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SAMMENDRAG

I rapporten drøftes organisasjon og adferd for nettmonopoler i norsk kraftomsetning i

relasjon til spørsmålet om samfunnsøkonomisk effektivitet. Nettmonopoler er naturlige

monopoler som må reguleres. Hovedvekten i rapporten er lagt på å analysere regulerings-

mekanismer og -tiltak som leder til effektiv drift på kort sikt og investering i optimal

produksjonskapasitet på lang sikt.

På det organisatoriske plan pekes det på tiltak som vil kunne bidra til å få en mer effektiv

kraftomsetning totalt sett. Her fremheves spesielt spørsmålet om det er hensiktsmessig at

Statnett også har ansvaret for markedsomsetningsfunksjonen gjennom Statnett Marked,

hvorvidt divisjonalisering er en tilstrekkelig klar organisasjonsform for vertikalt integrerte

verk og om den eksisterende avgrensning av nettmonopoler, både hierarkisk og horisontalt,

representerer en effektiv tilpasning.

Når det gjelder selve reguleringsproblemet for nettmonopoler i kraftomsetningen,

redegjøres det først for noen grunnleggende forhold ved dette, spesielt problemer med

asymmetrisk informasjon mellom reguleringsmyndighet og nettmonopol. Man gjennomgår

ulike reguleringsformer og reguleringsmekanismer, og drøfter incentivegenskaper ved

disse. Videre foretas det en vurdering av det gjeldende reguleringsprinsipp om

avkastningsregulering og man ser dette i relasjon til en alternativ ordning, nemlig

maksimalprisregulering kombinert med målestokkregulering.



1. INNLEDNING

Det tema som er oppgitt av oppdragsgiver for studien er i korthet "konkurransenøytrale og

effektive monopoler i norsk kraftomsetning". Med utgangspunkt i de mål og intensjoner

som ble lagt til grunn under utformingen av Energiloven, skal det foretas en analyse av

" hvordan nettmonopolene bør drives/kontrolleres for at det norske kraftmarkedet

skal fungere effektivt". Det skal også foretas en vurdering av nettmonopolenes adferd og

funksjonsmåte under eksisterende markeds- og reguleringsregime, sett i relasjon til et krav

om konkurransenøytralitet og effektivitet.

Det er en rekke avgrensningsproblemer som må klarlegges og foretas i forbindelse med

oppgaven. Av oppdragets utforming synes det å fremgå at det er nettmonopoler man har i

tankene når uttrykket "monopol" anvendes, og ikke monopoler (eller mer generelt foretak

med markedsmakt) innen kraftproduksjon. Et nettmonopol er imidlertid ikke uten videre en

entydig avgrenset enhet. For det første behøver det ikke være samsvar mellom eksisterende

nettmonopolers organisasjon og utstrekning i forhold til den avgrensning av

nettmonopolenheter som man ville kunne komme frem til utfra mer prinsipielle eller

teoretiske betraktninger, basert bl.a. på empirisk informasjon om stordrifts- og

samproduksjonsfordeler ved krafttransport. For det annet må det foretas en hierarkisk

avgrensning av nettmonopoler etter nivå: internasjonalt, nasjonalt, regionalt og lokalt. For

det tredje må det foretas en avgrensning mellom den rene nettmonopolfunksjon knyttet til

transportfunksjonen for elektrisitet i nettet i forhold til andre funksjoner som et

"nettmonopol" i praksis utfører, og spesielt i forhold til kraftomsetningsfunksjonen. Ved

vertikalt integrerte enheter eller ved enheter som primært er innrettet på krafttransport, men

som også har en viss egenproduksjon av kraft, må det dessuten foretas en avgrensning

mellom kraftproduksjon og krafttransport.

Spørsmålet om konkurransenøytralitet for nettmonopolene er i første rekke et spørsmål om

hvordan den rene transportfunksjon for kraft er avgrenset i forhold til andre funksjoner.

Når det har blitt stilt spørsmål ved hensiktsmessigheten ved vertikal integrasjon innenfor et

markedsbasert omsetningssystem for kraft, har dette sammenheng med de muligheter for



kryssubsidiering mellom det naturlige monopol knyttet til transport av kraft i et nett og

produksjonen av kraft. Når man velger divisjonalisering for å løse dette problemet, blir

neste spørsmål om dette er en hensiktsmessig organisatorisk løsning eller om andre former

bør vurderes. Når det har vært ytret skepsis til organiser ingen av Statnett Marked innen

transmisjonsselskapet Statnett, har dette sammenheng med at man kan komme til å blande

sammen, bevisst eller ubevisst, markeds- og transportfunksjoner på en slik måte at

konkurranseforholdene påvirkes. Når distribusjonsverk går sammen om å foreta kraft-

innkjøp i kraftmarkedene, men uten at det gjennomføres tiltak for samordning av

nettfunksjonen for å utnytte stordrifts- eller samproduksjonsfordeler i krafttransporten, må

dette først og fremst være begrunnet i konkurransemessige forhold. Nettmonopolene virker

m.a.o. ikke "konkurransenøytralt", på grunn av at de til dels opptrer i andre egenskaper,

eller har blitt tillagt andre oppgåver, enn det som knytter seg til deres primærfunksjon,

nemlig å stille en transportkapasitet i et nett til disposisjon og å gjennomføre kraft-

transporten i dette nettet på en effektiv måte.

Neste nivå i en vurdering av spørsmålet om konkurransenøytralitet av nettmonopolene, er

hvorvidt disse kan sies å opptre konkurransenøytralt når deres virksomhet er avgrenset kun

til transportfunksjonen. Dette blir i siste instans et spørsmål om de fungerer effektivt og

opptrer på en slik måte at de bidrar til å realisere et mål om effektivitet i kraftomsetningen

totalt sett.

På denne bakgrunn vil hovedvekten i studien bli lagt på å drøfte nettmonopolenes

organisasjon og adferd i relasjon til spørsmålet om effektivitet i kraftomsetningen.

Nettmonopoler er naturlige monopoler som må reguleres. Problemstillingen blir således å

utvikle reguleringsmekanismer og iverksette tiltak som leder til effektiv drift på kort sikt og

investering i optimal produksjonskapasitet på lang sikt. En viktig oppgave blir her å

presisere hva som menes med begreper som effektivitet og optimalitet i en gitt situasjon.

Effektivitet kan defineres på ulike nivåer. Det overordnede effektivitetsbegrep er

samfunnsøkonomisk effektivitet, som er et velferdsmål og som kort og godt sier at den

økonomiske virksomhet skal innrettes på en slik måte at det ikke sløses med ressurser i



produksjonen.1 Sett fra bedriftsnivå, i vårt tilfelle fra et nettmonopols side, blir oppgaven å

innrette virksomheten på en slik måte at monopolet opptrer samfunnsøkonomisk effektivt.

Nettmonopolet kan på egen hand forsøke å innrette sin virksomhet på en slik måte. Dette

kalles selvregulering. Hvis selvregulering ikke virker i tilstrekkelig grad, må det etableres

en reguleringsinstans eller -myndighet, som blir tillagt oppgaven med å utvikle

reguleringsmekanismer og iverksette reguleringstiltak overfor nettmonopolene i

kraftomsetningen på en slik måte at samfunnsøkonomisk effektivitet sikres.

Reguleringsmyndigheten kan velge å regulere nettmonopolene direkte, dvs. gjennom

spesifikke påbud om hvilke mengder som skal produseres, hvilke priser som skal settes,

etc. for å oppnå effektivitet (direkteregulering), eller man kan benytte seg av ulike former

for incentivordninger som får monopolene til å opptre i samsvar med målet om

samfunnsøkonomisk effektivitet.

Hovedvekten i denne studien vil bli lagt på det siste forhold, nemlig å beskrive og

analysere incentivordninger for regulering av naturlige monopoler og drøfte hvordan disse

eventuelt kan anvendes til å regulere nettmonopoler i norsk kraftomsetning med sikte på å

oppnå samfunnsøkonomisk effektivitet. Det er utviklet en lang rekke slike incentiv-

ordninger, både i teori og praksis, og det har i de senere år fremkommet en omfattende

litteratur på dette feltet.2

Med dette som fokus har det ikke, innenfor rammen av prosjektet, vært mulig å gå særlig

langt i å drøfte sammenhenger mellom optimale prissettingsregler som følger av bestemte

reguleringsmekanismer og konkret utforming av disse reglene i form av elektrisitetstariffer

e.l. Vi går derfor ikke inn på spørsmål om hvorvidt gjeldende tariffstrukturer for

'For en nærmere drøfting av begrepet vises til Einar Hope, Linda Rud og Balbir Singh: Det norske
kraftmarkedet, SNF-Rapport nr. 65/93. Se også J. Bjørndalen et. al.: Markedsbasertkraftomsetning i
Norge, SAF-Rapport nr. 7/1989.

2Av fremstillinger som gir innføring i og oversikt over litteraturen kan nevnes:
Jean-Jacques Laffont og Jean Tirole: A Theory of Incentives in Procurement and Regulation,
MIT Press, 1993.
Daniel Spulber: Regulation and Markets, MIT Press, 1989.
Kenneth E. Train: Optimal Regulation. The Economic Theory of Natural Monopoly, MIT
Press, 1991.
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nettmonopolene er optimalt utformet fra et effektivitetssynspunkt, eller om de virker

konkurransenøytralt, f.eks. ved ikke å virke etableringshindrende eller skape andre former

for konkurransehemmende barrierer mellom aktører innen kraftomsetningen. Dette er

viktige problemstillinger for nærmere analyse.

I kapittel 2 drøftes først noen aspekter ved reguleringspolitikkens mål og oppgåver, og

forholdet mellom reguleringspolitikk og konkurransepolitikk. I kapitlene 3 og 4 behandles

ulike reguleringsmekanismer og incentivegenskaper ved disse, først ved envareproduksjon

og full informasjon (kap. 3) og deretter ved flervareproduksjon og ufullstendig

informasjon, med spesiell vekt på asymmetrisk informasjon (kap. 4). I kapittel 5 tar vi opp

spørsmålet om det kan oppnås effektivitet i nettmonopolers tilpasning uten regulering, mens

det i kapittel 6 gis noen synspunkter på organisering av nettfunksjoner og utforming av

reguleringspolitikk i praksis overfor nettmonopoler innen norsk kraftomsetning.

2. REGULERINGSPROBLEMET I KRAFTOMSETNINGEN

2.1 Reguleringspolitikkens mål og oppgåver

Med reguleringspolitikk skal vi her forstå regulering av naturlige monopoler i kraft-

omsetningen. Reguleringspolitikk avgrenses i forhold til konkurransepolitikk, som er tiltak

for å påvirke konkurransen mellom aktørene i et marked utfra et nærmere angitt formål.

Både for naturlig monopolregulering og for konkurranseregulering legges det til grunn at

målet er samfunnsøkonomisk effektivitet.3

For at markedskonkurransen skal virke effektivt, må visse vilkår være oppfylt. Det må

blant annet være et visst antall aktører i markedet, tilstrekkelig til at ingen enkeltaktør kan

oppnå en dominerende markedsposisjon med mulighet til å fastsette priser eller kvanta. Det

må være anledning for nye aktører til å etablere seg i markedet, uten at de etablerte

3Dette er det mål som er lagt til grunn for den nye norske konkurranseloven; jfr. Konkurranse for
effektiv ressursbruk, NOU 1991:27.



aktørene kan iverksette tiltak for å hindre etablering eller at det på annen måte legges

unødige begrensninger på etableringsmulighetene, osv. Konkurransemyndighetens oppgave

er å se til at disse vilkårene er oppfylt i tilstrekkelig grad til at konkurransen kan virke

effektivt, og gripe inn når unødige begrensninger oppstår.

Naturlig monopol foreligger når enhetskostnadene ved å fremstille varen faller over det

aktuelle produksjonsintervall som begrenses av markedsetterspørselen etter varen. Fra et

kostnadsmessig synspunkt vil det i et slikt tilfelle være samfunnsøkonomisk effektivt å la ett

foretak forestå produksjonen av varen. Regulær markedskonkurranse vil normalt ikke virke

i dette tilfellet, og foretaket må reguleres på en eller annen måte.

Den sentrale oppgave for reguleringsmyndigheten er å utvikle reguleringsmekanismer med

incentivegenskaper som stimulerer de regulerte enheter til å tilpasse seg på en måte som

skaper samsvar mellom bedriftsøkonomisk optimal adferd og samfunnsøkonomisk

effektivitet. Reguleringsmyndigheten må med andre ord arbeide gjennom bedriften. Hvis

den hadde fullstendig informasjon om alle relevante forhold, kunne den som nevnt diktere

den optimale tilpasning ved å gi påbud til den regulerte bedrift om å produsere en bestemt

produksjonsmengde med en bestemt kombinasjon av innsatsfaktorer og seige denne

mengden til en stipulert pris. Som regel har ikke reguleringsmyndigheten tilstrekkelig

informasjon til å fastlegge disse størrelsene. Den kjenner f.eks. ikke bedriftens kostnads-

og etterspørselsfunksjoner og kan derved heller ikke vite om monopolet prissetter i samsvar

med marginalkostnad eller produserer med den mest effektive faktorinnsatskombinasjon.

Det foreligger m.a.o. en informasjonsskjevhet, eller informasjonsasymmetri, mellom

reguleringsmyndighet og bedrift, som vanligvis innebærer at bedriften har mer informasjon

om de underliggende produksjons- og etterspørselsforhold enn reguleringsmyndigheten. En

viktig oppgave blir å klarlegge årsaker til slik informasjonsasymmetri og konsekvenser av

denne, og ikke minst å utvikle reguleringsmekanismer som sikrer optimale utfall i

samfunnsøkonomisk forstand til tross for at informasjonen mellom partene er skjevfordelt.

Den teoretiske forskning innen reguleringsøkonomi i de senere år har gitt viktige bidrag til

utviklingen av reguleringsmekanismer og incentivordninger som gjør det mulig å oppnå

optimale utfall under asymmetrisk informasjon.



Et annet spørsmål som må vurderes ved utforming av reguleringsmekanismer er

transaksjonskostnadene, dvs. kostnadene med å gjennomføre og administrere dem. Disse

kan variere fra ordning til ordning. I det konkrete valg av reguleringsmekanisme kan

transaksjonskostnader komme inn som en restriksjon, ved at det - alt annet like - bør velges

en mekanisme som er kostnadseffektiv også med hensyn til transaksjonskostnader.

Politiske eller institusjonelle hensyn og restriksjoner kan også komme inn i forbindelse med

valg av reguleringsmekanisme. Reguleringsmyndigheten kan bli pålagt, eller velger seiv,

f.eks. avkastningsregulering som mekanisme, på grunn av at dette kan være det alminnelig

brukte reguleringsprinsipp innen andre regulerte sektorer enn kraftomsetning, eksempelvis

telekommunikasjoner. Forhold av institusjonell art kan f.eks. være at reguleringsoppgaven

er delt mellom to eller flere reguleringsinstanser, uten at oppgavefordelingen er fastlagt

entydig. Det vises i denne forbindelse til merknader i avsnitt 2.2 om forholdet mellom

Norges Vassdrags- og Energiverk og Konkurransetilsynet med hensyn til å regulere

konkurransen innen norsk kraftomsetning.

Reguleringsoppgaven kan deles i to. Den første problemstillingen blir å klarlegge hva som

er et optimalt utfall. Det naturlige utgangspunktet for dette er å anvende mikroteori og

velferdsteori i den aktuelle situasjon. Ved naturlig monopol står man overfor det forhold at

grensekostnadsprising ikke gir full kostnadsdekning for det regulerte monopol. Hvis

reguleringsmyndigheten likevel legger grensekostnadsprising til grunn for å oppnå et "først-

beste" utfall (se avsnitt 2.3), må man samtidig ta stilling til hvordan underskuddet skal

dekkes på en "optimal" måte. Optimalitet blir med andre ord ikke et entydig begrep i en

slik situasjon.

Når egenskapene ved optimalitet er fastlagt, blir neste oppgave å utvikle en regulerings-

mekanisme som gir det regulerte foretak incentiver til å innrette seg slik at det optimale

utfall blir realisert. Siden reguleringsmyndigheten skal arbeide gjennom bedriften, blir det

viktig å skape samsvar mellom bedriftens handlinger utfra de bedriftsøkonomiske mål som

den definerer for sin virksomhet, f.eks. overskuddsmaksimering, og de handlinger som

leder til et samfunnsøkonomisk effektivt utfall. Å skape et slikt samsvar mellom incentiver



som leder til bedriftsøkonomisk måloppfyllelse og som samtidig resulterer i en

samfunnsøkonomisk effektiv tilpasning, er i korthet utfordringen for all incentivorientert

reguleringspolitikk.

De optimale reguleringsmekanismer som beskrives i dette notatet kan ikke uten videre

anvendes direkte i praksis. Det er to hovedgrunner til dette. For det første har noen av

reguleringsmekanismene mer karakter av et tankeskjema for utforming av et regulerings-

opplegg enn en konkret og detaljert anvisning på hvordan reguleringstiltak skal

gjennomføres i en gitt situasjon. Som tankeskjema og tilnærmingsmåte kan imidlertid

reguleringsmekanismene ha stor nytteverdi for praktisk politikk, ved at de gir innsikt i et

reguleringsproblems art og struktur.

For det annet skal reguleringspolitikk i praksis gjennomføres i en kompleks virkelighet der

en rekke andre hensyn kan gjøre seg gjeldende enn dem som man kan avgrense seg til i en

mer stilisert analyse. Også her kan man peke på to viktige forhold:

* Det er ikke uten videre gitt at det er enighet om samfunnsøkonomisk

effektivitet som det overordnede mål for reguleringspolitikken. Andre mål

og hensyn, f.eks. knyttet til inntektsfordeling, rettferdighet e.l., kan bli

vektlagt av enkelte i prosessen.

* Reguleringsmyndigheten kan forfølge andre mål for sin virksomhet enn det

som svarer til å utvikle en reguleringspolitikk overfor nettmonopolene for å

oppnå samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Reguleringsmyndigheten kan også

bli utsatt for press fra ulike interessegrupper med sikte på å utforme

reguleringspolitikken på en måte som er i disse gruppenes interesse. Det er

dette som på engelsk benevnes "regulatory capture". Erfaring tyder på at

produsentsiden vanligvis er flinkere til å utøve slikt press enn konsument-

siden, noe som bl.a. kan ha sammenheng med at man på produsentsiden som

regel har færre og større enheter med mer sammenfallende interesser enn på

konsumentsiden.
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2.2 Forholdet mellom reguleringsmyndighet og konkurransetilsyn

Regulering av naturlige monopoler innenfor det markedsbaserte omsetningssystem for kraft

som Energiloven legger til rette for, reiser spørsmål om oppgavefordelingen mellom den

"tradisjonelle" reguleringsmyndighet NVE og Konkurransetilsynet. I forarbeidene til

Energiloven ble det lagt til rette for et samarbeid mellom NVE og Konkurransetilsynet

(Prisdirektoratet), men oppgåvene ble ikke konkretisert i særlig grad og oppgave-

fordelingen ble ikke nærmere fastlagt. Samarbeidet mellom de to myndighetsinstanser i

tiden etter iverksettelsen av Energiloven har vel heller ikke avklaret forholdet fullt ut.

En naturlig oppgåvefordeling vil være at Konkurransetilsynet har ansvaret for å utforme en

konkurransepolitikk for effektiv ressursbruk overfor markedsdelen av kraftomsetnings-

systemet, mens NVE forestår reguleringen av nettmonopolene. Ansvarsfordelingen i

praksis synes å ligge nær opptil dette. Det er imidlertid viktig at mål og virkemiddelbruk er

konform og konsistent mellom de to reguleringsinstanser. I Konkurranseloven er effektiv

ressursbruk (samfunnsøkonomisk effektivitet) entydig fastlagt som mål, og virksom

konkurranse er middelet. For den naturlige monopoldel av kraftomsetningen virker

konkurransen pr. definisjon ikke og nettmonopolene må reguleres. Det er likevel viktig at

målet for reguleringspolitikken er like entydig gitt og definert på samme måte som for

konkurransedelen, og at reguleringsprinsipper og -mekanismer er utformet slik at de virker

mest mulig markedskonformt. Dette synes ikke å være tilfelle i dag. Oppgaven blir både å

foreta en avgrensning av reguleringspolitikken til den egentlige naturlig monopolvirksomhet

fra den konkurranseutsatte virksomhet som nettmonopolene i dag er engasjert i, og å

utvikle reguleringsmekanismer som inneholder incentivordninger overfor nettmonopolene

slik at de virker effektivt. Derved blir effektivitet det gjennomgående mål i hele

kraftomsetningskjeden. Reguleringsmekanismene drøftes i kapittel 3 og 4. I kapittel 5

drøfter vi dessuten spørsmålet om det er mulig å oppnå effektivitet i nettmonopolenes

tilpasning uten regulering.



2.3 Velferdsegenskaper ved naturlig monopol

Naturlig monopol foreligger enkelt sagt når enhetskostnadene ved å fremstille en vare faller

over det aktuelle produksjonsintervall begrenset av markedsetterspørselen. For

envaretilfellet er dette illustrert i figur 1. EK er bedriftens enhetskostnadskurve og E er

etterspørselskurven for produktet.

Figur 1. Naturlig monopol i krafttransport

Pris
Enhets-
kost

EK

Mengde

Ved envareproduksjon oppstår naturlig monopol som følge av stordriftsfordeler i

produksjonen. Ved flervareproduksjon kan naturlig monopol i tillegg forekomme som følge

av samproduksjonsfordeler.4

Fra velferdsteorien er det velkjent at en samfunnsøkonomisk effektiv ressursallokering kan

oppnås i en frikonkurranselikevekt, dvs. et markedssystem der konsumentene maksimerer

"For en oversikt over teorien for naturlig monopol, se W. Sharkey: The Theory of Natural
Monopoly, Cambridge University Press, 1981. Se også Morten Berg: Naturlig monopol, i E. Hope og
R.J. Brunstad: Markedsstruktur og konkurranse, Bedriftsøkonomen Forlag, 1986.
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sin nytte innenfor en gitt budsjettramme og til gitte markedspriser, der produsentene

maksimerer sin profitt til gitte markedspriser og gitt teknologi, der prisene er de samme for

alle konsumenter og alle produsenter, og der disse prisene er slik at alle markeder klareres

(etterspørselen = tilbud). En nødvendig betingelse for dette er at pris = grensekostnad i

alle markeder.

I figur 2 er illustrert en slik markedslikevekt. Det samfunnsøkonomiske overskudd (det

skraverte areal ABC) er et vanlig brukt effektivitetsmål. Det samfunnsøkonomiske

overskudd kan dekomponeres i et konsumentoverskudd (KO) og et produsentoverskudd

(PO).5

Figur 2. Samfunnsøkonomisk overskudd som velferdsmål

X

Når det foreligger naturlig monopol, dvs. at enhetskostnadene faller over det aktuelle

produksjonsintervall begrenset av markedsetterspørselen, innebærer dette at grense-

kostnadene også er fallende og at de ligger under enhetskostnadene over hele intervallet.

5For en nærmere drøfting vises det f.eks. til Jørgen Bjørndalen et. al.: Markedsbasert
kraftometning i Norge, SAF-Rapport nr. 7/1989, kapittel 4.
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Optimalitetsbetingelsen pris = grensekostnad vil i dette tilfellet innebære at det naturlige

monopol vil måtte operere med tap. Dette er illustrert i figur 3, der det samlede tap er

angitt ved det skraverte areal.

Figur 3. Først-beste og nest-beste regulering ved naturlig monopol

Pi

Av figuren ser vi at den totale velferd, målt ved det samfunnsøkonomiske overskudd, er

størst ved tilpasning i punktet G, dvs. der grensekostnad = pris. Dette kalles en -først-

beste" situasjon eller utfall. Ut fra målet om samfunnsøkonomisk effektivitet er det dette

utfallet en reguleringsmyndighet ville søke å oppnå, alt annet like, for at regulerings-

regimet skal være konformt med konkurransepolitikkregimet i markedsdelen av

kraftomsetningssystemet.

I punktet G vil imidlertid det naturlige monopol som nevnt operere med bedriftsøkonomisk

tap. En slik prisingsregel vil for det første kunne føre til at produksjonen av varen i det

hele ikke kommer i stand på bedriftsøkonomisk grunnlag, slik at det offentlige eventuelt må
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iverksette produksjon, eller gi tilstrekkelig sterke incentiver til privat produksjon. Det siste

kan skje på to måten

* Det offentlige kan subsidiere produksjonen av varen med et beløp som

tilsvarer tapet, dvs. at man opprettholder den "først-beste" tilpasning i G. Et

viktig spørsmål blir imidlertid her hvordan det offentlige skal kunne skaffe

dekning for underskuddet gjennom beskatning på en effektivitetsnøytral

måte.

* Reguleringsmyndigheten kan tillate bedriften å velge en annen tilpasning,

f.eks. en tilpasning som gir akkurat kostnadsdekning, dvs. i punktet F. En

slik tilpasning kalles et "nest-beste" utfall eller situasjon. Dette vil bli

nær mere drøftet i neste kapittel.

Før vi går videre i fremstill ingen, er det to saksforhold som bør omtales.

Det første gjelder spørsmålet om det naturlige monopols utstrekning. I kapittel 1 var vi

opptatt av å avgrense den naturlige monopol funksjon knyttet til nettet fra annen

konkurranseutsatt virksomhet som et nettmonopol kan drive. Nå gjelder det spørsmålet om

hvor langt det naturlige monopol rekker sett i relasjon til nettets utstrekning. Det gjelder

m.a.o. å foreta en arrondering av de naturlige nettmonopoler i forhold til hverandre, slik at

man får en størrelse på nettene som utnytter kostnadsfordelene optimalt. Ved envare-

produksjon er det som nevnt et spørsmål om å utnytte stordriftsfordeler i transport-

funksjonen av kraft i nettet, mens det ved flervareproduksjon også blir et spørsmål om

å utnytte samproduksjonsfordeler.

Problemstillingen blir dels å avgrense det naturlige monopol hierarkisk etter nettnivå:

internasjonalt, nasjonalt, regionalt og lokalt, og dels å avgrense monopoler innen det

enkelte nivå. Det siste er antakelig mest aktuelt på lokalt nivå. I praksis er de lokale

distribusjonsverk avgrenset etter administrative inndelinger og ikke etter optimal

nettstørrelse definert ved kostnadsforhold. Det må antas at det nærmest er i unntaktstilfeller
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at de to er sammenfallende, og at det derfor kan oppnås kostnadsfordeler ved å slå sammen

lokalnett til større enheter. Det foreligger imidlertid ikke et særlig rikholdig empirisk

materiale om kostnadsforholdene ved krafttransport og man har derfor forholdsvis

begrensede muligheter til å foreta en optimal nettarrondering på et slikt grunnlag. Det bør

være en viktig oppgave å fremskaffe informasjon og kunnskap om det naturlige monopols

utstrekning i krafttransport og å foreta en avgrensning av nett- monopoler i hensiktsmessige

enheter utfra dette.6

Den andre problemstillingen gjelder spørsmålet om man ved krafttransport har med envare-

eller flervareproduksjon å gjøre. Et distribusjonsverk som f.eks. leverer både elektrisitet og

fjernvarme produserer åpenbart flere produkter, men energioverføringen er knyttet til

forskjellige nett. Det kan imidlertid være samproduksjonsfordeler i produksjonen av de to

hovedproduktene. Mer problematisk kan det være å ta stilling til spørsmålet på økonomisk

grunnlag ved krafttransport alene. Er elektrisitet levert til husholdninger og industriforetak i

samme nett forskjellige produkter? Er elektrisitet levert til en bestemt kundegruppe på

høybelastningstidspunkt og lavbelastningstidspunkt to forskjellige produkter? Spørsmålene

kan forfleres. Man kan observere at distribusjonsverk opererer med ulike tariffer overfor

ulike kundegrupper, f.eks. husholdninger og ulike former for næringsvirksomhet, men er

dette mer et spørsmål om å prisdiskriminere overfor kundegrupper som lar seg segmentere,

enn at man står overfor genuint forskjellige produkter som leveres i nettet? Dette er

spørsmål som trenger nærmere analyse, men det kan likevel neppe herske tvil om at man

har å gjøre med flervareproduksjon ved krafttransport. Når vi i kapittel 3 begynner

analysen med envareproduksjon, er dette mer et spørsmål om fremstillingsform for å

forenkle, enn at det er uttrykk for en praktisk realitet.

6For kostnadsanalyser ved krafttransport i nett vises bl.a. til Kjell Gunnar Salvanes og Sigve Tjøtta:
Cost Differences in Electricity Distribution: Economies of Scale and Economies of Density in the
Norwegian Electricity Distribution Industry, SAF-Arbeidsnotat nr. 30/1990.
Sverre A.C. Kittelsen: Effektivitet og regulering i norsk elektrisitetsdistribusjon, SNF-Rapport nr.
3/1994. Ivar Wangensteen: Kostnader i hovedfordelings- og fordelingsnettet, Teknisk rapport, EFI,
1981.
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3. REGULERINGSPRINSIPPER OG -FORMER VED ENVAREPRODUKSJON

OG FULL INFORMASJON

Med utgangspunkt i den først-beste tilpasningen for et naturlig nettmonopol i figur 3, kan

vi nå analysere nærmere reguleringsproblemet overfor monopolet og drøfte ulike

reguleringsmetoder eller -former. Vi legger foreløpig til grunn envareproduksjon og at

reguleringsmyndigheten har full informasjon om alle relevante kostnads- og

etterspørselsforhold ved nettmonopolets virksomhet.

I figur 4 har vi illustrert tre ulike tilpasninger for et naturlig monopol, i tillegg til først-

beste tilpasningen i punktet G (produksjonsmengde X4, pris P4). Av figuren fremgår det at

pris-kvantumskombinasjonen ved de ulike tilpasninger blir nokså forskjellig, men dette

avhenger naturligvis av kostnads- og etterspørselsforholdene i det aktuelle tilfellet.

Figur 4. Tilpasning ved ulike reguleringsformer for naturlig monopol

Xj X2 X3 X4 X
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Motstykket til først-beste tilpasningen i G er på sett og vis monopoltilpasningen i punktet

K, der grenseinntekt = grensekostnad. Dette gir transportkvantum Xj og monopolpris Pj.

Monopolistens overskudd 0 er angitt ved arealet P, ABP2. Både av effektivitets- og

inntektsfordelingshensyn er det neppe aktuelt å la et nettmonopol få anledning til å velge

den rene monopolløsning. Riktignok kan monopolprofitten beskattes bort eller inndras til

det offentlige; vi kommer nærmere inn på dette i forbindelse med prisdiskriminering i

avsnitt 3.5, men effektivitetsproblemet i tilpasningen gjenstår.

I punktet F (kvantum X3, pris P3) er pris lik enhetskostnad, dvs. at ved denne prisen får

nettmonopolet akkurat dekket sine samlede kostnader. Ved en pris lavere enn P3 vil

monopolet operere med tap, mens det vil oppnå et overskudd ved priser høyere enn P3.

I punktet F er det samfunnsøkonomiske overskudd størst, når man legger til grunn at

monopolet resultatmessig akkurat skal gå i balanse.

Punktene G og F representerer to forskjellige optimalitetsbegreper. I først-beste punktet G

er som nevnt det samfunnsøkonomiske overskudd størst mulig, men nettmonopolet får ikke

dekket sine kostnader. I punktet F er det samfunnsøkonomiske overskudd størst mulig,

under den restriksjon at monopolet akkurat oppnår kostnadsdekning. Dette kalles som nevnt

en nest-beste situasjon eller tilpasning. Alt annet like er det denne tilpasningen

reguleringsmyndigheten ville søke å oppnå, hvis først-beste situasjonen ikke kan realiseres.

Tilpasningen i punktet F er effektiv i samfunnsøkonomisk forstand, under forutsetning av

at monopolet fremstiller enhver gitt produktmengde til lavest mulige kostnader ved gitt

teknologi. Spørsmålet er likevel om et slikt reguleringsprinsipp om fullkostnadsprising har

gode incentiwirkninger for nettmonopolet. Såfremt bedriften har anledning til automatisk å

velte enhver kostnadsøkning over i produktprisen, har den svake incitamenter til å drive

kostnadseffektivt. Problemstillingen blir derfor å utvikle incentivordninger som leder

bedriften til punktet F som et kostnadseffektivt punkt, mens som likevel gir en nest-beste

løsning i forhold til punktet G. En slik incentivordning kan være å gi nettmonopolet en

rammebevilgning eller -budsjett, men der den får anledning til å beholde et eventuelt
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overskudd hvis den klarer å operere med lavere kostnader enn det som er lagt til grunn i

budsjettet.7

Den siste tilpasningen som vist i figur 4 er gitt ved pris-mengdekombinasjonen P3, X3.

Dette kan illustrere et reguleringsregime som kalles maksimalprisregulering; på engelsk

"price cap regulation". I sin enkleste form går maksimalprisregulering ut på at

reguleringsmyndigheten fastsetter en høyeste pris som nettmonopolet tillates å ta. Omsatt

mengde av varen til maksimalprisen bestemmes av etterspørselen. Vi kommer nærmere inn

på maksimalprisregulering og incentivegenskaper ved denne reguleringsmekanismen i

avsnitt 3.2 nedenfor.

I figuren har vi vilkårlig sått maksimalprisen til P2. Dette er tilsynelatende den pris som

eliminerer monopolistens overskudd eller renprofitt. Legg imidlertid merke til at ved prisen

P2 velger ikke monopolisten produksjonsmengden X! men X2, gitt ved etterspørsel skurven.

Oppsummert har vi med utgangspunkt i figur 4 illustrert fire ulike reguleringsprinsipper

eller tilpasningsbetingelser for et naturlig monopol:

I. Grensekostnadsregulering: Pris = grensekostnad, med et subsidium til

monopolet for å kunne produsere uten tap; tilpasning i G med pris-

mengdekombinasjonen P4X4, subsidiebeløp pr. enhet (H-G) = s og samlet

subsidiebeløp S = s»X4. (Det skraverte arealet S i figur 4). Først-beste

løsning på reguleringsproblemet.

II. Fullkostnadsregulering: Pris = enhetskostnad; tilpasning i F med pris-

mengdekombinasjonen P3X3. Nest-beste løsning på reguleringsproblemet.

III. Maksimalprisregulering med vilkårlig valgt pris P2, mengde X2.

7For nærmere drøfting vises det til Kjell Erik Lommerud: Regulering av naturlige monopoler, SAF-
Arbeidsnotat nr. 7/1989.
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IV. Ren monopoltilpasning: Grenseinntekt = grensekostnad; tilpasning i K med

pris-mengdekombinasjonen PjX^ Hel eller delvis beskatning av

monopolistens overskudd O.

I det følgende skal vi først gjøre rede for en ganske alminnelig brukt regulerings-

mekanisme, spesielt i USA, som kalles avkastningsregulering ("rate of return regulation"),

og drøfte noen optimalitetsegenskaper og incentiwirkninger ved denne måten å regulere et

naturlig monopol på. Deretter kommer vi tilbake til maksimalprisregulering, med spesiell

vekt på incentivegenskaper ved denne reguleringsmekanismen, og til slutt behandler vi kort

målestokkregulering ("yard stick regulation"). Vi drøfter også for fullstendighets skyld

prisdiskr im iner ing.

3.1 Regulering av avkastningskrav (RAK)

Under det reguleringsregime som benevnes regulering av avkastningskrav (RAK) tillates en

regulert bedrift å opparbeide seg en "akseptabel" avkastning på investert kapital i bedriften,

men tillates ikke å ha et overskudd utover dette. Bedriften står fritt til å velge teknologi,

innsatsfaktorer, produksjonsmengde og fastsette produktpriser så lenge bedriftens

overskudd ikke overstiger den akseptable kapitalavkastning.

La oss betrakte en bedrift som produserer et produkt X ved hjelp av innsatsfaktorene

arbeidskraft L og realkapital K. Bedriftens overskudd er gitt ved O = pX - wL - rK, der

w er pris på arbeidskraft og r er pris på kapital (bedriftens kapitalkostnad).

Kapitalavkastningen er definert som inntekter minus kostnader for andre innsatsfaktorer

enn kapital (her kun L), dividert med investert kapital, dvs. _ . Ved avkastnings-
K

regulering tillates som nevnt bedriften kun å opptjene en akseptabel kapitalavkastningsrate,

kalt k, som reguleringsmyndigheten har fastsatt på forhånd. Bedriften kan velge K, L, X

og p sa lenge k ^ i .
K
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Fra relasjonene foran kan vi også utlede uttrykket 0* (k-r)K, dvs. at det maksimale

overskudd som bedriften kan oppnå er gitt ved differansen mellom den akseptable

avkastningsrate og bedriftens kapitalkostnad, multiplisert med investert kapital i bedriften.

Som reguleringsprinsipp har RAK lenge vært anvendt i mange land, men det har antakelig

vært mest utbredt i USA, herunder innen elektrisitetssektoren. Det har imidlertid vært

erkjent i lengre tid at denne måten å regulere på har en del uheldige effektivitets- og

incentiwirkninger. Det banebrytende arbeidet på området var en studie av H. Averch og L.

Johnson: "Behavior of the firm under regulatory constraint", som ble publisert i American

Economic Review i 1962. Denne studien ga støtet til en lang rekke analyser, både på

teoretisk og empirisk grunnlag, av avkastningsregulering. Metoden må sies å være

"gjennomanalysert" i den forstand at det synes å være etablert en alminnelig konsensus om

dens optimalitets- og incentivegenskaper som reguleringsmekanisme. Kort oppsummert er

de sentrale resultater som er etablert i litteraturen vedrørende denne regulerings-

mekanismen som følger:8

* Hvis man sammenligner en regulert bedrift under RAK med en identisk bedrift

som ikke reguleres, og reguleringsmyndigheten fastsetter en akseptabel kapital-

avkastningsrate høyere enn bedriftens kapitalkostnad, vil RAK gi bedriften

incitamenter til å:

Anvende mer realkapital enn hvis den ikke var regulert.

Produsere med et høyere forholdstall mellom kapital og arbeidskraft enn hvis

den ikke var regulert, dvs. at bedriften velger en ineffektiv faktor-

kombinasjon i produksjonen.9

Det er mulig at bedriften vil produsere en mindre produksjonsmengde og

sette en høyere pris enn hvis den ikke var regulert.

8Se f.eks. K. Train, op.cit.

"Det var dette resultatet som Averch og Johnson opprinnelig påviste.
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* Hvis reguleringsmyndigheten fastsetter lcapitalavkastningskravet k lik bedriftens

kapitalkostnad r, står man overfor en ubestemt løsning. Den regulerte bedrift blir

indifferent mellom en lang rekke mulige utfall.

* Hvis den akseptable avkastningsrate settes lavere enn bedriftens kapitalkostnad, vil

det være optimalt for bedriften å innstille produksjonen. Hvis den ikke tillates å

gjøre det, vil den redusere realkapitalbruken så mye som mulig. Dette vil lede til

redusert produksjon og høyere pris enn uten regulering.

Utfra dette synes RAK å være en lite velegnet reguleringsmekanisme. Det grunnleggende

problem er at incentiwirkningene av denne form for regulering er knyttet til bedriftens

realkapitalbase, dvs. kun til én innsatsfaktor i produksjonen, mens regulerings-

myndighetens mål er å sikre en effektiv tilpasning for bedriften totalt sett. Spørsmålet blir

så om det kan utvikles reguleringsmekanismer for andre handlingsparametre enn realkapital

som er under bedriftens kontroll og som har bedre incentiwirkninger enn RAK, men som

likevel har samme struktur som denne mekanismen.

Her skal vi bare kort nevne tre reguleringsmekanismer som har vært lansert som

alternativer til RAK i reguleringslitteraturen, og som på enkelte punkter kan ha bedre

incentivegenskaper enn kapitalavkastningsregulering. Disse er:

A. Avkastningskrav knyttet til bedriftens produksjonsmengde: O * oX.

Reguleringsmyndigheten fastlegger en begrensning på bedriftens overskudd, definert

i kroner pr. produsert enhet av varen, lik o. Det kan vises at denne form for

regulering gir den regulerte bedrift incentiver til å øke produksjonen utover det nivå

den ville velge hvis den ikke var regulert. Bedriften vil også velge optimale

innsatsfaktorkombinasjoner for enhver produksjonsmengde. Hvis regulerings-

myndigheten setter a tilstrekkelig lavt, vil bedriften velge å produsere nært opptil

den nest-beste tilpasningen definert ved punktet F i figur 3.
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B. Avkastning knyttet til bedriftens salgsinntekt: O «c apX.

Under visse betingelser knyttet til elastisiteten i etterspørselen etter bedriftens

produkt, leder denne reguleringsmekanismen i hovedsak til samme tilpasning for

bedriften som under foregående regime.

C. Avkastningskrav knyttet til bedriftens totalkostnader: O <; o(wL+rK).

Dette tilsvarer en situasjon med "mark-up" prising, der bedriften tillates å sette en

pris høyere enn enhetskostnadene med en faktor o. Incentiwirkningene av denne

form for regulering er i hovedsak de samme som for regulering av salgsinntekt

ovenfor, med de samme betingelser vedrørende bedriftens etterspørselskurve.

Ovennevnte reguleringsmekanismer har på langt nær fått den samme utbredelse i praksis

som regulering av kapitalavkastning, til tross for at det kan påvises at de gjennomgående

har bedre effektivitets- og incentivegenskaper. Det er vanskelig å påvise bestemte grunner

til dette, f.eks. med hensyn til forskjeller i informasjonskrav ved de ulike mekanismene,

annet enn det som måtte følge av innarbeidet reguleringspraksis.

3.2 Maksimalprisregulering

Maksimalprisregulering ("price cap regulation") er en forholdsvis ny regulerings-

mekanisme som raskt har oppnådd stor utbredelse i praksis. Den anvendes blant annet for

distribusjon av naturgass og elektrisitet i Storbritannia og for visse typer tele-

kommunikasjon i USA. Derimot er det ikke på teoretisk grunnlag ennå foretatt den samme

dyptpløyende analyse av effektivitets- og incentivegenskaper ved denne regulerings-

mekanismen som f.eks. for kapitalavkastningsregulering.10

10En nyttig referanse er: Symposium on Price Cap Regulation, Rand Journal of Economics, 1989.
Se også Laffont og Tirole, op. eit.
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Maksimalprisregulering er karakterisert ved følgende:

* Reguleringsmyndigheten fastsetter en maksimalpris eller et pristak ("price cap").

Den regulerte bedriften kan på sin side prise sitt produkt" under eller lik

maksimalprisen og tillates å beholde det overskudd som den måtte opparbeide seg

ved den stipulerte pris.

* Reguleringsmyndigheten kan bestemme at maksimalprisen vil bli endret over tid

med en eller annen form for justeringsfaktor som bedriften ikke kan påvirke

gjennom sine handlinger. Justeringsfaktoren kan f.eks. være knyttet til en indeks av

faktorpriser for bedriftens innsatsfaktorer.

* Reguleringsmyndigheten kan i tillegg til justeringsmekanismen ovenfor bestemme at

det skal foretas tidvise justeringer med lengre mellomrom, f.eks. hvert tredje år, av

maksimalprisordningen, som regel basert på en grundig gjennomgang av bedriftens

økonomiske forhold.

Den mest kjente utformingen av maksimalprisregulering er antakelig prissettingsformelen

"CPI-e", som bl.a. anvendes ved regulering av naturgass- og elektrisitetsdistribusjon i

Storbritannia. CPI er konsumprisindeksen og € er en produktivitetsfaktor.

Reguleringsmekanismen sier ganske enkelt at den regulerte bedrift tillates av regulerings-

myndigheten å justere den fastsatte produktpris med økningen i konsumprisindeksen over

en nærmere angitt periode, korrigert for faktisk eller forventet/spesifisert krav til

produktivitetsutvikling i samme periode. Hvis konsumprisindeksen f.eks. har steget med

3% og kravet til produktivitetsøkning er 2%, tillates m.a.o. bedriften å øke produktprisen

med 1%.

nHvis bedriften produserer flere produkter, kan reguleringsmyndigheten fastsette en
gjennomsnittspris eller definere en prisindeks som maksimalpris. Bedriften tillates å endre det
innbyrdes prisforhold mellom produktene så lenge gjennomsnittsprisen eller prisindeksen ikke endres.
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Prisreguleringsformelen CPI-e inneholder en blanding av faktorer som dels er eksogene i

forhold til bedriften, nemlig utviklingen i konsumprisindeksen, og forhold som bedriften

kan påvirke gjennom egne tiltak, nemlig bedriftens produktivitetsutvikling eller

effektivitetsforbedring representert ved faktoren e. Problemet blir å fastsette e på en måte

som gir gode incitamenter til bedriften til å oppnå så høy effektivitetsforbedring som mulig.

Settes e for høyt i forhold til de faktiske muligheter som bedriften har på kort sikt til å

forbedre effektiviteten, kan den gi disincentiver til effektiv drift. Settes den for lavt,

stimuleres ikke bedriften i tilstrekkelig grad til å drive effektivt.

I Norge arbeider NVE med et opplegg for maksimalprisregulering etter mønster av

Storbritannia, der det er gjort en del forberedende analysearbeid med hensyn til å fastsette

realistiske størrelser for e for ulike typer distribusjonsverk.12 Vi kommer nærmere tilbake

til dette i kapittel 6.

Hvis pristaket ligger fast eller den tillatte maksimalpris justeres over tid med en faktor som

er eksogen for bedriften, skulle den ha incentiver til å tilpasse seg kostnadseffektivt.

Grunnen til dette er at bedriften tillates å beholde et eventuelt overskudd under dette

reguleringsregimet, og derfor at enhver kostnadsreduksjon som kan oppnås resulterer i økt

overskudd, alt annet like. Sammenlignet med en reguleringsmekanisme som ikke stimulerer

til effektiv tilpasning, f.eks. regulering av kapitalavkastning, virker maksimalprisregulering

effektivitetsfremmende i denne henseende.

Reguleringsmekanismen kan som nevnt i tillegg inneholde bestemmelser om justeringer av

maksimalprisen med lengre mellomrom og med utgangspunkt i en mer omfattende

gjennomgang eller evaluering av bedriften. Tidspunktene for en slik gjennomgang kan være

fastlagt på forhånd av reguleringsmyndigheten, f.eks. én gang hvert tredje år, eller de kan

foretas uanmeldt uten et visst tidsmønster. Spesielt de faste, tidsbestemte gjennomganger

kan gi incentiver for bedriften til å foreta strategiske tilpasninger. Hvis bedriften f.eks.

frykter at reguleringsmyndigheten vil senke pristaket som følge av at den har oppnådd

12Dette er nærmere behandlet i Sverre A.C. Kittelsen: Effektivitet og regulering i norsk
elektrisitetsdistribusjon, SNF-Rapport nr. 3/1994.
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kostnadsreduksjoner, og derigjennom overføre en del av bedriftens overskudd til

konsumentene, vil den kunne ha en tilskyndelse til å inflatere kostnadene. Et viktig

spørsmål blir her hvorvidt bedriften har bedre informasjon om sine kostnadsforhold enn

reguleringsmyndigheten, dvs. at det foreligger asymmetrisk informasjon og at den derfor

kan ha mulighet til å rapportere høyere kostnader enn den faktisk har. Dette bryter

imidlertid med en av forutsetningene som vi la til grunn for drøftingen i dette kapittelet,

nemlig full og ikke-skjevfordelt informasjon. Vi kommer tilbake til spørsmålet om

asymmetrisk informasjon i kapittel 4.

3.3 Målestokkregulering

Målestokkregulering burde kanskje heller benevnes "regulering gjennom sammenligning",

for det er dette som denne reguleringsmekanismen faktisk bygger på. Man sammenligner

en bedrifts økonomiske resultat, målt på en eller annen måte, med andre, sammenlignbare

bedrifters resultat og regulerer bedriften på grunnlag av denne form for informasjon.

Sammenligningsgrunnlaget kan være faktiske bedrifter eller det kan være en konstruert

"modellbedrift"; jfr. f.eks. modellbrukene som benyttes i forbindelse med drifts-

granskingene i jordbruket.13

Hvis man ser bort fra muligheten til å benytte modellbedrifter, betinger målestokk-

regulering at det eksisterer et tilstrekkelig antall sammenlignbare bedrifter til at metoden

kan anvendes på et reelt grunnlag. Det må også være mulig å kunne innhente alle relevante

data på sammenlignbar form. Denne reguleringsmekanismen er derfor ganske

informasjonskrevende og kan medføre høye informasjonskostnader. Den kan også legge til

rette for omfattende diskusjoner mellom reguleringsmyndighet og enkeltbedrifter, ved at

det alltid kan hevdes at den enkelte bedrift er "spesiell" i forhold til andre bedrifter man

sammenlignes med.

13Ved EFI har det vært arbeidet med å utvikle "modellverk" for ulike typer distribusjonsverk.
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I norsk elektrisitetsforsyning er det ca. 230 distribusjonsverk. Dette burde i utgangspunktet

være et tilstrekkelig antall til å kunne utprøve denne reguleringsmekanismen for lokale

naturlige nettmonopoler. NVE er som nevnt i ferd med å utprøve en slik regulerings-

mekanisme i praksis.

3.4 Prisdiskriminering

Det kan diskuteres hvorvidt prisdiskriminering kan betraktes som en regulerings-

mekanisme, men vi omtaler det likevel kort her for fullstendighetens skyld, dels på grunn

av at den kan ha gode effektivitetsegenskaper, isolert sett, og dels fordi prisdiskriminering

faktisk forekommer ved naturlig monopoltilpasning i praksis.

Ved de reguleringsmekanismer vi har sett på til nå, har vi lagt til grunn at den regulerte

bedriften fastsetter samme pris for produktet overfor alle kunder/kundegrupper eller for

enhver produksjonsmengde. Prisdiskriminering foreligger når bedriften krever forskjellige

priser fra forskjellige kunder/kundegrupper eller for ulike del mengder som produksjonen av

produktet kan deles opp i. Fullstendig prisdiskriminering foreligger når bedriften kan seige

enhver enhet av produktet til ulike priser, bestemt av den enkelte konsuments

betalingsvillighet.

Fullstendig prisdiskriminering er samfunnsøkonomisk effektiv i den forstand at den gir

bedriften et incentiv til å velge en først-beste tilpasning. Dette er illustrert i figur 5.

Tilpasningen vil finne sted i punktet G, på samme måte som i figur 4. Hele det

samfunnsøkonomiske overskudd tilfaller monopolisten som bedriftsøkonomisk overskudd

(arealet AGB). Reguleringsmekanismens effektivitetsegenskaper må av denne grunn aweies

mot andre hensyn, først og fremst inntektsfordelingshensyn. Spørsmålet er om det er mulig

å beskatte overskuddet, helt eller delvis, bort fra bedriften eller overføre det til det

offentlige på annen måte, men slik at man bibeholder effektivitetsegenskapene ved

mekanismen.
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Figur 5. Monopolist med fullstendig prisdiskriminering

I tillegg til problemene med å implementere en effektivitetsnøytral beskatningsordning for

bedriftens overskudd, reiser dette reguleringsprinsippet en rekke andre problemer av

praktisk og etisk art. For det første vil man møte nesten uoverstigelige informasjons-

problemer hvis man skal diskriminere etter enkeltkunders betalingsvillighet. For det annet

vil det uten tvil bli stilt spørsmål om det etiske grunnlag for en ordning som diskriminerer

på denne måten. For det tredje kan ordningen gi incentiver til konsumentene til å utvikle

markeder for omsetning av varen mellom seg, f.eks. ved at høypriskonsumenter forsøker å

kjøpe produktet fra lavpriskonsumenter.

Fullstendig prisdiskriminering er et ekstremt tilfelle som ikke kan anvendes som

reguleringsmekanisme i praksis. Mindre ekstreme utforminger av prinsippet kan imidlertid

tenkes å fungere. På samme måte som for de andre reguleringsmekanismene blir

problemstillingen her også å utvikle en ordning som så langt som mulig oppfyller

effektivitetskravet, uten at den samtidig virker for negativt sett ut fra andre hensyn eller

mål som blir tillagt vekt i praktisk reguleringspolitikk.
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4. REGULERING VED FLERVAREPRODUKSJON OG UFULLSTENDIG

INFORMASJON

I dette kapittelet skal vi utvide analysen fra envareproduksjon til flervareproduksjon for den

regulerte bedrift. Vi skal dessuten gå ut fra at reguleringsmyndigheten ikke trenger å ha full

kunnskap til bedriftens kostnads- og etterspørselsforhold, mens bedriften forutsettes å ha

full kunnskap om dette. Det foreligger m.a.o. en situasjon med asymmetrisk informasjon

mellom reguleringsmyndighet og bedrift.

Det kan skilles mellom reguleringsmekanismer som bygger på at den regulerte bedrift ikke

kan subsidieres av reguleringsmyndigheten eller av andre offentlige instanser og

mekanismer der subsidiering kan gis. I avsnitt 4.2.1 omhandles en reguleringsmekanisme

for det første forhold, mens det i avsnitt 4.2.2 redegjøres for en mekanisme som tillater

subsidiering.

4.1 Regulering ved flervareproduksjon

Et nettmonopol produserer vanligvis flere produkter, eller selger samme produkt i mer enn

ett marked med forskjellig pris i hvert marked. Et distribusjonsverk kan f.eks. seige både

elektrisitet og fjernvarme i to ulike nett, eller det kan seige elektrisitet i ulike tidsperioder

eller til ulike konsumentgrupper.

Ved flervareproduksjon er det ikke så enkelt å definere en nest-beste tilpasning som ved

envareproduksjon. Der skulle prisen settes slik at den regulerte bedrift ikke fikk operere

med overskudd eller tap, hvis den ikke ble subsidiert, dvs. at prisen skulle settes lik

bedriftens enhetskostnad. Ved flervareproduksjon kan det imidlertid være en lang rekke

forskjellige priskombinasjoner som kan resultere i null profitt. Et distribusjonsverk som

selger både elektrisitet og fjernvarme kan f.eks. sette prisen for elektrisitet tilstrekkelig

over grensekostnaden for elektrisitet til at den går resultatmessig i balanse, mens den priser

fjernvarme til dette produktets grensekostnad. Den kan velge å prise begge produktene over
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deres respektive grensekostnader for å gå i balanse, osv. Spørsmålet er om det kan

defineres en priskombinasjon, eller en prissettingsregel, som er den beste med hensyn til

samfunnsøkonomisk optimal tilpasning ved flervareproduksjon, gitt at bedriften ikke kan

subsidieres.

En slik nest-beste prisingsregel er å sette såkalte Ramsey-priser. Av alle mulige

priskombinasjoner for en flerproduktsbedrift, gir Ramsey-priser en nest-beste løsning ved

at den regulerte bedrift tillates å oppnå full kostnadsdekning gjennom prisene.

Prissettingsregelen kan skrives som følger:

der e er etterspørselselastisiteten og brøkuttrykkene angir hvor mye prisen i hvert marked

prosentvis overstiger grensekostnaden i produksjonen av vedkommende produkt. Uttrykket

sier at det prosentvise avvik mellom pris og grensekostnad for hvert produkt multiplisert

med etterspørselselastisiteten for hvert produkt skal være det samme for alle produkter.

Den økonomiske fortolkning av dette er at avviket mellom pris og grensekostnad skal være

forholdsvis større for produkter med lav etterspørselselastisitet enn for produkter med høy

elastisitet. Det er dette som ofte kalles den omvendte elastisitetsformelen. For at den

regulerte bedrift skal oppnå kostnadsdekning, må den m.a.o. tillates å ta forholdsvis høyere

priser, sett i relasjon til grensekostnaden, for produkter med lav etterspørselselastisitet enn

for produkter med høy. Omvendt vil reguleringsmyndighetens oppgave her være å se til at

bedriften setter Ramsey-priser for å oppnå samfunnsøkonomisk effektivitet.

Ramsey-prising har gunstige incentivegenskaper fra et allokeringsmessig synspunkt, men

det kan reises innvendinger mot prissettingsregelen ut fra f.eks. inntektsfordelingshensyn.

Lav etterspørselselastisitet kan være en indikasjon på at konsumentene har begrensede
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valgmuligheter på vedkommende område. Hvis det naturlige monopol setter høye priser på

disse produktene, kan dette i gitte tilfeller skape reaksjoner ut fra inntekts- eller

rettferdighetshensyn.

Ramsey-prising krever et forholdsvis høyt informasjonsgrunnlag for regulerings-

myndigheten og for den regulerte bedrift for å kunne gjennomføres, ved at man skal kjenne

kostnads- og etterspørselsforholdene for hvert produkt. I praksis må man gjerne renonsere

på informasjonskravet, dels på grunn av at bedriften seiv ikke kjenner sine kostnads- og

etterspørselsforhold fullt ut og dels på grunn av at reguleringsmyndigheten kan ha enda mer

begrenset kunnskap om forholdene. Dette leder naturlig til neste avsnitt.

4.2 Optimal regulering ved asymmetrisk informasjon

Et hovedproblem i enhver reguleringssituasjon er at reguleringsmyndigheten som regel har

mindre informasjon om et nettmonopols økonomiske forhold enn monopolet seiv. Det

foreligger m.a.o. asymmetrisk informasjon i forholdet mellom de to parter. I en

reguleringssituasjon er det spesielt informasjon om monopolets kostnads- og

etterspørselsforhold som er av betydning, slik vi har formulert problemet foran.

I de senere år har det fremkommet en omfattende litteratur om konsekvenser av

skjevfordelt eller asymmetrisk informasjon mellom økonomiske aktører. Dette

representerer en anvendelse av den mer generelle teori om prinsipal-agentrelasjoner, der en

agent (nettmonopolet) opptrer på vegne av en prinsipal (reguleringsmyndigheten), som

igjen kan representere samfunnets interesser i å oppnå en samfunnsøkonomisk effektiv

allokering. Prinsipalen har som regel ikke full informasjon om agentens økonomiske

forhold og kan derved heller ikke kontrollere om agenten opptrer i samsvar med

prinsipalens ønsker og krav.

Med utgangspunkt i prinsipal-agentlitteraturen har vi etterhvert også fått en omfattende

litteratur om optimal regulering under ulike former for asymmetrisk informasjon. Det er
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utviklet en lang rekke reguleringsmekanismer for denne type reguleringstilfeller. Disse har

det til felles at de ikke forutsetter at reguleringsmyndigheten har fullt kjennskap til den

regulerte bedrifts kostnads- eller etterspørselsforhold, mens bedriften seiv forutsettes å ha

slik kjennskap. Videre består selve reguleringsmekanismen i at det skapes incentiver for

den regulerte bedrift til å oppgi "sann" informasjon om dens underliggende kostnads- og

etterspørselsforhold, ved at det blir i bedriftens egeninteresse å gi slik informasjon.

Reguleringsmekanismen "avslører" m.a.o. de underliggende økonomiske forhold, til tross

for at reguleringsmyndigheten i utgangspunktet ikke har kjennskap til disse.

Vi skal i dette avsnittet redegjøre kort for to slike mekanismer for optimal regulering under

asymmetrisk informasjon. Den ene mekanismen er tilrettelagt for det tilfelle at

reguleringsmyndigheten tar sikte på å regulere i henhold til fullkostnadsdekning i en nest-

beste situasjon, og der det m.a.o. må skapes incitamenter for den regulerte bedrift til å sette

Ramsey-priser. Dette er den såkalte Vogelsang-Finsinger mekanismen.14 Den andre

mekanismen er utviklet for det tilfellet at reguleringsmyndigheten kan subsidiere den

regulerte bedrift på en eller annen måte, dvs. at man kan regulere med sikte på å oppnå et

først-beste utfall. Vi har valgt å beskrive den såkalte Sappington-Sibley mekanismen for det

tilfellet.15

4.2.1 Vogelsang-Finsinger mekanismen

Som nevnt under avsnitt 4.1 stiller fullkostnadsregulering under flervareproduksjon høye

krav til reguleringsmyndighetens informasjonstilgang for å få den regulerte bedrift til å

sette Ramsey-priser. (Det prosentvise avvik mellom pris og grensekostnad skal være inverst

relatert til det enkelte produkts etterspørselselastisitet). På denne bakgrunn er Vogelsang-

14I. Vogelsang og J. Finsinger: A Regulatory Adjustment Process to Optimal Pricing by
Multiproduct Firms, Bell Journal of Economics, 1979. Se også D. Sappington: Strategic Firm Behavior
under a Dynamic Regulatory Adjustment Process, Bell Journal of Economics, 1980.

15D. Sappington og D. Sibley: Regulating without Cost Information: The Incremental Surplus
Subsidy Scheme, International Economic Review, 1988.
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Finsinger mekanismen forbausende enkel. Den betinger ikke at reguleringsmyndigheten har

kjennskap til kostnads- og etterspørselsforholdene for bedriften, men kun at den kan

observere hvilke priser bedriften faktisk tar for de ulike produkter og hvilke kvanta av det

enkelte produkt som faktisk omsettes. Ved så å legge visse begrensninger på bedriftens

handlefrihet til å sette priser og kvanta, får den bedriften over tid til å bevege seg mot

Ramsey-prisene. Man står m.a.o. overfor en dynamisk reguleringsmekanisme under

asymmetrisk informasjon ved flervareproduksjon.

Vi skal illustrere hovedideen bak mekanismen med utgangspunkt i figur 6, der vi for

enkelhets skyld forutsetter envareproduksjon.

Figur 6. Vogelsang-Finsinger mekanismen med ett produkt

x2 x3 xr x
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Reguleringsprosessen starter i periode 1, der monopolet setter prisen Pj og får omsatt

kvantum Xj. Ved å produsere X1 pådrar bedriften seg kostnader EK^ Regulerings-

myndigheten observerer P,, X, og EK,. Dette er størrelser som må antas å være forholdsvis

lett observerbare, mens det krever langt mer informasjon å kjenne til de underliggende

etterspørsels- og kostnadsfunksjoner. Reguleringsmyndigheten bruker observasjonene til å

begrense bedriftens valgmulighet med hensyn til å sette priser i neste periode. Uttrykt mer

presist gir reguleringsmyndigheten bedriften beskjed om at den kan sette en hvilken som

helst pris i neste periode så lenge den nye prisen, multiplisert med X, ikke overstiger

bedriftens totalkostnad EKjXi, dvs. P2Xi skal være mindre eller lik EKiXj. Ved

envareproduksjon kan dette uttrykkes som P2 * EK,, dvs. at bedriften kan sette en hvilken

som helst pris i periode 2 så lenge denne prisen ikke overstiger bedriftens

gjennomsnittskostnader i periode 1.

I periode 2 vil naturlig nok bedriften sette den høyeste pris som reguleringsmyndigheten

tillater, nemlig P2. Til denne prisen selger den mengden X2 av produktet. Ved denne

produktmengden er gjennomsnittskostnaden EK2. Dette er også størrelser som

reguleringsmyndigheten kan observere. Den stiller det samme krav som i periode 1, nemlig

at bedriften ikke kan ta en høyere pris enn dens gjennomsnittskostnader i periode 2.

Prosessen fortsetter til man kommer til punktet G, der bedriften oppnår kostnadsdekning

ved Ramsey-pris Pr og der mengden Xr blir omsatt.

Det fremgår av figuren at man i dette tilfellet (tilnærmet) kommer frem til Ramsey-pris Pr i

løpet av tre perioder. Disse kan være år, måneder eller en annen tidsenhet, som kan være

bestemt av muligheten til å fremskaffe de nødvendige observasjoner for reguleringsformål.

I løpet av denne perioden har bedriften kunnet prise produktene over gjennomsnitts-

kostnadene, og derved ha oppnådd et overskudd (andel av konsumentoverskuddet) som den

ikke ville ha kunnet oppnå hvis man hadde gått direkte til punktet G. Dette er en form for

ineffektivitet ved reguleringsmekanismen, som blir større jo lenger tid det tar å komme

frem til den samfunnsøkonomiske effektive tilpasning.
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Spørsmålet blir så hvordan denne muligheten til å oppnå en del av konsumentoverskuddet

påvirker incentivstrukturen i reguleringsproblemet, og mer spesielt hvilke incentiver

mekanismen gir til strategisk tilpasning fra den regulerte bedrifts side, som ikke er i

samsvar med reguleringsmyndighetens mål. Det er to nærliggende muligheter i så

henseende:

* Bedriften rapporterer inn til reguleringsmyndigheten høyere kostnader enn

den faktisk har, dvs. EK, i figur 6 innrapporteres med et høyere beløp enn

de faktiske kostnader ved å produsere X,.

* Bedriften kan ha et incentiv til faktisk å pådra seg høyere kostnader enn det

som er nødvendig for å fremstille enhver produktmengde, dvs. at den ikke

produserer kostnadseffektivt.

Dette er problemer som i større eller mindre grad ville være til stede ved enhver

reguleringsmekanisme, og er derfor ikke spesielt for Vogelsang-Finsinger mekanismen. Det

er ulike fremgangsmåter som reguleringsmyndigheten kan benytte for å komme disse

problemene til livs. I det første tilfellet ovenfor er det naturlig å gjennomføre uavhengig

revisjon av bedriften og gjerne kombinert med en eller annen form for sanksjon, f.eks.

bøter e.l. ved feilrapportering. I det andre tilfellet vil revisjon normalt ikke avsløre

ineffektiviteten, men man må benytte andre fremgangsmåter, f.eks. å foreta sammen-

ligninger med andre, tilsvarende bedrifter (målestokkregulering).

Vogelsang-Finsinger mekanismen er dynamisk i den forstand at reguleringsprosessen

konvergerer over tid til den optimale tilpasning. I figur 6 er imidlertid den underliggende

situasjon statisk, i den forstand at kostnads- og etterspørselsforholdene ikke forutsettes å ha

forandret seg i samme periode. Hvis disse forholdene endrer seg samtidig, står man

naturligvis overfor en vanskeligere reguleringssituasjon i praksis. Den grunnleggende

fremgangsmåte ved mekanismen påvirkes imidlertid ikke av dette.
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4.2.2 Sappington-Sibley mekanismen

Hvis muligheten er tilstede for å subsidiere bedriften, vil man kunne få til en først-beste

tilpasning ved marginalkostnadsprising og derved ikke være begrenset til Ramsey-prising

som i foregående avsnitt.

Flere reguleringsmekanismer har blitt foreslått med sikte på å regulere slik at det gis

incentiver til den regulerte bedrift til å prise til marginalkostnad uten at regulerings-

myndigheten trenger å kjenne bedriftens kostnader. Hovedideen bak disse mekanismene er

at reguleringsmyndigheten subsidierer bedriften på basis av det konsumentoverskudd som

bedriftens prissettingsbeslutninger genererer. Incentivstrukturen er m.a.o. slik at bedriften

ser det som fordelaktig for seg, ved å bli subsidiert, å opptre på en måte som er til fordel

for konsumentene gjennom økt konsumentoverskudd. Derved skapes det samsvar mellom

bedriftens formål og åtferd på den ene side og det samfunnsøkonomiske effektivitetsmål for

reguleringsmyndigheten på den annen side.

Sappington-Sibley mekanismen er en dynamisk mekanisme, der reguleringsmyndigheten

anvender informasjon om den regulerte bedrifts priser, inntekter og kostnader i én periode

til å fastlegge subsidien som bedriften skal motta i neste periode. Mekanismen tar

utgangspunkt i at bedriften ikke nødvendigvis trenger å motta hele konsumentoverskuddet

for å oppnå en først-beste løsning, men at det er tilstrekkelig å gi bedriften en andel i den

økning av konsumentoverskuddet som dens prissetting medfører.
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Figur 7. Tilpasning ved Sappington-Sibley mekanismen

GRK

X

Mekanismen er illustrert i figur 7. I utgangspunktet har bedriften sått prisen Po og omsatt

kvantum er XQ. Konsumentoverskuddet ved denne prisen er ABP0. Bedriftens overskudd er

arealet PQBCD. Reguleringsmyndigheten gir bedriften anledning til å fritt velge en pris-

kostnadskombinasjon i hver periode, men slik at bedriften subsidieres på grunnlag av det

ekstra konsumentoverskudd som bedriftens prissettingsstrategi genererer i hver periode.

Hvis bedriften velger prisen P,, vil konsumentoverskuddet øke med arealet PQBHP, i figur

7. Subsidiebeløpet bestemmes mer presist som økningen i konsumentoverskudd fratrukket

endringen i bedriftens overskudd fra en periode til neste. I figur 7 utgjøres bedriftens

overskudd i periode 2 av arealet BHJC, som er økningen i samlet samfunnsøkonomisk

overskudd, bestående av økning i konsumentoverskudd BHL og produsentoverskudd LHJC.

Dette området er størst mulig når prisen settes slik at pris er lik grensekostnad, dvs. i

punktet F.
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Ved denne reguleringsmekanismen trenger ikke reguleringsmyndigheten å kjenne til

bedriftens kostnadsstruktur, men den må kjenne etterspørselskurven, i hvert fall i området

mellom bedriftens pris før den ble regulert og den optimale pris. Informasjonsmessig kan

dette være en svakhet ved mekanismen, rent bortsett fra at bedriften gjerne ikke heller i

praksis har fullt kjennskap til etterspørselsforholdene. Finsinger og Vogelsang har foreslått

en mekanisme som heller ikke krever informasjon om bedriftens etterspørselskurve.

Finsinger-Vogelsang mekanismen bygger at det foretas en approksimasjon til forbedringen i

konsumentoverskudd. Vi går imidlertid ikke nærmere inn på denne mekanismen her, men

henviser til litteraturen.16

4.2.3 Praktisk anvendelse

De reguleringsmekanismene som det kort er redegjort for ovenfor, og som bare er

eksempler på mekanismer som er foreslått i litteraturen, har som fellesnevner at man

tilnærmer seg spørsmålet om optimal regulering fra et samfunnsøkonomisk synspunkt med

å gi incentiver til bedrifter under regulering som er slik at bedriftenes og samfunnets mål

blir sammenfallende, uten at reguleringsmyndigheten trenger å ha full informasjon om de

underliggende kostnads- og etterspørselsforhold. Siden dette er den typiske regulerings-

situasjon i praksis, er reguleringsmekanismene potensielt interessante for praktisk

reguleringspolitikk.

Når mekanismene til tross for dette ennå ikke har funnet særlig stor utbredelse for praktiske

formål, kan dette skyldes flere forhold. For det første kan det være at enkelte av dem ennå

ikke er utviklet tilstrekkelig langt i retning av praktisk anvendelse. For det annet kan det

være at ambisjonsnivået i praktisk reguleringspolitikk er høyere enn mekanismene i en viss

forstand foreskriver (regulering over tid), men uten at man nødvendigvis lykkes i å nå

ambisjonsnivået ved at informasjonsgrunnlaget ikke er tilstede. For det tredje kan det være

16Se J. Finsinger og I. Vogelsang: Strategic Management Behavior under Reward Structures in a
Planned Economy, Quarterly Journal of Economics, 1985. Se også Laffont og Tirole, op.tit., kap. 2
og 3.
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at det tar tid å endre innarbeidet reguleringspraksis og at potensialet for forbedringer av den

grunn ikke blir utnyttet. Det kan også være andre årsaker. Dette bør likevel ikke være til

hinder for at man i praktisk reguleringspolitikk forsøker å utnytte det forbedrings-

potensialet som disse reguleringsmekanismene faktisk vil kunne gi.

5. REGULERING VERSUS KONKURRANSE

I analysen i kapitlene 3 og 4 foran har vi lagt til grunn at optimalpunkter som F (nest-beste)

eller G (først-beste) faktisk kan nås eksakt ved å anvende en eller annen form for

reguleringsmekanisme. I praktisk reguleringspolitikk kan forholdene fortone seg

annerledes. Informasjonsproblemer, transaksjonskostnader, uklare målformuleringer for

reguleringspolitikken, samt politiske eller institusjonelle bindinger som kan legges på

utøvelsen av reguleringsfunksjonen, kan gi tilpasninger i praksis som kan være langt borte

fra optimalitetspunkter som F og G. Spørsmålet som kan reises er om det, i en slik

ufullkommen reguleringsverden, kan være alternativer til regulering for å oppnå

samfunnsøkonomisk effektivitet. Spesielt kan det være grunn til å stille spørsmålet om

hvorvidt konkurranse kan erstatte regulering som allokeringsmessig virkemiddel, seiv når

det bare er én tilbyder i markedet som ved naturlig monopol.

Det har i de senere år fremkommet en omfattende litteratur, der konkurranse som alternativ

til regulering analyseres i naturlig monopolsituasjonen Analysene kan grupperes i to

hovedgrupper etter hvordan det legges til rette for konkurranse:

* Gjøre et naturlig monopol konkurranseutsatt gjennom å påvirke

konkurranseparametre.

* Auksjonere bort rettigheten til å drive et naturlig monopol for en

tidsbegrenset periode.
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I begge tilfellene er det den potensielle konkurranse fra nye aktører som er drivkraften eller

virkemiddelet som skal lede til samfunnsøkonomisk effektiv ressursbruk. I det første

tilfellet gjøres dette først og fremst gjennom å legge til rette for mest mulig fri etablering,

dvs. gjennom å påvirke etableringsforholdene i markedet. I det andre tilfellet virker den

potensielle konkurranse på nåværende rettighetshavers incentiver til å drive det naturlige

monopol effektivt, ved at nye interessenter kan utfordre rettighetshaveren når kontrakten

om å drive monopolet skal fornyes.

Å legge til rette for potensiell konkurranse i transportdelen av kraftomsetningssystemet gir

en interessant innfallsvinkel til spørsmålet om å sikre samfunnsøkonomisk effektivitet som

et alternativ til regulering. Det blir likevel i siste instans et spørsmål om hvor langt det er

mulig å gå i retning av å implementere dette i praktisk konkurransepolitikk, og å kunne

stole på at man på denne måten faktisk oppnår en effektiv tilpasning. Det vil antakelig være

enklere å legge til rette for en ordning med å auksjonere bort rettigheten til å drive et

nettmonopol på distribusjonsnivå enn f.eks. for sentralnettet som helhet, på grunn av at

problemer knyttet til informasjonstilgang/asymmetrisk informasjon, etableringshindringer,

imperfeksjoner i kapitalmarkedene o.l. må antas å være vesentlig større i det siste tilfellet.

Det forhold at det er problemer forbundet med å legge til rette for potensiell konkurranse

på et naturlig monopolområde, bør imidlertid ikke være til hinder for at dette potensialet

søkes utnyttet så langt som mulig i praktisk konkurransepolitikk. Konkurranse og

regulering bør ikke stilles opp som motsatser til hverandre, men heller betraktes som

komplementære virkem idler for å oppnå effektivitet. Grensene for konkurranse som

virkemiddel har blitt skjøvet stadig lengre ut i kraftomsetningen, og det er ingen å priori

grunn til at de skal stoppe ved transportdelen av systemet. Det er imidlertid viktig å få

klarlagt nærmere vilkår og ordninger for virksom konkurranse innenfor denne delen.
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6. REGULERING AV NETTMONOPOLER I DET NORSKE KRAFT-

OMSETNINGSSYSTEMET

På bakgrunn av den mer prinsipielle analyse i kapitlene foran skal vi nå foreta en drøfting

og gi noen synspunkter på reguleringsprinsipper og -praksis i det norske kraftomsetnings-

systemet, slik det er organisert på basis av Energiloven og slik det har utviklet seg etter

lovens ikrafttredelse. Vi understreker at dette er foreløpige betraktninger, bygget på de

omfattende analyser som har vært utført ved SNF om det norske kraftomsetningssystemet

og på den innsikt som vi er etterhvert har ervervet oss om systemets egenskaper og

funksjonsmåte, og at det må foretas mer dyptgående analyser før sikre konklusjoner kan

treffes. Synspunktene kan i så henseende være like mye å betrakte som synspunkter på

behov for mer økonomisk forsknings- og utredningsvirksomhet omkring organisering og

funksjonsmåte for kraftomsetningssystemet, enn på faktisk funksjonsmåte og

reguleringspraksis pr. idag.

Spørsmålet om konkurransenøytrale og effektive nettmonopoler innen norsk kraftomsetning

(jfr. kapittel 1) kan deles i to:

* Avgrensning og organisering av nettmonopolene slik at de fungerer effektivt

isolert sett og i relasjon til det samlede kraftomsetningssystem.

* Regulering av nettmonopolene slik at de fungerer samfunnsøkonomisk

effektivt.

Vi skal i det følgende peke på noen problemstillinger innen hvert av disse områdene.
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6.1 Avgrensning og organisering av nettmonopoler i kraftomsetningen

Spørsmålet om å forete en hensiktsmessig avgrensning og organisering av nettmonopoler

innenfor et markedsbasert kraftomsetningssystem for at systemet som helhet skal fungere

samfunnsøkonomisk effektivt kan underoppdeles i to delspørsmål:

* Avgrensning av markedsfunksjoner og transportfunksjoner i forhold til

hverandre.

* Organisering av transportfunksjonen, som er et nettmonopols egentlige

oppgave.

For hvert av disse områdene skal vi peke på noen forhold der det etter vår oppfatning er

behov for å iverksette tiltak med sikte på å få organisert systemet bedre.

6.1.1 Avgrensning av markedsfunksjoner og transportfunksjoner

På dette området bør følgende problemstillinger vurderes nærmere:

A. Utskillelse av markedsfunksjoner fra Statnett.

Vi har tidligere gitt uttrykk for at det er uheldig fra et markedsmessig

synspunkt at det nasjonale nettmonopol, Statnett, også har fått

markedsomsetningsfunksjoner tillagt seg, i og med Statnett Marked.17 Vi

gjentar dette her. Organiseringen er uheldig av to grunner. For det første er

det viktig å få avgrenset Statnetts virksomhet til den rene transportfunksjon

knyttet til å drive og bygge ut et overordnet nasjonalt nett, samt

driftskoordinering mellom produksjon og transport. For det annet kan

Statnett, nettopp i kraft av sin nasjonale funksjon og sterke stilling innen

17Se Einar Hope, Linda Rud og Balbir Singh: Det norske krqftmarkedet, SNF-Rapport nr. 65/93.
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kraftomsetningssystemet, utøve betydelig innflytelse på markedsdelen av

systemet - bevisst eller ubevisst.

B. Vertikal integrasjon - divisjonalisering.

I Energiloven valgte man som kjent prinsippet om divisjonalisering for å få

skilt produksjonsvirksomhet og transportvirksomhet innenfor vertikalt

integrerte enheter. Spørsmålet er om divisjonalisering er et tilstrekkelig

effektivt virkemiddel for å få skilt disse virksomhetsformene fra hverandre,

og slik at divisjonene opptrer uavhengig av hverandre i tråd med

Energilovens intensjoner. Mye tyder på at dette ikke er tilfelle, og at man

derfor bør vurdere andre organisasjonsformer som innfører et sterkere skille.

Spesielt bør det vurderes å splitte opp i selvstendige juridiske enheter.

C. Utskillelse av konkurranseutsatt virksomhet og naturlig monopolfunksjoner

på distribusjonsnivå.

Distribusjonsverkene utfører i dag en mangeartet virksomhet, som dels er av

konkurranseutsatt art og som dels har å gjøre med de rene transport-

funksjoner knyttet til det fysiske nett. Det bør innføres et klarere

organisatorisk skille mellom markedsfunksjoner og nettfunksjoner på

distribusjonsnivå. Spesielt bør distribusjonsverkenes kjøp og salg av kraft i

markedene skilles fra nettfunksjonen i egne juridiske enheter, slik man for

øvrig legger opp til i Sverige i det svenske forslaget til ny energilov.

6.1.2 Avgrensning av nettfunksjoner

Denne problemstillingen vedrører dels den hierarkiske oppbygging av transportsystemet for

kraft, dvs. hvor mange organisatoriske nivåer man skal ha, og dels organiseringen av det

enkelte nivå. For å kunne besvare disse spørsmålene trenger man først og fremst kjennskap

til de underliggende kostnadsforhold ved transport av kraft i systemet, for å kunne ta

stilling til hvor langt det naturlige monopol rekker på hvert nivå. SNF er for tiden engasjert
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i et prosjekt for Statnett om disse spørsmålene.18 De synspunkter som fremføres nedenfor er

rent foreløpige og er ikke basert på innsikt og resultater fra Statnett-prosjektet.

A. Den nåværende avgrensning og oppgåvefordeling mellom sentralnett og

regionalnett synes ikke å fungere tilfredsstillende. Basert på analyser av hvor

langt det naturlige monopol på sentralnettsnivå utstrekker seg, bør det

vurderes å integrere regionalnettene på en annen måte i sentralnetts-

ordningen enn tilfellet er i dag. Dette gjelder både for drift og investeringer.

B. På lokalt nivå (distribusjon) bør man analysere nærmere muligheten for å

skape mer kostnadseffektive enheter gjennom horisontal integrasjon av verk

(avgrenset til nettfunksjonen), spesielt blant de minste verkene. For tiden er

det tilløp til samarbeid om markedsfunksjoner (kjøp og salg av kraft)

distribusjonsverk imellom, mens det oss bekjent ikke er tatt initiativ til

samarbeid eller mer vidtrekkende organisatoriske løsninger for den rene

transportfunksjon gjennom nettintegrasjon.

Etter vår oppfatning er det et betydelig samfunnsøkonomisk gevinstpotensiale som kan

realiseres ved å foreta de organisatoriske tilpasninger som er skissert ovenfor.

Tilpasningene synes også å være klart i samsvar med Energilovens intensjoner.

6.2 Regulering av nettmonopoler

Det forvaltningsmessige grunnlag for regulering av nettmonopoler innen kraftomsetningen

er først og fremst inneholdt i "Endring av forskrift om produksjon, omforming, overføring,

omsetning og fordeling av energi", av 7.12.1990, gitt i medhold av Energiloven. I §4-4

heter det bl.a.: "Konsesjonæren fastsetter overføringstariffene slik at de over tid dekker

kostnadene ved drift og avskrivning av nettet og gir rimelig avkastning på investert kapital

18I prosjektet skal det foretas en vurdering av sentralnettets utstrekning ut fra hva som
samfunnsøkonomisk sett gir den beste løsningen.
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ved effektiv drift. Norges Vassdrags- og Energiverk fastsetter hvert år maksimal

avkastningssats ved effektiv drift".

Forskriften legger m.a.o. opp til et prinsipp om avkastningsregulering, kombinert med et

krav om effektiv drift. Høyeste tillatte avkastningssats fastsettes på årsbasis.

I kapittel 3 drøftet vi avkastningsregulering som reguleringsprinsipp, og vi pekte på noen

uheldige aspekter ved ordningen fira et samfunnsøkonomisk effektivitetssynspunkt, herunder

insitamenter for den regulerte bedrift til å velge ineffektiv faktorkombinasjon. Spørsmålet

er om NVE som reguleringsmyndighet kan korrigere for de ineffektiviteter som er iboende

i denne reguleringsformen og bibeholde avkastningsregulering som grunnleggende prinsipp,

eller om man må vurdere andre reguleringsformer.

Hovedproblemet med avkastningsregulering er at reguleringsform og incentivstruktur

knyttes opp til én produksjonsfaktor (investert kapital), mens effektiv drift er et spørsmål

om å velge optimal innsats og kombinasjon av alle produksjonsfaktorer. Reguleringsmessig

kan det være vanskelig å forene disse hensyn og krav innenfor én og samme ordning.

Et alternativ til avkastningsregulering ved effektiv drift er å innføre en ordning med

maksimalprisregulering kombinert med målestokkonkurranse mellom nettmonopolene.

Dette er en ordning som synes å ha blitt praktisert med godt utbytte i Storbritannia.

Forholdene for å innføre en slik ordning burde ligge vel så godt til rette i Norge som i UK,

bl.a. på grunn av at vi har langt flere enheter på distribusjonsnivå til å gi et

sammenligningsgrunnlag for målestokkregulering. Vi viser for øvrig til Kittelsen (1994,

op.eit.), der en slik reguleringsmekanisme er drøftet nærmere.

En fordel med maksimalprisregulering, sett i relasjon til avkastningsregulering, er som

nevnt at reguleringen knytter incentivstrukturen til nettmonopolets kostnader totalt sett.

Reguleringsmyndigheten kan i tillegg eksplisitt pålegge effektivitetskrav knyttet til faktoren

e i reguleringsfunksjonen (jfr. avsnitt 3.3). Denne faktoren kan differensieres mellom

enheter eller grupper av enheter, avhengig av om det foreligger dokumenterte forskjeller i
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