.eks. regional sysselsettingseffekt beregnet ved hjelp av et modelleapparat
som nevnt over, eventuelt med ulik vekt på de forskjellige kriterier, peker vi på at
flermålsanalyse være et hjelpemiddel. Dette er bl.a. annnet benyttet i "Samlet plan for
vassdrag".
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