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Til leserne

Siden forrige nummer er Vardøgers redaksjonelle struktur blitt
forandret. Redaksjonen er redusert til sju medlemmer. Sam
tidig har vi opprettet et redaksjonsråd som i dag teller sytten
medlemmer. Vi tror at denne omorganiseringen vil tilføre Var
døger viktige nye impulser, slik at tidsskriftet både blir
enda bedre og kan komme ut litt oftere.
Fra og med dette nummeret koster Vardøger 30 kr i abonnement
og 35 kr i løssalg.
Prisforhøyelsen skyldes høyere porto- og
trykkekostnader. Men trass i økt pris mener vi at Vardøger
fortsatt er forholdsvis billig; det dreier seg jo om en "bok"
på 200 sider. Hvor lenge vi kan holde den nye prisen, er nok
først og fremst avhengig av inflasjonsutviklingen. Dessuten
ville det hjelpe om vi kunne redusere kostnadene ved purring
til abonnenter som glemmer å betale og ved tap av gamle abon
(Vi er imidler
nenter som glemmer å melde adresseforandring.
tid fullt klar over at disse kostnadene i stor grad skyldes at
Vardøger utgis med så lange mellomrom.) Derfor ber vi:
HUSK Å MELDE ADRESSEFORANDRING!

Redaksjonen

Om dette heftet

I forrige nummer av Vardøger annonserte vi at dette heftet
skulle dreie seg om krisen i den kapitalistiske verdensøkono
mien. Tanken var at Vardøger 11 skulle være sentrert om norsk
økonomisk og politisk utvikling sett i lys av forandringene i
verdensøkonomien etter 1945. Gjennom denne analysen ville vi
prøve å avdekke årsakene til de nåværende økonomiske kriseten
densene både i Norge og i verdensøkonomien som helhet. Under
arbeidet med dette temaet krystalliserte det seg ut tre tyngde
punkter: de økonomiske forandringsprosessene i Norge etter 1945
forvandlingene i det norske sosialdemokratiet som både har pre
get og er blitt preget av disse prosessene; og forandringene i
verdensøkonomien som så og si har skyllet inn over den norske
økonomien. Alt dette ble for mye for ett nummer. Vi måtte
foreta en oppdeling.
Dette heftet konsentrerer seg om arbeiderbevegelse, stat og
økonomi i Norge etter 1945. Men blant annet for å markere det
videre perspektivet, har vi tatt med en mer allmenn artikkel
om sosialdemokratiet betraktet fra et historisk og internasjo
nalt perspektiv. Artiklene både i dette og i neste nummer av
Vardøger utgjør i stor grad en materialsamling tenkt som ut
gangspunkt for videre studier og diskusjon. De reiser derfor
langt flere spørsmål enn de antyder svar på.
Vardøger 12, som kommer ut i oktober i år, vil ha verdensøkono
mien som hovedtema. Det vil blant annet inneholde et bidrag
om utviklingstendenser i verdensøkonomien etter 1945 og en ar
tikkel om nFra akkumulasjon til krise i verdensøkonomien". Den
tematiske sammenhengen mellom Vardøger 11 og 12 vil bli under
streket ved at Vardøger 12 avsluttes med bidrag til en strategi
diskusjon som tar utgangspunkt i begge de to numrene.
Redaksjonen
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Adam Przeworski:

Sosialdemokratiet
historisk fenomen

som

Denne artikkelen drøfter sosialdemokratiet fra en historisk og inter
nasjonal synsvinkel. Det empiriske materialet Przeworski har samlet
for undersøkelsen sin er svært omfattende. Bare det gjør arbeidet
hans nyttig for en videre diskusjon av sosialdemokratiet. Disse for
tjenestene ved artikkelen får oss imidlertid ikke til å overse inn
vendingene som kan reises mot den. Noen av dem veier så tungt at de
bør nevnes.
Przeworski har en tendens til å presse stoffet inn i en beslutningsteoretisk valglogikk: Han plasserer sosialdemokratiet i en rekke
“valgsituasjoner" uten at de historiske prosessene (og de tilsvarende
materielle forholdene og klassekonstellasjonene) som ligger til grunn
for de forskjellige “situasjonene", blir skikkelig avklart. Disse
“valgsituasjonene" lar han så tilsvare en rekke “dilemmaer" for so
sialdemokratiet:, demokrati eller sosialisme, parlamentarisk valgdel
takelse eller mobilisering av arbeiderklassen, reform eller revolu
sjon osv. Dette analyseskjemaet kan lede til besynderlige resultater.
“Dilemmaet" demokrati eller sosialisme får for eksempel Przeworski
til å slutte at (forsøk på) en overgang til sosialismen enten må lede
gjennom et “sosialistisk" diktatur ("for å nå høyere fjelltopper må
man krysse en dal") eller resultere i fascistisk kontrarevolusjon. I
det alt vesentlige analyserer Przeworski sosialdemokratiet i høyt ut
viklede, vesteuropeiske land. Ved sin vurdering av overgangsproblematikken tyr han imidlertid plutselig til erfaringer fra lavt industri
aliserte, periferi kapitalistiske samfunnsformasjoner som Chile og
Portugal. Men verken dette eller lignelsen om fjell og daler kan
være av særlig verdi når det dreier seg om betingelsene for sosia
lisme i de vesteuropeiske landene der sosialdemokratiet har hatt en
langvarig innflytelse på samfunnsutviklingen. Dessuten ville Prze
worski stått seg på å fastholde et skille mellom klassisk fascisme
og militærdiktaturene som truer eller er en realitet i Den tredje
verden i dag. (Et systematisk forsøk på å klarlegge fascismens år
saker er gjort i Vardøger 10.)
Przeworskis artikkel ble opprinnelig publisert i New Left Review Nr
122, jul i-august 1980, under tittelen: Social Democracy as a Histori
cal Phenomenon. Copyright by New Left Review Ltd.
Redaksjonen
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Ikke gjenta tidligere feiltakelser: det plutselige oppbluss av
sympatisk interesse for sosialdemokratiet reflekterer et på
trengende behov for å trekke lærdommer av den sosialistiske
bevegelsens historie. Etter tiår med virkelighetsfjerne ana
lyser, ser man nå visse rudimentære fakta avtegne seg.
Sosial
demokratiet har vært den framherskende form for arbeiderorganisering under kapitalismen. Reformistiske partier har fått
arbeidernes støtte. Kanskje til og med mer: på godt og ondt
er sosialdemokratiet den eneste politiske kraft på venstresida
som kan vise til en lang liste over reformer til arbeidernes
fordel. Enhver bevegelse som søker å forandre historiske for
hold må arbeide under presset av nettopp de samme forhold.
Bevegelsen for sosialisme utvikler seg innen kapitalismen og
presses inn i ^uunngåelige valgsituasjoner nettopp som en følge
av samfunnets kapitalistiske organisering. Tre valgsituasjoner
har vært avgjørende: 1. Hvorvidt man skulle arbeide for sosia
lismens framgang gjennom det kapitalistiske samfunnets politiske
organisasjoner eller om man skulle gå til direkte, uformidlet
konfrontasjon med borgerskapet. 2. Hvorvidt den sosialistiske
samfunnsforandringens hovedkraft var å finne utelukkende i
arbeiderklassen eller om man måtte satse på tilslutning fra
andre klasser. 3. Hvorvidt man skulle gå inn for reformer og
forbedringer innen kapitalismens grenser eller om man skulle
vie alle sine bestrebelser og energi til den totale forandring
av kapitalismen.
Sosialdemokratene valgte å delta, å søke vidtfavnende klasseallianser og å kjempe for reformer. Disse avgjørelsene er ikke
uavhengige av hverandre. Det er viktig å forstå utviklingen av
sosialdemokratiet som en prosess: hvordan avgjørelsen på et
punkt bestemmer begrensningene man velger under i de følgende
valgsituasjoner. For det kunne tenkes at enhver bevegelse som
velger å engasjere seg i borgerlige institusjoner, og særlig i
valg, må søke tilslutning for sine målsetninger ut over ar
beiderklassen og må kjempe for alle forbedringer som er mulige
på kort sikt uten hensyn til langsiktige konsekvenser av dette.
Er beslutningen om å delta og strategien om appell utover klassegrensene uoppløselig forbundet med hverandre? Er orienteringen
i retning umiddelbare reformer en nødvendig konsekvens av ut
videt klasse-basis? Er det i det hele tatt mulig å ha et valgorientert parti som utelukkende bygger på tilslutning fra ar
beiderklassen og bare arbeider for de ytterste målsetninger?
Det er slike spørsmål som må besvares hvis vi skal trekke lær
dommer av den sosialdemokratiske erfaring. Vi må lære oss noe
om logikken i de valgsituasjonene som enhver sosialistisk be
vegelse innen et kapitalistisk samfunn vil møte: historiske
muligheter åpner seg og stenger seg for hver beslutning som tas.
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BESLUTNINGEN OM VALGDELTAKELSE
Sosialistenes inntog i borgerlig politikk har alltid skapt kon
troverser, Grunnen til det er at selve "deltakelsen" i dette
systemet former den sosialistiske bevegelsen og dens forhold
til arbeiderne som klasse. Det stadige spørsmål er om del
takelsen i borgerlige institusjoner kan føre til sosialisme,
eller om den bare styrker den kapitalistiske orden. Er det
mulig for den sosialistiske bevegelsen å finne en passasje mel
lom de "to skjær" som Rosa Luxemburg viste tils "forkastelse
av massekarakteren eller forkastelse av de ubetingede målset
ningene?" Deltakelse i valgorientert politikk er nødvendig
hvis den sosialistiske bevegelsen skal få oppslutning fra mas
sen av arbeidere, likevel synes denne deltakelsen å bli til
hinder for realiseringen av de ytterste målsetningene. Ar
beidet for i dag og arbeidet for framtiden synes å bli ytter
punkter i et dilemma.
Deltakelse fører til at arbeidernes organisasjon som klasse får
en bestemt struktur. Deltakelsens virkning på de indre klasse
forhold er best analysert av Luxemburg: "Skillet mellom den
politiske og den økonomiske kamp og selvstendiggjørelsen av de
to delene er ikke mer enn et kunstig og vel også historisk be
tinget produkt av den parlamentariske perioden. Under det
borgerlige samfunnets rolige, "normale" gang blir på den ene
side den økonomiske kamp splittet opp, oppløst i en mangfoldig
het av enkeltkamper i hver bedrift, i hver enkelt produksjonsgren. På den annen side blir den politiske kamp ikke ført
gjennom massen selv i en direkte aksjon, men i en form som til
svarer den borgerlige -stat, på representativ måte, gjennom
press mot de lovgivende forsamlinger."2
En virkning av "den borgerlige statens struktur" er således at
lønnstakerne formes som klasse i et antall uavhengige og ofte
konkurrerende organisasjoner, oftest fagforeninger og politiske
partier, men også kooperativer, nabo-sammenslutninger, klubber,
etc. Et typisk trekk ved det kapitalistiske demokratiet er
klasseforholdenes individualisering på det politiske og ideo
logiske plan.3 Personer som på bedriftene er kapitalister eller
lønnstakere opptrer alle i politikken som udifferensierte "individer" eller "borgere".
Selv om et politisk parti skulle
lykkes i å organisere en klasse også innenfor de politiske in
stitusjonenes område, så korresponderer likevel ikke økonomisk
og politisk organisasjon. Mangfoldet av fagforeninger og par
tier representerer forskjellige interesser og konkurrerer med
hverandre. Dessuten, mens fagforeningenes klassebasis er be
grenset til dem som er mer eller mindre permanent sysselsatt,
så må politiske partier som organiserer lønnstakere også mobi
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lisere folk som ikke er medlem av fagforeninger. Derfor er
det en permanent spenning mellom fagforeningenes snevrere in
teresser og de bredere interessene som partiene representerer.4
En annen virkning er at forhold innen klassen struktureres som
representative forhold. Parlamentet er en representativ insti
tusjon; der sitter individer, ikke masser. Gjennom de kapita
listiske demokratiske institusjonenes natur påtvinges således
klassen et representasjonsforhold. Masser handler ikke direkte
i forsvar for sine interesser, de delegerer forsvaret. Dette
er like mye tilfelle i fagforeninger som i partier: samordnede
forhandlinger er like fjernt fra massens daglige erfaringer som
valgene er det. Ledere blir representanter. Massene represen
teres av lederne: slik er arbeiderklassens organisasjonsmåte
innen kapitalistiske institusjoner. På denne måten demobili
serer deltakelsen massene.
Det organisatoriske dilemma strekker seg sågar lenger. Kjernen
i Robert Michels’ klassiske analyse er at kampen for sosialisme
uvegerlig resulterer i borgerliggjøring av den sosialistiske
bevegelse. Kampen krever organisering, hvilket krever et per
manent apparat, et avlønnet byråkrati, og at bevegelsen enga
sjerer seg i økonomiske aktiviteter på egen hånd. Militante
sosialister blir til byråkrater, avisredaktører, ledere av for
sikringsselskaper, direktører for begravelsesbyråer, sågar "Parteibudiger" - partibartendere. Alle disse yrker er preget av
"et markert småborgerlig stempel".5 Som en fransk dissenter
nylig skrev, "arbeiderklassen er fortapti administrasjon av innbildte bastioner. Kamerater forkledd som lokale tillitsmenn
beskjeftiger seg med kommunal søppeltømming og skolekan
tiner. Eller er tillitsmennene forkledd som kamerater? Jeg
vet ikke lenger."6
Et parti som deltar i valg må gi avkall på visse alternative
taktikker: på den tid da arbeiderne ikke hadde fulle politiske
rettigheter, var det unødvendig å velge mellom opprørske og
parlamentsorienterte taktikker. Så lenge man ikke selv har po
litiske rettigheter kan de jo nettopp bare vinnes gjennom ute
nomparlamentariske aktiviteter. Cesar de Paepe, grunnleggeren
av Parti Socialiste Brabangon skrev i 1877 at "selv om vi bruker
våre konstitusjonelle rettigheter og disponible legale midler,
gir vi ikke avkall på retten til revolusjon".7 Påstanden ble
hyppig gjentatt, ikke minst av Engels i 1895. Alex Danielsson,
en svensk venstresosialist, fastholdt i en mer pragmatisk tone
at det ville være galskap av sosialdemokratene "att i fråga om
taktiken uppstålla en dogm, som band partiet att under alle forhållanden handla efter samma rutin."8 At massestreiken skulle
brukes til å oppnå allmenn (les: mannlig) stemmerett ble ikke
trukket i tvil. Både det belgiske og svenske partiet sto i
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spissen for seierrike massestreiker som tvang fram utvidet
stemmerett.
Men så snart allmenn stemmerett var kjempet gjennom, da måtte
man velge mellom "legale” og "utenomparlamentariske” taktikker.
J. McGurk, formann i Labour* Party, satte dette på spissen i
1919: "Enten er vi konstitusjonalister eller så er vi det ikke.
Hvis vi er konstitusjonalister, hvis vi tror på det politiske
våpnets kraft (og det gjør vi, hvorfor har vi ellers et ar
beiderparti?) , så er det både uklokt og udemokratisk å bruke
streikevåpnet for å oppnå politiske seire. Vi vil da ikke
klare å få et flertall ved valgene til å vende seg til oss, et
slikt flertall vil heller ikke kreve av oss at vi skal erstatte
den konstitusjonelle kampen med direkte aksjoner på bedriftsplan".9 Vendepunktet i flere partiers taktikk kom etter en
rekke mislykkede generalstreiker for økonomiske krav. Mens
streikene for allmenn stemmerett som regel hadde vært vellyk
kede, resulterte massestreiker med økonomiske målsetninger i
politiske katastrofer i Belgia i 1902,1Q Sverige i 1909,11
Frankrike i 1920,12 Norge i 1921, 13 og England i 1926.14 Alle
disse streiker ble nedkjempet, og i etterfølgende år sank fagbevegelsesmedlemskapet og repressiv lovgivning fikk slippe
igjennom. De felles erfaringer med nedkjempelse og represjon
førte til at de sosialistiske partiene orienterte seg nesten
utelukkende i retning av parlamentsvalg. Valgdeltakelse var
en nødvendig beskyttelse mot angrepene fra høyre. Allerede i
1891 skrev Kautsky "Den økonomiske kampen krever politiske ret
tigheter og de faller ikke ned fra himmelen.”15
Hvis et parti skal viime stemmer fra andre enn arbeiderne, sær
lig fra småborgerskapet," hvis det skal danne allianser og koali
sjoner, og administrere regjeringsmakten i arbeidernes interes
se, kan ikke partiet være "uansvarlig”, det må ikke på noen
måte antyde at det er mindre enn helhjertet i sin tilslutning
til det parlamentariske spillets regler og grenser.
I visse
tilfelle må partiet til og med hindre sine egne tilhengere
fra handlinger som kunne sette valg-framgang i fare. Dessuten:
et parti orientert i retning av gradvise forbedringer, et parti
der lederne har en småborgerlig livsstil, et parti som i årevis
har trukket seg vekk fra gatene kan ikke "strømme gjennom hul
let i dikene", som Gramsci sa, selv om åpningen er resultatet
av en krise. "Problemet for det revolusjonære venstre i sta
bile industrielle samfunn", fastslår Eric Hobsbawm, "er ikke at
venstre aldri har hatt sjansen, men at de normale forhold man
lever under motarbeider utviklingen av en bevegelse som virke
lig kunne gripe inn når det i et sjeldent øyeblikk kreves av
dem at de skal handle revolusjonært.(...) Det er simpelthen
ganske vanskelig å være revolusjonær i et land som vårt."16
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Dilemmaet ble enda mer akutt når demokratiet - det representa
tive demokratiet som er karakteristisk for det borgerlige sam
funnet - opphørte å være taktikk for i stedet å bli opphøyet
til et hovedtrekk ved det framtidige sosialistiske samfunnet.
De sosialdemokratiske partiene fant i det politiske demokrati
en verdi som gikk ut over de forskjellige formene for organi
sering av produksjonen./ Jean Jaures fastslo at: "Sosialismens
triumf vil ikke være noe brudd med den franske revolusjonen,
men fullendelsen av den under nye økonomiske betingelser."17
Eduard Bernstein så i sosialismen ganske enkelt "demokratiet
brakt til sin logiske konklusjon".18 Siden har et av sosial
demokratiets tilbakevendende tema alltid vært tanken om å "ut
vide" det demokratiske prinsipp fra det politiske til det so
siale, og deri ganske spesielt til det økonomiske området.
For sosialdemokratene ble det representative demokrati middel
og mål samtidig: redskap for sosialismen og det framtidige so
sialistiske samfunnets politiske form, strategi og program,
instrument og forbilde.19
Derved ble et spørsmål særlig presserende. I Harold Laskis
ord: Ville det kapitalistiske demokratiet "tillate dens vel
germasse å snuble inn i sosialismen som følge av en tilfeldig
kjennelse fra valgurnene!»-?20 Den viktigste innvending mot en
ren valg-orientering viste til den borgerlige legalitetens
labile karakter. Den enkle grunnen til at det er lite å tjene
på å tolke og nytolke hvert ord Marx skrev om det borgerlige
demokrati er at Marx selv, likesom de andre aktivistene som
ledet de nydannede partiene inn i kampen om stemmene, ikke
kunne være sikker på hva man hadde å vente av konkurransen om
velgerne. Hovedspørsmålet - som historien aldri har løst for
di det aldri kan løses en gang for alle - var hvorvidt borger
skapet ville respektere sin egen legale ordning i det tilfelle
at sosialismen fikk overtaket gjennom valg. Hvis sosialister
skulle bruke stemmerettsinstitusjonen - etablert av borger
skapet i løpet av kampen mot absolutismen - til å vinne valg
og deretter vedta lover som brakte samfunnet i sosialistisk
retning, ville borgerskapet da gripe tilbake til ulovlige mid
ler for å forsvare sine interesser? Dette skjedde i Frankrike
i 1851, og det virket sannsynlig at det ville skje igjen. Men
ved flere anledninger spekulerte Marx på muligheten for at kon
trarevolusjon ikke ville opptre i England eller Holland hvis ar
beiderne vant parlamentsflertall. Det avgjørende spørsmål for
sosialistpartiene var derfor, i Hjalmar Brantings ord fra 1886:
"Vill emmellertid overklassen respektere folkeviljan, aven nav
den fovdvav upphavande av dess egna fdvetvadesvattighetev(.. .)"?21
Sterky, leder for venstrefløyen i det svenske partiet, var blant
dem som inntok et klart negativt syn: "Skulle man t.o.m. tanka
sig, att rostratten blev allmån utan inskrånkningar, så finge
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andock ieke arbetarklassen darigenom makten, ty den vore annu
i ekonomiskt hanseende for mycket beroende av kapitalistklassen
for att kunna bruka rostratten. Ja, forutsatt det absolutt
orimliga, att arbetarklassen kunde satta in en majoritet i
representationen, så hade den ej ens dårigenom makten. Man
kan vara overtygad om att kapitalistklassen då skulle akta sig
for att fortgå på den parlamentariska vågen, utan i stållet
lita till bajonetterna."22 Samme standpunkt forsvarte Luxem
burg i 1900.23 Ingen kunne være virkelig sikker: Salvadori
hevder at Kautsky vaklet hver gang han kom i nærheten av spørs
målet.2** De østerrikske sosialistene lovet i sitt Linz-program i 1926 å "regjere strengt i tråd med den demokratiske sta
tens regler", men anså seg likevel nødt til å advare om at
"hvis borgerskapet ved å boikotte revolusjonære krefter skulle
forsøke å legge hindringer i veien for den samfunnsmessige end
ring som arbeiderbevegelsen ved sin maktovertakelse er forplik
tet til å gjennomføre, så vil sosialdemokratiet bli tvunget
til å bryte opp motstanden med diktatoriske midler.25 Den av
gjørende skepsis overfor valgdeltakelse hadde sitt grunnlag i
en mistanke om at revolusjonen ville bli nødvendig i alle til
felle, slik August Bebel framholdt i 1905, som "et rent for
svar strekk, med den hensikt å sikre den makt som er vunnet
gjennom stemmeseddelen."26 Proletariatets diktatur og revolu
sjonær maktbruk kunne bli nødvendig selv om partiet holdt seg
strengt til sin parlamentariske orientering. Det var ikke lett
å unngå taktisk dualisme.27
Sosialdemokratenes dilemma er dramatisert av Gay i hans Bernstein-biografi: "Er demokratisk sosialisme umulig? Eller kan
den bare oppnås hvis partiet er villig til å gi avkall på den
demokratiske metode ovet^et avgrenset tidsrom for å ta makten
med vold i håp om at man kan gå tilbake til parlamentarisme så
snart kontrollen er sikret. Utvilsomt inneholder det siste
alternativet tragiske muligheter: en demokratisk bevegelse som
tyr til autoritære metoder for å nå sitt mål forblir kanskje
ikke demokratisk særlig lenge. Likevel, det første alterna
tivet - å holde seg til demokratiske framgangsmåter under alle
omstendigheter^- kan dømme partiet til evig politisk impo
tens."28
SOSIALDEMOKRATIETS FRAMSKRITT
Trass i all ambivalens, trass i presset fra kortsiktige opp
gaver trådte sosialistene inn i den borgerlige politikken for
å vinne valgene, for å vinne et overveldende mandat for revolu
sjonær endring og for å lovfeste samfunnets utvikling i sosia
listisk retning.

9

Valgdeltakelse bygget på troen om at demokrati ikke bare er
nødvendig, mem at det også er tilstrekkelig for å nå sosialis
men. "Hvis en ting er sikker", skrev Engels i 1891 (et brev
som ga Lenin akutt ubehag), "så er det at vårt parti og ar
beiderklassen bare kan komme til makten under den demokratiske
republikkens form. Dette er nettopp den spesifikke form pro
letariatets diktatur atitar".29 Jaures så i demokratiet "den
bredeste og fasteste grunn som arbeiderklassen kan stå på,
(...) et grunnfjell som det reaksjonære borgerskap ikke kan
bryte ned uten at de selv faller ned i de revnene som dannes
i jorda".30 Millerand var som alltid skarpest: "For å rea
lisere umiddelbare reformer som kan lette forholdene for stor
parten av arbeiderklassen, og derved gjøre den i stand til å
vinne sin egen frihet, for deretter å starte på den sosiali
seringen av produksjonsmidlene som tingenes tilstand skriker
etter, er det nødvendig og tilstrekkelig for det sosialistiske
partiet å arbeide for å vinne regjeringsmakten gjennom den
allmenne stemmeretten."31
Sosialistene deltok i valg fordi de følte ansvar for umiddel
bare forbedringer av arbeidsforholdene. Likevel deltok de også
i valg for å innføre sosialismen. Var spaltningen mellom årsak
og hensikt et symptom på rasjonalisering? Var den begeistrede
framhevelse av de ytterste mål bare en form fbr selvbedrag?
Slike spørsmål får psykologene løse. Men en ting er sikkert:
de som ledet sosialistpartiene inn i en valgstrategi trodde at
herskende klasser kan "slås i sitt eget spill".
Sosialister
var dypt overbevist om at hvis de bare vant valgene, så ville
sosialismen få tilslutning fra et overveldende tallmessig fler
tall. De la alt sitt håp og alle sine krefter i valgkonkurranse fordi de var sikre på at en valgseier var innen rekke
vidde. Deres styrke var antallet# og valg er nettopp uttrykk
for tallmessig styrke. Allmenn stemmerett syntes derfor å
garantere sosialistisk seier, om ikke umiddelbart så i det
minste innen nær framtid. Revolusjonen skulle skje ved valg
urnene. Blant de mange uttrykk for denne overbevisning finner
vi Engels1 slående apologi fra 1895: "De tyske arbeidere (...)
viste kamerater i alle land hvordan man skulle gjøre bruk av
den allmenne stemmeretten (...) en helt ny form for proletarisk
kamp trådte i virksomhet og denne utviklet seg raskt enda len
ger. Man fant at statlige institusjoner, hvori borgerskapets
herredømme organiserer seg, hadde muligheter som arbeiderklas
sen kan bruke til å bekjempe disse selvsamme statsinstitusjo
ner". Og Engels spådde at hvis valgframgangen "fortsetter på
denne måte, så vil vi ved århundrets avslutning (...) ha vokst
inn i den avgjørende maktstilling her i landet, inn i en posi
sjon alle andre makter må bøye seg for, enten de vil eller
ei".32
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Grunnen til denne overbevisningen var både teoretisk og prak
tisk. Allerede i Manifestet beskrev Marx og Engels sosialis
men som "det altoverveiende flertallets" bevegelse.33 I ar
tikkelen om "The Chartists" fra 1850 og i 1867 gjentok Marx at
"den allmenne stemmeretten er for den engelske arbeiderklassen
ekvivalent med den politiske makten, siden proletariatet i
England utgjør det store flertall av befolkningen (...)"34
Kautskys Klassekampen^ antakelig det mest innflytelsesrike
teoretiske dokument i den tidlige sosialistiske bevegelsen,
fastholdt at proletariatet allerede utgjorde den største klas
sen "i alle siviliserte land".35 Og selv om ikke de første
valgdeltakelser ga flertall for proletariatet, så syntes valg
seier bare å være et tidsspørsmål siden kapitalismen førte til
raskt voksende rekker av arbeidere. Utviklingen av fabrikkproduksjonen førte til konsentrasjon av kapital og land^ og
resultatet var rask proletarisering av håndverkere, småprodusenter, handelsmenn og små jordeiere. Selv "fysikeren, advo
katen, presten, poeten og vitenskapsmannen" ble i Manifestet
regnet inn under proletariatet. Veksten i antall mennesker
som solgte sin arbeidskraft for lønn var ikke tilfeldig, tids
begrenset eller noe som kunne snus: den ble ansett som et nød
vendig trekk ved kapitalismens utvikling. Det var bare et
tidsspørsmål før nesten alle, "alle unntatt en håndfull utbyttere", var proletarer.
Sosialismen ville da være i alles in
teresse, og et altoverskyggende flertall ville gjennom valg ut
trykke viljen til sosialisme. En ung svensk teoretiker trakk
følgende slutning i 1919: "Kampen om staten år politisk. Dess
utgång år dårfor i utomordentlig grad betingad av de genom
kapitalismens framfart proletariserade samhållsmedlemmarnas
mojlighet att vid politiska avgoranden utova sitt behoriga inflytande. Ar demokratién^genomford, betyder kapitalismens
tillvåxt en motsvarande uppmobilisering av roster mot det ka
pitalistiske systemet sjålvt.
I demokratien ligger dårfor ett
automatiskt verkande instrument, som låter motståndet mot kapi
talismen stegras i samma omfattning kapitalismen utvecklas."36
For dem som etter hvert ble kommunister var den russiske revo
lusjonen et bevis på at det alltid er mulig å gjennomføre en
vellykket oppstand. For sosialdemokratene betød derimot det å
gjøre seg avhengig av et mindretalls opprør bare at betingel
sene for sosialisme ennå ikke var tilstrekkelig modnet.37 For
eksempel Branting delte Gramsci's første reaksjon på oktober
revolusjonen3 8 når han framholdt at "Hela utvecklingstanken i
socialismen faller bort i bolsjevismen", men herav trakk han
den lærdom at sosialister måtte vente til situasjonen var moden,
og kriteriet på modenhet var at et overveldende flertall i fol
ket uttrykte viljen til sosialisme i valg.33 Siden sosialdemo
kratene var hellig overbevist om at kapitalismens utvikling
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selv produserte betingelsene for dette, lot de seg ikke ergre
av tilbakeslag i valg, det betød bare at det springende punkt
ennå ikke var nådd. Til og med når de måtte gi fra seg re
gjeringsmakten, følte sosialdemokratene seg ikke fristet til
å skynde på historiens gang. Historien talte gjennom folket,
som talte i valg, og ingen tvilte på at historien til slutt
ville få folk til å uttrykke sitt ønske om sosialisme.
Disse forventningene, bygget på overbevisningen om historiens
framtidige kurs, ble nesten umiddelbart rettferdiggjort av
valgframgang for de sosialistiske partiene. Det tyske partiet som for Engels var den forbilledlige modell - vokste tross
depresjonsårene fra 125 000 stemmer i 1871 til 312 000 i 1881,
1 427 000 i 1890 og til 4 250 400 ved terskelen til 1. Verdens
krig.
I samme øyeblikk anti-sosialist-lovene ble opphevet i
1890, var SPD Tysklands største parti med 19,7% av stemmene.
I 1912 var andelen 34,8%, mer enn dobbelt så mye som nest
største parti. Ikke merkelig at Bebel i 1905 kunne forsikre
at nesten alle sosialister anerkjente "antakelsen om at arbei
derklassen ville fortsette å vokse og at partiet en dag ville
omfatte et flertall av befolkningen..."40 I andre land var
valgdeltakelsen enda mer vellykket. I 1907 vant de finske
sosialdemokrater flertall (37%) i det første valget med allmenn
stemmerett. De østerrikske sosialdemokratene vant 21,0% etter
at stemmeretten var gjort allmenn for menn i 1907, 25,4% i
1911, og flertall med 40,8% i 1919. Det belgiske Parti Ouvrier
vant 13,2% idet regimets siste stemmerettsklausul (skatt over
et visst nivå) ble opphevet i 1894 og fortsatte å vokse i store
sprang for i 1925 å vinne et flertall på 39,4%, en suksess som
"stimulerte dem til å tro at den fortsatte industrialiseringen
ville produsere en voksende velgermasse av sosialistiske ar
beidere".41 Til og med i land der de første skritt ikke var
så dramatiske, syntes valgframgangen ubønnhørlig. I det reli
giøst politiserte Nederland marsjerte sosialismen fram med
stormskritt, fra 3% av totalt stemmetall i 1896 til 9,5%,
11,2%, 13,9% og 18,5% i 1913. Det danske partiet oppnådde 3,5%
i 1884, det første valg de deltok i, bare 3,5% i 1889, men
deretter vokste stemmeandelen ved hvert eneste valg fram til
1935, da det vant 46,1%. Også her "var det en generell for
ventning at som arbeiderbevegelsens eneste representant blant
partiene ville det oppnå makten gjennom absolutt flertall".42
Det svenske partiet begynte spakt, på felleslister med de Li
berale vant de 3,5% i 1902, 9,5% i 1905, 14,6% i 1908, hoppet
til 28,5% i 1911 etter at stemmeretten var utvidet, og hevet
Sammen med sin
andelen til 30,1% og 36,4% i to valg i 1914.
venstresosialistiske avlegger vant de i 1917 flertallet av
stemmene, 39,1%. Det Norske Arbeiderpartiet vokste med omlag
5% i hvert valg fra 1897 da det oppnådde 0,6% og fram til 1915
da andelen lå på 32,1%.
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Praksis bekreftet teorien. Fra valg til valg vokste de so
sialistiske kreftenes styrke. Fra i høyden et par tusen i
bevegelsenes første harde år var sosialistenes velgermasse nå
utvidet til millioner. Framskrittet syntes ustoppelig: fler
tallets mandat for sosialismen lå bare få år unna. Bare ett
ytterligere løft, og folkeviljen ville ha kastet menneskeheten
inn i en ny æra. I sin tale til Erfurt-Kongressen, var Bebel
overbevist "om at fullendelsen av våre mål nå står så nær at
det er få i denne sal som ikke kommer til å oppleve den dagen
da det skjer."43
SOSIALDEMOKRATIET OG ARBEIDERKLASSEN
Det sosialistiske partiet skulle være den organiserte arbeider
klasse. Som Bergounioux og Manin har påpekt, rådet to tendenser
på det tidspunkt da Marx og Engels deltok i grunnleggelsen av
Den første Arbeiderintemasjonale (International Workingsmens
Association): enten "arbeider"-autonomi utenfor politikken
eller politisk frigjøring uten noe spesielt forhold til arbei
derne. 44
Marx øvet avgjørende innflytelse ved å gå inn for en syntese
av disse to posisjonene: sosialismen som arbeiderklassens be
vegelse i politikken. Dette var en ny orientering: organi
sering av et "parti", men et som :distinkt skulle være et parti
av arbeidere, uavhengig av og i opposisjon til alle andre klas
ser. Organiseringen av arbeidere "til en klasse, og følgelig
i et politisk parti"45 var nødvendig for at arbeiderne skulle
kunne erobre den politiske makten, og ifølge Marx, skulle det
ikke og ville det ikke^rokke ved arbeiderklassens autonomi som
en politisk kraft. "Arbeiderklassens frigjøring skal", som den
feirede formulering sier, "være arbeiderklassens egen oppgave."
Vi vet hvorfor Marx forventet at arbeiderne ville bli den dri
vende kraft i kampen for sosialisme: i kraft av deres posisjon
innen det kapitalistiske samfunnet var arbeiderklassen den
klasse som ble utbyttet i spesifikt kapitalistisk form og som
samtidig hadde kapasitet til å organisere produksjonen på egen
hånd med en gang kapitalistiske forhold var avskaffet.46 Like
vel kan ikke vekten på det "organiske forhold mellom sosialis
men og arbeiderklassen" - oppfattet som et forhold mellom his
torisk oppgave og historisk agent - alene forklare hvorfor so
sialister i bevegelsens første fase gikk inn for å organisere
bare arbeiderne og alle arbeiderne. Grunnene til det privili
gerte forhold mellom sosialistparti og arbeiderklasse var mer
umiddelbare og mer praktiske enn de som angis i Marx1 historie
teori.
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For det første er kapitalismen et system der arbeiderne kon
kurrerer med hverandre dersom de ikke er organisert som
klasse. Felles klasse-posisjon resulterer ikke nødvendigvis
i solidaritet, siden de interesser arbeiderne har felles er
nettopp de som presser dem ut i konkurranse med hverandre,
særlig når de senker lønnskravene i forsøk på å skaffe arbeid
for enhver pris. Klasseinteressen er noe som hefter ved ar
beiderne som et kollektiv, den hefter ikke til dem som en an
samling av individer, den hefter altså til deres "gruppe"^
interesser, ikke deres "serielle" interesser.47 En generell
lønnsøkning er i alle arbeideres interesse, men den berører
ikke eventuelle lønnsforskjeller mellom dem. Alternativt, en
lov som lovfester en minstelønn, øker allmennutdannelse, sen
ker pensjonsalderen, eller begrenser arbeidstiden, berører for
holdene mellom arbeiderne uten at den nødvendigvis er i hver
enkelts interesse. Noen arbeidere ville faktisk foretrekke å
arbeide ut over sin normale pensjonsalder selv om de da hindrer
at yngre arbeidsløse får jobb; og arbeidsløse kan være villige
til å arbeide for mindre enn minstelønn selv om dette senker
det generelle lønnsnivået. Bare noen ville være villige til å
fullende den historiske oppgave: å frigjøre samfunnet som hel
het.
I sin "Adresse til Kommunistforbundet" i 1850 under
streket Marx at arbeiderne selv måtte "yte det største bidrag
til sin endelige seier ved at de blir klar over sine klasse
interesser, ved at de så snart som mulig inntar et selvstendig
partistandpunkt og ved at de ikke et øyeblikk vakler i gjennom
føringen av den uavhengige organisasjon av proletariatets parti
under påvirkning av de demokratiske småborgeres hyklerske fra
ser."48 Rosenberg har beskrevet den tyske sosialismens ten
dens på 1860-tallet til å "isolere seg og legge vekt på egen
skaper som adskilte dem fra alle grupper og tendenser innenfor
de besittende klasser. Det var en tendens særlig til å anse
adelen og bøndene, fabrikantene og de intellektuelle som ’en
enhetlig reaksjonær masse1."49 Det samme gjaldt de første arbeiderkandidatene som stilte opp i Paris-valget i 1863.50 Be
grepet om "en enhetlig reaksjonær masse" var underliggende i
Gotha-Programmet i 1875 og dukket opp igjen i det svenske programmet fra 1889.51 Så sent som i 1891, da Engels ble spurt
om å kommentere Kautskys utkast til Erfurt-programmet, reagerte
han på betegnelsen "folket i almenhet" og spurte: "hvem er
det?"52 Med typisk veltalenhet fastslo Jules Guesde i Lille i
1890: "Den revolusjon som påhviler dere er mulig bare i den
grad dere forblir dere selv, klasse mot klasse, uten å vite og
uten å ville vite hvilke skillelinjer som kan eksistere i den
kapitalistiske verden."53
Vanskeligheten for sosialistene var at arbeiderne var mistro
iske overfor alle påvirkninger med opphav utenfor klassen. Selv
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sosialismen framsto som en abstrakt og fremmed ideologi i for
hold til deres daglige erfaring. For arbeiderne var det ikke
selvsagt at selve lønnsarbeidet måtte forkastes for at de
skulle oppnå bedre forhold. Bergounioux og Manin refererer en
studie av franske arbeidere i begynnelsen av den 3. republikken
som viser at sosialismen møtte motstand blant arbeiderne: de
neglisjerte politikken og la all vekt på direkte konfronta
sjoner mellom arbeidere og arbeidsgivere.54 I Belgia ble det
i 1879 stiftet et parti med sosialistisk merkelapp, Parti socialiste beigey men det hadde store vansker med å rekruttere
fra arbeiderforeningene. Ifølge Landauer var arbeiderne mis
troiske til sosialistisk propaganda: "ordet ’sosialist1 skrem
mer mange arbeidere", forteller de Paepe.55 Således fødtes
Parti ouvrier beige i 1885, et arbeiderparti i stedet for et
sosialistparti. Også i England hadde fagforeningene innven
dinger. Fram til 1918 lyktes de i å forhindre Labour Party i
å oppta medlemmer fra andre klasser på individuell basis. Hvis
sosialistene skulle få respons måtte de danne et arbeiderparti.
I Sverige ble sosialdemokratiets første lokale celler kalt for
Arbetarekormimer.56 Sosialistene var tilbakeholdne med å be
tone bevegelsens doktrinære karakter, .og var villige til å
gjøre kompromisser i doktrinen for å kunne plante sosialismen
blant arbeiderne.
DEN PROLETARISKE VALGDELTAKELSENS DILEMMA
Sosialistenes flertall skulle bestå av arbeidere. Proleta^
riatet skulle - i tråd med sine interesser og bevisst sin opp
gave - være den sosiale kraft som slynget samfunnet inn i so
sialismen. Men proletariatet ble aldri noe tallmessig flertall
av de stemme gi vende samfimnsmed lemmer. Forutsigelsen om at
deklasserte medlemmer av den tradisjonelle middelklassen ville
bli enten proletarer eller tre inn i armeen av arbeidsløse,
slo ikke til.
Den gamle middelklassen, særlig de små grunneierne, forsvant
omtrent som gruppe i de fleste vest-europeiske land. Men deres
sønner og døtre fikk nok heller jobb i et kontor eller en bu
tikk enn på en fabrikk.
Selv om andelen av voksne yrkesaktive
(utenfor husholdningene) har falt drastisk i løpet av kapi
talismens utvikling, så har ikke de utstøtte blitt noe reserveproletariat. Utvidet obligatorisk allmennutdannelse, lovfestet
pensjonsalder, store stående armeer, effektive barrierer mot
kvinnelig deltakelse i yrkeslivet; alt dette yirket til å re
dusere overgangen til proletariatet.57 Resultatet ble at mel
lom 1890 og 1980 har proleatriatet fortsatt å være et mindre
tall innen befolkningen. I Belgia, det første europeiske lan
det som bygget ut virkelig storindustri, steg arbeiderandelen

15

over flertallets magiske punkt til 50,1% i 1912. Siden den tid
har den sunket drastisk, ned til 19,1% i 1971.
I Danmark kom
arbeiderandelen av velgermassen aldri over 29%. I Finland al
dri over 24%. I Frankrike sank andelen fra 39,4% i 1893 til
24,8% i 1968. I Tyskland, der andelen økte fra 25,5% i 1871,
til 36,9% i 1903, har den etter dette holdt seg konstant på
omkring en tredjedel. T Norge utgjorde arbeiderne 33% av vel
germassen i 1894 og andelen nådde høydepunktet i 1900 med
34,1%.
I Sverige vokste den fra 28,9% i 1908 til 40,4% i 1952;
derpå sank den til 38,5% i 1964.
Det demokratiske spillets regler, universelle og til sine tider
rettferdige, viser ingen medlidenhet. Skal et parti regjere
alene, ubundet av alliansenes modererende innflytelse og kom
promissenes tyngende gjeld, må det oppnå en bestemt andel av
stemmene, ikke mye under 50%. Valg-institusjonen gikk forut
for framveksten av de partiene som søkte å bruke den som et
redskap for å oppnå sosialismen, og disse institusjoner bar i
seg fundamentale regler som gjør det umulig for et isolert
mindretall å seire. Et parti som representerer en klasse med
færre medlemmer enn de andre klassene tiIsammen kan ikke vinne
i valg-konkurransen.
Kombinasjonen av mindretalls-status og flertalls-regler defi
nerer historiske forhold som sosialistene må tilpasse seg. De
objektive forhold tvinger sosialistpartiene til å velge mellom
enten et parti som er homogent i sin klasse-appell, men dømt
til varige valgnederlag, eller et parti som kjemper for valgseire på bekostning av en stadig fortynning av sin klassekarak
ter. Dette er ikke et valg mellom revolusjon og reform. Det
finnes verken teoretiske eller historiske belegg for å anta at
et rent arbeiderklasseparti orientert mot valg ville være mer
revolusjonært enn et parti med mer heterogen klassebasis. Fak
tisk kan rene arbeiderklassepartier (SPD i Weimar-republikken
er antakelig hovedeksemplet) være totalt fiksert på forsvar av
partikularistiske arbeiderinteresser innen det kapitalistiske
samfunnets rammer. Slike klassepartier kan lett bli rent
parlamentarisme-fikserte interessegrupper som kjemper for en
større andel av nasjonalproduktet uten hensyn til hvordan dette
produktet produseres. Et rent arbeiderparti som representerte
et flertall av velgerne, kunne kanskje kompromissløst opprett
holdt en ubetinget revolusjonær hengivenhet slik sosialister sa
de ville da de mente at arbeiderklassen var et flertall. Men
det er absurd bare å beskjeftige seg med ubetingede målsetnin
ger dersom man er et mindretallsparti i et spill der et alt
overveiende flertallsmandat er nødvendig for å kunne realisere
målene. Selv for oppnåelsen av mer umiddelbare mål måtte arbeiderklassepartiene søke støtte hos medlemmer av andre klas-ser.
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Med en gang denne mindretallsposisjonen er ufravikelig, vil be
slutningen om valgdeltakelse endre selve logikken i problemet
om den revolusjonære omveltning. Det demokratiske systemet
spilte de sosialistiske hensiktene et lumskt puss: frigjørin
gen skulle realiseres gjennom valg. Det spørsmål som nå sto
tilbake var om man kunne vinne flertall for sosialismen gjennom
å søke valgstøtte ut over arbeiderklassen.
Nyere tolkninger av dette har en tendens til å påstå at strate
gien som gikk ut på å appellere til en heterogen klassebasis>
var et relativt sent resultat av de sosialistiske bevegelsenes
"avradikalisering". Den tyske "Mittelklasse-Strategie", hvis
arkitekt var Kurt Schumacher, ansees som prototypen på denne
nye orienteringen.5^ Disse tolkninger hevder altså at sosia
listpartiene først begynte å søke støtte fra andre grupper enn
arbeiderne etter at de hadde gitt opp sine sosialistiske mål
setninger .
Et slikt syn er upresist. Sosialister søkte støtte utover ar
beiderklassen allerede da utsiktene til flertallsvalgseier
syntes helt reelle. Siden den tid har de pendlet mellom leting
etter allierte og betoning av arbeiderklassen. Engels 1 trium
ferende spådom om at sosialistene ville bli en kraft ,!alle
krefter må bøye seg for" var avhengig av hans tro på at partiet
også kunne erobre støtte fra Men stor andel av mellom-sjiktene
i samfunnet, småborgerskap og småbønder". Hans anbefaling til
det franske partiet - som partiet for øvrig ikke behøvde å
følge siden de allerede praktiserte den60 - var den samme: re
krutter småbøndene! Erfurtprogrammet fra 1891 demonstrerer
tonen i appellene til middelklassen: deres interesser var "pa
rallelle” til proletariatets: de var proletariatets "naturlig
allierte".61 Så snart Guesde var valgt inn i parlamentet i
1893 begynte guesdistene i Frankrike å gå inn for allianser.62
I Belgia appellerte Parti Ouvriers første program (1894) til
den lavere middelklassen og intelligentsian.I Sverige de
batterte man en fler-klasse-strategi så tidlig som i 1889, og
partiet beveget seg i retning av en heterogen klasseorientering
allerede før det ble offisielt akseptert i 1920.64 Det engel
ske Labour Party stemte i 1912 ned et forslag om å åpne indi
viduelt medlemskap for "managere, formenn, (og) personer sys
selsatt i egenhendig handelsvirksomhet".6 5 Men i 1918, til
tross for programmatisk venstredreining, åpnet Labour sine
rekker for "ånds-arbeidere" ("workers by brain"). Vekten på
sosialisme i 1918-programmet har vært tolket som et forsøkt på
å verve de "profesjonelle middelklassene".66 Revisjonister
overalt: Bernstein, Jaures og MacDonald kom uavhengig av hver
andre til denne slutning: arbeiderne var i mindretall og man
måtte søke bredere støtte. Med en gang et parti trådte ut i
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valg-konkurransen måtte det støte på denne konklusjonen. Alle
rede i 1915 kunne Michels karakterisere den sosialdemokratiske
strategien som følger: "Av hovedsakelig valg-orienterte motiver
søkte arbeidernes parti støtte fra småborgerlige elementer i
samfunnet. Dette fører til mer eller mindre omfattende reak
sjoner innen partiet selv. Arbeiderpartiet blir "folkets par
ti". Appellene siktes ikke lenger inn på de manuelle arbei
derne, men på "alle produsenter", på "hele den arbeidende be
folkning", og disse frasene anvendes på alle klasser og alle
strata i samfunnet unntatt de arbeidsfrie som lever på inntek
ter av investeringer."67
Sosialdemokratenes appeller til mellomsjiktene i etterkrigs
tiden er således ikke resultat av en ny strategisk holdning,
men heller en refleksjon av den endrede klassestruktur i VestEuropa. Arbeidsstyrken i jordbruket har sunket gjennom hele
det 20. århundre, men særlig raskt på 1950-tallet. De "nye
mellomlagene" erstattet nesten de "gamle". Bortsett fra en
liten tidsforskyvning, reflekterte partistrategiene den tallmessige utviklingen i klassestrukturen. Det nye er i høyden
det mer åpne frieri til lønnede funksjonærer. Tross alt var
det Bernstein som innførte begrepet om "Folkepartiet", ikke
Schumacher eller Brandt. Jakten på allierte er nødvendigvis
inneholdt i valgdeltakelsen.
KLASSEAPPELLENS OPPLØSNING
Ikke bare arbeiderklassen, men også de "naturlig allierte"
skulle nå mobiliseres. Sosialistene begynte å appellere til
befolkningens overveldende flertall. Brantings anslag i 1889
om at "folket" utgjorde 95% av det svenske samfunnet var vel
bare svakt overdrevet, gitt hans definisjon på "folket".68
Da Labour gikk inn for en rettferdig fordeling av gjeldsbyrden
fra 1. verdenskrig, mente de å påberope "seg støtten fra fire
femtedeler av hele nasjonen".69 Ingen grunn til å tvile på at
arbeiderklassen pluss dens allierte i dag utgjør omtrent 80%
av Frankrikes eller USAs befolkning.70 Til industriarbeider
klassen plusser vi bare hvitsnipp-funksjonærer, småborgerskap,
husmødre, pensjonister og studenter, og da blir det få tilbake
på den antisosialistiske siden. Utbytterne kan telles på en
hånd: "Forretningsmenn med skattefri representasjonskonto,
spekulanter med skattefrie kapitalgevinster og direktører med
bekymringsløse pensjoner", som det heter seg i Labours valgmanifest fra 1959.
Men sosialdemokratiske partier har hittil aldri fått 4/5 av
stemmene i noe land. Bare i noen få tilfelle har de vunnet
støtte fra halvparten av dem som avga sine stemmer . De får
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slett ikke engang alle stemmene fra proletariatet (i ordets
klassiske forstand). I flere land stemmer så mye som 1/3 av
de manuelle arbeiderne på borgerlige partier. I Belgia stem
mer så mye som halvparten av arbeiderne ikke-sosialistisk.72
I England tapte Labour Party 49% av sine arbeiderklassestemmer
i 1979-valget. Sosialdemokratene synes dømt til mindretall
når de er et klasseparti, men de synes henvist til samme posi
sjon når de forsøker å bli nasjonalt masseparti - ikke på noen
av måtene får de mandat for sosialismen.
Noen av grunnene til at politiske partier med sosialistiske
program aldri har vunnet flertall ligger utvilsomt utenfor
valg-institusjonen. Men de sosialdemokratiske partiene står
også overfor et rent valg-dilemma. Klasseposisjonen former
individenes politiske adferd bare så lenge arbeidere organi
seres politisk som arbeidere. Hvis politiske partier ikke mo
biliserer arbeiderne som arbeidere men som "massene", ,!folketn,
"konsumentene", "skattebetalerne", eller ganske enkelt "bor
gerne", så identifiserer de seg i mindre grad som medlemmer av
en klasse og stemmer eventuelt i mindre grad som arbeidere.
Ved å utvide sin appell til "massene", svekker sosialdemokra
tene klassens betydning som bestemmende faktor i medlemmenes
politiske adferd.
Tilstrebelsen av bred valg-støtte virker ikke bare på forholdet
mellom arbeidere og andre klasser. Fenomenet har særlig virkninger innad i klassen, på forholdet mellom arbeidere. En vel
lykket valgpropaganda krever at de sosialdemokratiske partiene
framstår som instrument for realisering av de forskjellige
gruppers umiddelbare økonomiske interesser, umiddelbare i den
forstand at de kan realiseres når partiet seirer i det kommende
valg. Allianser over klassegrensene må baseres på et sammen
fall mellom arbeiderklassens dg andre gruppers umiddelbare øko
nomiske interesser.
Sosialdemokratene må love kreditt til små
borgerskapet, pensjoner til funksjonærene, minstelønn til ar
beidere, beskyttelse til konsumentene, utdannelse til de unge,
subsidier til familiene. Tiltak som styrker arbeidernes indre
samhold og stridslyst overfor andre klasser er ubrukelige når
man skal ta hensyn til et slikt sammenfall av interesser. Idet
sosialdemokratene utvidet sin appell, bandt de seg til ikke å
kjempe for målsetninger som er spesifikt tilknyttet arbeiderne
som kollektiv (arbeiderklassens fellesgoder). Eneste aksep
table målsetninger var slike som arbeiderne deler med medlem
mene av andre klasser i den grad arbeiderne er rene individer.
En slik felles grunn utgjør skiftet fra indirekte til direkte
skattlegging, beskyttelseslover for konsumentene, utgifter til
offentlig transport og liknende. På slike områder har arbei
derne som individer felles interesser med andre som også har
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lave inntekter, som kjøper konsumgoder, som reiser med offent
lig transportmiddel til jobben. Men dette er ikke arbeidernes
klasseinteresser, det er de fattiges, konsumentenes, de reisendes interesser.
Nå betyr ikke dette at partiet ikke lenger representerer ar
beiderne når det appellerer til massene. "Folkelig" orienterte
sosialdemokratiske partier fortsetter å være partier av arbei
derne som individer. Men de representerer ikke lenger en or
ganisering av arbeiderne som klasse, en organisering som demper
individenes konkurranse med hverandre ved å sette dem opp mot
andre klasser. Selve klassekonfliktens prinsipp - konflikten
mellom kollektiver med et indre samhold - rammes av et kompro
miss idet arbeiderpartier blir massenes partier.
Utvidet klasse-appell har imidlertid også fundamentale konse
kvenser for de politiske konfliktenes form i det kapitalistiske
samfunn: en klasseløs visjon av politikken gjeninnføres. Når
partiet blir "hele nasjonens parti", bygger det opp en vision
om at politikk består i å befordre "alle samfunnsmedlemmers"
kollektive velferd. Politikken defineres da igjen etter dimen
sjonen individ/nasjon, ikke i klassetermer.
Nedtoning av konfliktens betydning påvirker i sin tur arbei
derne. Når klasseidentifikasjonen blir mindre framtredende,
mister sosialistpartiene sin unike appell til arbeiderne. So
sialdemokratiske partier er ikke lenger kvalitativt forskjel
lige fra andre partier. Klasseloyaliteten preger ikke lenger
arbeidernes selvbevissthet. Man kan ikke lenger tenke om sin
barndom som Vivian Gornick gjorde: "Før jeg visste at jeg var
jøde eller jente visste jeg at jeg var fra arbeiderklassen".73
Samfunnet synes satt sammen av individer. Arbeiderne ser seg
selv som medlemmer av andre kollektiver enn klassen; de iden
tifiserer seg kanskje med sine religiøse, etniske, lokale eller
med andre tilknytninger. De blir katolikker, sørlendinger,
nynorsktalende eller ganske enkelt "borgere".
Dilemmaet slår altså hevngjerrig tilbake innenfor selve valg
systemet. De sosialdemokratiske partiene må uten pause leve
i skjæringspunktet mellom klasse~renhet og bred oppslutning:
når de forsøker å sanke stemmer ut over arbeiderklassen, redu
serer de uvegerlig sine muligheter til å mobilisere arbeidere.
Intet parti har en gang for alle tatt sin avgjørelse på dette
punkt, og det fins heller ingen entydige tendenser. Hvis bred
appell og arbeidermobilisering står i motsetning til hverandre,
så er det fra et rent valg-orientert synspunkt nødvendig med
stadige strategiske skift. De enkelte partienes historier ren
ner over av strategiske kuvendinger, med fundamentale linje
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skift, kontroverser, skismer og splittelser. SPD gikk tilbake
til å betone klassen i 1905. Svenske sosialdemokrater oppga
i 1926 midlertidig sine forsøk på å bli et flerklasseparti og
de forsøkte seg igjen i 1953. Det norske Arbeiderpartiet be
tonte sin klasseorientering i en periode fra 1918. "Mittelklasse,f-strategien ble skarpt angrepet av tyske ungsosialistei
for et tiår siden. Konflikter mellom "ouvrierist"-tendenser
og flerklassetendenser rider i dag flere partier som en mare.
Selv innenfor en rent valgorientert vurdering står sosialdemo
kratene overfor et dilemma. De tvinges fram og tilbake mellom
vekt på klassen og appell til nasjonen. Men ingen av veiene
synes å føre fram, og partiene oppfører seg som rasjonelle ak
tører flest når de ser seg konfrontert med dilemmaer: de jam
rer og beklager, endrer strategi, og jamrer og beklager igjen.
Sosialdemokratiet har ikke hatt hell med seg i forsøkene på å
omforme parlamentsvalget til et instrument for sosialistisk
omvandling. Av hensyn til valgdeltakelsen har de søkt allierte
som ville slutte seg til arbeiderne under det sosialistiske
banner, men nettopp derved oppløste de den ideologi som er
kilden til deres styrke blant arbeiderne. Sosialdemokratiet
kan ikke forbli et rent arbeiderparti og likevel kan de aldri
opphøre å være et arbeiderparti.
REFORM OG REVOLUSJON
Sosialister kastet seg inn i valgene med ubetingede målsetnin
ger. Den første Internasjonales Haag-kongress proklamerte at
"proletariatets organisering som politisk parti er nødvendig
for å sikre den sosialistiske revolusjonens seier og dens ube
tingede formål - avskaffelsen av klassene."74 Det første
svenske programmet slo fast: "Sosialdemokratia skjiljer^sig
från andra politiska partier dårigenom, att den vill helt omdana det borgerliga samhållets ekonomiska organisation och
genomfora arbetarklassens sociala frigorelse( .. . )." 75 Selv den
mest reformistiske blant reformistene, Millerand, varslet om
at "enhver som ikke innrømmer den nødvendige og progressive
erstatning av kapitalistisk eiendom med sosial eiendom er ingen
sosialist".76
Dette var målsetninger som skulle oppnås via lovgivning, etter
at flertallet hadde gitt sitt mandat gjennom bruk av den all
menne stemmeretten.
Sosialistene skulle avskaffe utbytting,
oppheve klasseskillet, fjerne all økonomisk og politisk ulik
het og urettferdighet, sette en stopper for sløseriet og anar
kiet i den kapitalistiske produksjonen. De skulle frigjøre
ikke bare arbeiderne, men menneskeheten, bygge ut et samfunn
basert på samarbeid, rasjonell fordeling av energi og ressurser
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i tråd med menneskelige behov. De skulle legge de samfunns
messige forhold til rette for en ubegrenset utvikling av per
sonligheten. Rasjonalitet, rettferdighet og frihet var den
sosialdemokratiske bevegelsens ledende målsetninger.
Målsetningene var ubetingede: både av økonomiske og politiske
grunner kunne de ikke realiseres umiddelbart. Og sosialdemo
kratene var lite villige til å vente til tiden kom da disse
målsetninger endelig kunne innfris. De gjorde krav på å rep
resentere arbeidernes og andre gruppers interesse ikke bare i
framtiden, men også i "dagens" situasjon, innen det kapitalis
tiske samfunnet. Parti Socialiste Franoaise> proklamerte under
Jaures ledelse i 1902: "Sosialistpartiet forkaster "alt eller
ingenting"-politikken. Det har et reformprogram som til enhver
tid søkes realisert". Derpå listet de opp 54 spesifikke krav
angående demokratisering, sekularisering, organisering av retts
vesen, familie, utdannelse, beskatning, arbeidervern, sosialforsikring,nasjonalisering av industrier og utenrikspolitikk.77
De svenske sosialdemokratenes første program i 1867 krevde di
rekte skattlegging, utbygging av statlig og kommunal produktiv
virksomhet, offentlig kreditt inklusive direkte statlig kon
troll av jordbrukskredittene, arbeidervernlovgivning, alders-,
syke- og ulykkes-forsikring, juridisk likestilling og organisa
sjonsfrihet, forsamlings-, tale- og presse-frihet.78
Arbeidet for umiddelbare forbedringer ble av opphavsmennene
aldri ansett som et frafall fra de ytterste målsetningene.
Man tenkte seg jo at sosialismen var uunngåelig. Hvorfor skulle
ikke sosialistene da også kreve umiddelbare tiltak? Intet kunne
allikevel forhindre det ufravikeliges komme. Som Kautsky sa,
"det ville være en alvorlig feiltakelse å forestille seg at
slike reformer skulle kunne utsette den sosiale revolusjonen."78
De ytterste målsetningene ville bli realisert fordi Historien
var på sosialismens side. Revisjonistene var bare enda mer
deterministiske enn de revolusjonære. Millerand uttalte: "Det
er ikke slik at folk vil utvikle kollektivisme; den utvikler
seg selv daglig; den utsondres så å si av det kapitalistiske
regime."80
Selv ikke da sosialdemokratene endelig rystet historiens bes
kyttelse av seg for i stedet å gjenoppdage sosialismens rett
ferdiggjørelse i etiske termer framsto noe dilemma i de sosia
listiske ledernes bevissthet. Bernsteins berømte oppgivelse
av de ubetingede målsetninger betød ikke at de ville forbli
uinnfridd, bare at man skulle realisere dem gjennom å konsen
trere seg om mer nærliggende målsetninger. Når Jaures snakket
om arbeidernes erobring av den politiske makten , trakk han opp
det klassiske bildet: "Jeg tror heller ikke at det nødvendigvis
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vil skje et abrupt sprang over en bunnløs avgrunn; vi kommer
heller til å bli oppmerksomme på at vi har trådt inn i den so
sialistiske statens sone slik en navigatør blir oppmerksom på
at skipet har krysset ekvator. Man har ikke passert noen de
markasjonslinje, men langsomt seilt inn under nye himmelstrøk".81
For sosialdemokratene var de umiddelbare reformene "trinn" i
den forstand at de gradvis akkumulerte seg og førte opp til en
komplett restrukturering av samfunnet. Den lokale SPD-lederen
Georg von Vollmar foregrep Bernsteins argumentasjon idet han
på Erfurtkongressen hevdet: "Ved siden av generelle eller ube
tingede målsetninger, ser vi et nærere mål: forbedringen av
folks mest umiddelbare behov. For meg er oppnåelsen av disse
mest umiddelbare behov hovedsaken, ikke bare fordi de er av
størst propagandistisk verdi og tjener til å vinne massene,
men også fordi den gradvise framgang, den gradvise sosialise
ring, etter min mening framstår som den beste metode for en
progressiv overgang." 2
Innen det sosialdemokratiske verdensbildet var intet valg mel
lom reform og revolusjon påkrevet. For å oppnå en "sosial re
volusjon" (og før 1917 betød dette en forandring av sosiale
relasjoner, men ikke nødvendigvis opprør) holdfc det lenge å
følge reformenes vei. Man forestilte seg at reformer var ku
mulative og umulige å snu: det var intet merkverdig i Jaures’
argument: "Nettopp fordi det er et revolusjonsparti ... er So
sialistpartiet det mest aktive reformpartiet...".83 Jo flere
og raskere reformer, jo nærmere er den sosiale revolusjonen,
jo snarere ville det sosialistiske skip seile inn i den nye
verden. Og selv når forholdene ikke virket særlig oppmuntrende
for de framskrittsvennlige sjelene, selv når politiske eller
økonomiske omstendigheter krevde at reformer måtte utsettes,
hadde man likevel alle tidligere resultater å bygge videre på
siden. Neddempning og lindring av kapitalismens virkninger
samt gradvise forandringer ville etter hvert føre til en kom
plett samfunnsforanding.
I Benjamin Barbers ord: "på et bestemt
punkt blir lindring nettopp til forandring, pulverisering blir
til avskaffelse; på et bestemt punkt tilintetgjør kapitalismens
"konsesjoner" kapitalismen selv... Dette betyr ikke at dette
punkt ennå er oppnådd, bare at det må eksistere et slikt
punkt."84
VELFERD ERSTATTER SOSIALISERING
Den "sosiale revolusjon" sosialdemokratene anviste var nødvendig
fordi kapitalismen var irrasjonell og urettferdig. Privateien
dommen til produksjonsmidlene var den avgjørende grunn til denne
ineffektivitet og ulikhet. Privateiendommen kunne til sine ti
der opptre som kilden til de forskjelligste onder - fra prosti
tusjon og alkoholisme til kriger - men alltid ble den holdt di
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rekte ansvarlig for det kapitalistiske systemets irrasjonalitet og for den urettferdighet og fattigdom som dette skapte.
Allerede i Sosialismens utvikling fra utopi til vitenskap ^ en
av den sosialistiske bevegelsens viktigste teoretiske kilder,
la Engels vekt på at den kapitalistiske produksjonens økende
rasjonalitet innen hver enkelt bedrift nødvendigvis ledsages
av kaos og anarki på produksjonens samfunnsmessige nivå. Mot
setningen mellom samfunnsmessig produksjon og kapitalistisk
tilegnelse", skrev Engels, fWisér seg nå som en motsetning mel
lom organiseringen av produksjonen i den enkelte bedrift og
anarkiet i produksjonen i samfunnet som helhet."85 I 1920
fastslo Branting: "Det finns i sjålva utgångspunkten for den
nuvarande ordningen inga tilfredsstållande garantier for, vare
sig att produktionen som helhet får den rationellast mojliga
inriktning eller att vinsten inom dess olika grenar anvåndas
på det nationalekonomiskt och socialt bast forsvarliga satt."86
For det andre resulterer privateiendom i urettferdig fordeling
av materielle belønninger.
"Sosialismens økonomiske overlegen
het", skrev en Labour Party-teoretiker, "er hovedsakelig grun
net i kapitalismens manglende evne til å skape en likeverdig
eller sågar praktiserbar fordeling av varene i en tid med me
kanisering og masseproduksjon".87 Selv det mest definitive
brudd med den marxistiske tradisjonen, SPD-programmet fra Bad
Godesberg 1959, fastholdt at "markedsøkonomi sikrer ikke i seg
selv noen rettferdig fordeling av inntekt og eiendom".
Ifølge denne analysen var sosialisering eller nasjonalisering
av produksjonsmidlene den prinsipielle metode for å realisere
sosialistiske målsetninger. Dette måtte være sosialdemokra
tiets første oppgave etter at makten var erobret.
På
denne tiden oppfattes den sosiale revolusjonen, skriver Tingsten, alltid "som ett under socialdemokratiens-arbetarklassens
ledning systematiskt och målmedvetet bedrivet socialiseringsarbete."88 Sosialisering eller nasjonalisering (den termino
logiske tvetydigheten er. talende) var den måten man skulle rea
lisere den sosialistiske revolusjon på.
Inntil 1. Verdenskrig, da sosialistene konsentrerte sine fram
støt om å vinne valg og organisere arbeiderne som klasse, ble
det ofret få konkrete tanker på spørsmålet om hvilke midler
som skulle brukes ved sosialiseringen. Selve muligheten til
å komme i en posisjon hvorfra et sosialiserings-program kunne
fremmes, kom som en overraskelse på alle sosialistpartiene:
krigen ødela etablerte ordninger, utløste spontane bedriftsokkupasjoner og åpnet dørene for deltakelse i regjeringen.
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Ironisk nok ble bølgen av fabrikk-okkupasjoner som fant sted i
i Østerrike, Tyskland, Finland, Italia og Sverige en trussel
mot det herredømme og den organisasjon fagbevegelsene hadde
bygget opp. Like mye det som en trussel mot den kapitalistiske
orden.89
Etter hvert som disse spontane bevegelsene ble nedkjempet eller
utmattet, befestet parlamentarismens logikk sitt grep om den
sosialdemokratiske bevegelsen. Nasjonaliseringsforsøkenes
historie er raskt fortalt: deres skjebne ble den samme i de
fleste land. Sosialiseringsparolen ble umiddelbart satt på
programmet av de sosialdemokratiske partiene i Østerrike, Fin
land, Tyskland, England, Holland, Italia og Sverige og av CGT
i Frankrike. I mange land, spesielt Tyskland, England og
Sverige, nedsatte de respektive parlamenter "sosialiseringskomiteer", mens Leon Blum for sitt franske kammer la fram et for
slag om å nasjonalisere jernbane-industrien. Kommisjonene
hadde som oppgave å forberede detaljerte sosialiserings-programmer - i visse tilfeller for alle hovedindustri-sektorer,
i andre tilfeller for noen utvalgte, særlig kullindustrien.
Den engelske kommisjonens karriere fikk en rask avslutning idet
Lloyd George simpelthen ignorerte dens anbefalinger. I Tysk
land trakk forslaget om kull-nasjonlisering ut etter at den
første kommisjonen oppløste seg. I Sverige arbeidet sosialiseringskomiteen i 16 år, brukte det meste av sin tid til å
studere tilsvarende tiltak i andre land, og opphørte uten å gi
noen anbefalinger.
Selv om sosialdemokratene deltok i regjeringer i mange land, var det globale resultatet av disse første
sosialiseringsforsøkene lik null: med unntak av den franske
rustningsindustrien i 1936 ble ikke et eneste selskap nasjona
lisert av en sosialdemokratisk regjering i Vest-Europa gjennom
hele mellomkrigstiden.
Hvordan kunne det ha seg at en bevegelse som siktet mot å re
volusjonere samfunnet gjennom endring av selve dets produktive
fundament kunne se tilbake på en periode med engasjement innen
kapitalismens politiske institusjoner uten overhodet å ha be
rørt dette fundament? Da Marx i 1850 beskrev det kapitalistiske
demokratiets anatomi, var han overbevist om at hvis ikke stemme
rettens allmenngjørelse ble stanset, så ville den føre fra "po
litisk til sosial frigjøring". Med en gang arbeiderne hadde
politisk makt, ville de umiddelbart gå over til å knuse kapita
listenes "sosiale makt" ved å sosialisere produksjonsmidlene.90
Sågar i 1928 anså Wigforss dette som et uunngåelig resultat:
"Den allmånna rostråtten år oforenlig med ett samhålle, kluvet
i en mindre klass av egendomsågare och en storre klass av egendomslosa. Antigen komma de rike och egendomsagande att ta
hort den allmdnna rostrettenj eller också komma de fattiga att
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med rostrettens hjalp skaffa sig andel i den samlade rikedomen".*1 Og likevel forble rikdommene nærmest intakte mens
sosialdemokratene var ved makten i Østerrike, Belgia, Dan
mark, Finland, Frankrike, Tyskland, England, Norge og Sverige,
og privateiendom til produksjonsmidlene ble såvisst ikke for
styrret .
Et antall grunner kan anføres. Man skal ikke se bort fra at
selve prosjektet “ekspropriering av ekspropriatørene" preges
av en teoretisk tvetydighet. En vanskelighet lå i det tvety
dige forholdet mellom "sosialisering" - å overlate bedriftene
til de ansatte - og "nasjonalisering" - generell statskontroll
med bedriftene. På den ene side, som Korsch,92 Wigforss93 og
andre påpekte, ville ikke de umiddelbare produsenters direkte
kontroll med de enkelte bedrifter fjerne antagonismen mellom
produsenter og konsumenter (dvs. arbeiderne i andre bedrifter).
På den annen side ville overføring til sentralisert statskon
troll føre til en ren utskiftning av privat autoritet med re
gjeringens byråkratiske autoritet, og Sovjet sto her som et
hovedsakelig negativt eksempel. Tendensen til embedsstyring
(Gestionnaire) var dominerende i Tyskland, der prinsippet sågar
ble innlemmet i Konstitusjonen, og i Sverige.
nPlanistentendensen fikk sitt viktigste uttrykk i Belgia og Frankrike
under Henri de Mans innflytelse. En veritabel bølge av konstitusjonsnedskrivninger fulgte i kjølvannet av 1. Verdenskrig:
Otto Bauer i Østerrike (1919), Karl Kautsky i Tyskland (1925),
G.D.H. Cole i England (1919), Henri de Man i Belgia - alle var
snare med å anvise metoder for å kombinere total samfunnsmessig
rasjonalitet med de umiddelbare produsenters kontroll over sine
egne aktiviteter.
Men denne bølge av teoretisk aktivitet kom heller forsinket i
forhold til den praktiske politikkens behov. Faktum var - det
innrømmer sosialdemokratiske politikere også nå og da - at de
ikke visste hvordan de skulle gå fram for å realisere sitt
program.
Valget av de industrier som skulle nasjonaliseres,
finansieringsmetoder, ledelsesteknikker og gjensidige forhold
mellom sektorer sto fram som tekniske problemer som sosial
demokratene var helt uforberedt på. Derfor dannet de studiekommisjoner og ventet.
Årsaken til den sosialdemokratiske treghet stakk imidlertid
adskillig dypere enn til tvetydigheten i deres planer. Sosia
listene vant aldri nok stemmer til å sikre parlamentsflertall.
Dermed ble det aldri i stand til å gi noen lover uten støtte,
eller i de minste samtykke, fra andre partier. Til sin store
overraskelse ble sosialistpartier i flere land invitert til å
overta regjeringsmakten for å danne mindretallsregjeringer,
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eller til å gå inn i regjeringer som ledd i flerparti-koalisjoner. Spørsmålet om hva en mindretallsregjering kunne gjøre
innebar følgende valg: enten kunne partiet arbeide for sine
sosialistiske målsetninger og umiddelbart bli nedstemt, eller
det kunne oppføre seg som ethvert annet parti: administrere
systemet og bare innføre de få reformene det var mulig å oppnå
parlamentarisk flertall for.
Hver strategi ble vurdert i tråd med sine langtidsvirkninger.
Talsmennene for maksimalistiske strategier argumenterte med
at partiet kunne belære velgerne om sitt sosialistiske program
og belyse de borgerlige partienes reaksjonære karakter. Folk
ville da senere stemme partiet fram til en flertallsposisjon
med mandat til å gjennomføre sosialistisk forandring. Bare i
Norge ble denne strategien fulgt; regjeringen styrte i tre
dager i 1928, og partiet kom tilbake med regjeringsmakten først
7 år senere etter å ha moderert sine sosialistiske målsetninger.
Talsmennene for minimums-programmet hevdet at partiets vik
tigste oppgave var å vise at de var "i stand til å regjere".
"Vi overtar ikke regjeringsmakten for å forberede oss på neste
valg" sa MacDonald i 1924, "vi overtar den for å gjøre et ar
beid".94 Denne forventning grunnet seg i troen på at reformer
var irreversible og kumulative. Som Lyman har sagt, "gradualistene forestilte seg at sosialismen kunne oppnås i rater,
der hver rate ble akseptert av de konservative uten særlig mer
motstand enn hva Labour-opposisjonen selv øvet mot en konserva
tiv regjering. Hver reform ville så avleire seg, leve videre
uberørt av perioder med Tory-regjering, for så å fungere som
fundament hvorpå neste Labour-regjering kunne fortsette opp
byggingen av det sosialistiske commonwealth."95 Partiet fikk
regjeringsmakten, innførte bare parlamentarisk realiserbare
reformer og gikk av for så å komme tilbake neste gang velgerne
ga dem mandat. "Vi håper å fortsette å inneha regjeringsmakten
så lenge, og bare så lenge, som det er nødvendig for å gjøre
et godt stykke arbeid. Dette kan fjerne hindringer som ville
ha skapt problemer for framtidige regjeringer, fordi det er
problemer som bare vi vet hvordan man skal takle", dette var
ifølge MacDonald Labours intensjon'i 1924.96 Blum innførte
således et skille mellom "maktutøvelse" og "makt-erobring":
som mindretall kunne sosialistene bare "utøve" makten, men
måten de utøvet den på skulle etter hvert lede over i makt
erobring.
Hvis sosialsitene ikke kunne arbeide for et umiddelbart nasjo
naliser ingsprogram, hva kunne de så gjøre i mellomtiden? De
kunne, slik de da også gjorde, gå inn for ad hoc-tiltak egnet
til å forbedre arbeidernes betingelse.r: utvikle bolig-program-
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mer, innføre arbeidsløshetstrygder, innføre minstelønns-lover,
skatter på arv og inntekt, pensjonsordninger for eldre. Slike
tiltak var, selv om de favoriserte arbeiderne, verken politisk
umulige eller økonomisk sjokkerende - de videreførte reformtradisjonen som gjerne forbindes med Bismarck, Disraeli og Giolitti. Tiltakene forandret verken økonomiens struktur eller
de politiske styrkeforhold.
Faktum var at fram til 1930 hadde sosialdemokratene ingen form
for egen økonomisk politikk. Venstresidens økonomiske teori
var en teori som kritiserte kapitalismen, framholdt sosialis
mens overlegenhet og endte i et program for nasjonalisering av
produksjonsmidlene. Med en gang dette programmet ble tilside
satt - selv om det ikke ble forkastet - var det lite sosialis
tisk økonomisk politikk tilbake.98 Sosialistene oppførte seg
som alle andre partier: de gjennomførte visse lette begunsti
gelser av sine egne velgere, men var ellers fulle av respekt
for de gyldne prinsipper om balansert budsjett, deflasjonær
anti-krise-politikk, gullstandard, osv. Om Blum ble det sagt
at han "ikke var i stand til å anvise noe mellomtrinn mellom
ren doktrinær sosialisme og de kapitalistiske markedskreftenes
frie spill".99 Det ser ikke ut til at andre kunne det heller.
Først som en reaksjon på den store depresjonen dukket det opp
et alternativ til nasjonalisering. I Sverige, Norge, og i noe
mindre grad Frankrike, reagerte sosialistiske regjeringer på
arbeidsløsheten med visse anti-sykliske tiltak uten feste i den
tradisjonelle økonomiske ortodoksi. Det er omdiskutert hvor
vidt den svenske politikken ble utviklet på egen hånd, fra Marx
via Wicksell, eller om den var en tilegnelse av allerede sir
kulerende tankegods fra Keynes.1QQ Faktum er ihvertfall at
sosialdemokrater hos Keynes (særlig etter at General Theory
utkom i 1936), fant noe de sårt trengte: en egen politikk for
administrasjon av kapitalistiske økonomier. Den keynesianske
revolusjon - og det var det den var - ga sosialdemokratene mål
setning og legitimasjon av deres regjeringsposisjon og forand
ret samtidig ideologiske sdgnifikans av arbeiderorientert omfor
delingspolitikk.
Fra å ha vært de økonomiske konjunkturenes passive offer, ble
staten så og si over natten forvandlet til en institusjon som
skulle regulere krisene og derved sikre full sysselsetting. Da
Gustav Møller, arbeidsløshetsprogrammets arkitekt, skulle be
skrive den svenske regjeringens politikk i 1932, la han vekt
på at tidligere arbeidsløshets-støtte bare hadde vært "et sys
tem som skulle sikre det aller nødvendigste for den arbeids
løse, slik støtte hadde ikke til hensikt å motvirke depresjonen(...). Det sies ofte at økonomiske konjunkturer følger
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naturlover og at statlige inngrep i disse som oftest er me
ningsløst og økonomisk sett faktisk farlige på lang sikt". 101
Både Møller og Wigforss102 har beskrevet hvordan de svenske
sosialdemokratene oppdaget at arbeidsløshet kunne reduseres
og økonomien vekkes til live igjen med statlig antisyklisk
politikk.
Staten tillot altså underskudd for å finansiere
produktive offentlige arbeider i nedgangsfasen for derpå å be
tale gjelda tilbake i oppgangsperioder. Samfunnet er ikke
hjelpeløst overfor det kapitalistiske markedets luner, økonomien
kan kontrolleres, og borgernes velferd kan kontinuerlig forøkes gjennom statens aktive inngrep: dette var sosialdemokra
tenes nye oppdagelse.
Men det var ikke alt: Keynesianismen var ikke bare en teori
som rettferdiggjorde sosialistisk regjeringsdeltakelse. Det
var for sosialdemokratiet enda mer fordelaktig at den som teori
plutselig også ga arbeidernes interesser universalistisk status
Tidligere ble alle krav om øket konsum ansett som uforenlig med
nasjonale interesser: høyere lønninger betød lavere profitt og
således redusert mulighet for investering og framtidig utvik
ling. Etter dette syn kunne kriser bare overvinnes ved å kutte
ned på produksjonskostnadene, dvs. lønningene. I 1929 var
dette fortsatt det herskende synspunkt innen Labour. I den
keynesianske teoriens logikk var det helt motsatt: høyere løn
ninger betød økt aggregert etterspørsel, særlig hvis lønnsfondet sprang ut av økt sysselsetting og ikke voksende lønnsrate (den steg ikke i Sverige før 1936). Økende aggregert
etterspørsel medførte sterkere forventninger om profitt, økning
av investeringene og således økonomisk stimulans. Lønnsøkningenes betydning var diamentralt forandret: før hadde de hatt
stemplet som en hemsko for nasjonal økonomisk utvikling, nå
var de blitt en stimulus for samme utvikling. Det korporativistiske forsvar for arbeidernes interesser (som sosialdemo
kratene hadde gått inn for allerede i 20-åra) og den masseorienterte valg-strategien ble nå ideologisk rettferdiggjort
takket være en teknisk økonomisk teori.
På basis av den keynesianske revolusjon etablerte sosialdemo
kratene raskt den rene "velferdsstats"-ideologi.103 Sosial
demokratenes rolle ble nå kontrollen av markedskreftenes frie
spill.
I praksis ble nasjonaliseringsprosjektet herved oppgitt
Den vellykkede anvendelsen av Keynesianske styringsmidler ble
tolket som et bevis på at nasjonalisering - som hadde vist seg
full av problemer og usikkerheter - ikke bare var umulig å opp
nå ad parlamentarisk vei, det var simpelthen unødvendig. Key
nes selv skrev: "Det er ikke viktig for staten å overta eien
dommen til produksjonsinstrumentene. Alt staten trenger å
gjøre er å bestemme den samlede mengde av ressurser som går
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til utvidelse av produksjonsinstrumentene samt den grunnleg
gende rate for belønning til eierne av dem.”104 Wigforss på
pekte at statseie av bestemte industrier bare ville resultere
i at den sosialistiske regjeringen ble tvunget til å agere som
et kapitalistisk selskap, underkastet "markedets kaos". Via
indirekte kontroll derimot, kunne staten rasjonalisere økono
mien som helhet og styre den i retning av generell velferd.105
Det nye perspektivets teoretiske basis lå i skillet mellom
eiendomsbegrepet tolket som rett til å lede produksjonen og
eiendom tolket som juridisk besittelse. Allerede Bernstein
fastslo at "sosialiseringens avgjørende poeng er at vi setter
produksjon pg økonomisk il Lv under kontroll av den allmenne vel" 106
Uten å eie i juridisk forstand kunne staten nå oppnå alle de
sosialistiske målsetningene ved å påvirke den private indust
rien til å forholde seg i tråd med allmenninteressen. "Det
springende punkt i nasjonaliseringen", skrev de Man i 1934,
"er i mindre grad overføringen av eiendom enn overføringen av
herredømme..."107 Hvis staten bare regulerer den private in
dustrien når det er nødvendig og setter tilside virkningene av
markedskreftenes frie spill, så er direkte eiendom både unød
vendig og lite anbefalelsesverdig: Dette ble sosialdemokratiets
motto i forlengelsen av den keynesianske revolusjon.
Kort sagt: som mindretalls-regjeringer var sosialdemokratiet
ute av stand til å følge opp et sosialt program, men midt på
30-tallet fant de fram til en distinkt økonomisk politikk som
rettferdiggjorde dets regjeringsposisjon, anviste en rekke
mellomliggende reformer som med hell kunne realiseres innenfor
kapitalismens grenser, og som representerte en velegnet platt
form for valg-agitasjon i de fleste land. Sosialdemokratiet
hadde vært fanget i 20-tallets "alt-eller-ingenting"-posisjon,
men hadde nå oppdaget en ny vei til reformer: nasjonaliseringsprosjektet ble forkastet til fordel for bred velferdsutvikling.
REFORMISMENS SAMMENBRUDD
Selv om man forkastet nasjonalisering av produksjonsmidlene, så
betød ikke dette at staten aldri ville engasjere seg i økonomisk
aktivitet igjen. I Vest-Europa i dag produseres mellom 5 og
20% av bruttoproduktet av selskaper som på en eller annen måte
er statseid. ~8 Linjene denne "offentlige sektor" har utviklet
seg etter er for mangfoldige til at de kan oppsummeres her.
I
Italia og Spania er den offentlige sektor alt en arv fra fascis
men, i Østerrike består den hovedsakelig av konfiskerte tyske
eiendommer, i England og Frankrike fulgte det en bølge av nasjonaliseringer i kjølvannet av den 2. verdenskrig.
Typisk
nok begrenser statsdriften seg til kreditt-institusjoner,
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kull, jern, og stål, energi-produksjon og distribusjon, transport
og kommunikasjon. Utenfor disse sektorene er det bare konkurstruede bedrifter, som - hvis deres konkurs ville være et alvor
lig anslag mot sysselsettingen - faller på statens hender. Det
er meget sjeldent at staten engasjerer seg i produksjon og salg
av sluttprodukter, bilindustrien synes være eneste unntak. Sta
ten engasjerer seg i de økonomiske aktiviteter som er nødvendige
for økonomien som helhet og selger sine produkter og tjenester
hovedsakelig til private firma. Staten konkurrerer ikke med
den private kapitalen, men tilveiebringer de betingelser som er
nødvendig for at økonomien som helhet skal fungere profitabelt.
Delingen mellom stat og marked er i den senere tid kanonisert
i den såkalte "felles-gode stats-teorien" ("public goods theory
of the state").109 Teorien antar at det kapitalistiske marked
er den naturlige form for økonomisk aktivitet. Markedets ek
sistens og dets lover tas som gitt. Statens rolle antas begren
set til å sikre såkalte "offentlige goder": slike goder er
udelelige og kan brukes av alle dersom de skal brukes av noen
i det hele tatt. Det er rimelig at staten bygger offentlige
veier og trener opp arbeidsstyrken; rasjonelle private bedrifter
vil ikke tilby slike goder siden de ikke kan nekte folk flest
å bruke veier eller å selge sine nyervervede kvalifikasjoner
til konkurrenter. Statens rolle antas begrenset til de aktivi
teter som er uprofitable for private entreprenører, men likevel
nødvendige for at økonomien som helhet skal fungere.
De sosialdemokratisk konstruerte kapitalistiske systemer ble
seende slik ut: (1) staten tar seg av de aktiviteter som er uprofitable for private selskaper, men nødvendige for økonomien
som helhet, (2) staten regulerer den private sektors gang (sær
lig gjennom anti-syklisk politikk) og (3) staten står for velferds-tiltak som demper de fordelingsmessige utslag av marke
dets funksjon.
Statens reguleringsaktivitet bygger på troen om at private ka
pitalister kan inspireres til å allokere ressursene slik bor
gerne ved valgurnene ønsker det. Tanken er at ressursene i et
kapitalistisk demokrati allokeres ved to mekanismer: "markedet"^
der beslutningstakernes preferanser veies proporsjonalt med
ressursene de kontrollerer, og staten^ der preferansenes vekt
er rettferdig fordelt på personer qua borgere. Kjernen i dagens
sosialdemokrati er overbevisningen om at markedet kan rettes inn
mot de allokeringer (av ethvert offentlig eller privat gode)
borgerne foretrekker, og at det gjennom gradvis rasjonalisering
av økonomien er mulig å forvandle kapitalister til private funk
sjonærer i det offentliges tjeneste, uten å endre privateiendom
mens juridiske status.
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I det øyeblikk sosialdemokratiet har forpliktet seg til å kon
servere privateiendommen til produksjonsmidlene, til å sikre
effektivitet og til å dempe fordelingsmessige utslag, har so
sialdemokratiet opphørt å være en reformistisk bevegelse.110
Reformismen betød alltid gradvist framskritt mot strukturelle
forandringer; tradisjonelt ble reformismen begrunnet med troen
på at reformer er kumulative, at de utgjør trinn som leder i
en bestemt retning. Men den politikk sosialdemokratene slår
over i med "keynesianismen" tillater ved selve sin logikk ikke
lenger kumulering av reformer.
Forkastelsen av reformismen er en direkte konsekvens av de re
former som er oppnådd. Siden staten nesten utelukkende er en
gasjert i aktiviteter som er uprofitable fra privat synspunkt,
mister den de finansielle ressurser som er nødvendig for å
fortsette nasjonaliseringsprosessen. Nasjonaliseringen av
underskudds-sektorer undergraver sosialdemokratenes kapasitet
til gradvis utvidelse av det offentlige område. Samtidig som
de har styrket markedet er sosialdemokratene fortsatt forplik
tet til å dempe de fordelingsmessige konsekvensene av dets
funksjonsmåte. Når en borgerlig regjering kommer til makten,
behøver den ikke engang "oppheve" velferdsstaten. Det er til
strekkelig at markedets virkemåte overlates til seg selv over
et visst tidsrom: da øker ulikhetene igjen, arbeidsløsheten
fluktuerer sterkere, endringer i etterspørselen etter arbeid
utsetter nye grupper for trusselen om utarming, etc. Som Mar
tin har påpekt med henvisning til England: "Velferdsstatens
"full sysselsetting"-profil viste seg mindre varig enn hva
Croslands analyse skulle tilsi. Grunnen til det var imidlertid
ikke at de konservative regjeringene mellom 1951 og 1964 for
søkte å knuse den (...). Det eneste de behøvde gjøre for å
underminere den fulle sysselsettingens velferdsstat var ganske
enkelt å la være å gjøre noe for å motvirke disse prosessene*.1111
Neddemping blir ikke nødvendigvis til forandring: snarere, uten
forandring blir nødvendigheten av å dempe og lindre stadig mer
altomfattende. Sosialdemokratene finner seg selv i samme situa
sjon som Marx tilskrev Louis Bonaparte: deres politikk blir
motsigelsesfull fordi de på samme tid tvinges til å styrke
kapitalens produktive kraft og å motvirke dens virkninger.
Det avsluttende resultat av denne orientering er at sosialdemo
kratene ansikt til ansikt med dagens internasjonale økonomiske
krise igjen står uten et klart, eget økonomisk-politisk alter
nativ. Når de sitter med regjeringsmakten,tvinges de til å
oppføre seg som ethvert annet parti: de går inn for deflasjonære, kostnads-senkende tiltak for å sikre privat profitabilitet og investeringskapasitet. Det er ikke forbausende at ut
spillene for å øke demokratiet på bedriftsplan - sosialdemokra
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tenes siste nye gjenoppdagelse112 - er et ekko fra 1920-åras
bevegelse, en tidligere periode der Venstresiden manglet en
hver egen makro-økonomisk ansats.
KLASSEKOMPROMISSETS ØKONOMISKE BASIS
Med en gang sosialdemokratene dannet regjeringer etter 1. ver
denskrig, oppdaget de at deres befatning med rettferdighet ikke
var umiddelbart forenlig med målsetningen om øket produktivitet.
I WigforssT ord: nselv om sosialdemokratiet arbeider for en jev
nere og mer rettferdig fordeling av eiendom og inntekt, kan det
aldri glemme at man må produsere før man har noe å fordele.”113
Restrukturering og utvidelse av den industrielle produktive ka
pasitet skulle raskt bli dominerende i de første diskusjonene
om sosialisering av industrien i Tyskland og Sverige.114 Det
var selvsagt ingen lik fordeling av fattigdom sosialistene lovet
folk, og for å skape gode tider, måtte sosialdemokratene konsen
trere seg om produktivitetsøkningen.
Men uten nasjonalisering av produksjonsmidlene forblir profitabilitet innenfor private foretak den avgjørende betingelse for
produktivitetsøkning. Så lenge akkumulasjonsprosessen er privat,
er hele samfunnet avhengig av å opprettholde den private profitt
og av hvordan kapitalistene plasserer denne profitten. Effekti
viteten i sosialdemokratenes økonomiske reguleringspolitikk og
sosiale neddempnings-politikk avhenger av de private sektorers
profitabilitet og kapitalistenes vilje til å samarbeide. So
sialdemokratenes muligheter for å regulere økonomien avhenger
av kapitalens profitter. Denne strukturelle barriere kan ikke
brytes ned: grensene for enhver politikk er at investering og
således profitt må beskyttes på lang sikt.
Sosialdemokratenes fatale kompromiss med den private kapitalen
uttrykker derfor selve strukturen i det kapitalistiske samfun
net. Med en gang privateiendommen til produksjonsmidlene ble
opprettholdt intakt, ble det i lønnstakernes interesse at kapi
talistene tilegner seg profitten. Som Forbundskansler Schmidt
har sagt: ”Bedriftenes profitt i dag er morgendagens investe
ringer og morgendagens investeringer er sysselsettingen i over
morgen x\Le Monde, 16. juli, 1976). Denne forventning - at da
gens profitter vil forvandle seg til framtidige forbedringer av
lønnstakernes materielle forhold - ble fundamentet i den sosial
demokratiske anerkjennelse av kapitalismen.115 Sosialdemokra
tiene anerkjente kapitalistenes rett til å holde tilbake en
del av det samfunnsmessige produktet fordi man forventet at de
profitter kapitalen tilegner seg ville bli spart, investert,
forvandlet til produktiv kapasitet, og delvis distribuert til
andre gruppers fordel. Sosialdemokratene beskytter profittene
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mot massenes uregulerte krav: radikal fordelingspolitikk er
egentlig ikke i lønnstakernes interesse.
Dette er grunnen til at sosialdemokratene avskriver oppløsnin
gen av privateiendom til produksjonsmidlene for i stedet å gå
inn for samarbeid med kapitalistene om øket produktivitet og
refordeling av vekstens resultater. Dette er grunnen til at
sosialdemokrater ikke bare forsøker å reprodusere kapitalismen,
men også kjemper for å forbedre den, sågar mot kapitalistenes
interesse. Nasjonalisering av produksjonsmidlene viste seg
lite gunstig som valg-sak; radikal fordelingspolitikk resul
terer i økonomiske kriser som ikke er i lønnstakernes interesse,
og den allmenne velstand kan bare økes dersom kapitalistene
møtes med samarbeidsvilje og lønnstakerne kontinuerlig disipli
neres til å vente.
KRISE OG ARBEIDERREGJERING
Sosialdemokratene kommer aldri til å føre de europeiske samfunn
over i sosialismen. Sågar hvis arbeiderne faktisk foretrakk so
sialismen, ville endringsprosessen føre til krise før man rekker
å organisere sosialismen. For å nå høyere fjelltopper må man
krysse en dal, og denne ferd vil ikke kunne gjennomføres under
demokratiske forhold.
Anta at sosialdemokratene vinner valg og forsøker å bruke sin
posisjon for å oppnå en demokratisk overgang til sosialismen.
Siden det kapitalistiske samfunnets sosiale struktur er gitt,
vil en slik valgseier bare være mulig hvis man kan oppnå støtte
fra diverse grupper: industriarbeidere, funksjonærer, småborger
skap, bønder, husmødre, pensjonister, og/eller studenter. Fra
de forskjellige gruppene skapes det et press for en betraktelig
forbedring av de materielle forhold. Lønninger, særlig minste
lønn (de 1vitale1 lønningene: sueldo vital i Chile, SMIC i
Frankrike) må økes. Arbeidsløsheten må reduseres. Overføringer,
særlig familie-subsidier må heves. Kreditt til små bedrifter og
gårdsbruk må gjøres billigere og tilgjengelig med større risiko.
Disse krav kan finansieres av (1) en refordeling av personlige
inntekter (både gjennom direkte skattlegging og en reduksjon av
lønnsforskjeller), (2) øket utnyttelse av latent kapasitet, (3)
bruk av utenlandske reserver eller lån, og/eller (4) reduksjon
av profittraten.11® Summen av de første tre kildene vil ikke
være nok til å tilfredsstille kravene. Refordeling av toppinntektene har ikke særlig stor kvantitativ virkning, og man kan
ikke gripe for langt ned uten å true valgstøtten fra lønnede
funksjonærer.
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Tvunget til å betale høyere lønninger, og til å holde syssel
settingen over det effektive nivå, kan kapitalister bare rea
gere ved å øke prisene på lønnsvarer. Inflasjonen oljes også
av problemer med betalingsbalansen som følge av nødvendigheten
av å importere lønnsgoder og av spekulativt press. Derfor vil
enten en inflasjonær dynamikk blir satt i bevegelse, eller,
hvis man praktiserer priskontroll, het vil oppstå knapphet,
det vil utvikle seg et svart marked osv. Etter hvert vil de
nominelle lønnsøkninger undergraves, slik de ble i Frankrike
i 1936,117 i Chile og i Portugal.
Under normale omstendigheter kan man vente at økningen i aggregert etterspørsel stimulerer investering og sysselsetting.
Fordelingspolitiske tiltak (selv om de innebefatter dekningsløse emisjoner) rettferdiggjøres vanligvis ikke bare ved appel
ler til rettferdighet, men også til effektivitet. Idet de
lavere inntektene øker, øker også etterpørselen etter lønns
goder. Utnyttelsen av latent kapasitet og utenlandske reserver
sees som en demper som beskytter prisene fra øket etterspørsel i
den korte perioden før investeringene tar seg opp igjen. Vi
kan således vente oss reinvestering av profitt: økonomien sti
muleres til å utvikle seg raskere. Slik var f.eks. Vuskovicprogrammet i Chile - fornuftig under normale forhold.
Men et slikt program kan imidlertid ikke bli vellykket når
økonomiske krav vokser spontant og når de går sammen med struk
turelle endringer. Under slike forhold får lønnskrav lett en
konfiskatorisk overtone, og kapitalistene venter at regjeringen
vil støtte opp om, eller i det minste ikke dempe, slike krav.
Statlige nasjonliseringstiltak, fordeling av jord, monopoli
sering av kreditt og utenrikshandel truer selve den private
profitten. Under slike forhold vil rasjonelle kapitalister
ikke investere. En overgang til sosialismen må derfor ende i
en økonomisk krise. Investeringene faller drastisk, prisene
øker, nominallønnsøkninger undergraves, snart faller output,
etterspørselen svekkes og arbeidsløshet melder seg igjen som
et hovedproblem. Det var altså et umulig program Allende la
opp til da han sa at f,min regjering anvender en politisk modell
for overgang til sosialismen som krever at den sosio-økonomiske
revolusjonen finner sted samtidig med en ubrutt økonomisk eks
pansjon."118 Det er altså umulig å tenke seg virkeliggjørel
sen av Blums tanke om "at en bedre fordeling (...) ville styrke
produksjonen samtidig som det ville tilfredsstille refferdigheten."118 Det er umulig å sette i gang en overgang til sosia
lismen som begynner med en "substansiell økning av lønn og sub
sidier."120
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Stilt overfor en økonomisk krise, truet av utsiktene til tap
av velger-oppslutning, bekymret over mulighetene for en fas
cistisk kontrarevolusjon, forkaster sosialdemokratene overgangs
prosjektet. I det minste venter de på bedre tider. De har mot
til å forklare for arbeiderklassen at det er bedre å bli utbyt
tet enn å provosere fram en situasjon som kunne komme til å bli
rettet mot dem selv. De nekter å satse på en skjerping av kri
sen. De tilbyr kompromisset: de fastholder og forsvarer det.
Bare et spørsmål står tilbake: kan man flykte fra det alterna
tiv som Olof Palme har definert for venstresiden: "Enten en
tilbakegang til Stalin og Lenin, eller veien som slutter seg
til sosialdemokratiets tradisjon"?121
Oversatt av Lars Mjøset
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Hans Ebbing:

Klassekompromiss i krise —
en periode tar slutt

INNLEDNING
Gjennom den politiske mobiliseringen i arbeiderklassen i
30-årene ble grunnlaget lagt for den type sosialdemokratisk
politikk som vi kjenner, og som i dag er inne i sin oppløsningsperiode. Det klassekompromisset som kommer til
uttrykk gjennom DNA's rolle som regjeringsparti, må i dag
søke helt andre premisser enn de som har gitt seg ut fra
perioden 1933 - 75, om det skal fortsette. Det betyr i så
fall at det vil skifte karakter og dermed endre forholdet
mellom partiet og dets klassebasis.
Denne artikkelen gir seg ikke ut for å gi noen forklaring
på hvorledes klassekompromisset kom i stand, - hvorfor
styrkeforholdet mellom hovedklassene fikk den sosialdemo
kratiske pregning det fikk. Artikkelen tar tvert om utgangs
punkt i den begivenhet som var et resultat av, en forutgående,
sammensatt historisk og politisk prosess - at DNA ble et
regjeringsparti på et stabilt grunnlag. Deretter forsøker
den å peke på noen av de mekanismene som kom til å forme
sosialdemokratiet etter at det først var kommet til regjerings
makten.
For diskusjonen om "sosialisme på norsk"er det viktig å ha
endringene i sosialdemokratiets forutsetninger for øye.
Endringene foregår idag, - og de vil få avgjørende konse
kvenser for arbeiderklassens (og andre klassers) politiske
atferd - og dermed for sosialdemokratiet selv. Dette får
igjen konsekvenser for strategi og taktikk for en sosial
istisk politikk.
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NOEN KJENNETEGN VED KOMPROMISSET

PARLAMENTARISME OG KLASSEKAMP
Som et ekte kompromiss har det vært kjennetegnet av en viss
jevnbyrdighet i det 'politiske styrkeforholdet mellom hoved
klassene. Kompromisset går ikke mellom en revolusjonær og
en borgerlig politikk. Det er kommet i stand innenfor kapi
talismens rammer, innenfor en langvarig økonomisk høykon
junktur, innenfor ett politisk system: det borgerlige,
parlamentariske demokrati.
Som klassekompromiss har det også hatt en massebasis.Arbeider
klassen, de store funksjonærgruppene og småbøndene og fisk
erne er ikke blitt ført bak lyset, eller "forrådt" av DNA.
Det "klassesamarbeidet" som har foregått, er uttrykk for et
bestemt styrkeforhold mellom hovedklassene, innenfor et paria
mentarisk "system", på grunnlag av gitte økonomiske kon
junkturer .
Klassekamp og "klassesamarbeid" er ikke to absolutte mot
setninger. "Klassesamarbeidet" foregår i klassekampen. Det
er et kompromiss, der stridende "parter" gir og tar og ut
kjemper denne kampen innenfor rammen av en gitt stats
ordning og gjennom denne kampen påvirker den og endrer den.
Mens målsettingene for klassekampene i 20 årene fram til
ca. 1931 vesentlig var sentrert om den umiddelbare,
økonomiske dagskampen, ble den etterhvert stadig mer rettet
inn mot å vinne regjeringsmakt, og fikk dermed en klarere
innenforparlamentarisk målsetting: Bringe DNA til regjerings
makten på basis av det nye kriseprogrammet - som var parla
mentarisk i sin innretning.
Klassekampen fikk med andre
ord en dominerende parlamentarisk målsetting for arbeider
klassen. Dermed ble det etterhvert demonstrert at det ikke
var noe fundamentalt motsetningsforhold mellom klassekamp
og parlamentarisme. Snarere er den parlamentariske poli
tikken en bestemt form for politisk klassekamp, et produkt
av klassemotsetninger. Det er altså ikke mulig å stille opp
en prinsippiell motsetning mellom "parlamentarisk politikk"
og "klassekamp" i den forstand at parlamentarisk politikk
ikke skulle være nødvendig forbundet med klassekamp. Klasse
kampen gjennomsyrer alt som skjer på den politiske scene.
Det fins ingen "ren" klassekamp. Klassekampen foregår på
mange ulike plan, i mange ulike organisatoriske sammenhenger.
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Den "rene" klassekamp måtte i så fall bare være den full
stendig uorganiserte, spontane klassekamp. Slik klassekamp
kan aldri bli noe annet enn episoder, ustrukturerte begiven
heter som ikke etterlater seg noe spor, noen erfaringer.
I
en viss forstand er Klassekampen med stor K noe som ikke
eksisterer. Det er et metafysisk begrep. Det som eksisterer
er et utall av små (og stundom store) klassekamper som er
mer eller mindre forbundet med hverandre. Derfor er det heller
ikke mulig å stille Klassekampen opp mot Klassesamarbeidet
som uforenlige motsetninger. Det ville bety at det var mulig
å stille seg utenfor klassekampen, - en totalt umarxistisk
tanke. Og parlamentarismen, som er en forutsetning for den
sosialdemokratiske formen for politikk, er selv et produkt
av klassekampen.
Den voksende tillit til parlamentarismen i arbeiderklassen
i 30-årene er nært forbundet med arbeiderklassens politiske
selvhevdelse i denne perioden. Parlamentarismen hadde vært
den eneste formen for politisk praksis på et nasjonalt,lands
omfattende grunnlag som arbeiderklassen kjente til av egne
erfaringer. Arbeiderrådsbevegelsen i 1917/18 ble aldri noe
mer enn en episode og satte ikke dype spor etter seg i
klassens kollektive erfaringsgrunnlag.
Krisene i den borgerlige
hvert et politisk vakuum
plan som DNA kunne fylle
til bruk i stortinget og

blokken i 20-30-årene skapte etter
på det parlamentariske, nasjonale
ved å formulere en ny krisepolitikk
kommunesalen.

Alt etter valgseieren i 1927 kunne det registreres et krav i
DNAvs velgergrunnlag om at partiet skulle ta regjerings
makten. Den parlamentariske tankegangen sto trolig sterkere
i partiets velgermasse enn i selve partiet fram til 1927.
Arbeiderklassens defensive situasjon var tidligere samme
året kommet til uttrykk gjennom samlingen av DNA og Norges
Socialdemokratiske Arbeiderparti. Det "nye" DNA oppnådde ved
stortingsvalget 1927 36,8% av stemmene, mens DNA og Socialdemokratene tilsammen bare hadde hatt 30,6% (21,3+9,6) ved
valget i 1921 og 27,2% (18,4+8,8) i 1924.
FAGORGANISERING OG POLITIKK
Socialdemokratene hadde brutt med DNA i 1921, etter først å
ha organisert en fraksjon fra 1919/20 med "Arbeiderpolitikken"
som eget blad. På dette tidspunktet sto de radikale strømningene fremdeles sterkt. Samlingen i 1927, etter splittelsen
med kommunistene i 1923, markerte at offensiven forlengst var
gått over i en defensiv for arbeiderklassen. Dermed ble også
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de sosialdemokratiske tendensene i DNA konsolidert, både
ideologisk og organisatorisk. Den partipolitiske samlingen
var på den ene side nødvendig for å demme opp mot faren for
økt splittelse på det faglige planet. På den andre side var
samlingen nødvendig for å få opprettet et nært samarbeid med
fagbevegelsen med henblikk på parlamentariske framstøt. Med
en splittet fagbevegelse ville det store parlamentariske
siktemålet, regjeringsmakten, knapt vært realistisk.
Behovene for organisatorisk enhet i fagbevegelsen som var en
sentral drivkraft bak samlingsbestrebelsene, var nøye for
bundet med arbeiderklassens defensive situasjon og bidro til
å styrke de reformistiske tendensene både i DNA og i fag
organisasjonen (AFL, seinere LO). Argumentasjonen var forsåvidt produsert allerede omkring 1912 mot den framstormende
radikale fløy av AFL-formannen Ole Lian. I 1927 var tiden
blitt moden for denne argumentasjonen for alvor: Organisa
torisk enhet og stabilitet var en nødvendig forutsetning for
å vinne fram på det sosiale og lønnsmessige feltet med konkrete
resultater. Men. dert innebar at man måtte legge bånd på
"den revolusjonære kampglød" og spontanitet. Alternativet
til den stabile, disiplinerte (og disiplinerende ) fagorga
nisasjon med sitt utrettelige arbeid fra dag til dag og med
mange fastlønte tillitsmenn i dens ledelse, var - under
forstått - at arbeiderne med sin revolusjonære glød hverken
oppnådde en sosialistisk revolusjon eller konkrete reformer.
I 1927 hadde historiens egen gang eliminert det revolusjo
nære alternativet og lagt de "nødvendige bånd" på DNA og
de fagorganiserte - med eller mot deres egen vilje.
Arbeidskampenes defensive karakter på 20“ og i begynnelsen
av 30-tallet, mangelen på "offensive" resultater, må ha
styrket det massepsykologiske grunnlaget for sosialdemo
kratisk politikk - dvs. en strategisk underordning av det
politiske strevet i arbeiderklassen under parlamentariske
siktemål. Bare gjennom en parlamentarisk politikk var det
mulig å samle norsk arbeiderklasse politisk. NKP gjorde seg
selv helt ubetydelige. På det faglige planet førte prosessen
til en styrking av sentralismen i forbundene og i AFL og
forberedte' dermed deit organisatoriske og ideologiske grunnlaget
for Hovedavtalen (1935). Disse prosessene er to sider ved
en og samme bevegelse.
Samspillet mellom prosesser på det politiske og faglige
planet kan illustreres med rekrutteringen til fagbevegelsen.
Rekrutteringen til fagorganisasjonen skjer ikke uavhengig
av de politiske konjunkturer, utelukkende ut fra lønns
arbeidernes samfunnsmessige stilling. Bunnivåene var i 1922
og 1931 med henholdsvis 83600 og 83000 medlemmer. I 1920
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og 1930 var tallene 142600 og 139600. Rekrutteringen skjøt
for alvor fart da DNA kom på den politiske offensiven i
begynnelsen av 30-årene. I 1933 var medlemstallet i AFL
149 000, i 1935 194 000, i 1937 306 000 - altså en fordobling
på 4 år. Med DNA's overtakelse av det bestående samfunnets
regjeringsmakt ble fagorganiseringen samtidig legitimert som
en del av det bestående forhold. Ikke bare den politiske
bevissthet, men også fagforeningsbevisstheten tilføres
arbeiderne "utenfra" - fra et område utenfor fabrikkportene,
fra politikken. Den er alltid politisk formidlet.(På dette
punkt må altså Lenin korrigeres for norske forhold).
DET STORE OG DET LILLE KLASSEKOMPROMISSET
Ved slutten av 30-årene var norsk arbeiderbevegelse langt
mer omfattende og enhetlig enn det som var "normalt" i
Europa på denne tid. Denne høye graden av "enhet" kan
imidlertid ikke forklares ut fra et tilsvarende enhetlig
sosialt grunnlag. Dette var tvert om langt mer sammensatt
enn i 20-årene. Det omfattet etterhvert småbønder, fiskere
og store funksjonærgrupper. Den må følgelig forklares ut
fra politiske og ideologiske prosesser som igjen har sitt
grunnlag i disse sosiale klassenes arbeidssituasjon, endringene
av levekår og erfaringer. Å gi et svar på dette ligger uten
for rammen av denne artikkelen.
Det er i disse årene at den særegne forbindelsen mellom
sosialdemokratiet som regjeringsparti og de sosiale hoved
klassene blir etablert. Arbeiderklassens bidrag til forut
setningene for DNAvs regjeringspolitikk var fram for alt
at den hadde skapt en enhetlig, sterk, sentralisert og disiplinerende fagbevegelse med et stabilt ledersjikt. Sammen med
en rekke masseorganisasjoner på det kulturelle felt ble fag
bevegelsen den nødvendige "overføringsreim" mellom regjering
og klasse.
DNA's inntreden på den regjeringspolitiske scene - med
splittelsen i den borgerlige blokken som kontrast - må ha
styrket "enhetseffekten" av partiet ned i velgergrunnlaget
igjen og gitt det større bredde. Foruten å være den politiske
"motor" i det store klassekompromisset med kapitalkreftene
og grunneierne, ble DNA mer og mer et direkte politisk
uttrykk for "det lille klassekompromisset" innenfor det som
i partiets offisielle språkbruk ble omtalt som "det arbeidende
folket". Etableringen av disse "folkelige" allianseforholdene
var på sin side en forutsetning for at partiet skulle komme
til regjeringsmakten. Dermed er det klart at partiets evne
til å formidle det store klassekompromisset var avhengig av
dets evne til å formidle det lille - og omvendt.
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KLASSEKOMPROMISSETS ØKONOMISKE UTGANGSBETINGELSER
De politiske, organisatoriske og ikke minst ideologiske
bindingene i forholdet mellom DNA og dets massebasis som
ble etablert og forsterket etter 1935, hadde visse økonomiske
forutsetninger.
Allerede da DNA kom til makten i 1935 var de økonomiske konjunk
turer i verdensøkonomien, men ikke minst i norsk økonomi, på
veg oppover igjen. Kapitalismen var begynt å akkumulere igjen,
det var blitt lønnsomt å investere.
De første ti-årene av dette århundre var elektrifiseringens
tiår. I løpet av 30-årene kan vi si at elektrifiseringen av
Norge i hovedsak fullendes. Dermed er det introdusert en ny
grunnstruktur av teknologiske produktivkrefter omtrent sam
tidig med konjunkturomslaget. Det åpnet seg et stort marked
for produkter drevet med elektrisitet, både produksjons
midler, og vanlige forbruksvarer, (komfyrer, kjøleskap,
lysartikler, ovner osv.).
Masseproduksjonen av små og relativt billige elektromotorer
la et nytt grunnlag for småindustri som bl.a. kunne eta
bleres på landsbygda. Sammen med de lave lønningene på grunn
av den store arbeidsløsheten, ble investeringskostnadene også
i arbeidskraft relativt små. Det vokste fram en småindustri
som vesentlig produserte for hjemmemarkedet. I perioden
1930-40 ble det etablert 150 000 nye arbeidsplasser, mest
i siste halvdelen. Når arbeidsledigheten likevel ikke sank
tilsvarende, henger det sammen med demografiske forhold:
tilstrømmingen av nye, store ungdomskull til arbeidsmarkedet,
stagnasjon og sterk tilbakegang i utflyttingen til USA.
Likevel: det var lagt et grunnlag for en "særnorsk" oppgangs
konjunktur betinget av økende produksjon for hjemmemarkedet.
Det var her det ble funnet rom for ny sysselsetting. Eksport
industrien bidro med svært lite til dette. Norsk økonomi
bedret seg raskere enn verdensøkonomien forøvrig.
Oppgangen gir et sosialt merprodukt (merverdi) og vekst som
i neste omgang danner grunnlaget for den sosialdemokratiske
reformpolitikken med innføringen av alderstrygd og arbeids
ledighetstrygd som de to viktigste reformene.
Oppsvinget i økonomien skjedde uavhengig av DNAKs finans
politikk. Det var heller det økonomiske omslaget som la
grunnlaget for klassekompromisset ved å gi spillerom for
sosiale reformer. På den andre side bidro selve klasse
kompromisset til å styrke den innenlandske oppgangen ved at
det sikret arbeidsro og dermed høyere produktivitet og bedre
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profittmuligheter.
Det er uriktig som det hevdes at DNA drev "keynesiansk"
finanspolitikk med underbudsjettering for å drive fram en
sysselsettingseffekt i perioden 1935-39. Enkelte historikere
mener at oppgangen i 30 årene skjedde på tross av DNAs .finans
politikk. Jd Denne fulgte tvert om det tradisjonelle mønster
der statsfinansenes positive balanse var den overordnete mål
setting. Det var først etter krigen at regjeringen satte i
gang en strategi for "keynesiansk" finanspolitikk. (Jfr.Haakon
Lies treffende karakteristikk av Nygaardsvolds politikk som
"gammel, god venstrepolitikk" i sitat nedenfor).
PARLAMENTARISME ("FOLKESTYRE") SOM SOSIALISME PÅ NORSK
Sammenhengen mellom arbeiderklassens politiske selvhevdelse
i allianse med andre klasser og verdsettingen av parlamen
tarismen kommer klart til uttrykk i DNAvs valgprogrammer fra
denne tid. Programmet for kommunevalget i 1937 bærer tittelen
"Fram for arbeiderstyre i bygd og by". Det åpner slik:
"Det kommunale selvstyre og Arbeiderpartiet .To jubileer.
Rundt omkring i landets kommuner har man i år feiret det
kommunale selvstyrets 100-års jubileum.... Formannskaps
lovens vedtagelse i 1837 var et veldig framstøt for frihet
og folkestyre, et løft som flyttet grensene for folkets
virkeområde innover felter, som tidligere var forbeholdt
en snever krets av egenmektige og priviligerte makthavere...
Nye tider kom. Det presset seg på nede fra folkedypet.Det
løftet seg røster for rum og rett, for medbestemmelse og
likeverdighet.
I år feirer vi også et annet jubileum her i landet. Det
norske Arbeiderparti har 50 års virke å se tilbake på.
Det er 50 års uavbrutt arbeid og kamp. 50 års slit på
alle områder hvor arbeidsfolkets interesser ikke ble på
aktet. I dag er arbeidsmannen med, idag tar han sete så
vel i stortingssalen og ved kongens rådsbord som på formmannskapsbenken og ordførerkrakken. Hans stemme blir hørt
og hans ord har vekt.
De har mange likhetspunkter med hverandre disse to jubi
leer. Det kommunale selvstyret har virket skolerende og
folkeoppdragende. Det har også Det norske Arbeiderparti.
Og fordi formannskapslovens idé er sprunget ut av trangen
hos folket selv til å være herre i eget hus, var det
naturlig at Arbeiderpartiet med liv og sjel gikk inn for
å gjøre det kommunale selvstyret effektivt. Riktig ut
nyttet er det kommunale selvstyret et mektig løftestang
til hevning av folkets sosiale og kulturelle Standard".
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,Dette er en langt mer positiv vurdering av kommunenes betydning
enn ved de forutgående kommunevalg.
De borgerlige partiene på Stortinget angrep det parlamentariske
demokratiet ved å få vedtatt innskrenkninger i de forsorgsunderstøttedes valgbarhet til kommunale verv (1931). Dette
bidrog selvsagt bare til å styrke parlamentarismens stilling
i arbeiderbevegelsen, ettersom denne ble forsvarer av de
demokratiske rettighetene mot de borgerlige. Tilsvarende effekter
hadde reaksjonens (Fedrelandslagets o.a.) forsøk på å få for
budt arbeiderpartiene og anklage dem for høyforederi - mens
de egentlig bare forsvarte det borgerlige demokratiet mot deler
av borgerskapet selv.
Det var (og er) utvilsomt riktig som det heter i DNAvs valgbrosjyre at det kommunale demokratiet i stor grad var blitt
avhengig av arbeiderbevegelsens framvekst. Videre at det har
hatt en "folkeoppdragende" virkning, ikke minst når arbeider
bevegelsen har gått inn i det. Programmet har da også som en
av sine viktigste poster å styrke det kommunale sjølstyre ved
å innføre mer demokratiske bestemmelser for kommunenes skatt
øre, innføring av forholdstallsprinsippet ved valg av komi
teer og utvalg, opprydding i de kommunale administrasjons
ordningene, sanering av kommunens gjeld osv.
I 1937 er kravet om en styrking av kommunene båret fram av
en oppadstigende, reformistsisk arbeiderbevegelse, et ledd i
arbeiderklassens politiske selvhevdelse, arbeiderbevegelsens
inntreden i det borgerlige statsapparatet.
Kravet om mer ’’kommunal sosial isme" (’’sosialisme på norsk”)
er i dag ikke båret oppe av noen tilsvarende bevegelse. Fravær
av politisk bevegelse skaper alltid en mangel på politisk
fantasi. Høyrebølgens skvulping på venstresida tar form av
en fornyet bekjennelse til "den liberale utopi”.2 Her blir
den norske sosialisme til en idyllisering av det parlament
ariske demokratiet ned på lokalplanet. Utopistenes politiske
bevissthet og sprudlende fantasiløshet tilføres dem "utenfra”:
fra den politiske konjunkturen.
NOEN RESULTATER
Med arbeiderbevegelsens inntreden i regjeringspolitikken blir
den mer åpne formen for reformisme som hadde preget DNA siden
1918, innsnevret ved at politikken ble mer og mer betydningslik med en parlamentarisk basert regjerings politikk. Dermed
mister DNA selv sin åpne ideologiske karakter.
"Regjeringsansvaret førte på mange måter til nyorientering
i Arbeiderpartiets holdning..... I det hele kom partiets
politikk i stigende grad på linje med den som de sosial-
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3
demokratiske partiene i nabolandende fulgte...”
Sosialisme blir betydningslikt med den regjeringspolitikk som
DNA til enhver tid fører. I dag har denne politikken mistet
ethvert anstrøk av sosialisme og framtrer: bare som regjerings
politikk.
Med arbeiderbevegelsens dominerende parti i regjeringsposisjon
har kapitalkreftene, særlig storkapitalen, sikret sine inte
resser av "ro i arbeidslivet". En av de viktigste ledetrådene
i DNAvs politikk overfor industrien har alltid vært å fremme
arbeidskraftens mobilitet - en strategisk produktivkraft i et
økonomisk system med store strukturendringer. Mobiliteten
måtte imidlertid kompenseres for arbeiderne gjennom en rekke
sosiale reformer. Dermed ble arbeiderklassens sosiale gevinster
knyttet sammen med kapitalens behov for økt mobilitet.4
Bøndene har på sin side sikret sine interesser av store over
føringer fra industrisektoren til jordbruket, noe som har vært
en forutsetning for at det fortsatt eksisterer bønder i dette
landet. Disse overføringene har delvis tatt omvegen over pris
subsidier på jordbruksvarer (matvarer) for forbrukerne, noe
som åpenbart er i de store lønnsarbeidergruppenes interesser.
På denne måten har DNA formidlet en allianse mellom bønder
og lønnsarbeidere i lang tid etter at en feVLes mobilisering
i siste halvdel av tredveårene mellom de to klassene fant
sted. Som gjenytelse har DNA lenge fått stemmer fra småbønder
(og fiskere), noe som har vært en forutsetning for at DNA
skulle ha den tilstrekkelige velgerbasis for å komme i regjerings
posisjon.
Arbeiderklassen har på sin side hatt en kanal for en viss
progressiv reformpolitikk i DNA, - noe som har vært en for
utsetning for klassens sosiale framgang. Det samme gjelder
for de store funksjonærgruppene. Klassekompromissets viktigste
politiske forutsetning sett fra arbeiderklassens side er
utvilsomt etableringen av "velferdsstaten". Resultatene av
regjeringspolitikken, revisjon av arbeidervernloven, utvidelsen
av trygdeordningene og innføringen av alderstrygd, opphevelsen
av straffelovens bestemmelser om vern av streikebrytere osv. skapte i løpet av årene før krigen grobunn for forestillingen
om at DNAxs interesser og arbeiderklassens alltid var sammen
fallende. Det som er godt for partiet er godt for klassen.
I og med at NKP praktisk var eliminert som et politisk al
ternativ - ved stortingsvalget i 1936 fikk NKP 0,3% av stemmene
- ble DNA nærmest enerådende når det gjaldt å artikulere
arbeidernes interesser på den politiske scene. En sprik mellom
klassens interesser og partiets interesser kunne etterhvert
bare artikuleres og komme til syne gjennom DNA og LO-komplekset
selv. Men dette var nesten umulig både på grunn av de ideologiske
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bindingene mellom velgermassen og partiet og på grunn av
partiets organisatoriske disiplin og styrke, de tette forbindelseme mellom partiet og det sentrale fagapparatet. Forholdet
mellom arbeiderklassens og partiets interesser var kommet inn
i en tilnærmet lukket> selvbe'kreftende sirkel. Bare gjennom
deler av fagbevegelsen kunne det være en åpning for opposisjon
mot DNAvs "monopolisering" av arbeiderklassens interesser.
Desto viktigere ble det for DNA å "styre” den faglig-politiske
argumentasjonen.
"Verre enn disse angrepene utenfra (fra borgerskapet
etc. mot DNA) er de som iblandt kommer fra en del av
dem som hører (fag-) organisasjonen til. En liten flokk
syndikalister er prinsippielt imot at fagorganisasjonen
i det hele blander seg bort i politikk. Kommunistene
angriper fagorganisasjonen fordi den ensidig samarbeider
med et enkelt parti. De kan og vil ikke anerkjenne
at Det Norske Arbeiderparti idag er det samlende uttrykk
for arbeidernes politiske klassereisning i Norge. Men
en større fare enn denne åpne, bevisste motstanden
fra små organiserte mindretall er den motviljen mot
at fagorganisasjonen støtter Arbeiderpartiet som ikke
kommer åpent til uttrykk, men ytrer seg som en stadig
murring blandt en del av medlemmene. Den motviljen
bunner ikke i noe bevisst syn på fagbevegelsens
stilling til politikken, men bare i mangel på kjenn
skap til og oversikt over fagorganisasjonens stilling
i samfundskampen".
Allerede i DNA's første regjering blir det svært så viktig
å forklare for de fagorganiserte at f.eks. tvungen voldgift
under en arbeiderregjering er noe helt annet enn tvungen
voldgift under en borgerlig regjering, kort: at med en arbeider
regjering stilles det helt andre krav til de fagorganisertes
selvdisiplin:
"Ut fra en slik vurdering av helhets-situasjonen vil
fagorganisasjonen måtte komme til det resultat, at det
vilde være meningsløst om en enkelt gruppe av de fag
organiserte for å drive sine krav igjennem skulde
risikere å velte regjeringen, eller skape alvorlige
vanskeligheter for hele den økonomiske politikken
som regjeringen prøver å sette ut i livet".6
Situasjonen (1935) krever "resignasjon av de fagorganiserte".
Og "det er ingen tvil om at prolongeringen av samtlige vårtariffer i år betydde en slik resignasjon fra de fagorgani
sertes side". Til gjengjeld skal fagorganisasjonen få økt
innflytelse på regjeringspolitikken med økende deltakelse
i kommisjoner og utvalg nedsatt av staten, og dermed på hele
samfunnsutviklingen. (Se avsnitt om statspartiet nedenfor).
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En ting er at fagorganisasjonen legger for dagen en politisk
taktikk som tilsier en viss "tilbakeholdenhet" i en konkret
situasjon hvis en slik taktikk er nødvendig for å sikre inte
ressene på lengre sikt. En slik holdning fra fagbevegelsens
side forutsetter imidlertid at den kunne opptre langt mer
selvstendig og ikke var bundet opp i et fast samarbeid. I DNAideologien derimot er fagbevegelsen underordning under partiet
opphøyet til et slags politisk "prinsipp" som har til hensikt
å forhindre enhver selvstendig taktikk fra fagbevegelsens
side, og slik risikere å bringe en sprik mellom arbeider
klassens og partiets interesser opp i dagen.7
Håndhevelsen av dette prinisppet i praktisk politikk har vært
en forutsetning for DNAvs rolle som regjeringsbærende parti
og formidler av klassekompromisset. DNA blir på denne måten
et samlingspunkt for ulike klasseinteresser som avstemmes i
forhold til hverandre gjennom regjeringspolitikken og stats
apparatene. Dermed er det også klart at den norske statens
måte å fungere på er avhengig av hvorledes de ulike klasse
interessene slår inn i den og former den gjennom kompromisspolitikken. Statsapparatet er altså ikke ganske enkelt er
apparat eller instrument, men et forhold. Bare én gang siden
1945 har denne "harmoniseringen" av klasseinteressene vært
truet av politiske og ideologiske grunner, EF-striden, som
på det politiske planet brøt opp gamle allianser for en tid.
På samme tid som EF-striden avdekket DNAvs grep på "sine"
velgere - 56% av A-velgerne stemte Ja, en stor del var hjemme
sittere - avslørte den at DNAKs "naturlige autoritet" ikke
lenger var selvfølgelig.

NOEN FORUTSETNINGER FOR KLASSEKOMPROMISSETS OPP
LØSNING

Selv om det politiske bildet på parlamentarisk plan har falt
tilbake i sitt gamle hovedmønster etter 1975 og gjort EF-kampens
allianser til en episode, er ikke klassekompromisset stabilisert
på det samme nivå som tidligere. Grunnbetingelsene for DNA's
alliansepolitikk er ikke lenger like livskraftige.
Her skal
noen av de viktigste grunnene til dette nevnes forholdsvis
summarisk:
SOSIAL FORANDRING
Etter 1935 har det foregått en "folkevandring" fra"land til
by". Dette er dels en virkning av, dels en forutsetning for
veksten i norsk kapitalisme i denne tiden. Det var særlig

52

DNAs tradisjonelle stemmereservoir på landsbygda, som sto for
denne vandringen.
I takt med nedgangen i sysselsatte i pri
mærnæringene har andelen av sysselsatte i tertiærnæringene
(kontor, service, handel, underholdning, helse- og sosialvesen,
undervisning etc.) økt omtrent tilsvarende. Industriarbeider
klassens andel av befolkningen stiger fram til ca. 1950 og
stabiliseres deretter, med en mindre nedgang i slutten av 70årene.
(Se figur og tabeller nedenfor).
Figur 1. Yrkesbefolkningen etter hovedgrupper av næringer 1875*1970
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION BY MAIN GROUPS OF INDUSTRY 1875-1970
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Fra: "Yrkesbefolkningen i Norge", Statistisk Sentralbyrå,
av Professor Tor Fr. Rasmussen, Oslo 1975.
Denne folkevandringen henger direkte sammen med kapitalens
behov for en mobil arbeidskraft - og er ironisk nok delvis
et resultat av DNAvs mobilitetsfreiranende "distriktspoli
tikk".8
Med andre ord har DNAvs politikk bidradd til å
oppløse grunnlaget for allianseforholdene i DNAKs eget velger
grunnlag. Det "lille" klassekompromisset var underordnet
"det store". Rent sosialt betyr utviklingen ikke et "farvel
til proletariatet" men til småborgerskapet og halvproletariatet
i primærnæringene. Selv om den merverdiproduserénde delen av
den totale lønnsarbeiderklassen har stagnert i sin andel av
den yrkesaktive befolkning og gått litt tilbake, har klassen
av lønnsavhengighet økt. En større andel av de lønnsavhengige
utfører arbeid som fremmer samfunnets totale produktivkrefter.
Enhver med litt kjennskap til marxistisk politisk økonomi
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vet at en slik utvikling - som en historisk tendens - er helt
i overensstemmelse med teorien, og ikke en avkrefting av den,
slik vulgær økonomer og statsvitere hevder.
Tabell 1. Sysselsatte etter næring i 1000 og prosent innenfor
den tradisjonelt merverdiproduserende sektor:
År
Bergverk

1950 /(%)
9 0,7

Bygg,anlegg

129

9,3

I960 (%)
9 0,6

1970 (%)
9 0,6

1975 (%)
12 0,7

1978 (%)
13 0,7

133

129

148

163

9,5

8,9

8,7

8,8

Industri etc,, 369 26,7

371 26,5

406 27,9

421 24,9

410 22,1

Transport,
samferdsel

140 10,1

167 12

156 10,7

155

170

Total

647 46,8

680 48,6

700 48,1

736 43,4

Sysselsatte
i alt medregnet
uoppgitte
1388

1406

1462

1694

9,1

9,2

756 40,8

1854

Kilde: Statistiske årbøker. Merk at tattene ikke angir antatt
lønnsarbeidere særskilt> men alte sysselsatte i sektoren.
Merverdiproduserende arbeid i varehandel^ underholdning og
reiseliv er ikke mulig å trekke ut av statistikkene. Visse
fatter inn under ulike former for rrtjenesteyting
Tabell 2. De tre hovedsektorenes andet av den totale syssel
setting i prosent:
År

1950

1960

1970

1975

1978

Merverdi
produserende

46,8

48,6

48,1

43,4

40,8

40,2

46,5

50,5
8,7

31,8

Primær
næringene

26,0

19,6

11,7

10,1

Total

100

100

100

100

CM

CM

Merverdiforbrukende
(Tjeneste,adm *
stat, osv.)

100

Kilde: Som tabell 1. Merverdiproduserende arbeid i jordbruk
og fiske fatter inn under "primærnæringene”.
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Offentlig og privat tjenesteyting utgjorde i årene 1950,
1960, 1970 og 1978 henholdsvis 16,3%, 18,4%, 24,3% og 28% av
alle sysselsatte. I tillegg kommer tjenesteyting i handel og
bank etc.
Selv om disse tallene er høyst ufullstendige, er de likevel
klare nok som demografiske indikatorer. Klassekompromissets
oppløsningstendenser og DNAvs politiske tilbakegang kan i alle
fall ikke forklares som resultat av industriarbeiderklassens
forholdsvis lille tilbakegang i andel av yrkesbefolkningen og
skulle slik være tilstrekkelig til å tilbakevise gyldigheten
av parolen om "farvel til proletariatet". Arbeideklassens
andel av befolkningen er i dag større enn da den var.på offen
siven i 1935.
ENDRINGER I ERFARINGSGRUNNLAGET
Endringene i sosialstrukturen betyr også at det erfarings
grunnlag i de store folkegruppene som utgjør det ideologiske
jordsmonnet for politikken, endrer seg. Det nytter ikke lenger
for DNA å skremme med "de harde 30-åra". Disse endringene kan
ikke utledes direkte av endringene i sosialstrukturen. Selv
om landet i dag er mer "proletarisert" enn noen sinne med
flere mennesker - absolutt og relativt - trukket inn i kapi
talens produksjons- og distribusjonsprosesser, i systemets
reproduksjon, øker ikke oppslutningen tilsvarende om DNA.
Dessuten har det vært generasjonsskifte innenfor klassene.
Dette skjer med en naturnødvendighet - parallelt med "inn- og
utvandringen" av klassene og uavhengig av denne. Det betyr
at erfaringsgrunnlaget etterhvert brytes opp selv innenfor
klasser med sterk indre sammenheng (sosial koherens). Det
medfører at de tradisjoner, holdninger og erfaringer som ble
etablert i arbeiderklassen fram til f.eks. 1940, etter denne
tiden har gått i oppløsning og blitt erstattet med nye, blitt
modifisert osv. Dette får konsekvenser for klassenes politiske
atferd, for deres ideologier, deres organisering og mobiliseringsevne. DNAvs gjentatte valgkamp-apeller om samling rundt
A-regjeringen, kan ikke demme opp mot de ideologiske effektene
av slike prosesser. Slike appeller er tvert om et symptom på
disse tendensene.
Undersøkelser fra midten av 60-årene viste at den politiske
gjennomtrekken og ustabiliteten mellom de ynge velgerne var
størst for DNAvs velgere*
DnA's andel av de yngre velgere
har seinere bare sunket. Til tross for dette oppfatter de
spurte DNA-velgerne (alle grupper) i undersøkelsen partiet
mer som et "klasseparti", mens de spurte partiledere og tillits
menn lokalt mer oppfatter det som et "folkeparti". Klasse
identifikasjonen springer trolig mer direkte ut av den yrkes-
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messige og sosiale situasjonen DNAvs velgere befinner seg i formidlet av politiske "endringer" fra en hardere fortid. DNAvs
velgere oppgir at de stemmer på partiet fordi de er arbeidere
i langt større grad enn velgere til andre partier oppgir at de
stemmer ut fra en klassebevissthet. (Dette betyr nødvendigvis
ikke at velgere til andre partier er mindre "klassebevisste",
men at arbeiderne er villigere til å innrømme klassetilhørighet
som grunn for sin stemmegivning). Svekkelsen av klasse-identifiseringen av partiet kan (delvis) forklares ut fra de prosesser
som alt er nevnt, dels ut fra DNA's egen politikk slik velgerne
oppfatter denne.
Ser vi på partiets funksjon som bærer av en allianse og som
formidler av et klassekompromiss, er nok partitillitsmennenes
oppfatning av det som et "folkeparti" nærmere sannheten enn
begrepet arbeiderparti - i alle fall etter 1945. På den andre
side uttrykker forskjellen i måten å oppfatte partiet på
ulike ideologiske behov i forholdet mellom partiapparatet og
store deler av velgergrunnlaget. Dette er et problem for
partiet og fører i neste omgang til ideologisk krise og rådvillhet også i apparatet.
DNA-apparatets dilemma er at for å kunne framstille partiet
som et troverdig "folkeparti", trenger det en velgeroppslutning
blant folk som oppfatter det som et "klasseparti". Når klasse
identifikasjonen "nedenfra" svikter, mister partiapparatet
viktige forutsetninger for å kunne fungere som "folkeparti"
og dermed som regjeringsparti. Et regjeringsparti - som
sosialt sett er et arbeiderparti, men "politisk et kapital
istisk "folkeparti" - kan under borgerlige herredømmeforhold
ikke framstå som et klasseparti og heller ikke fungere politisk
som det over lang tid. Offisielt kan det bare framstille seg
som et "folkeparti" o.l. Partiledelsen kan derfor ikke gjen
vinne sin fordums basis ved å ty til tidligere tiders språk
bruk og fraser som appellerer mer direkte til klassefølelse.
Til det er denne dessuten betydelig svakere enn for 20-30 år
siden.
På den andre side: ved å dempe ned språkbruken ytterligere
(dersom det er mulig) og legge seg på "de myke verdiers
språk" i håp om å fange opp " de nye gruppene" i strevet for
et "kvalitativt bedre samfunn", vil arbeiderne trolig bare
bli enda mer fremmedgjorte i forhold til "sitt" store parti.
En forutsetning for at partiet skal kunne utvikle en allianse
mellom de deler av arbeiderklassen hvor det fins en uttrykt
klassebevissthet og "de nye gruppene", er at partiet fortsatt
oppfattes som et"klasseparti" i disse delene av arbeider
klassen. Partiideologene i det nye planleggingssekretæriatet
og i Politisk Forum står overfor en vanskelig oppgave.
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Endringene i erfaringsgrunnlaget er også vesentlig betinget
av endringer i arbeids-og produksjonsprosessene. Teknologisk
utvikling betinger nye former for arbeidsdeling, nye organisasjonsmønstre som arbeidet inndeles i. Fagarbeideren er
stattes mer og mer av mekanisering og automatikk. Yrker for
svinner og nye kommer til. I løpet av en generasjon er mange
av båndene til fortiden som består av en viss kontinuitet i
organisasjonene etc. på arbeidsplassene, rykket over, og en
"ny" arbeiderklasse vokser fram. Disse prosessene er på ingen
måte "særnorske".
Samlet betyr de at det materielle grunnlaget i arbeidspro
sessene for dannelse av holdninger og bevissthet mellom
arbeiderne har endret seg slik at arbeider-fellesskapet i
mange tilfelle er gått i oppløsning eller svekket. I denne
sammenheng har også det som skjer "utenfor bedrif tsporten, stor
betydning. Arbeidermiljøene som lå tett inntil bykjernene, er
i ferd med å oppløses. Arbeiderne oppsplittes dermed også i
bolig-situasjonen. Organisatorisk aktivitet i Folkets Hus
erstattes med bingo - i de samme lokaler. Mandagsfilmen er
viktigere enn møtet i fagforeningen.
Det er ikke en "fysisk" desimering av arbeiderklassen som har
foregått, men en desimering av dens erfaringsgrunnlag som den
orienterer seg politisk ut fra. Det er de "kvalitative", ikke
de kvantitative endringene som er avgjørende for den politiske
utvikling i arbeiderklassen etter 1945 og de nærmeste 20 årene
framover fra i dag.
Dette endrer slett ikke arbeiderklassens fundamentalt strate
giske rolle i en sosialistisk strategi - eller for samfunns
utviklingen i det hele tatt, uansett hvilken retning den går.
Tvert om - det er en bekreftelse på at de kulturelle, ideo
logiske, organisatoriske og politiske forholdene i arbeider
klassen på en avgjørende måte betinger styrkeforholdene mellom
klassene i samfunnet som helhet* Arbeiderklassens svekkelse
på disse feltene i dag, er en bekreftelse på dens betydning
for samfunnsutviklingen i fortid og i samtid. Det bekrefter
den fundamentale feiltakelse som ligger i parolen om "farvel
til proletariatet".
POLITISK BEVEGELSE OG VELGERATFERD
Gjennom endringene i erfaringsgrunnlaget blir også resonnansbunnen for den ledende politikken og dermed velgeratferden
forandret. Oppslutningen om DNA i 30-årene var forbundet med
utviklingen av arbeiderklassen som en "politisk klasse".
Velgeratferden 1979 er omvendt en frukt av den politiske demo
bilisering som er delvis betinget av de prosessene som er nevnt.
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Partiets reformisme er i oppløsning. Det er på mange måter
ikke et reformistisk parti lenger. Parti-ideologens etter
lysning etter en "ny ideologi" for arbeiderbevegelsen er et
uttrykk for dette. Også denne gangen skal arbeidernes politiske
bevissthet tilføres dem "utenfra" - dvs. fra Politisk Forum,
fra professorer, dosenter, stipendiater.
DNA's relative tilbakegang i dag skyldes ikke primært at partiet
ikke har fått grep om "de nye gruppene", slik det heter i de
offisielle partiforklaringer, men først og fremst at det har
mistet grepet på den "tradisjonelle" arbeiderklasse hvis andel
av befolkningen er en god del større i dag enn i 1935. Det er
basisen i arbeiderklassen - både kvantitativt og når det gjelder
"intensitet" - som avgjør karakteren og omfanget av de allianser
DNA kan inngå for å sikre velgergrunnlaget også under endrede
demografiske forhold. Valgoppslutningen synes å bekrefte dette.
/Ved stortingsvalget i 1926 fikk partiet 42,5%, i 1977 42,3%.
Ved kommunevalgene i 1937 og-79 fikk det henholdsvis 43.4% og
36,1%. Normalt har DNAKs andel ved kommunevalgene ligget en
del under andelen ved stortingsvalg etter 1945, - unntatt i
1973 da partiet bare fikk 35,3% ved stortingsvalget.
Konsekvensene av noen få prosent forskjell til eller fra kan
selvsagt være store, da det kan avgjøre om DNA er regjerings
parti eller ei. Men i et historisk perspektiv og for å for
klare forholdet mellom parti og klasse slik det til daglig
fungerer, er slike kvantitative endringer av mindre betydning,
med mindre det får konsekvenser for partiets rolle som re
gjeringsparti. Men DNA har hatt regjeringsmakten sammenhengende
i nesten hele denne perioden, så denne "variabelen" kan be
traktes som tilnærmet "konstant". De avgjørende endringene i
forholdet parti/klasse i denne perioden kan derfor bare forstås
"kvalitativ", - som endringer av en politisk og organisatorisk
praksis. DNAvs politikk tilsvarer i dag ingen politisk
bevegelse i klassen, som i 1935. Tvert om: den forutsetter at
arbeiderne holder seg i ro. Med litt over 700 000 medlemmer
i LO i dag mot 224 000 i 1935 skulle DNA stått langt sterkere
politisk i dag om de kvantitative forholdene alene var avgjørende,
ENDRINGER I POLITIKKENS PRODUKSJONSFORHOLD
Det samfunns solidariske parti
Ikke bare framstillingen av produkter og varer, men også fram
stillingen av politiske ideer, handlinger, organisasjoner og
politikere har sine produksjonsforhold. I det øyeblikk
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DNA blir et regjeringsbærende parti i 1935 inntrer det også
etterhvert en endring i forholdet mellom partiet og dets massegrunnlag, selv om dette kan ha vært forberedt ideologisk og
organisatorisk "internt" i arbeiderbevegelsen lang tid forut.
Formidlingen av partiets politikk skjer ikke lenger bare
"direkte" i forholdet til fagbevegelsen, gjennom de andre masse
organisasjonene, eller gjennom kommunestyrene og stortinget.
Partiets politikk - og dermed dets praksis - kanaliseres på
en avgjørende måte gjennom det sentrale statsapparatet.
"Regjeringsansvaret førte på mange måter til nyorientering i
Arbeiderpartiets holdning..... ." 10 . Partiets politikk blir
stadig mer statens politikk. Alle andre parti-initiativ må
underordnes regjeringens, statens, politikk. Etter en tid har
staten (regjeringen) "nakketaket" på partiet. Alt i sin
regjeringserklæring av 22.mars 1935 ser den nye DNA-regjeringen
det som sin viktigste oppgave å moderere arbeiderklassen ved
"å fremme samarbeidet og organisasjon innenfor næringslivet".
Samme år var den første hovedavtalen mellom LO og NAF en
realitet. I partiets statutter heter det imidlertid fremdeles
at "Fagorganisasjonen må ha fritt slag overfor den kapital
istiske klasse som den kapitalistiske stat. Partiet er derfor
motstander av ethvert klassesamarbeide og vil bekjempe enhver
form for klasse- eller tukthuslovgivning.... n11
På den andre side var det naturlig for DNAvs velgergrunnlag
å identifisere seg med "sin"regjering, - ikke minst på bak
grunn av de sosiale kriser og klassekamper som arbeider
bevegelsen var et produkt av. Arbeiderregjeringen var kronen
på verket. Dermed ble det skapt en ideologisk binding ikke
bare mellom masse og parti, men mellom massene og regjeringj
dvs. med, det sentrale politiske leddet i det borgerlige stats
apparatet.
Da "den nye retning" (Tranmæl o.a.) fikk flertall i Arbeider
partiet i 1918, oppstod det raskt en debatt om hvilken vei
partiet nå ville utvikle seg. I polemikk mot de som mente at
motsetningene i partiet var uoverstigelige, hevdet en repre
sentant for "høyrefløyen" i partiet, Oscar Pedersen, at det
bare var "en strid om taktik, ikke om avgjørende principielle
spørsmål....
. Sikker i sin sak kunne han si at
"Det er meget som tyder paa, at det gaar her som andre
steder: At den retning, som tabte paa landsmøtet, til
syvende og sidst seirer i det praktiske liv".
For den tapende, senere seirende retning sto begrepet om
samfunnssolidaritet sentralt:
"Arbeiderklassens klassekamp har ikke det maal at avskaffe
den gamle overklasse for at skabe en ny. Dens maal er
at gjøre arbeiderklassen til herskende klasse for at
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arbeiderklassen kan ophæve sig selv som klasse. Derfor er det
samfundssolidaritet3 som igrunden er klassekampens bærende idé.
Overklassen anvender sin klassesolidaritet for at opretholde
sin magt som klasse, arbeiderklassen anvender sin klasse
solidaritet i den hensigt at skabe en klasse av samfundsborgere". 13
I 1927 var den nye og gamle retning atter samlet. Som vi ser
har Oscar Pedersen i 1918 ingen problemer med å forene en
sosialdemokratisk grunnholdning med en revolusjonær ideologi
som framhver det klasseløse (bare én klassel) samfunn, og
dette gjør hans posisjon tilsynelatende fundamentalt tvetydig.
Det kan ikke herske tvil om at det var Oscar Pedersen og ikke
Tranmæl av 1918 som hadde den beste " rognosen" for hvor
partiet til slutt ville havne "i det praktiske liv".
Sosialdemokratene seiret likevel ikke fordi de hadde en mer
overlegen og konsekvent ideologi enn "Tranmælittene", men på
rent "praktiske" premisser: Partiets forankring i statsappa
ratet . Det ga samtidig ordet "samfunnssolidaritet" en noe
annen betydning enn den Oscar Pedersen beskriver i 1918. Det
klasseløse samfunn lot :vente på seg.....
I 1935 dukker altså den "samfunnssolidariske" ideologien opp
igjen, på nye premisser. Nå har det alltid ligget i den sosial
demokratiske ideologien at samfunnsinteressene er en naturlig
forlengelse og utvidelse av klassesolidariteten, som nøytral
iserer de sosiale motsetninger og underordner dem "helheten"
(samfunnet). Men i den politiske mobiliseringen fram til slutten
av 30-årene var likevel framhevingen av klassesolidariteten
ennå så sterk at DNA - av sitt eget velgergrunnlag - i det
vesentlige ble oppfattet som et klasse parti, - og objektivt
sett Var arbeiderklassens parti framfor noe annet ( i den grad
vi kan snakke om klasseparti). I det øyeblikk DNA kommer til
regjeringsmakten, er det partiets fremste oppgave som regjerings
parti i et etablert, borgerlig statsapparat å ivareta "hel
hetens", samfunnets interesser. Ivaretakelsen av arbeiderklassens
interesser må underordnes "helheten" - noe som gjøres gjennom
klassekompromisset. "Samfunnssolidaritet*’ blir dermed ikke et
resultat av en utvidelse og "fullbyrdelse" av arbeiderklassens
interesser, men tvert om et resultat av å underordne disse
under regjeringens, statens, interesser. I det øyeblikk DNA
får regjeringsmakt*' får den reformistiske ideologien en for
ankring i statsapparatet, og det endrer reformismens karakter
og betydning. Appellen til "samfunnssolidariteten" får en
dagsaktuell "realpolitisk", ikke bare prinsippiell betynding.
Reformismen blir en nødvendig ideologi for statsmakten, og
dermed for det bestående samfunn.
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Når de sosialdemokratiske ideologene hevder at bare arbeider
klassen - i motsetning til borgerskapet og småborgerskapene kunne være den bærende kraft for "samfunnssolidariteten", så
er dette riktig forsåvidt som "samfunnssolidariteten" som
ideologi og politikk forutsetter arbeiderklassens disiplinerte
underordning under regjeringspolitikken. En slik underordning
kunne bare et parti utgått fra arbeiderklassen selv, få til.
Det er liten grunn til å tvile på oppriktigheten i de sosial
demokratiske ledernes tilslutning til denne ideologien, selv
når den ble tilslørt av Tranmæls radikale språkbruk. Som
ledere både for en masseorganisasjon og for statsapparatets
politiske avdeling trenger de en ideologi (bevissthet) som
kan fungere både i forhold til masseorganisasjonen hvor de
har sin umiddelbare bakgrunn, og i forhold til de oppgaver
de står overfor i regjeringsposisjon: sikre og fornye kapi
talismen. Ideologien for statspolitikken kan ikke stå i åpen
motsetning til den ideologi som dominerte massebevegelsen
før partiet kom i regjeringsposisjon. Den må tvert om til
synelatende framstå som en forlengelse av denne. På denne bak
grunn kunne ikke de sosialdemokratiske lederne oppfatte sin
oppgave som den var, å sikre de kapitalistiske produksjons
forholdene. Politikken måtte oppfattes av dem selv og deres
tilhengere som et ledd i realiseringen av sosialismen. Bare
på denne måten kunne de fungere innenfor rammen av den borgerlige
stat. Bare en "sosialistisk politikk" kunne ivareta konti
nuiteten fra fortiden og beholde den nødvendige forbindelse
med massegrunnlaget og de politiske forhåpninger som der
fantes.14
På den andre side hadde også de mange partimedlemmer og fag
foreningsfolk nedover i rekkene behov for å oppfatte DNAKs
politikk som en politikk som ville ende i sosialismen. Det
var nødvendig for å holde entusiasmen oppe, ikke minst når
den sosialistiske baktanke bak regjeringens og partiledelsens
mange kompromisser ikke ble forstått. Dermed ble ideologien
omkring "samfunnssolidariteten" sikret både ovenfra og nedenfra.
DNAvs overtakelse av regjeringsmakten ble ikke oppfattet som
det kompromisset det var - ikke minst i forhold til DNAvs
kriseprogram fra 1932, - som praktisk talt ikke ble omsatt i
praktisk politikk når det gjaldt de kontroversielle punktene.
I forhold til programmet var regjeringspolitikken defensiv,
men på det rent praktisk-organisatoriske og politiske planet
var regjeringsovertakelsen offensiv.
Det var Bondepartiets,
ikke DNAvs egen krisepolitikk som i hovedsak ble gjennomført.
Den ansvarlige fagbevegelsen
Som alt nevnt blir fagorganisering for alvor "legitimt" ute
på arbeidsplassene jo mer DNA nærmer seg regjeringsmakten og
blir en del av det bestående politiske system. Dette uttrykker
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et massepsykologisk grunnlag for fagbevegelsens underordning
under regjeringspolitikken. Selvdisiplineringen er ikke da
et ledd i utviklingen av fagbevegelsens seIvstendighet i for
hold til statsmakten, men tvert om en forutsetning for regjeringspolitikken. Men denne type selvdisiplinering skjedde
selvsagt ikke uten konflikter og motsetninger i fagorganisasjonen.
Desto mer nødvendig er det at fagbevegelsens ledelse bidrar
til å utforme og agitere for den samfunnsansvarlige ideologien.
LOvs formann, Olaf Hindahl, framhever i artikkelen "Fag
bevegelsens samfundsmessige stilling" fra 1938, at fagbevegelsen
må - for det første bidra til å styrke landets konkurranse
evne overfor utlandet og verdensmarkedet. Parolen "Kjøp norske
varer" gikk ut i arbeiderklassen og appellerte til de "nasjonale"
holdninger. Deh framheves at "under de spente internasjonale
økonomiske forhold trer nødvendigheten av en mer samfunns
messig betonet lønnspolitikk klarere fram enn noen gang tid
ligere". Arbeiderklassen har fått ansvar for handelsbalansen
og for å føre en produksjonsvennlig politikk. De "ulovlige
arbeidsnedleggelsene" er et problem i denne sammenheng."Saken
er ganske enkelt den at hvis ikke fagorganisasjonen selv evner
å få slutt på de ulovlige konfliktene, er det stor fare for
at Statens representanter vil pålegge hovedorganisasjonene
nytt ansvar og nye lovbestemmelser". Staten - det er i dette
tilfellet DNA-regjeringen. "Skal Samfundet ha rett og plikt
til å gripe inn i et tariffoppgjør....?" spør LOvs formann
38 år før det første kombi-oppgjøret.15
Den faglig-politiske selvdisiplin som fagbevegelsen utøvet,
var en forutsetning for å redde klassekompromisset. I et
historisk tilbakeblikk kan vi spekulere på om dette kanskje
var det maksimale av hva arbeiderklassen kunne få ut av
situasjonen - gitt de vanskelige internasjonale forhold med
fascistisk frammarsj og arbeiderklassens politiske tilbake
slag internasjonalt. Dette endrer likevel ikke den fundamentale
karakteren til det som skjedde: at reformismen frøs fast i
statsapparatet og dermed ble kapitalkreftenes mest avanserte,
siviliserte form for politikk. De radikale statskapitalistiske
programpostene i kriseprogrammet gikk i glemmeboken.
Samfunnssolidaritet som sosialistisk og som kapitalistisk
ideologi
I motsetning til den etablerte, stats-reformistiske oppfatningen
av at lønnsarbeidernes interesser må underordnes "samfunns
interessene", fastholder marxistisk teori at arbeiderklassens
interesser er de mest omfattende samfunnsinteresser. Så langt
er det ingen motsetning mellom en helt allmenn marxistisk
posisjon og det syn som sitatet fra Oscar Pedersen i 1918 gir
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uttrykk for. Reformismen var ennå ikke statsbærende reformisme.
Det er heller ingen avgjørende motsetning mellom at en klasses
interesser får dominere i et samfunn og det å få samfunnet
som "helhet'1 til å fungere. Tvert om: et kapitalistisk sam
funn kan bare utvikle seg og bestå ved at kapitalistklassens
interesser får dominere ved den makt som ligger i produksjonsog eiendomsforholdene og staten. "Helheten" (samfunnet) er
ikke overordnet de enkelte "deler" (de særskilte klasseinteresser),
men forutsetter omvendt at en del-interesse får dominere over
andre. Samfunnet består i utgangspunktet av flere sosiale
klasser og klasseforhold. Et forsvar for "helhetens" interesser
gjennom appeller til "samfunnssolidariteten" blir derfor lett
et forsvar for det bestående samfunn. Appellen til "samfunns
solidariteten" skjer da på bekostning av appellen til arbeid
ernes klassesolidaritet. Da løses den "sosialistiske" poli
tikken fra arbeiderklassens interesser, som uvilkårlig under
ordnes andre interesser som kommer inn bakdøren."Solidariteten
kjenner ingen grenser"*16
Sosialdemokratiene i de skandinaviske land har forlengst blitt
det historiske vitnesbyrd om at kapitalkreftenes interesser under visse historiske forhold og gjennom en del kompromisser best kan ivaretas på det politiske området ved at masse
partier utgått fra arbeiderklassen får ansvaret for å admi
nistrere "helheten" gjennom statsapparatet. På den andre
side har arbeiderklassen erfart at et kapitalistisk samfunn
som er politisk administrert av sosialdemokratiet, gir arbeider
klassen de største sosiale forbedringene innenfor systemet.
Denne historiske erfaring blir bare forsterket gjennom sammen
ligningen med de s.k. "sosialistiske land" og stalinismen.
Den er trolig den viktigste årsak til den ideologiske treghet
i lojalitetsforholdet til sosialdemokratiet og som har vært
forutsetningen for at sosialdemokratiet har beholdt sin store
andel av stemmene ved valg - til tross for at det ikke lenger
er noen sosialdemokratisk bevegelse i egentlig forstand i
velgergrunnlaget. Hva skulle det store alternativet til
sosialdemokratiet ha vært i dag-til-dag-politikken?
Statspartiet
Bindingene til statsapparatet og den samfunnssolidariske
ideologien ble forsterket under gjenoppbyggingsperioden etter
krigen. Under krigen ble all normal faglig og politisk
aktivitet umulig. Dermed oppsto det et brudd med de politiske
praksisformer fra før krigen. Etablerte forbindelseslinjer
ble brutt, og kunne etter krigen ikke lenger gjenopprettes
i samme sporet. Dette endrer kommunikasjonskanalene mellom
partiet og dets massegrunnlag. Partiets politikk ble under

63

krigen urformet i Stockholmrog London med henblikk på over
takelse av regjeringsmakten ved frigjøringen, eventuelt i
hemmelige grupperinger i Norge - altså helt uten noen veksel
virkning med velgergrunnlaget. Da freden kom, hadde den
sentrale partikjernen, lenge før partiorganisasjonen hadde
begynt å fungere, ferdig sin politiske helhetsoppfatning, som
tydligvis også var taktisk vel gjennomtenkt. Den ble presentert
som en fullbyrdet kjennsgjering overfor arbeiderklassen, båret
oppe og applaudert av frigjøringsstemningen den første tiden.
De "nasjonale erfaringene" fra motstandskampen hadde fremmet
samarbeid mellom alle norske patrioter, uavhengig av klasse
forskjeller, på tvers av politiske motsetninger. Det å være
patriot og god nordmann var viktigere enn om en var arbeider
aller kapitalist. Programskriftet "Framtidens Norge" fra
1944 utgitt av LO og Norsk Sjømannsforbund slutter slik;
"Under de lange årene som den tyske okkupasjonen har vart,
har vi i høyere grad enne før lært å vurdere de sterke
sidene ved det norske samfunnet. Vi vil gjenreise dette
norske demokratiet, og vi vil føre det videre. Vi tror
på den norske selvrådigheten og eventyrlysten. Vi tror
at alle disse egenskapene kan finne sitt uttrykk i en
enhetlig innsats, slik som vi har sett det nå under
krigen. Vi tror at sansen for organisasjon, samarbeid
og plan også er norske egenskaper og at oppgavene i
framtiden vil kalle på dem i ennå høyere grad enn før.
Det opplyste og sosialt framskredne norske demokratiet
hadde en høy plass i verdens bevissthet. Hjemmefrontens
enestående innsats og den frie norske fronten ute har
gitt Norges navn en ny klang. Det nye norske demokartiet skal stille oss fremst i rekken på en ny front
i arbeidet for frihet og framskritt".17
Utsagn av denne type kan selvsagt ikke tas bokstavelig som
annet enn en stemningsrapport. Ideologisk uttrykker den like
vel et kjerneinnhold om "en sosialisme på norsk" bygget på
"folkestyre " - der "folket" er skiftet ut med arbeiderklassen
som den bærende kraft. Dette er i og for seg ikke nytt i
DNA's historie. Det nye er den mer dominerende rolle som
"folket", "nasjonen" og "samfunnet" inntar i ideologien på
bekostning av "klassene", "fagorganiseringen" osv...
"Arbeidsfolket har stått skulder til skulder med andre
klasser og tatt sin fulle del av byrdene og ytet sitt
offer uten å prutte. Og fram av fellesskapet i den
nasjonale striden har det i alle lag av folket vokst en
vilje til i sams tak å reise landet vårt og bygge det
rikere enn før, som et sannere folkestyre. Tanker som
arbeiderbevegelsen før sto alene om å kjempe fram, er i
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dag blitt felleseie for alle gode demokrater".18
Denne holdningen ble forsterket av karakteren av de politiske
oppgavene som regjeringen sto overfor etter krigen: gjenoppbyggingen. Dette innebærer en erklært politikk for å fremme
produktivkreftene - få hjulene til å gå igjen - altså noe
tilsynelatende nøytralt og uavhengig av klasse- og produksjons
forhold. Disse oppgavene betinget i sin tur en kraftig vekst
i statsapparatet og en utvidelse av dets aksjonsradius.
Kombinert med en mer bevisst "keynesiansk" finanspolitikk,
som nå hadde fått et anerkjent teoretisk grunnlag med en klar
ideologisk parallell i "samfunnssolidariteten", var forut
setningene lagt til rette for en langt mer aktiv bruk av
statsapparatet for sosialdemokratiet. Denne utviklingen har
kommet til å prege sosialdemokratiet selv.
Det betyr konkret at de materielle betingelsene for utarbeidelsen
av DNAvs politikk forandres. Det politiske arbeidsverksted
flyttes stadig mer fra partiet og fagbevegelsen til statsog kommuneapparatet, til de mange komiteer, råd og utvalg som
er knyttet til disse apparatene. Over tid betyr dette at stats
apparatene blir en stadig viktigere del av partiets materielle
basis og konkrete arbeidsbetingelser - på bekostning av masse
organisasjonene og grunnorganisasjonen.
Som en kompensasjon for den moderasjonslinje i krav og kamp
former som ledelsen i parti og fagbevegelse understreket
kontinuerlig siden 1935, skulle de fagorganiserte få "med
innflytelse på samfunnsutviklingen" ved at fagbevegelsen fikk
delta i offentlige komiteer og utvalg.
Tabell 3 viser i hvor stor andel av de permanente og midler
tidige komitéer/utvalg oppnevnt av staten,>L0 er representert
i årene 1935, 1951 og 1966.
Tabell 3. Den relative andelen av offentlige komiteer som har
representasjon fra LO med underorganisasjoner i undersøkelsesocrene.19 .

Undersøkelsesår
1936
Perma [Midler
nente tidige
Andel med L0%....
N

1966
1951
Perma Midler Permai Midler
nente tidige nente tidige

8

21

24

32

25

22

191

67

377

124

801

139

Komiteer med manglende opplysninger om hvorvidt LO deltar er
holdt utenfor.
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Vi ser at i 1935 var LO langt sterkere representert i de midler
tidige komiteene enn i de permanente. Det er også tilfellet i
1951. Men det skjer etterhvert en kraftig ekspansjon i LO's
deltakelse i det faste komitésystemet, fra 8% i 1935 til 25%
i 1966. Antall permanente komiteer har i samme periode økt fra
ca. 200 til over 800, mens tallet på midlertidige komiteer
etterhvert stagnerer. I 1966 deltar LO m.a.o. i ca. 200 faste
komiteer i skjæringsfeltet mellom stat, næringsliv, sosial
vesen, utdanning osv. I 1935 var 19% av de faste komiteene LO
deltok i, utøvende komiteer, i 1966 var 45% av LOvs komitédeltagelse knyttet til utøvende komiteer. Det viser at LO i
høy grad deltar formelt som forvalter av offentlige goder.
LOvs deltakelse gir et sterkt inntrykk av "medinnflytelse".
Men hvor reell er denne? I hvilken grad har LOvs represen
tanter virkelig initiativet i disse komiteene, i hvilken grad
påvirker LO premissene for komiteens arbeid, og konklusjoner?
Er L0Ns nærvær bare en gissel-rolle som gir systemet et demokartisk alibi? I hvilken grad skjer det en effektiv kommunika
sjon mellom L0's representanter i disse komiteene og de orga
nisasjoner som representantene er utgått fra? Hvem deltar fra
LO og hvorledes fungerer de?
Tabell 4. Tillitsmannskategorier som representerer LO i
permanente komiteer. Trosenttall. 20
Undersøkelsesir

Representanter

Topptillitsmenn valgt til sekretariatet................................
Ansatte i sekretariatet.........................................................
Forbundsformenn valgt til sekretariatet...........................
Ledende på forbundsplan**..............................................
Menige forbundsstyremedlemmer ....................................
Lavere tillitsmenn/menige ................................................
Sum %

..................................................................................
N =

1936

1951

1966

27

15

8

7

11

13

0

20

13

60

52

46

0

5

7

7

18

46

101

121

133

15

83

198

* Komitéer hvor vi ikke vet om LO deltar, og komiteer hvor vi ikke vet hvem fra
LO som deltar, er holdt utenfor. Prosentsummen overstiger 100 °/o da flere enn
en tillitsmannskategori kan delta i en komité.
** Formann, kasserer, sekretær + ansatte på forbundsplan.

Tabellen viser at det er de ledende i LO og forbundene som
deltar i de fleste permanente komitéer. Den relativt høye
prosenten (46% i 1966) av lavere tillitsmenn/menige skyldes
vesentlig at de deltar i lokale komitéer og hjelpekomitéer
for riksyrkesutvalgene — komitéer med hovedsaklig rådgivende
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oppgaver. Dersom denne type permanente komiteer holdes utenfor
synker andelen fra 46% til 20% i 1966. Den relative tilbake
gangen av deltakelsen fra topptillitsmenn skyldes økningen i
antall komiteer med LO-deltakelse. Dette kompenseres delvis
med økt deltagelse av fast ansatt personale i LO-sekretæriatet.
Det er grenser for hvor mange komiteer sekretæriatets tillits
menn kan komme over.
Som en følge av stabiliteten i LOvs ledelse blir også stabili
teten i komitérepresentasjonen stor. "Arbeidsroen" i komiteen
er god:
"For å få et inntrykk av om LO-representantene har hatt
"arbeidsro" dvs. om deres deltakelse er blitt fulgt med
vaktsomme og kritiske øyne fra medlemmene i organisasjonen,
har jeg gått igjennom beretninger og landsmøteprotokoller.
Jeg så nærmere på 6 forbund, noen med få, et med ingen og
noen med mange komitémedlemskap. Resultatet kan summeres
opp som følger:
4 av de 6 forbundene har ikke nevnt noe om komitédeltakelse
i sine beretninger i det hele tatt. Kun ett forbund har
lagt fram fyldige beretninger om medlemskap i offentlige
komiteer.
I den grad offentlige komiteer overhodet blir nevnt på
landsmøtene eller LO-kongressene så er det de som selv
deltar i komiteene som henviser til arbeidet i disse.
Disse henvisninger er av orienterende art. Hvis en
sjelden gang noen tar ordet etter en slik orientering,
så går diskusjonen på sak, ikke på deltakelsen i komi
teen. Kritiske røster til deltakelse i offentlige komi
teer har jeg ikke funnet i dette materialet. På dette
punkt må det konkluderes at LO-representantene har hatt
arbeidsro når de har deltatt i dette komitéarbeidet".21
Komitétillitsmennene er altså temmelig "isolert" i sine funk
sjoner som representanter i forhold til grunnorganisasjonene.
De opptrer som et eget sjikt med høy grad av formell integra
sjon i det statlige komitésystemet. Deres reelle funksjon
kan derfor vanskelig være å føre nye premisser "nedenfra" inn
i staten. Funksjonen ligger i det å ha vært fagbevegelsens
representant, altså først og fremst en formell funksjon. Den
reelle funksjonen kan i høyden strekke seg til å være en
bremse på forslag som er åpenbart i strid med fagbevegelsens/
de fagorganisertes interesser. I tillegg har de tillitsverv
i parti-organisasjonen (DNA), i forskjellige styrer og be
driftsforsamlinger, foruten i fagbevegelsens egne komiteer
og utvalg. - Tabell 5 kan illustrere innflytelsesproblemet
nærmere•
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Tabell 5, Deltaker oversikt for 61 permanente industri
politiske utvalgj raid m.v, med partsrepresentasjon> antall
personerj prosent*

Deltakerkategori

Departementsansatte
Politikere
Ansatte i ytre
etater
Bedriftsledere
Tillitsmenn og
ansatte i org. sentralt
Bedriftsansatte
Frie yrker, an
satte i retts
vesenet
Ansatte i kom
munal / fylkeskomm. forv.
Professorer m.v.

Utvalg under
Industridep.
Antall
Formann Medlem

'

Utvalg under
Totalt
andre dep.
Antall
Antall
%
Formann Medlem

1
0

19
1

6
3

75
11

101
15

15,6
2,3

5
5

33
61

18
4

55
82

111
152

17,1
23,4

2
0

47
0

3
0

124
4

176
4

27,2
0,6

2

3

5

25

35

5,4

1
1

1
21*

1
4

14
12

17

38

2,7
5,6

44

402

17

186

649** 100,0

* Av disse hører 10 til NTNF. ** Bruttotall.
Utarbeidet med grunnlag i St.meld. nr. 7 (1976—77).

LO-representantene faller inn under kategorien "tillitsmenn
og ansatte i organisasjoner sentralt". Av de 176 represen
tantene i denne kategorien har LO 38, (det samme som professorstanden) eller 5,6% av totalen. NAF, Handelens Arbeidsgiver
forening, Industriforbundet og NHIF har tilsammen 39. De
resterende 99 fordeler seg på tillitsvalgte fra andre inte
resseorganisasjoner sentralt. Bedriftsansatte utgjør bare 4,
eller 0,6% av totalen.
Det skal ikke stor fantasi til for å forestille seg de pro
blemer LO-representantene vil ha for å styre premissene for
disse utvalgenes arbeid. Jo flere komiteer LO er representert
i, desto færre LO-representanter er det i hver komité. Mens
den ene LO-representanten(e) formelt skal representere inte
ressene til 700 000 fagorganiserte, representerer alle de andre
komitémedlemmene interessene til de ulike eiendomsbesittende
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klasser, statsmakten og "profesjoner". Det er først og fremst
representanter for disse klassene/staten som målfører komi
teenes premisser. De kanaliserer de problemer som oppstår
"ute i samfunnet" (i bedriftene, i markedet, i forholdet
mellom bransjene, på det sosiale felt, i utdanningsvesenet
osv.) inn i staten som reagerer med å utnevne komiteer. Ikke
minst på denne bakgrunn er det tilslørende å snakke om "klassesamarbeid". Det kan knapt snakkes om "medinnflytelse" i dette
ordets mest utvannete sosialdemokratiske betydning. Det ligger
i stats-systemets "natur" at økt formell representasjon fra
arbeiderklassens masseorganisasjon nr. 1, ikke øker klassens
makt tilsvarende innover i systemet. Under visse betingelser
kan man si at jo større formelt representasjon de fagorganiserte
har i stats-komitéene, desto mindre reell makt har de i dette
systemet, ettersom den økende LO-deltakelsen isolerer topptillitsmennene fra "grunnplanet" og for øvrig binder opp fag
organisasjonen på lavere plan slik at handlingsmulighetene blir
færre uten å bli "ulovlige". Representasjonen har en legitimerende funksjon, gir staten (regjeringen) den nødvendige
demokratiske ryggdekning. LO-formannens rolle i Lied-utvalget
er en god illustrasjon på dette. (Jfr. også Tor Aspengrens
rolle i Skånlandsutvalget i 1973). Begge disse utvalgene var
enstemmige i sine innstillinger - hvor arbeiderfiendlige de
enn var.
På den andre side er denne legitimerende funksjonen i høy grad
nødvendig for at stats-systemet skal fungere slik at arbeider
klassen godtar det. Indirekte utøver klassen derfor likevel
en viss innflytelse over stats-praksisen ved å sette grenser
for antidemokratiske tendenser i den3 ved å "minne" den om
sine forpliktelser som velferdsstat og sette den under en viss
legitimasjonstvang.
Når Arbeiderpartiet skal hente representanter fra sitt velger
grunnlag uten å gå direkte gjennom partiorganisasjonen og
representasjonen i de kommunale og parlamentariske organene,
er LO dets viktigste reservoir av kandidater. Men når disse
praktisk talt ikke kan styre premissene for sin representasjon
i stats-komitéene, innebærer det at partiet blir vesentlig
prisgitt de rammer som staten, først og fremst departementene
og direktoratene, men også lavere instanser, setter. Stats
apparatet kanaliserer i stadig større grad premissene for
utformingen av partiets politikk. Impulsene fra virkeligheten
blir kanalisert inn i partiets apparat gjennom statsapparatet og ikke som i 1935 og tidligere at impulsene i større grad
ble kanalisert inn i statsapparatet gjennom en sosialdemo
kratisk organisasjon og massebevegelse. Premissleverandørene
til statsapparatet er på sin side først og fremst nærings
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organisasjonene, og i mindre grad fagbevegelsen. I forholdet
mellom parti og stat er staten den ’’uavhengige variable",
partiet den avhengige -over tid. Staten blir det viktigste
produksjonsforholdet for partiets politiske arbeid.
Ved sin inntreden i regjeringsposisjon ble DNA ikke bare et
regjeringsbærende parti, men etterhvert også et statsbærende
parti. Med dette siste menes ikke først og fremst at partiet
fyller opp postene i statsapparatene med sine folk. Dette er
et underordnet, men nødvendig fenomen. Med statsbærende parti
menes at partiet gjennom sin regjeringspolitikk blir nød
vendig for å reprodusere og videreutvikle et gitt politisk
systemj en borgerlig parlamentarisme med visse forhold mellom
sentralt statsapparat og parlament, og det politiske forholdet
mellom statsapparatet de sosiale klasser, det vil i praksis
si disse klassenes organisasjoner: næringsorganisasjonene,
fagbevegelsen etc. DNAvs inntreden i regjeringsmakten styrket
uten tvil det borgerlige demokratiets stilling, både funk
sjonelt gjennom utviklingen av statsapparatene,(velferds
staten) og ideologisk.
I forholdet mellom parti og statsapparat er det stats
apparatet som etterhvert utgjør tyngdepunktet. Stats
apparatet er ikke primært et redskap for partiets politikk.
Partiet er snarere et instrument i statens politikk, et formidlingsledd mellom stridende klasseinteresser. Ikke bare er
DNA et regjerings-og statsbærende parti: staten er blitt
partibærende. Partiet er blitt mer avhengig av staten enn
statsapparatet av partiet. Partiet har ikke lenger noen selv
stendig politikk i forhold til statens politikk. Regjeringens
politikk og partiets politikk må bli den samme.
Massebevegelsen som i 1935 ennå var et dominerende trekk ved
partiets politiske produksjonsforhold, mister sin betydning
etter 1945 for til slutt å bli en passiv resonnansbunn for
regjeringspolitikken. De statlig-byråkratiske rammebetingelser
for partiets politikk setter sitt preg på de reformer partiet
ennå er istand til å foreslå: De får karakter av å være trukket
ned over hodet på folk. I og for seg progressive reformer som
f.eks. kriminalmeldingen, tilsvarer ingen bevegelse lenger og
den må trekkes tilbake. Inspirasjonskilden for denne reformen
og andre forslag er ikke massebevegelsen, men grupper av
samfunnsvitere, krimonologer, progressive jurister, sosial
økonomer, ansatte i helse-og sosialinstitusjonene og i stats
apparatet. Partiet er ikke lenger båret oppe av noen aktiv
massebevegelse. Massebevegelsen erstattes av de mange"profesjonene"
som er et produkt av en generasjons sosialdemo
kratisk statspolitikk. Praksisen virker selvrekrutterende.
Den skaper sine egne utøvere og forskanser partiet mot sitt
historiske opphav.
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Alt i 1951 - ennå mens Håkon Lie og Einar Gerhardsen var på
talefot med hverandre - skriver Lie et brev til Gerhardsen i
anledning regjeringsskiftet med Oscar Torp som ny statsminister:
"For partiet blir det en stor forandring til det bedre
at du går over i gruppa og inn på partikontoretMen det
blir ingen lett oppgave å skape det partilivet vi så
sårt trenger. Partiarbeidet har forskjøvet seg over i
offentlig administrasjon, og alle problemene er ganske
annerledes innfløkte enn de var den gangen Nygaardsvold
drev, gammel, god venstrepolitikk(t) For ikke å snakke
om den gangen vi sto utenfor regjeringen". 23
Kadrene og den politiske naturlov.
kompleks"

"Det politisk-byråkratiske

Som en følge av DNA's funksjon som regjeringsparti er den
sosiale og yrkesmessige sammensetningen av partiets "elite"
og tillitsmannskorps nedover i rekkene forandret. Disse en
dringene må selvsagt også sees i sammenheng med de demografiske
og sosiale endringer i samfunnet som helhet siden 1935. Den
viktigste politiske rammebetingelsen for rekrutteringen til
partiapparatet er at rekrutteringen etter 1945 ikke lenger skjer
i en tilstand av offensiv bevegelse, men under stagnasjon, etter
hvert demobilisering i arbeiderklassen som en følge av partiets
stadig sterkere tilknytning til statsapparatet. Impulsen til
partiet går gjennom statsapparatene - i stadig mindre grad
gjennom en massebevegelse.
Knut Heidars undersøkelse viser at det i hovedsak er 4 yrkes
grupper som preger eliten. (Med "elite" mener han 1) partiets
sentralstyre, samt de som er "tilordnet" fra LO. Kvinnesekretariatet og AUF, 2) landsstyret,'3) ansatte politiske sekretærer
ved partikontoret i Oslo, (ikke redaktør av Arbeiderkvinnen,
sekretærene i Kvinnesekretariatet og AUF), 4) formann og sekretær
i Oslo Arbeiderparti). Det er avisredaktører og journalister,
embedsmenn og høyere tjenestemenn i det offentlige, stortings
representanter og en stor gruppe fra fagbevegelse og parti
apparat som dominerer i partieliten. Vi ser av tabell 6 at an
delen av partieliten med opprinnelig yrkesbakgrunn i de s.k.
"manuelle yrker" (yrkeskodene 6,7,8,9) har sunket fra 67% for
perioden 1945-49 til 36% for perioden 1966-71. For de andre
yrkene (kode 1,2,3,4,5) stiger derimot andelen i samme tids
rom fra 27% til 59% av eliten. Over 2/3 av eliten har Ved Valgene
sin yrkesbakgrunn i arbeiderbevegelsen (yrkeskodene 0,10).Dette
betyr at eliten i stor grad er rekruttert fra "det politiskbyråkratiske kompleks": partiapparatet - regjering - stortings
gruppe - LO. Bare 1 av 3 kommer utenfra dette komplekset. De
ansatte ved partikontoret, partisekretærene, utgjør hele tiden
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mellom 9 og 12 prosent av eliten.(Disse tilhører eliten pr.
definisjon). Med den organisatoriske kontroll det sentrale
partiapparatet har med rekrutteringskanalene i partiet ellers,
kan vi med visse modifikasjoner hevde at når eliten først er
etablert, så er den i stor grad selvrekruttert.(En annen,
uformell men reell variabel i eliten som skulle vært undersøkt,
er inngifte og familieforhold som selvsagt også påvirker
rekrutteringsmekanismene til de innerste sirkler).
Tabell 6. Egen og fedres yrkesprofil for DNA's elite i ulike
perioder. Prosent.
Eget yrke ved valg:

0

l

2

5

6

7

8

11
19
17
19

2
2
5
9

5
3
2
4

6
2
0
2

4
2
3
0

2
1
2
2

0
0
0
1

9
0
0
1
2

10 li

23
21
22
12

3
8
13
9
3

4

1945—49
1950—59
i960—65
1966—71

35
38
35
44

3
1
5
2

99
102
101
100

( 97)
(167)
(130)
(129)

Totalt

19

17

4

9

3

2

2

2

0

1

38

3

100

(523)

Tidsrom

N

Sum

Dekning: 96 %
Eget opprinnelige* yrke:

1

2

3

5

6

7

8

9

10

li Sum

1945—49
1950—59
i960—65
1966—71

3
6
5
6

14
10
14
10

3
6
12
12

2
7
11
11

5
13
13
20

16
10
9
7

27
19
12
14

14
16
12
9

10
9
4
6

5
4
4
1

1
0
5
5

100
100
101
101

( 96)
(167)
(129)
(121)

Totalt

5

12

8

8

13

10

18

13

7

3

3

100

(513)

Tidsrom

4

N

Dekning: 94 %
Fars yrke:
Tidsrom

l

2

4

5

1945—71

4

10

6

15

YRKESKODE:
0 Stortingsrep./statsråd
1 Høyere stat/kommune
2 Lavere stat/kommune
3 Journalist/redaktør
4 Frie yrker - høyere privat
5 Lavere priv. - Funksjonær/formann

6
30

6
7
8
9
10
11

7

8

17

15

9

10

Sum

N

0 3
100 (266)
Dekning: 48 %

Småbruker/bonde - fisker komb.
Industriarbeider
Håndverker (ansatt)
Manuelle arb. (kommune/anlegg)
Interesseorg. - Fagbevegelse/parti
Husmødre

* «Opprinnelig yrke» betyr første yrke av noen varighet.

På 40-tallet hadde 63% av eliten ingen annen utdannelse enn
folkeskolen, faglære eller kurs av ulike slag. På 20 år synker
denne til 36%. På 40 tallet hadde 5% realskole og 9% universi
tetsutdanning. I perioden 1966-71 er tallene henholdsvis 23
og 17 prosent. Selv om dette henger sammen med den generelle
samfunnsutviklingen, er det, som Heidar peker på, én av mange
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faktorer som påvirker partiets ledelse og løsriver det fra
sin tradisjonelle velgerbasis og sosiale basis. Bortsett fra
primærnæringens andel av denne, er denne basisen ellers rela
tivt konstant.
Heidars undersøkelse viser også at mellom 38 og 31 prosent av
eliten lønnes direkte av arbeiderbevegelsen, - noe som betyr
at de har en slags "yrkesbakgrunn" i denne etter at de har
gjort seg ferdige med sitt "opprinnelige yrke". De fungerer
som "yrkespolitikere", profesjonelle representanter for ulike
interessegrupper med løsere eller fastere tilknytning til
partiet og LO/forbundene. Undersøkelsen viser også at ca. 50%
av eliten har en bakgrunn i fagbevegelsens tillitsmannshieraki,
og dette indikerer det store overlappet mellom tillitshverv i
fagbevegelsens ledelse og partieliten, ved siden av de "insti
tusjonelle" kanaler (Samarbeidskomiteen o.l.). Men sammenholdt
med tabellen ovenfor som i perioden 1966-71 viste at 36% av
eliten hadde sin opprinnelige yrkesbakgrunn i de "manuelle
yrker", må dette bety at den delen av eliten som har tillitsmannsbakgrunn, vesentlig må komme fra de "ikke-manuelle" yrker.
For å komme inn i eliten må partiboka gjennomsnittlig ha vært
i orden mellom 24,8 og 20,3 år i hele etterkrigsperioden.
"En arbeider ikke i 7, men i 20 år for Rakel i Arbeiderpartiet"
Sammenligner vi det vi her har sagt med den sosiale sammen
setning av landsmøtet i DNA i 1979, finner vi trekk som styrker
påstanden om en avproletarisering av partiet til fordel for
"de nye gruppene" og det Heidar kaller profesjonalisering.
(Jfr. tabell 7). I alle fall når det gjelder rekruttering til
partiapparatet høyt og lavt har DNA et godt grep på "de nye
gruppene". Sammensetningen av DNA's landsmøte i 1979 indi
kerer dette (tabell 7 . Se neste side.)
Hvem møter på partiets landsmøter? Vesentlig lokallagenes
tillitsmenn/-kvinner. Også "grasrota" i partiapparatet synes
å bli preget av funksjonærsjiktene og mellomlagene, så langt
dette kan leses ut av organisasjonsforholdene og yrkesoversikten. Satt på spissen: Da partiet for alvor flyttet inn i
statsapparatet i 1935, begynte statsapparatet å flytte inn i
partiet - helt ned til grunnplanet i organisasjonen. I 1976
var 7 av regjeringens 15 medlemmer organisert i NTL.
Hvorledes skulle dette partiet kunne sette i gang en ekte
mobilisering i arbeiderklassen for en progressiv reform
politikk - uten reell fare for splittelse? En slik mobili
sering er umulig.
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Tabell 7• Yrkesmessig og organisasjonsmessig sammensetning av
DM 's landsmøte 1979.
Yrkesplassering

Antall

Prosent

Funksjonærer
Skoleverket
Manuelle yrker
Andre

168
20
96
15

56,0
6,7
32,0
5,0

Delegater i alt

299(300)

99,7(100)

Organisasjonsforhold
Ikke LO-organiserte
Kommuneforb.(NKF)
Tjenestemannsl.(NTL)
Handel og Kontor (HK)
Jern og Metall(NJMF)
Bygningsarb.forb.(NBIF)
Arbeidsledere/tekn.
funksjonærer (NFATF)
Næring og Nytelse (NNN)
Grafisk (NGF)
DNAvs presseforbund
Norsk Postforbund
Papirarb.forb.(NPF)
Skog og Land (NSLF)
Teletjenesteforb.(NTTF)
Arb.mandsforb.(NAF)
Kjemisk (NKIF)
Øvrige
LO-organiserte i alt

Antall
65+

Prosent

61
31
27
25
11

21,7
20,3
10,3
9,0
8,3
3,7

10
6
6
5
5
5
4
4
4
4
29

3,3
2,0
2,0
1,6
1,6
1,6
1,3
1,3
1,3
1,3
9,4

235

78,3

+ Herav 18 lærere, 5 skoleelever, 13 husmødre, småbrukere og
småbrukere og fiskere.
Kilde: Aktuelt Perspektiv nr. 9, 1979.
Historisk sett er DNA et produkt av en massebevegelse. Da masse
bevegelsen stanset opp og gikk til ro etter 1945, var det frem
deles et økonomisk grunnlag for en progressiv reformpolitikk
til stede. Men når de økonomiske grunnbetingelsene for denne
politikken svikter, som særlig etter 1975, kan partiet ikke
lenger fornye den reformpolitiske "kontrakten" med sitt
passiviserte massegrunnlag. Det er ikke lenger mulig å være
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både et regjeringsparti og samtidig opprettholde denne kon
trakten. I denne klemmen blir partiet overlatt til seg selv
og er henvist til å overleve gjennom statlig balansepolitikk:
etterkomme storkapitalens interesser uten å utfordre arbeider
klassen for mye, en feberaktig selvransakelse for å finne de
feilene som hindrer det i å "fange opp de nye gruppene" ved
valg, en ny prinsippdebatt (som ikke fenger i partiet),son
deringer overfor mellompartiene for å finne parlamentarisk
basis for en ny regjeringskoalisjon, inntektspolitikken, kombioppgjørene etc.
En grunnleggende forutsetning for at klassekompromisser skal
være mulig gjennom regjeringspolitikk, er at de har en viss
basis i de klasser som inngår kompromisser med hverandre.
Bindes sosialdemokratiet for sterkt opp i statsapparatet og
dermed til kapitalinteressene, og svekker det tilsvarende sin
basis i massebevegelsen, reduseres evnen til å inngå varige
kompromisser. Den frivillige kompromisspolitikken går i opp
løsning. De etablerte kanaler tilbake til de store lønnsarbeidergruppene fungerer ikke lenger som før. Selv de indre
forbindelseslinjer i sosialdemokratiets ledersjiktsmuldrer
opp innenfra, som en følge av interne motsetninger kombinert
med økt byråkratisering. "Partilivet" er ikke som før.
(Jfr. konflikten mellom Nordli-regjeringen og LO ved Aspengren
og Halvorsen). Aspengren vil ikke lenger sitte ved samme bord
"som disse menneskene" (Vassbotn etc.),fordi "disse menneskenes"
adferd og politiske stil ikke lenger er disiplinert og formet
på den samme organiske måte som før.
Knut Heidar hevder i sin artikkel at profesjonaliseringen og
korporativiseringen "er noen av de mest vesentlige forklarings
faktorer for den fortsatte avradikalisering av Arbeiderpartiet
i etterkrigstida". 26
Dette er utvilsomt riktig, men det må
presiseres på et viktig punkt: Denne utviklingen er et resultat
av Arbeiderpartiets funksjon som regjeringsbærende parti henvist
til statsapparatet som sitt viktigste politiske produksjons
forhold. Dette er den "grunnleggende" forklaringsfaktor. Profesjonaliseringen, endringen av elitens sammensetning etc. er
"avledet" av dette og konkretiserer noen viktige mekanismer
ved rollen som regjeringsparti.
Det er en gammel marxistisk sannhet at de organisatoriske og
byråkratiske strukturer i statsapparatet former den politiske
og ideologiske innstilling hos de mennesker som går inn i det,
og dermed gjør dem funksjonsdyktige på dette apparatets premisser. Strukturene former individene. I forholdet mellom
organisasjonstruktur og individene som befolker den, er struk
turen den "uavhengige", individene den "avhengige" variabel.
Dette forhold er i all hovedsak også godt dokumentert for
det norske statsapparatet og dets forhold til sine tjeneste
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menn. Tjenestemennene er - i hovedsak "hverken talsmenn for de samfunnsgrupper de tilhører,
eller nøytrale regelanvendere og eksperter. Vår tolkning
er at de først og fremst er forsvarere for de institu
sjoner de er tilknyttet, og de mål, oppgaver, virkemiddel
og målgrupper de er satt til å ivareta. Det vil si at
de i utpreget grad blir påvirket av de organisasjons
messige rammer de arbeider innenfor ". 27
Betydningen av byråkratenes sosiale bakgrunn blir sterkt
redusert. Det blir ikke mer "arbeiderpolitikk" ut av det ved
at arbeiderklassen eventuelt øker sin rekrutteringsandel til
statsapparatet, (uten at dette samtidig er forbundet med
radikale, forholdsvis raske omforminger av dette apparatet,
tvunget gjennom av de klassekamper som vesentlig foregår
utenfor det.,) Apparatet er ingen nøytral instans hevet over de
stridende klasser. Det fungerer ut fra visse styrkeforhold
og klasseinteresser, ut fra visse "mål, oppgaver, virke
middel og målgrupper", som de etablerte organisasjonsforskerne foretrekker å uttrykke det.
Arbeiderpartiets skjebne er skjebnen til ethvert arbeiderparti,
selv et revolusjonært, som havner i regjeringsposisjon over
lang tid, uten at det finns en revolusjonær bevegelse med
sine egne maktorganer utenfor den kapitalistiske statsmakt
og som partiet kunne hatt sin forankring i. Under slike be
tingelser vil avradikaliseringen av DNA kunne betraktes
nærmest som en politisk naturlov3 og naturlover er ikke lette
å forandre.
Som regjeringsparti er DNA fundamentalt avhengig av den byrå
kratiske ekspertise og organisasjonsformer som finns i stats
apparatet. Dette gjelder i like stor grad som når partiets
politikk er med på å utvikle en ny stats-ekspertise, nye
apparater innenfor rammen av gitte herredømmeforhold i sam
funnet. Dette siste innebærer bare at partiet knyttes enda
nærmere staten som politisk produksjonsforhold. Så lenge DNA
er et regjeringsparti, kan det bare radikaliseres dersom det
er rom for at staten kan bli radikalisert. Dette betyr at DNAvs
politiske utvikling er underordnet statens. DNA's eneste redning
er - teoretisk - at det unngår regjeringsmakten og finner et helt
nytt grunnlag å fungere ut fra.
Den borgerlige splittelse
En viktig politisk grunn til at DNA har kunnet beholde re
gjeringsmakten så lenge samtidig med at intensiteten i støtten
fra det tradisjonelle velgergrunnlaget har avtatt sterkt, er
splittelsen i den borgerlige og småborgerlige blokken: deres
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manglende evne til å føre en felles regjeringspolitikk. Deres
sviktende troverdighet som regjeringsalternativ har i alle år
vært et sentralt poeng i DNAfs agitasjon.
Når så de borgerlige kommer til regjeringsmakten i 1965 (Borten-regjeringen) er de politisk-organisatoriske rammebetingel
sene for utforming og gjennomføring av regjeringspolitikken
alt formet av sosialdemokratiets lange regjeringsperiode. De
borgerlige blir dermed nødt til selv å føre en sosialdemokra
tisk politikk - med visse modifikasjoner. Det innebærer fram
for alt at klassekompromisset må føres videre. Dette er en
forutsetning for enhver regjering, uansett parlamentarisk ba
sis, på denne tid. Borten-regjeringen overtok dessuten DNAforslag på viktige områder (se Lars Mjøsets artikkel i dette
nr. av Vardøger). Det var ikke den generelle politiske kurs
som felte B-regjeringen i 1971, men motsetninger i regjeringens
parlamentariske grunnlag under EF-kampen, - en særbegivenhet
på siden av den generelle politiske utvikling. Endringene
etter 1972 med tiltakende høyredreining skyldes heller ikke EFstriden, men er et resultat av en langvarig utviklingsprosess
innen sosialdemokratiet etter 1945 kombinert med endringer i
de økonomiske konjunkturer i 1970-årene. Erfaringene med Borten-regjeringen har i alle fall underminert skremseleffekten i
DNA-propagandaen om hva det vil bety å få en borgerlig regje
ring. Ved at statsapparatet er blitt formet av den politikk
og de arbeidsoppgaver det er blitt stilt overfor i den lange
DNA-perioden, har også DNA undergravet betingelsene for denne
type propaganda. Og når grunnlaget for en sosialdemokratisk
reformpolitikk etter hvert svikter slik som i 70-årene, blir
DNA selv nødt til å føre en stadig mer borgerlig og restriktiv
politikk overfor arbeiderklassens behov. Dermed beveges de to
blokkene mot hverandre. Når får vi koalisjonsregjeringen mel
lom de parlamentariske hovedfiendene?
KLASSEKOMPROMISSETS STATUS

I

DAG

MEKANISMER I DEN ØKONOMISKE POLITIKK.
"STYRING"

KLASSEKOMPROMISS SOM

70-årenes ustabile økonomiske utvikling og sosialdemokratiets
tiltakende krise har gjort sammenhengen mellom DNArs politikk
og de økonomiske langtidskonjunkturene tydelige. Illusjonene
om at den sosialdemokratiske "styringen" skulle ha overvunnet
kapitalismens utvikling gjennom kriser3 har forlengst brutt
sammen.
70-årene har igjen gjort det klart at det er den generelle øko
nomiske utviklingen som setter rammebetingelsene for statsappa
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ratenes "aktive" finans- og inngrepspolitikk. Den økonomiske
politikken påvirkes av styrkeforholdene mellom de ulike kapi
talinteresser (kapitalfraksjoner) i de ulike konjunkturene.
Styrkeforholdene kommer til uttrykk gjennom kapitalfraksjonenes
evne til å påvirke finans- og støttepolitikken i staten, på
grunnlag av den økonomiske, teknologiske, markedsmessige etc.
utvikling for de ulike bransjer. Men regjeringen er avhengig
av økende statsinntekter for å opprettholde det offentlige
forbruk, bygge ut velferdsstaten og slik sikre klassekompromisset. Dette tvinger den til å favorisere de kapital- og
næringsinteresser som på lenger sikt gir størst økonomisk vekst
og sikrer statsinntektene - direkte eller ved ringvirkninger.
- På det rent økonomisk-politiske planet etableres det dermed
en (indirekte) allianse mellom den mest ekspansive kapital og
arbeiderklassen - formidlet av DNA. Gjennom regjeringens av
hengighet av sitt velgergrunnlag blander arbeiderklassen seg
inn i statens økonomiske politikk og dermed i fraksjonskampene
mellom de ulike næringsinteresser gjennom sitt krav om en vel
ferdsstat. Denne innblanding skjer altså på en indirekte måte.
Styrkeforholdene mellom kapitalfraksjonene er delvis betinget
av deres evne til å bruke statsapparatet for sine formål. Re
gjeringens omfordeling av statsinntektene går tilbake til de
økonomiske bransjer og kapitalgrupper i et annet forhold enn
de ble tatt ut av næringslivet. Forbruket av statsinntekene
gjennom tilrettelegging av kommunikasjoner, utdanning, subsi
diering av investeringer, offentlige oppdrag, kreditter, måter
å beregne arbeidsgiveravgifter på osv. påvirker forholdet mel
lom bransjene og kapitalgruppene. Jo større "vekst" det er i
økonomien som helhet, desto "romsligere" blir konkurransen om
tilbakeføringene.
Men inndragningen av statsinntektene fra produksjonssektorene
det ene året - altså før omfordelingen - er med på å bestemme
størrelsen av den profittmengde som blir tilbake til de enkelte
bransjers og bedrifters egen disposisjon. Måten tilbakeføringene til bransjene og "samfunnet" fordeler seg på, påvirker de
langsiktige profittmulighetene for de ulike bransjer og bedrifter i de etterfølgende år. I praksis er første og andre peri
ode - dvs. tilgang av statsinntekter og forbruket av dem vevd sammen i en kontinuerlig prosess.
(Budsjetteringen i sta
ten må imidlertid holde dem fra hverandre). Samtidig som en
bedrift betaler arbeidsgiveravgift til staten det ene året,
nyter den godt av f.eks. nytt og bedre transporttilbud med en
ny veg, havn etc. som staten har investert i de forutgående år.
På dette viset kan staten til en viss grad "styre" utviklingen
av forholdet mellom bransjene og sektorene. Sagt på en annen
måte: "Styringen" er egentlig ikke noe annet enn en avveining
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av ulike klasse- og fraksjonsinteresser mot hverandre i form
av kompromisser. Gjennom sin funksjon som "kompromissformidler" får staten sin ’’relative autonomi”. Under økonomiske opp
gangstider er det større spillerom for kompromisser og regje
ringens politikk framtrer som ’’samfunnsmessig styring”.
I økonomiske nedgangsperioder derimot blir spillerommet for
"styring" trangere, mulighetene for varige kompromisser færre,
regjeringens muligheter for å finansiere kompromissene med økte
statsinntekter blir mindre, samtidig som behovet for kompro
misser øker. Den mister "kontrollen" og begynner å "famle".
Det åpnes et rom for nye allianser og omgrupperinger av interes
segrupper .
Konjunkturene er i all hovedsak utenfor nasjonalstatens kontroll,
slik at den økonomiske "veksten" blir avhengig av de nasjonale
og internasjonale profittrater i økonomien. Statenes mulig
heter til å omfordele merproduktet på et internasjonalt grunn
lag er selvsagt langt mindre enn innenfor nasjonalstatenes egne
områder (jfr. problemene i EF). Mulighetene for å jevne ut
konjunkturene i verdensøkonomien gjennom statspolitikken blir
derfor svært små, og begrenses til valutapolitikk og transak
sjoner gjennom organer som Pengefondet, Verdensbanken o.l. På
internasjonalt plan presser imidlertid nasjonalstatene på for
å fremme interessene til "sine" kapitalgrupper, slik at fraksjonskampene i kapitalistklassene dermed er flyttet over på en
internasjonal arena - delvis kanalisert gjennom nasjonståtene.
I den grad DNA kan sies å ha ført en bevisst "keynesiansk" po
litikk med underskuddsbudsjettering og "multiplikatoreffekt",
er denne bundet opp i den lange akkumulasjonsperioden etter
2. verdenskrig som sin forutsetning. Denne politikken forut
setter kontinuerlig økonomisk vekst slik at budsjettunderskud
det i en periode finner sin budsjettøkonomiske dekning i den
etterfølgende. Men dette forutsetter egentlig at den real
økonomiske dekningen for underskuddsbudsjetteringen vesentlig
er til stede alt i den første perioden. Den budsjettmessige dif
feransen "betales" i mellomtiden med en viss inflasjon. Når
akkumulasjonen derimot stagnerer, innsnevres grunnlaget for
underskuddsbudsj e tteringen.
DNA’S DILEMMA
Som en direkte følge av fallet i profitt- og akkumulasjonsratene synker reallønnene og arbeidsløsheten tiltar. "Stagflasjonen" (økende inflasjon pluss stagnasjon) slår tilbake på
statsbudsjettet. Sosiale reformer, trygdeordningene - velferds
staten - som har sitt grunnlag i den årlige produksjonsvekst,
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settes under økende press.
"Keynesianismen" er en politisk
økonomi for oppgangstider*, Akkumulasjonsforløpet i "basis" er
den uavhengige "variable", regjeringspolitikken den avhengige.
"Blandingsøkonomien" og annet statsvitenskapelig blandevann
som "forhandlingsøkonomi" og "blandingsadministrasjon" er intet
økonomisk sy stemy slik de statsoppnevnte maktforskere hevder,
men en konjunkturbestemt økonomisk politikk som innenfor kon
junkturen dels betinger, dels forutsetter endringer i stats
apparatet og i forholdet mellom apparatet og de ulike klasseog fraksjonsinteresser i samfunnet.
Etter EF-nederlaget og valget i 1973 var det maktpåliggende
for DNA å "kjøpe tilbake" den delen av sitt velgergrunnlag som
det hadde mistet. Dette skjedde under forutsetning av økte
oljeinntekter som kunne brukes til å dekke underskuddsbudsjetteringen (bl.a. med direkte bidrag til lønnsoppgjøret (skatte
lette) i 1974, uten at dette var formelt koblet inn i opp
gjøret). Og det forutsatte en "normal" økonomisk utvikling
seinere - med stabil vekst. DNAfs taktikk lyktes langt på veg
når det gjaldt "tilbake-kjøpet", men var basert i en feilaktig
prognose. Den økonomiske utviklingen - særlig i industrisek
toren - låste seg. I 1979 er industriproduksjonen fremdeles
ikke høyere enn i 1974 i Norge.
En fortsatt underskuddsbudsjettering for å holde klassekompromisset gående forutsetter nå bruk av oljeinntekter for å opp
rettholde velferdsstaten og subsidiere næringslivet som en
erstatning for stagnasjonen i industrisektorene. Det betyr at
det økonomiske grunnlaget for klassekompromisset blir anner
ledes og får helt andre økonomiske konsekvenser for nærings
livet som helhet.
(Se Cappelens og Hellesøys artikkel). Det
må finansieres med grunnrente i oljeproduksjonen, altså med en
økonomi som i stor grad har enparasittær karakter i forhold
til den øvrige produksjon.
Strukturforandringene og konsekvensene av en slik kompromisspolitikk overfor arbeiderklassen for det øvrige næringslivet
vil på den andre side øke motsetningene innenfor kapitalistklassen og slik undergrave kompromisset fra den kanten. DNA
må derfor forsøke å balansere mellom å tilfredsstille lønns
takernes krav med en viss bruk av oljepengene til skatteletter,
opprettholde velferdsstaten o.l., og næringslivets krav om å
kanalisere disse pengene til utlandet, til styrking av infra
strukturen for slik å øke bedriftenes konkurranseevne overfor
verdensmarkedet.
Kapitalkreftene (utenfor oljebransjene) må på sin side forsøke
å kompensere profittapet som oppstår p.g.a. stagnasjonen og
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overføring av merverdi til grunnrente og monopolprofitt i olje
produksjonen. Dette gjøres "best” i mer direkte konfrontasjon
med arbeiderklassen under tariffoppgjørene og lokale forhand
linger. Reallønnene skal presses nedj noe som også har lykkes,
delvis ved hjelp av DNATs mellomkomst. På den politiske scene
skriker høyrekreftene opp om at det offentlige forbruket må
reduseres (slik at en større del av merverdien kan forbli i
bedriftene til deres egen disposisjon).
Dermed er albuerommet for den sosialdemokratiske politikken
snevrere. Strukturen og mekanismene i kompromisspolitikkens
økonomiske grunnlag er radikalt forandret i løpet av 8 - 10 år.
I sin egen propaganda kan ikke DNA lenger påberope seg ordet
"styring". Også ideologisk havner det på defensiven. Det kan
ikke mobilisere sin massebasis mot "høyrebølgen". Det er ikke
en gang i stand til å tenke seg en slik mobilisering når det
tenkeapparatet som skal forme politikken for denne mobilise
ringen, er hengt opp i departementenes korridorer, i kommune
administrasjonenes kontorer, i en sosialøkonomisk teori utvik
let ved akademiske læresteder (og som alt har lidd en større
teoretisk fallitt enn det konjunkturnedgangen isolert sett
skulle tilsi), opphengt i et byråkratisert partiapparat og i
et LO-sekretariat som har mistet enhver forbindelse med fag
bevegelsens fordums kamptradisjoner. Den eneste formen for
massemobilisering som fremdeles kan tenkes av dette statsbårné
parti, er valgkampmobilisering. Men også en slik mobilisering
forutsetter et minimum av entusiasme og glød "nedenfra", den
kan ikke tilføres valgkampen ensidig "ovenfra". Kort sagt:
DNA kan ikke på en og samme tid støtte arbeidere i kamp på
grunnplanet og drive regjeringspolitikk med "samfunnssolidari
tet" som overordnet mål. Det "kvalitativt bedre samfunnet"
skal være et "mykt" samfunn med reformer som koster lite penger.
Men dersom det betyr at lønnsarbeidernes levekår og realløn
ninger synker, hva vil DNA da gjøre for å komme gjennom kri
sen?

NOTER
1)

Jostein Gripsrud gir i hovedfagsoppgaven sin: lLa denne
vår scene bli flammen...'. Perspektiver og praksis i og
omkring sosialdemokratiets arbeiderteater ca. 1890-1940^
Universitetet i Bergen 1979, et interessant innblikk i det
ideologiske samspillet mellom DNA og deler av massegrunnlaget gjennom kulturorganisasjoner.
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lb) Helge W. Nordvik: Finanspolitikken og den offentlige sektors rolle i norsk økonomi i etterkrigstiden. Upublisert
manuskrift, Historisk institutt, Universitetet i Bergen
1979. For denne diskusjon se også Berge Furre: Norsk
historie 1905 - 40.9 Oslo 1971, Tore Hanisch: The economic
crisis in Norway in the 1930s: A tentative analysis of its
Causes, i The Scandianavian Economic History Review, vol.
XXVI, No. 2 1978, og dessuten Francis Sejersted: Historisk
introduksjon til økonomien^ Oslo 1973.
2) Jfr. Rune Slagstads innledningsforedrag på konferansen
"Sosialisme på norsk", Ny Tid nr.
1980
3) H. Koht og H.M. Lange: Arbeiderreisning„ bd. 3, Oslo 1937,
s. 224.
4) Se B. Hersoug og D. Leonardsen: Bygger de landet?, Oslo
1979. Boka er en grundig gjennomgang av DNAfs distrikts
politikk etter krigen.
5) Hallvard Lange: Fagbevegelse og politikk9 Oslo 1935, s. 6.
Legg for øvrig merke til hvorledes ordet "samfunnskampen"
erstatter den tidligere språkbruken som snakket om "klasse
kamp". Det snakkes videre om "samfundspolitikk", ikke
klassepolitikk.
6) Samme side 31. Et ideologisk uttrykk for at denne linjen
er blitt gjennomført i praksis til denne dag, vitner føl
gende sitat fra Arbeiderbladet og Telemark Arbeiderblad
5.11.1979 om: "det er knapt noen fagorganisasjon i Europa
som på samme ansvarsbevisste måte som norsk LO ville tatt
belastningen ved å godta en pris- og inntektsstopp i en
periode på hele 15 måneder. Dette viser at fagorganisasjo
nen ikke er ute etter kortsiktige fordeler, men fører sin
tariffpolitikk ut fra langsiktige hensyn til trygge arbeids
plasser og en bedring av landets økonomi. Vi kan dessverre
ikke si at den samme ansvarlighet har vært til stede på
arbeidsgiverhold,
7) I den stalinistiske ideologien er dette "prinsippet" gjort
eksplisitt der det hevdes at partiet skal/må "lede" fag
bevegelsen - til forskjell fra at fagbevegelsen leder seg
selv. Forskjellen mellom DNA og stalinismen er først og
fremst betinget av at DNA arbeider innenfor et parlamen
tarisk flerpartisystem med organisasjons- og ytringsfrihet,
noe som gjør en strengt stalinistisk kontroll med fagorga
nisasjonen mye vanskeligere. Videre har DNA - ut fra fag
bevegelsens og partiets "felles historie" - lenge hatt en
"naturlig autoritet" i de fagorganisertes bevissthet, noe
som ikke kan sies om de stalinistiske partiene i Øst-Europa.
8) Se note 4.
9) Se Daniel Katz og Henry Valen: Political Parties in Norway,
Oslo 1964, særlig kap. 6 og 8.
10) Se note 3.
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11) Det norske Arbeiderparti. Lover - Program og Retnings
linjer. Landsmøtet 1936. Oslo 1936.
12) Oscar Pedersen: Samfunds solidaritet^ Samtiden 1918, s.
502.
13) Samme s. 503.
14) En typisk leder fra Arbeiderbladet 2. desember 1974 sier
bl.a.: "...Ofte ble arbeidernes klassesolidariet satt på
hard prøve, men den seiret. Arbeiderbevegelsen ble en
politisk maktfaktor - og klassesolidariteten ble utvidet
til samfunnssolidaritet. Velferdssamfunnet bygger på so
lidaritetstanken... Men for all del: ennå har vi ikke
fått det harmoniske samfunnet som er målet ... Solidari
teten kjenner ingen grenser". Solidariteten blir til
slutt klasseløs. De samme synsmåter er programfestet i
utkastet til nytt prinsipprogram for DNA i 1980. - Som
en kuriositet kan nevnes at lederen ble skrevet mens telefonsentralmontørenes streik var i full gang. Det samme
nr. av avisen inneholder noen solidaritetserklæringer med
de streikende fra ulike bedriftsklubber i Oslo-området.
Bedriftsklubben ved NKS-trykkeriet a/s sier i en uttalelse
bl.a.: "Fagbevegelsens ledelse (må) skjerpe seg overfor
de framstøt Libertas og borgerskapet gjør mot arbeider
klassens interesser." Arbeidskjøperne truet med lock-out.
Til slutt "anmodes det spesielt om en bevisstgjøring av
arbeiderklassens ideologiske linje" i den oppståtte situa
sjon. - Det er tvilsomt om lederen samme dag kan ha vært
arbeiderklassen til særlig hjelp i så måte.
15) Olav Hindahl: Fagbevegelsens samfundsmessige stilling * i
Fagbevegelsens økonomiske problemer, Oslo 1938, s. 26769.
16) Se note 14.
17) s. 115 - 16
18) Konrad Nordahl: Fagorganisasjonen og lønnspolitikken_, ut
gitt av AOF, Oslo 1945, s. 7. I forordet slås dett fast
at: "med arbeiderbevegelsen som leder av landets politikk
vil også fagorganisasjonen måtte behandle de faglige og
økonomiske spørsmål på en annen måte enn vi gjorde før".
19) Fra Bernt Krohn Solvang: "LO - fra rådgiver til offentlig
administrator"3 Jorolv Moren (red.): Den kollegiale for
valtning, Oslo 1974, s. 71-86.
20) Samme.
21) Samme
22) Fra Ola Berrefjord.' "Fra embedsmansstat til embedsmannsstat?" Gudmund Hernes (red.): Forhandlings økonomi og
blandingsadministrasjon, Oslo 1978, s. 134-159.
23) Fra Einar Gerhardsen: Mennesker og politikk. Erindringer
1965-78. Oslo 1978, s. 28.
24) Fra Knut Heidar: Partielite og politikk i Tidsskrift for
samfunnsforskning 1974, s. 314-41.
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25) Samme, s. 328. Selv om datagrunnlaget til Krohn Solvang og
og Heidar er 10-15 år gammelt, angir de hovedtendenser
som må være gyldige også i dag. Det har ikke hendt noe i
forholdet mellom partiet og arbeiderklassen som kan sies
å snu disse tendensene. Den s.k. "høyrebølgen" indikerer
vel heller en forsterking av disse mekanismene. - Når jeg
i denne artikkelen hevder at funksjonærgruppenes innfly
telse i partiapparatet er økende i forhold til arbeidergruppenes innflytelse, så er dette selvsagt ikke i strid
med at DNA taper store funksjonærgrupper mellom velgerne
til Høyre. Det karakteristiske ved DNArs svekkelse i
forhold til arbeiderklassen ligger mer på det ideologiske
planet og i formidlingsmekanismene mellom parti og klasse
enn på det rent kvantitative planet (oppslutning ved valg).
Denne svekkelse skaper et politisk tomrom i partiet som
åpner opp for funksjonærgruppene og mellomlagenes domi
nans i organisasjonen, selv om funks jonær velg&me i stadig
større grad stemmer Høyre. Funksjonærdominansen i parti
apparatet og velgerstrømmen til Høyre mellom funksjonærgruppene er to sider ved samme høyre-bevegelse.
26) Samme s. 330.
27) Per Lægreid og Johan P. Olsen: Byråkrati og beslutningery
Oslo 1978 s. 9. Denne boka er både politisk og teoretisk
den mest interessante som den regjeringsoppnevnte Makt
utredningen hittil har utgitt.
28) Jfr. Gudmund Hernes.* "Makt* blandingsøkonomi og blandings-;
administrasjoni Forhandlings økonomi og blanding sadmini^
strasjon, Oslo 1978, s. 11-60.
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Lars Mjøset:

Sosialdemokratisk økonomisk
politikk i Norge etter krigen

INNLEDNING
Vi kan i dag se tilbake på perioden 1945-1973 som den hittil
sterkeste vekstfasen i kapitalismens historie. Denne veksten
er grunnlaget for dagens norske velferdsstat. På det nasjonale,
politiske plan har denne utviklingen vært ledet av sosialdemo
kratiet, Det Norske Arbeiderpartiet.
Da partiet fikk absolutt flertall like etter krigen, la det seg
på en samarbeidslinje i forhold til de viktigste "interesse
grupper" i samfunnet. : (Tilnærmingen til et slikt ansvarlig
standpunkt‘skjedde gradvis allerede i mellomkrigstiden). Øko
nomi og politikk ble derved, vevet sammen til det som ofte kalles
"Blandingsøkonomi": næringslivet forble i det vesentlige fritt
og privat, men staten skulle kontrollere, planlegge og stimu
lere økonomien. Slik kunne den økonomiske vekstens velsignel
ser fordeles til "samfunnets" beste i tråd med visse overord
nede velferdsøkonomiske målsetninger.
(Slik økonomisk politikk
kalles ofte "keynesianisme").
Det ble således en grunnleggende oppgave for sosialdemokratiet
å stimulere den økonomiske veksten, altså å støtte utbyggingen
"av et norsk næringsliv som var på høyde med utviklingstenden
sene i den stadig mer internasjonaliserte vestlige økonomien.
Dette skulle gi det økonomiske grunnlaget både for lønnsøkninger
og utbygging av velferdsstatlige tiltak (rettferdig utdannelses
system, helse- og sosialpolitiske tiltak, osv.). Slik kunne
den sosialdemokratiske regjeringen, godt støttet av en voksen
de administrasjon, innfri sentrale interesser hos de to parter
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som preger den kapitalistiske produksjonsmåte: kapitalistklassen fikk sin makt befestet gjennom styrkningen og utbyg
gingen av det private næringslivet og arbeiderklassen var re
lativt tilfreds med reallønnsutviklingen og utbyggingen av so
siale velferdstiltak. I denne forstand kan man si at norsk
etterkrigsutvikling preges av et "klassekompromiss". Dukker
man ned i de historiske detaljer, så hersket det selvsagt sta
dig uenighet (mellom kapitalfraksjoner, mellom ledelse og grunn
plan innen sosialdemokratiet, osv.), men ser man stort på de
første 30 årene etter krigen, så er det likevel legitimitet og
stabilitet som preger den sosialdemokratiske forvaltning av den
kapitalistiske utviklingen.
I sosialdemokratiets selvforståelse blir den økonomiske poli
tikken ansett som en avgjørende faktor i etterkrigstidens be
vegelse mot en vagt definert "demokratisk sosialisme". Da
DNAs store lederskikkelse i etterkrigstiden, Einar Gerhardsen,
i 1964 kritiserte tidens påstander om at det ikke lenger fantes
distinkte politiske skillelinjer i den moderne velferdsstaten,
så ble nettopp den økonomiske politikken ansett som utslags
givende: "Men vi vet også at skillelinjene er klare nok i mange
andre viktige spørsmål. Jeg tenker på skillelinjene mellom de
borgerlige partiene på den ene siden og Arbeiderpartiet på den
andre. Det gjelder bl.a. den samfunnsmessige planleggingen,
reguleringspolitikken, den alminnelige økonomiske politikk og
statens industripolitikk. Dette er stridsspørsmål i norsk
politikk" . Da det imidlertid viste seg at den borgelige re
gjeringen som kom til makten høsten 1965 førte den samme poli
tikken videre, måtte DNAs nye leder, Trygve Bratteli, fastslå
at "planøkonomiens gamle motstandere, samlet i regjeringskoa
lisjonen, bygger videre på de utbygde fundamenter for velferds
samfunnet. Vi må av dette kunne slutte at denne politikken
har fått sin definitive seier".
Men i hele etterkrigsepoken har næringslivet vært privat. Med
andre ord: de grunnleggende produksjons- og eiendomsforhold
har forblitt kapitalistiske. Videre har den norske økonomien
i tiltakende grad blitt vevet inn i det internasjonale kapitalkretsløp. Det er åpenbart at det er slike forhold, og ikke den
sosialdemokratiske økonomiske politikken som i første hånd har
æren for veksten.
(Sterk økonomisk vekst og velferdsstatlig
ekspansjon har vært tendensen i alle vestlige land, uavhengig
av sterke sosialdemokratiske tradisjoner). Men sosialdemokra
tiet har tilrettelagt rammene for veksten og har høstet fruk
tene av den. Hensikten med denne artikkelen er å se nærmere
på dette intime forholdet mellom sosialdemokrati og kapital
akkumulasjon i Norge etter krigen.
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Midt på 70-tallet var det slutt på den ekspansive vekstfasen
innen den kapitalistiske økonomien: etter den hittil mest al
vorlige krise etter krigen (1974-5) er verdensøkonomien preget
av en stagnerende grunntone. Dette har skapt alvorlige prob
lemer for den sosialdemokratiske økonomiske politikken. Enkelt
formulert er problemenes kjerne at når veksten blir svakere som
følge av internasjonal konjunkturnedgang, så blir det adskillig
vanskeligere å innfri kravene fra begge parter i klassekompromisset.
I 1977 foretar sosialdemokratiet således en markant
revisjon av hele den økonomiske politikken. Den nye innstramningspolitikken er mer ensidig orientert mot å innfri kravene
fra det kapitalistiske økonomiske systemet enn tidligere (det
er så å si ikke lenger frukter å høste). Argumentasjonen går
fortsatt ut på at bare fornyet vekst kan danne grunnlaget for
lønnsøkninger og reformer. Men det blir tydeligere at sosial
demokratiet har gjort seg avhengig av et økonomisk system det kapitalistiske - som følger sine egne lovmessigheter: i en
lavkonjunkturfase slår det ikke uten videre over i fornyet
vekst, til tross for drastiske økonomisk-politiske tiltak (så
som lønns- og prisstopp). Riktignok hadde sosialdemokratiet
på 70-tallet (etter 60-tallets boom) et omfattende ideologisk
reservoar å øse av og grunnplanet i arbeiderbevegelsen sluttet
ansvarsbevisst opp om lønnsstoppen (1978-9). Men dersom denne
"ansvarlighet” overfor et kriserammet kapitalistisk system
tøyes særlig mye lenger, så blir det etter hvert vanskeligere
å unngå spørsmålet om hvorfor samfunnsutviklingen skal være
avhengig av det "private næringslivets" ukontrollerbare stagnasjonstendenser. I denne artikkelen er vi interessert i å
analysere hvordan sosialdemokratiet gjennom sin økonomiske po
litikk i etterkrigstiden entydig har knyttet norsk samfunnsut
vikling stadig tettere til den labile dynamikken i den kapita
listiske økonomien.
Denne prosessen starter opp allerede i mellomkrigstiden. Den
har sin parallell i utviklingen av keynesianismen på den øko
nomiske teoriens område. De keynesianske teoriene om økono
misk politikk er sterkt preget av erfaringer med den økonomiske
politikken i mellomkrigstiden, og derfor starter denne artik
kelen med en kort presentasjon av keynesianismen sett i forhold
til dens europeiske historiske sammenheng. Det er her vesent
lig å få fram at keynesianismen ikke ganske enkelt var en ny
"ide" om hvordan man fører økonomisk politikk, men at den hadde
sammenheng med klassebevegelsens dynamikk under kapitalismen.
Dette vil også nærmere kunne belyse det som for mange er et pa
radoks, nemlig at en politisk organisasjon utgått fra arbeider
klassen kan bli stående som forvalter av en kapitalistisk ut
vikling.
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Eji prinsipiell bemerkning til slutt: en isolert analyse av øko
nomisk politikk står i fare for å falle mellom to stoler, for
den forutsetter ikke bare en oversikt over den økonomiske ut
viklingen, men også en utførlig oversikt over klasseforholdenes
utvikling og en forståelse av det politiske og statlige felt
som helhet. Herværende artikkel er blitt forholdsvis summarisk
på begge punkter, og har derfor sikkert ikke helt unngått nevnte
fare. Den løse rammen som er lagt over stoffet ("blandings
økonomien" som et "klassekompromiss", osv.) burde presiseres
både i forhold til en nærmere analyse av statsapparatet og en
mer detaljert analyse av fraksjoner innen borgerskapet/kapitalistklassen, av interesse- og kvalifikasjonsforskjeller innen
arbeiderklassen og av utviklingstendenser blant funksjonærsjikt
og "nye mellomlag". At det imidlertid foreløpig finnes få ana
lyser på dette felt er en av flere grunner til at denne artik
kelen ofte er konsentrert om mer beskrivende framstillinger av
utviklingen i den økonomiske politikken. På mange felter gir
den derfor ikke mer enn et oppsummerende utgangspunkt for senere
og grundigere analyser, som norsk venstreside nok bør legge vekt
på å beskjeftige seg med.
SOSIALDEMOKRATI

OG KEYNESIANISME

I MELLOMKRIGSTIDEN

I forbindelse med den økonomiske politikken i mellomkrigstiden
møter man ofte den påstand at de borgerlige regjeringene førte
en politikk ut fra feilaktige ideer: de mente at staten måtte
stramme inn og spare i krisetider. Keynes derimot påpekte at
staten måtte føre motkonjunkturpolitikk: øke statsutgiftene og
underskuddsbudsjettere når det var nedgangstider. Men en slik
generalisering løsriver politikken fra klasseforholdene: over
for en sterk arbeiderklasse (som i Norge 1918-20) var selv bor
gerlige regjeringer nødt til å budsjettere relativt ekspansivt.
Tilsvarende kan man si at den stramme politikken på 20-tallet
representerte en konfrontasjonslinje overfor arbeiderklassen
og de tallrike norske småbøndene. I løpet av nedgangskonjunk
turen ble arbeiderklassen presset på defensiven (jfr. de skjer
pede arbeidstvistlovene, tukthuslovene, osv.)4, og dette var
på sin side medvirkende til å lede dens organisasjoner over i
mer sosialdemokratiske holdninger.
Denborgerlige kompromiss lø she ten ga seg utslag i at man egent
lig ikke så det som nødvendig å føre noen særlig aktiv økono
misk politikk. Dette tilsvarte den liberalistiske ideologien
om at det økonomiske systemet best kunne justere seg selv.
I
forhold til det internasjonale økonomiske systemet var mye av
politikken preget av forsøket på å gjeninnsette gullstandarden
som verdensmarkedets automatiske kontrollmekanisme.
(Den norske
s.k. "pari"-politikken hadde forbindelse med dette.)
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Det var ikke bare arbeiderklassens organisasjoner som søkte å
finne alternativer til en slik politikk.
I flere land framsto
yngre sosialøkonomer med anbefalinger om en alternativ, mer
ekspansiv økonomisk politikk. Dette gjaldt ikke bare Keynes
i England, men også f.eks. Kalecki i Polen, "Stockholm-skolen"
i Sverige og Frisch i Norge. At disse retningene senere ble
samlet under Keynes’ navn er for så vidt relativt tilfeldig,
men Keynes var kanskje den som ivrigst framholdt at en ny øko
nomisk politikk var helt nødvendig for å redde det kapitalis
tiske systemet.
Keynes’ økonomisk-politiske forslag preges av en politisk inn
sikt i at de samfunnsmessige styrkeforholdene mellom klassene
var radikalt endret etter 1. verdenskrig og den russiske revo
lusjon. Arbeiderklassen hadde over hele Europa markert seg som
en selvstendig maktfaktor. Feilen ved 20-åras økonomiske poli
tikk var således at den ble ført som om arbeiderklassen ikke
var noen maktfaktor.
Innenfor den dominerende nyklassiske øko
nomiske teori ble arbeidsmarkedet vurdert som ethvert annet
marked: hvis ikke arbeideren vil senke sine lønnskrav når etter
spørselen etter arbeid synker, så skal han heller ikke få solgt
sin arbeidskraft, han blir "frivillig arbeidsløs". Hvis noen
betaler ham høyere lønn, så ødelegges den økonomiske likevekten.
Men Keynes påpekte at likevekt med ufrivillig arbeidsløshet var
fullt mulig. Den prinsipielle konklusjon var at man måtte for
kaste laissez-faire-ideologiens tanke om kapitalismen som et
selv-stabiliserende system. Hvis staten grep inn med ytter
ligere etterspørsel, så kunne det økonomiske systemet stabili
seres med full sysselsetting. Dermed hadde Keynes tatt avstand
fra den type økonomisk politikk som strebet etter å gjenskape
et stabilt, gjennomsiktig økonomisk system, uberørt av statlige
inngrep.
Ikke minst den norske pari-politikken på 20-tallet var preget
av den uforsonligheten Keynes kritiserte. I en situasjon som
allerede var preget av stagnasjon og meget høy arbeidsløshet
søkte nasjonalbanken (Norges Bank - som på den tiden hadde mye
større innflytelse over den økonomiske politikken enn etter
krigen) å drive en restriktiv pengemengde-politikk for å få
kronen tilbake til pari i forhold til det engelske pundet (hvil
ket igjen ville sikre binding til gullstandarden). Politikken
skulle ifølge intensjonene sikre stabilitet "på lang sikt", men
oppnådde bare å skape ustabilitet på kort sikt: den førte til
sterke valutakurs-fluktuasjoner og synkende prisnivå (deflasjon).
Dette la en markant demper på investeringslysten, førte til
reallønns økning for arbeiderklassen og gjeldsøkning for store
befolkningsgrupper på landsbygda.5 Trass i sterke politiske
maktdemonstrasjoner mot arbeiderklassen, var det aldri- politisk
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mulig å tvinge lønningene nedover i takt med deflasjonen.
åra var preget av streikebølger.

20-

Liknende økonomisk-politiske erfaringer gjorde man i mange vest
lige land. Keynes' moral var at det var bedre å føre en eks
pansiv, arbeidsløshetsbekjempende økonomisk politikk enn å føre
en åpen konfrontasjonspolitikk overfor arbeiderne. Dette må
forstås som et krav om en mer "organisert" kapitalisme.6 Et
sentralt poeng hos Keynes er at det kapitalistiske system bare
kan overleve dersom systemets mer spekulasjonspregede aktivi
teter - så som valuta
og aksjespekulasjon - kontrolleres.
Slike fenomener er på alle måter en belastning for systemet.
Keynes’ slagord var at rentenisten måtte lide "nådedøden".
Rentefoten måtte istedet manipuleres av staten og således bli
et middel i den økonomiske politikken. Keynes aksepterer at
økonomien beveger seg i konjunkturbølger, men hevder at staten
via økonomisk politikk kan skape en "permanent kvasiboom" slik
at topp og bunn skjæres av bølgebevegelsene, Budsjettbalansen
utliknes da ikke på kort sikt (slik de tradisjonelle teoriene
om økonomisk politikk krevde), men på lang sikt: altså i løpet
av en konjunkturbølge. Staten bør føre en ekspansiv politikk
(underskuddsbudsjettere) like før og under lavkonjunkturen og
skifte til restriktiv politikk idet oppgangen tar til. Bud
sjettoverskuddet som legges opp i den restriktive fasen kan så
være en ressurs i neste fases ekspansive politikk. Dermed kan
det skapes et lett inflatorisk klima med full sysselsetting,
hvilket ifølge Keynes var langt å foretrekke framfor deflasjon
og arbeidsløshet. Konsekvensen hos Keynes er en visjon om en
"organisert kapitalisme": en økonomi der alle motiver til å
holde penger i spekulative øyemed (likviditetspreferanse) er
eliminert. Keynes hevdet sågar at heller ikke investeringene
kunne overlates til det private initiativ: han krevde således
en "vidtgående sosialisering av investeringene".7
Det er klare paralleller mellom dette syn og de alternativer
arbeiderbevegelsen kom fram til etter sin reformistiske drei
ning. Vi skal ikke her gå nærmere inn på årsakene til denne
dreining, men bare fastslå at mange nok oppfattet det som en
befrielse at bevegelsen la den revolusjonære kompromissløshet
på hylla for istedet å gi seg i kast med å utarbeide konstruk
tive og realistiske alternativer til den halvhjertede borger
lige krisepolitikken. Akkurat som keynesianerne tok man ut
gangspunkt i den høye arbeidsløsheten og finanskapitalens domi
nans. Det var særlig Arbeiderblad-journalisten Ole Colbjørnsen
(akademiker med praktiske erfaringer fra russisk planøkonomi)
som preget de nye kriseprogrammene på 30-tallet.8 Han preget
slagordet "Arbeid til alle" og påpekte polemisk at med de keynesianske teoriene så begynte til og med representanter for den
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borgerlige sosialøkonomien å innse at det ikke ville være noe
tap, men tvert om en stor vinning for nasjonaløkonomien om hele
arbeidsstyrken ble satt i arbeid. I kontrast til den borger
lige tiltaksløsheten gikk DNA inn for statsovertakelse av eksi
sterende industri, og særlig for en storstilet statlig fabrikkreising (altså en "vidtgående sosialisering av investeringene")
for å sette folket i arbeid. Videre gikk forslagene inn for en
statsovertakelse av bank- og kredittvesenet. Dette ville sette
en stopper for spekulant-uvesenet ("rentenistens nådedød") og
samtidig gi staten et inntak til kontroll med den industrielle
kapital. Med referanse til Lenin brukte Colbjørnsen her begrepet
om statskapitalisme.9 Ifølge hans analyse fører utviklingen av
en selvstendig finanskapital til at kapitalismen mer og mer
blir "organisert": økende kapitalkonsentrasjon krever stadig
større investeringer og etter hvert får de store bankene kon
troll over de fleste deler av næringslivet. En sosialistisk
planøkonomisk strategi kan derfor begynne med å kontrollere
finanskapitalen: dermed har man allerede et første grep om hele
den industrielle kapital.
Keynes og sosialdemokratiet møtes derfor i tanken om en plan
lagt kapitalisme.10 For sosialdemokratiet var dette imidler
tid et "minimums pro gr am": statskapitalismen var et nødvendig
overgangsledd på veien mot en sosialistisk planøkonomi. Der
med kunne sosialdemokratene opprettholde sine revolusjonære
formålsparagrafer, samtidig som det var mulig å legitimere re
former som i første omgang ikke rokket ved de kapitalistiske
produksjonsforhold. Arbeidet innenfor parlamentet ble nå til
lagt økende betydning: statskapitalismen kunne iverksettes via
parlamentsflertall.
Keynes’ perspektiv var derimot forsvaret for det kapitalistiske
system: en planlagt kapitalisme var for ham et maksimumsprogram: den tradisjonelle liberalistiske økonomiske politikken
hadde spilt fallitt, og det var nødvendig å finne en ny strate
gi som var mer i tråd med styrkeforholdet mellom klassene.
Innen keynesianismen er det sentralt at arbeiderklassen aner
kjennes som en selvstendig kraft innen kapitalismen.
"Kapi
talen blir marxistisk" er A. Negris aforistiske uttrykk for
dette forhold: "Ånden i teorien om den effektive etterspørsel
er klassekampen nyttiggjort for kapitalens utvikling".11 Dette
preger altså selve hovedbegrepet innenfor Keynes’ "General
Theory": den "effektive etterspørsel". Keynes poengterer at
lønn ikke bare er en kostnad, den er også grunnlaget for de
brede massers konsumetterspørsel under kapitalismen. Den stat
lige planleggingen må ta arbeiderklassens krav om en rimeligere
inntektsfordeling (nok et av sosialdemokratenes hovedkrav i 30åra) på alvor. En utjevning vil ifølge Keynes ha gunstige virk-
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ninger for hele det industrielle systemet: ringvirkningene av
konsum-etterspørselen vil forplante seg til alle sektorer (det
er dette som på fagspråket heter multiplikator-virkninger.

I de land der de politiske forholdene lå til rette for det, kom
de sosialdemokratiske massepartiene allerede i mellomkrigstiden
med i samlingsregjeringer. En viktig konsekvens av dette var
at det parlamentariske arbeid ble helt dominerende. Dermed
økte avstanden mellom partieliten og grunnplanet. Integra
sjonen av de ansvarlige massepartiene er så å si den politiske
parallell til det økonomiske prinsipp om effektiv etterspørsel.
En ansvarlig opposisjon i parlamentet styrker det politiske sy
stemets legitimitet og binder opposisjonelle partier ytterli
gere til reformer som lar seg gjennomføre innenfor det rådende
politiske og økonomiske system.12
Det blir her viktig å fastholde at staten under kapitalismen
først og fremst må bestemmes som et "komplekst krystallisasjonsog organisasjonspunkt for klasseforhold".13 Det norske borger
skapet har alltid vært svakt og splittet mellom stridende frak
sjoner. Fram til mellomkrigstiden hadde det norske Stortinget
vært preget av skillelinjer knyttet til motsetningen mellom byog land-distrikter. Byene var sentre for den voksende kapita
lismen, og land-distriktene søkte å verge seg mot presset fra
denne.
(Landbruket var hovedsakelig ikke-kapitalistisk). Dette
er mye av bakgrunnen for oppsplittingen i 4 borgerlige partier.
På 20- og 30-tallet bryter kapitalismens klassemotsetninger
inn i Stortinget: mot DNA samles nå Høyre, Venstre, Bondepar
tiet og Kristelig Folkeparti til en relativt svak og oppsplittet
borgerlig blokk.14 Så tidlig som i 1927 brøt Bondepartiet som et uttrykk for bøndenes misnøye med pari-politikken - ut
og støttet DNAs første, korte regjeringsdannelse (regjeringen
Hornsrud i 1927).
Fra 1935 sitter denne alliansen igjen med regjeringsmakten, og
dette ikke minst takket være den valgsuksess som DNAs program
om "Hele folket i arbeid" hadde gitt. Dette ga sterk oppslut
ning fra brede sjikt av småbønder på landsbygda. Karakteren
av et bredt klassekompromiss er her framtredende. Forholdene
i næringslivet blir også adskillig roligere på slutten av 30tallet: allerede i 1935 knesettes Hovedavtalen mellom LO og NAF.
Klassekampen kommer i større grad i hendene på staten og orga
nisasjonene. I neste del skal vi se hvordan dette klassekompromisset føres videre i etterkrigstiden, samtidig som bønde
nes og fiskernes forhold til det blir adskillig mer anstrengt.
Statens betydning som et organ for stadig takling av dette klassekompromisset er avgjørende for å forstå sosialdemokratiets

92

økonomiske politikk i etterkrigstidens Norge, altså for å for
stå utviklingen av den norske velferdsstaten og karakteren av
de reformene som preger denne.
Keynesianismen er nettopp blitt beskrevet som et klassekompromiss: ,fMed den fulle sysselsetting er arbeiderklassens interes
ser endelig blitt opptatt i det statlige økonomiske system, og
der sammenfiltret med kapitalens interesse i størst mulig verdi
økning”. 15 Det spørs sågar om ikke dette kan settes i sammen
heng med det paradoks Marx beskrev i forbindelse med arbeider
klassens framkjempelse av normalarbeidsdagen i England på mid
ten av 1800-tallet: kravet om kortere arbeidstid stimulerte
kapitalistenes interesse av å utnytte det tekniske framskrittet
til å erstatte arbeidskraft med maskiner, noe som viste seg å
føre til øket profittrate. Fram til i dag kan dette nesten
synes å være arbeiderklassens "skjebne": alltid når den for
svarer sine interesser kan den bli en stimulus for ytterligere
befordring av kapitalens levedyktighet.16
Keynesianismens betydning ligger således hovedsakelig i dens
karakter av "politisk intuisjon". Som økonomisk teori har den
adskillige svakheter. Hovedsvakheten er nok den ensidige vek
ten på konsekvenser av etterspørselsstimulering: for Keynes var
det likegyldig 'hva som ble etterspurt. Dermed blir det vanske
lig å ta industri strukturerts betydning for den økonomiske vek
sten med i betraktningen. Poenget illustreres godt dersom man
ser på utviklingen i Norge på slutten av 30-tallet: til tross
for sine ekspansjonistiske programerklæringer førte den sosial
demokratiske ledede regjeringen ikke noen ekspansiv, men tvert
om en meget forsiktig økonomisk politikk. Utbyggingen av stat
lige bedrifter eller sosialisering av bank- og kredittvesenet
ble det ikke noe av. Årsakene til dette skal vi ikke gå nær
mere inn på (DNA var bl.a. henvist til et kompromiss med Bonde
partiet) .
Samtidig så man imidlertid tendenser til økonomisk
oppgang. Årsaken til denne kan imidlertid ikke ha vært noen
"keynesiansk" økonomisk politikk. Den må snarere sees i for
hold til endringer i industristrukturen, endringer som de poli
tiske makthaverne hadde liten innflytelse over. Kort oppsum- >
mert er det grunnlag for å hevde at den norske økonomien var i
en fase der avstengningen fra vesentlige områder av verdens
markedet (en følge av økt proteksjonisme i og med krisen i 20og 30-åra) bidro til å dra igang en forsterket dynamikk på
hjemmemarkedet: det var hjenmemarkeds- og konsum-orienterte
småbedrifter som på basis av "nye behov" og "ny teknologi" var
ledende i veksten. Dette førte også til en styrkning av indu
strien utenom byene.17 Det var på basis av denne utviklingen
i selve den økonomiske strukturen at regjeringen kunne sette
i verk forsiktige reformer (bl.a. arbeidsløshetstrygd) og også
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føre en relativt distriktsvennlig politikk. Da Norge ble truk
ket inn i 2. verdenskrig i 1940 var landet altså inne i en
vekstfase.
BEGYNNELSEN PÅ ETTERKRIGSTIDEN:
SERING

SAMARBEID OG STABILI

Den særegne situasjonen som hersket i Norge ved fredsslutningen
i 1945 var på mange måter et ideelt utgangspunkt for den øko
nomiske politikk sosialdemokratiet etter hvert kom til å føre.
Folket var begeistret, mens landet økonomisk på visse felter
var utpint. Situasjonen var preget av en sterk stemning av
nasjonal enhet. Politisk ga dette seg uttrykk i det Felles
programmet ("Arbeid til alle") som alle partiene sluttet seg
til. Landet ble styrt av en samlingsregjering (av 22/6-45)
fram til valg var avviklet. Her fikk DNA absolutt flertall i
Stortinget og dannet regjering fra 11/12-1945. Også i forbin
delse med landssvikoppgjøret fikk de nasjonale følelsene spilt
seg ut. Noe av stemningen uttrykkes i det klassiske sitat fra
Fellesprogrammet om at ånden fra krigen også skulle herske i
fredstid: "I de norske sinn er det skapt et fellesskap som
ingen voldsmakt kunne oppløse. Det var ingen som spurte hvil
ket parti en tilhørte eller om en var fattig eller rik. Hver
god nordmann møtte med sitt offer, sin formue og sitt liv, og
det ble iskaldt omkring den vesle flokken som gikk erobrerne
til hånde. (...)
I lyset av framtidas oppgaver vil vi kalle
på den samme offervilje, det samme kameratskap og den samme
evne til å holde ut og holde sammen".18
Økonomisk var landet preget av den tyske okkupasjonsmaktens
framferd: en rekke prekære gjenreisningsoppgaver måtte takles
med de knappe midler som sto til rådighet. Den mest alvorlige
oppgaven gjaldt de nordligste fylkene der omtrent all bebyggel
se var ødelagt etter at tyskerne hadde brukt den brente jords
taktikk under tilbaketrekningen. Ett av de mer økonomiske pro
blemene var det s.k. "inflasjonsproblemet": den tyske okkupa
sjonsmakten hadde finansiert sine aktiviteter ved "seddelpresse"-politikk: pengemengden var altså svært stor ved fredsslut
ningen, og da situasjonen var preget av knapphet og "enorm
varehunger" (etter mange år med rasjoneringskort), kunne dette
lett slå ut i ukontrollerbar inflasjon.18
Allerede samlingsregjeringen tok således initiativet til å gjen
nomføre detaljreguleringer på alle områder av økonomien for
derved å bringe den i "normal" gjenge igjen. Denne økonomiske
politikken ble kalt "stabiliseringslinja" og varte fram til
slutten av 40-åra. Man videreførte det rasjoneringsapparat som
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var bygget opp under krigen for derved å regulere det private
konsumet. Fagbevegelsen sluttet opp om dette og godtok en me
get måteholden lønnsutvikling. Også næringslivet ble regulert:
med hjemmel i den s.k. "Lex Thagaard" hadde Prisdirektoratet
nesten ubegrenset myndighet til pris- og rrutbytte"-kontroll,
til å diktere prisfastsettelsen, gi produksjonsforbud, diktere
produksjonsvolum og rasjonaliseringer, forby produksjonsinnskrenkninger, kontrollere nyetableringer, osv.20 Likeledes
var utenrikshandelen strengt regulert gjennom tollskranker,
importlisenser, osv.
Denne form for direkte planøkonomisk regulering ble regnet som
en foreløpig og tidsbegrenset foranstaltning. Likevel har stabiliseringslinja prinsipiell betydning, både faktisk og ideo
logisk. De prioriteringene som ble gjennomført viser tydelig
til en prinsipiell linje i sosialdemokratiets økonomiske poli
tikk i etterkrigstiden: den prinsipielle begrunnelse for å kon
trollere det private konsumet, lønningene og prisutviklingen
var at man måtte sikre at en så stor andel som mulig av nasjo
nalproduktet gikk til investeringer. Særlig viktig var investeringer i de mest avanserte deler av norsk industri. Et for
sterkt etterspørselspress fra det private konsum ville føre til
en oppblomstring av konsumvareproduserende småindustri, noe man
ikke anså som tjenlig. Bl.a. ble subsidiene bevisst brukt for
å nå et slikt mål: de forskjellige næringene søkte subsidier,
og i 1947 fikk nærings- & nytelsesmiddel-industrien 25,7% av
beløpet de søkte (bunn), mens kjemisk industri fikk 81,7%
(topp).21
(I praksis var imidlertid denne prioriteringen lite
vellykket).
Dette er en generell tendens i etterkrigstiden: den sosial
demokratiske administrasjonen har alltid bekymret seg for den
norske industristrukturen. den har følt seg forpliktet til å
bidra til utviklingen av en differensiert og moderne storindustriell sektor.
(I så måte var de norske "keynesianerne" mer
oppmerksomme på industristrukturens betydning enn hva Keynes
selv var: for Keynes var det relativt likegyldig hva invester
ingene gikk til, mens de norske sosialdemokratene førte en
bevisst industripolitikk.) Næringslivet ville i hovedsak for
bli privat, men den statlige styringen skulle sikre at veksten
kom "samfunnet" som helhet til gode. Dette forhold står så
sentralt at vi kommer inn på det mange ganger i det følgende.
(Det statistiske uttrykket for dette er Norges ekstremt høye
investeringsrate i etterkrigstiden: bare i Japan har den vært
høyere. Det er videre klart at det offentlige har stått for
en stor andel av denne kapitalen.)
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Under stabiliseririgslinja prioriterte man tydelig Norges tradi
sjonelle eksportindustrier: aluminiumsindustri og annen produk
sjon av råstoffer og halvfabrikata. Selv om man hadde stort
behov for trevirke til gjenreisningen i nord, kanaliserte man
likevel en del av råstoffet til celluloseindustrien for å sikre
valutainntekter gjennom eksport av cellulose og papir. Men
søkte også å overvinne valutaknappheten ved å inngå et nært
samarbeid med rederinæringen for å gjenreise handelsflåten:
skipsfarten var en næring som skaffet valutainntekter uten å
(Norge oppnådde nem
belaste den innenlandske arbeidsstyrken.
lig meget raskt full sysselsetting: siden 1946 har problemet
nesten alltid vært stramt arbeidsmarked!) Begrunnelsen for at
disse sikre og tradisjonelle eksportindustriene måtte priori
teres i gjenreisningsepoken var at de ville skaffe nødvendige
valutainntekter, slik at man kunne importere moderne maskineri
og bygge ut en mest mulig selvtilstrekkelig industristruktur.
Man var på denne tiden nemlig engstelig for at stagnasjonen og
proteksjonismen fra mellomkrigstiden skulle gjenta seg.
"Blandingsøkonomien1! innstiftes altså allerede med stabiliserings
linja: den statlige kontrollen skulle økes, men ikke tilside
sette det "private initiativ". Når det gjaldt produksjons- og
eiendomsforhold, så var tingenes "normale gjenge" ikke forskjel
lig fra mellomkrigstiden. Men den statlige kontrollen skulle
altså sikre at det privatøkonomiske systemets effektivitet ble
satt i de velferdsøkonomiske målsetningenes tjeneste. Disse
målsetningene bærer tydelig preg av dunkle erindringer fra
mellomkrigstiden: den viktigste er full sysselsetting, videre
prisstabilitet, vekst og jevn betalingsbalanse. (Tanken om at
staten bevisst måtte ta ansvaret for den økonomiske utviklin
gen slo igjennom i alle vestlige land etter krigen).
Her ligger også stabiliseringslinjas ideologiske brukbarhet i
en innledende fase av etterkrigstidens klassekompromiss. Dens
foreløpige karakter og dens umiddelbare nødvendighet i lys av
gjenreisningsoppgavene gjorde det mulig - under påberopelse av
den nasjonale enhet - å legge en demper på interessekonflikter
og prinsippdebatter.
Klassekompromisset hadde følgende komponenter: på den ene side
de som stemte DNA fram til absolutt flertall: arbeiderklassen
samt store sjikt av småbønder og fiskere. På den annen side:
en svak og relativt oppsplittet nasjonal kapitalistklasse og
det øvrige borgerskapet. De sistnevnte stemte selvsagt ikke
på DNA, men når DNA en gang fikk flertall, så brukte de ikke
sin økonomiske makt til å forsøke å ramme DNAs blandingsøkonomiske prosjekt. Det er ikke her anledning til å gå særlig
detaljert inn på klasseforholdene, men et par grunner til at
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borgerskapet var såpass svakt kan nevnes: selv etter krigen må
Norge regnes som et "semiperifert" land, industrialiseringen
var ensidig knyttet til råvare- og halvfabrikata-produksjon med
basis i naturressurser som vannkraft, skog og fiskeforekomster.
En god del av industrialiseringen 1900-1920 bygget for øvrig på
utenlandsk kapital.22 Det nasjonale borgerskapet knyttet til
disse sektorene var ganske lite. På 20/30-tallet hadde man
krise og like før krigen en viss desentralisering av industri
strukturen og framvekst av en rekke lokalt baserte småbedrifter:
dette ga seg utslag i småborgerlige tendenser.
Stilt overfor et svakt borgerskap viser sosialdemokratiet en
slags forpliktelse overfor den klassisk borgerlige (senere
marxistiske) tanke om at kapitalistisk industrialisering betyr
et "sivilisatorisk framskritt". Bare på basis av dette fram
skritt kunne kapitalismen "styres" over i "demokratisk sosia
lisme". Noen detaljert historisk undersøkelse av borgerlige
holdninger til dette finnes ikke, men det generelle inntrykk
er at når DNA signaliserte en samarbeidslinje, så forholdt de
borgerlige grupperingene seg rolig avventende: privateiendommen
ble således langsomt konsolidert og dette betød på lang sikt en
styrket borgerlig maktstilling.
Selvsagt fantes det politisk-ideologiske kontroverser på dette
felt: næringslivets organisasjoner sørget ofte nok for å ytre
sin bekymring over statsinngrepene (anklagene om "sniksosialisering", osv.). Dessuten synes de borgerlige partiene som blokk
(fram til begynnelsen av 50-tallet) å ha forsvart småindustriog primærnærings-interesser ganske sterkt: de hevdet at DNAs
industripolitikk ensidig begunstiget storindustrien. Høyre
forlot imidlertid en slik linje midt på 50-tallet og har siden
(tross alle ideologiske kontroverser) vært en sikker støtte for
DNAs industripolitikk.
Et annet moment som nok var egnet til å betrygge borgerskapet,
var DNAs gradvise tilslutning til det økonomiske samarbeidet
innen den vesteuropeiske interessesfæren: mottakelsen av Marshallhjelpen (1948) fra USA og tilslutningen til NATO (1949).
Samtidig kunne DNA argumentere overfor sitt eget grunnplan med
at Marshallhjelpen ble mottatt bare av rent praktiske gjenreisningsgrunner. Eksemplet viser hvordan dobbeltheten i gjenreisningsprogrammet ga anledning til å variere tolkningene alt etter
hvem argumentene var siktet inn mot. Denne tonen ble slått an
allerede i "Framtidens Norge", LOs bidrag til debatten om etter
krigstidens Norge, utgitt fra London i 1944. Det het der at
man etter krigen ville "stå overfor en overgangstid hvor kravet
om samhold og samarbeid mellom forskjellige grupper og lag av
folket for å løse gjenreisningens mest umiddelbare oppgaver
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overskygger alt annet og hvor derfor et kompromiss mellom de
forskjellige interessegrupper er nødvendig.”23 På den ene side
finner man her - i sosialdemokratiets argumentasjon overfor
grunnplanet og velgerne - en tilbøyelighet til å nedtone det
foreløpige ved stabiliseringslinja: den strenge reguleringen
er begynnelsen på en sosialistisk planøkonomi. Fellesprogram
met var for de borgerlige et maksimumsprogram, men for sosial
demokratiet et minimumsprogram.24
På den annen side ble det hevdet at økonomiske forhold og eien
domsforhold har mindre betydning så lenge arbeiderklassen har
den politiske makten. Argumentasjonen oppløser skillet mellom
økonomi og politikk. Sosialisme blir da mer et teknisk problem:
et sosialistisk Norge skulle framstå ”på folkestyrets grunn
gjennom de midler som forfatningen og lovene gir oss.2
Det
syntes som at man tenkte seg dette som en demokratiseringspro
sess der det politiske demokratiet gradvis ble utvidet til
"økonomisk demokrati".
For ytterligere å styrke argumentasjonen betoner man gjenreisningsproblemenes prekære karakter: nøden må bekjempes, prin
sippdebatter er det liten tid til. Man understreker den nasjo
nale enhet: striden går ikke lenger mellom uforsonlige klasser,
men mellom "gruppeinteresser".26 Disse forsones etter hvert
som det etableres samarbeidende organer på alle plan: denne
"korporative" utvikling tolkes ofte som et viktig skritt på
veien mot sosialismen. Allerede i eksil-LOs "Framtidens Norge"
het det at man skulle tilstrebe en "syntese mellom planøkonomiske tiltak og samfunnsmessig kontroll på den ene siden og
personlig tiltak og politisk frihet på den andre - en demokra
tisk løsning som kan muliggjøre øket produksjon og levestandard
innenfor et samfunn med mer utviklet politisk og økonomisk de
mokrati enn det vi kjenner i dag." - "Vi må få alle krefter i
det økonomiske liv til å virke sammen på en ganske annen orga
nisk og harmonisk måte enn tidligere".27 Og finansminister
Brofoss understreket overfor Fagkongressen i 1946 "at en må
være klar over at en så lenge en har et samfunn bygget vesent
lig på privat eiendomsrett, må en også bevare motivene til den
økonomiske virksomhet. (...) Jeg anser de saker som nå fore
ligger som den første alvorlige prøve på om vi klarer å se den
store sammenhengen i den økonomiske politikk, og forsøker å av
passe strengene og hjulene i det økonomiske maskineri til hver
andre."28
Dette er nettopp kjernen i "blandingsøkonomien": intensjonen om
å "tilpasse og samordne" alle parters interesser.
Staten er
forpliktet overfor visse grunnleggende velferdsøkonomiske mål
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setninger, og innenfor disse rammer får alle "interessegrupper"
handle i frihet.
Som Brofoss treffende fastslo: "Jeg tror det
er riktig i stedet for å tale om planøkonomi, å tale om en sta
dig planleggende økonomi og om en tilpasningsøkonomi, eller
kanskje først og fremst en samordningsøkonomi".29
Sosialdemokratiet opptrer her i rollen som trollmannens lære
gutt. Frisettelsen av en selvstendig kapitalistisk sektor in
nen de blandingsøkonomiske rammene førte på lang sikt til pro
blemer for den makroøkonomiske "styringen". Paradoksalt: til
tross for at etterkrigstiden i alle vestlige land har vært
statsintervensjonismens tidsalder, så har samtidig det økono
miske systemets selvstendighet og egendynamikk blitt styrket
(ikke minst kapitalens internasjonale sammenfletning blir tet
tere enn noengang). Mens amerikanske keynesianere på toppen
av høykonjunkturen i 60-åra proklamerte at konjunkturbevegel
sene nå var bekjempet, har selv borgerlige økonomer på 70-tallet halvhjertet vært nødt til å innrømme at økonomien beveger
seg i konjunktursykler. Etterkrigskonjunkturen muliggjorde at
den velferdsstatlig orienterte politikken kunne hente ressur
ser fra den økonomiske veksten uten å komme alvorlig på kant
med representantene for den økonomiske makt. Det betyr at den
statlige politikken heller enn å styre den økonomiske utviklin
gen, så å si skummet fløten av den. Men samtidig oppsto det
da et nett av statlige forpliktelser og avhengighetsbånd over
for det private næringslivet. I den økonomiske stagnasjonsperiode vi i dag opplever, synes så styrkeforholdene å være
slik at sosialdemokratiet ensidig er henvist til å underkaste
seg det økonomiske systemets krav.
Det er i så måte mening i påstanden om at sosialdemokratiet har
representert "totalkapitalens interesser", hvis dette forstås
som følger: de kapitalistiske produksjonsforhold er grunnlaget
for en internasjonalt formidlet økonomisk dynamikk. For sosial
demokratiet har den økonomiske veksten vært innbegrepet av det
sivilisatoriske framskritt: Med grunnlag i klassekompromisset
har man ignorert vekstens kapitalistiske form. Den kapitalis
tiske utvikling preges av samspillet mellom en rekke bransjer
og bédrifter: disse kan alle ha sine særinteresser. Det er
således viktig å se at kapitalismen både er et økonomisk system
med en bestemt utviklingsdynamikk: og en ansamlig av spesielle
næringslivsinteresser. Det behøver ikke å eksistere noen en
tydig korrespondanse mellom de to. Sosialdemokratiets begun
stigelse av den økonomiske vekst har da også stadig møtt mot
stand fra kapitalistiske særinteresser.
(Selv Norges Industri
forbund har vanskelig for å artikulere en entydig interesse som
alle medlemmene konsekvent kan gå god for. Dette kan sågar av
sosialdemokratiet igjen brukes som bevis på at en ikke beford
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rer kapitalistiske interesser.) Riktigere er det imidlertid å
si at det er visse enkeltkapitalisters interesser sosialdemo
kratiet ikke støtter opp om. Men det dreier seg her som regel
om de minst leve(konkurranse)-dyktige kapitalene. En slik øko
nomisk politikk understøtter åpenbart de konsentrasjonstenden
sene som er typiske for det kapitalistiske økonomiske systemet.
Sosialdemokratiets økonomiske politikk må altså forstås som en
politikk som understøtter det kapitalistiske systemets objek
tive tendenser. Men samtidig må den forstås som en politikk
som er avhengig av å balansere vedtakene i forhold til de krav
som artikuleres fra fagbevegelsen og andre alliansepartnere.
Sosialdemokratiet tilstreber således en politikk som tilfreds
stiller alle parter i klassekompromisset, noe som er forholds
vis lett i en periode preget av høykonjunktur.
I en slik si
tuasjon har arbeiderklassen styrke bak sine lønns- og reform
krav, og det er også ressurser til å innfri disse. I en lav
konjunktur kommer de grunnleggende konfliktene som den kapita
listiske produksjonsmåten bygger på, klarere til syne. Men
hvordan arbeiderklassen reagerer i en slik situasjon, vil også
være avhengig av politikken og utviklingen i den foregående
høykonjunkturen. Det er således viktig å understreke at også
i høykonjunkturfasen er det flere muligheter når det gjelder
den konkrete utformingen av reformene.
I etterkrigstidens Norge
har reformene vært preget av sosialdemokratiets ønske om å for
sone de forskjellige partenes interesser. I og med at kapita
listiske organisasjonsprinsipper fortsatt ligger til grunn for
økonomien, vil reformer - også slike som springer ut av press
fra arbeiderklassen - alltid søkes tilpasset til næringslivsinteresser. Reformene har aldri vært "nøytrale”, selv om de i
høykonjunkturfasen fikk et skinn av nøytralitet. Det er ut fra
dette perspektivet vi ønsker å se nærmere på den økonomiske
politikken i det sosialdemokratiske Norge.
Det sosialdemokratisk forvaltede statsapparatet inntar en sen
tral plass i dette bildet; etterkrigstidens utvikling preges av
en maktforskyvning i retning av byråkratiet. En av grunnene
til dette er utviklingen av de såkalte "korporative kanaler".
Som vi har sett skulle opprettelsen av korporative organer for
sosialdemokratiet være et middel til å sikre "samarbeid" om
viktige politisk-økonomiske problemer. Generelt kan man si at
allianseforholdene fra mellomkrigstiden fikk spille seg ut på
det korporative plan etter krigen: gjennom forhandlingsordnin
ger (bl.a. i forhold til fiskeriene og jordbruket), diverse
komiteer, utvalg og halvstatlige organer.
Innen dette systemet
finnes representanter fra de forskjelligste "interessegrupper"
i tillegg til byråkratiets representanter, og politikken disku
teres og påvirkes her på et helt annet og mer konkret nivå enn
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hva som er mulig i representative organer.
I den sosialdemokratiske selvforståelse tolkes dette ofte som
et framskritt for samarbeid og planlegging, men reelt sett er
konsekvensene en ytterligere spaltning mellom grunnplan og toppplan i den sosialdemokratiske bevegelse, og en øket tendens til
at parlamentariske kontroverser blir et ideologisk symbolspill
overfor en passivisert velgermasse ("numerisk demokrati"). Når
det gjelder den politikk som faktisk blir ført, er grunnplanets
innflytelse av liten betydning, i så måte er tilknytningen til
statsapparatet og den fagkunnskap som der finnes (også via det
korporative nettet) stadig viktigere for DNA. Partiet blir et
"statsbåret" parti.
Når det gjelder den økonomiske politikken, ble den nye keynesiansk skolerte sosialøkonomiske intelligentsiaen spesielt vik
tig for DNA.
I løpet av 30-åra hadde Frisch reorganisert sosial
økonomi studiet . 3 0 De nye kandidatene som sto fram etter krigen
kjente både den økonomiske rasjonaliteten og det nasjonalbudsjett-systemet som Frisch og medarbeidere gjorde ferdig i løpet
av krigen. Nasjonalbudsjettet er et planøkonomisk dokument med
oversikt over utnyttelsen av nasjonens totale ressurser (som
kom i tillegg til det tradisjonelle statsbudsjettet, som var
et vanlig regnskap over statens inntekter og utgifter).31
Vi kan således si at mens keynesianismen i mellomkrigstiden
var en "politisk intuisjon", så blir den i etterkrigstiden et
"institusjonelt kompleks".
I de deler av statsapparatet som
beskjeftiger seg med økonomisk politikk ble sosialøkonomene
raskt den viktigste yrkesgruppen. I motsetning til juristene som tidligere hadde dominert overalt i statsapparatet - uttryk
ker sosialøkonomene statens beredskap til å gripe inn i mar
kedsforholdene. Virkemidlene i den økonomiske politikken får
dermed en spesialisert og teknisk karakter som ikke kan fanges
inn av det faste lovverket, dessuten må de kunne settes inn
raskt. Den mer detaljerte økonomiske politikken blir derfor
ført ut fra fullmaktslover, noe som også innskrenker mulig
hetene for parlamentarisk kontroll: altså: gir byråkratiet
større selvstendig innflytelse.32 Og samtidig har det vist seg
at sosialøkonomene ofte har vært den økonomiske rasjonalitetens
ivrigste talsmenn (via sin fagkunnskap om de løsninger som er
"optimale" i forhold til den økonomiske veksten).
Det samlende uttrykk for etterkrigstidens sosialdemokratisk
forvaltede klassekompromiss er velferdsstaten. Riktignok står
sosialisme fortsatt i sosialdemokratenes formålsparagrafer, men
definisjonene viser en tiltakende tendens til å flyte ut: "Alle
mennesker skal ha like muligheter til å ta del i utviklingen
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fram mot større velstand og et rikere liv", heter det når so
sialismen omtales i 1949.33 Reelt sett er "sosialismen” er^
stattet med et mer overordnet mål, som er mer nøytralt og pas
sende også for småbrukere, kapitalister og sosialøkonom-byråkrater: "øket levestandard". På landsmøtet i 1949 fremholder
den frittalende Håkon Lie at den avgjørende målsetting er ma
teriell velstand: "det som er grunnleggende for et menneskes
livslykke - arbeid, hvile, mat, bolig, familieliv, utdannelse
og åndsutvikling". Den klarere sosialistiske målsetning om
statsovertakelse av produksjonsmidlene gjøres avhengig av det
te: "Der hvor en overføring av produksjonsmidlene til samfun
nets hender fører til øket samfunnsnyttig produksjon, og der
med legger grunnlaget for en større almen velstand, der vil en
slik overføring være i samsvar med vår målsetning. Men hvor
den ikke fører til øket produksjon og øket velstand, der vil vi
stille oss negativt til den".34
Nettopp den økede levestandard blir DNAs legitimatoriske flagg
skip. De velferdsstatlige reformer blir de statlig formidlede
svar på press fra en rekke kanter. Dette presset kan skrive
seg fra arbeiderklassen, særlig formidlet gjennom fagbevegel
sen: en rekke velferdsstatlige reformer kan betraktes som "kom-*
pensasjon" for manglende eller forsinket oppfølging av tradi
sjonelle krav (jfr. bankdemokratiseringen, arbeidsmiljøloven).
Delvis oppstår det også et press fra de sosiale problemer som
skapes av veksten (jfr. utbyggingen av trygdeordninger, sosialog helsestell, osv.). Også andre parter i klassekompromisset
må få sine krav "bearbeidet" av statsapparatet, også her kan
velferdsstatlige reformer bli resultatet. Visse reformer har
dessuten klart hatt utgangspunkt i partiledelsens ønske om å
trekke fram visse tradisjonelle kampsaker for å sikre velgeroppslutningen.
Man kan si at klassekampen herved "kanaliseres" gjennom stats
apparatet. Det er grunn til å understreke at det har vært stor
oppslutning om dette i etterkrigstiden. Men nettopp dette har
ført til en klar passivisering av grunnplanet i arbeiderbeve
gelsen: en undertone i DNAs argumentasjon, særlig under gjenreisningsfasen, var at for sterkt selvstendig lokalt initiativ
kunne skade samarbeidet: kampkravene burde derfor kanaliseres
gjennom organisasjonen til regjeringen, og regjeringen burde få
den "tid den trengte" til å få kravene innfridd ad parlamenta
risk vei. Regjeringen måtte selv få bestemme takten i og karak
teren av demokratiseringen - et overordnet mål var å få kravene
igjennom uten for mange splittende interessekonflikter. Denne
formidlingen gjennom statsapparatet åpner for at byråkratiet
under behandlingen av reformforslagene tillemper dem så de har
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monerer med alle interesser i klassekompromisset ("seleksjons"-,
"beklipnings"- og "avskallings"-prosesser under lovutformin
gen).35 Dette gir grunnlag for noen mer konkrete konklusjoner
om de reformer som ble oppnådd. Det er nettopp de "dobbelttydige reformene" som står sentralt. Et eksempel er utbygg
ingen av utdannelsesvesenet: dette skulle være et middel til å
gi alle like muligheter (tradisjonelt krav i sosialdemokratisk
utjevningspolitikk), men samtidig var utbyggingen og undervis
nings reformene av stor betydning for å bedre kvalifikasjonene
hos nye kull av arbeidskraft. Likeledes: sosial- og helsevesen
burde være fritt for alle, men i en tid med økende yrkesskader
og en rekke psykiske lidelser med tilknytning til det moderne
samfunnet, var det også lempelig for næringslivet at denne
sektoren ble utbygget av staten.
Den velferdsstatlige utviklingen er utvilsomt i mange henseende
et viktig framskritt. På den annen side skjer økningen av den
"materielle velstand" innenfor det kapitalistiske "konsumsam
funn": en del av de goder som er sentrale i vår tids materielle
velstand virker lammende på selvstendig, lokalt initiativ og
aktivitet. Dette er et typisk trekk ved den moderne fritids-,
massekommunikasjons- og kulturindustri. De behovene DNAs kompromisspolitikk best har kunnet innfri er nettopp de avpoliti
serte og privatiserte behovene.
De typisk velferdsstatlige reformene som har forbedret den ma
terielle levestandard, kan klassifiseres som reformer knyttet
til arbeidskraftens reproduksjon. Denne reproduksjon skjer i
fritiden, i husholdningens private sfære. Mens arbeiderbeveg
elsen i begynnelsen av dette århundret kjempet fram det poli
tiske demokrati: stemnerett for.alle, så kjempet den altså midt
i århundret fram et slags "sosialt demokrati". Men det fins
en tredje type reformer som også har stått på arbeiderbevegel
sens program: reformer knyttet til økonomisk demokratisering.
Slike reformer griper direkte inn i produksjonssfæren og der
for blir de adskillig mer problematiske å gjennomføre så lenge
politikken bygger på et klassekompromiss. Sosialdemokratenes
"blandingsøkonomiske" program har nemlig alltid bestått i å
anerkjenne næringslivet som en privat og selvstendig sektor.
Innen denne sektor har bedriftene sin økonomiske makt og man
må derfor forvente at reformer innenfor fabrikkmurene vil ha
mindre sjanse til å få reell virkning enn reformer som bare
angår arbeidskraftens reproduksjon utenfor fabrikkmurene. Den
ne hypotesen synes å slå til når man ser på norsk etterkrigs
historie: produksjonsutvalgenes skjebne er det første ledd i
rekken av eksempler på at reformer som søker å gripe inn i pro
duksjonssfæren alltid er de som går tregest. Det ser ut til at
økonomiens kapitalistiske organisasjonsprinsipper setter gren
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ser for hvor langt sosialdemokratiet kan komme på veien fra det
"sosiale” til det "økonomiske demokratiet".
Videre kan man skille ut reformer i forhold til de forskjellige
næringene. Siden DNAs hovedprinsipp har vært å prioritere
storindustriell vekst, må man forvente at primærnæringene vil
være utsatt: i perioder med stramt arbeidsmarked utgjør disse
næringene et betydelig arbeidskrafts-reservoar. Det viser seg
da også at visse reformer her går spesielt tregt og at de fleste
reformer som kommer leder i rasjonaliserende retning* Det beste
eksemplet er utvilsomt programposten om inntektsutjamning for
jordbruket, som konsekvens av forsøket på å føre mellomkrigs
tidens klassekompromiss med bøndene videre i etterkrigstiden.
I og med at lønnsforskjellene virker som en stimulans til å få
arbeidskraft til å forlate primærnæringene, så vil slik inntekts
utjamning være et hinder for vekstprioriteringen. På de 30
årene fram til 70-tallet var det aldri tale om å innfri denne
programposten: inntektsforskjellene ble ikke utjevnet. Dette
var en konstant kilde til gnisninger mellom jordbruksorganisa
sjonene og sosialdemokratiet. Et liknende eksempel er spørs
målet om trålerkonsesjoner i forhold til fiskerne.
DNA har alltid gått inn for å stimulere (det kapitalistiske)
"framskrittet".
I hvilken grad dette lykkes vil imidlertid
være avhengig av styrkeforholdene mellom klassene. I dette
perspektiv skal vi senere analysere det knippe av reformer (i
1974 ble inntektsopptrapping for jordbruket vedtatt, senere ble
arbeidervernlovgivningen skjerpet, osv.) som så dagens lys etter
ja-sidens nederlag i EF-avstemningen i 1972. Før vi kommer til
dette, skal vi imidlertid se mer detaljert på de enkelte sider
ved den økonomiske politikken fram til 70-åra.
ØKONOMISK POLITIKK I

ETTERKRIGSTIDEN

INDUSTRIPOLITIKK
Det er allerede nevnt at industripolitikken etter krigen preges
av DNAs ønske om å stimulere den økonomiske veksten. Siden
norsk industristruktur på slutten av 40-tallet ennå var ganske
ensidig, ble tradisjonelle storindustrier som fiskerier (hval
fangst og industrielt fiske), cellulose, elektrometallurgisk
og elektrokjemisk industri prioritert. Et spektrum av tiltak
ble brukt: direkte subsidier, skattelette, mengdereguleringer,
og senere: dispensasjonsregler, avskrivningsregler, samt andre
mer indirekte virkemidler. Disse virkemidlene skulle styrke de
levedyktige delene av industrien.
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Men den omfattende statlige industrireisningen som hadde stått
på programmet i mellomkrigstiden ble det ikke noe av. En viss
statlig industrireisning ble riktignok iverksatt, og dette ble
hyppig nevnt som et bevis på at utviklingen gikk i planøkonomisk retning. Men nærmere historiske undersøkelser viser at
den blandingsøkonomiske maktfordeling aldri ble brutt.36 I den
grad staten bygget ut industri var det oftest i tillegg til,
ikke som alternativ til det privatøkonomiske engasjement. (Des
suten bygget den selvfølgelig ut infrastruktur som er en forut
setning for industriell virksomhet). Man la vekt på nasjonale
og strategiske hensyn og finansierte prosjekter som enten had
de for dårlige lønnsomhetsperspektiver for privat drift (bl.a.
fiskeriindustri og gruvedrift) eller krevde for store investeringer. Et eksempel er det største statlige prosjektet like
etter krigen: Jernverket i Mo i Rana. Dette gikk tilbake på
planer fra før krigen, og begrunnelsen for å realisere disse
var særlig strategiske hensyn og selvforsyningshensyn (viktig
heten av tilgang på jern og stål i et moderne industrialisert
samfunn - koblet med frykten for gjentakelse av 30-åras pro
teksjonisme). Det var bare staten som kunne mobilisere den
nødvendige kapital (250 millioner, som ble til 550 før verket
sto ferdig i 1955). Det var full parlamentarisk samstemmighet
om både statlig engasjement og eie.
Videre måtte staten foreta seg noe med en del (halvferdige) an
legg og eierandeler som var fratatt tyskerne etter krigen. Det
viktigste eksemplet på dette var Årdal Verk, et aluminiumsverk
som var delvis ferdig utbygget (inklusive kraftanlegg).
I lik
het med Jernverket ble denne bedriften gjort til en s.k. "hjør
nesteinsbedrift": ikke bare skulle disse vise at staten var
innstillt på å skaffe lokalsamfunnene andel i veksten, de skul
le i tillegg være en slags "mønsterbedrift" med hensyn på øko
nomisk demokrati. Men da verket kom i gang - som første stats
bedrift i 1948 - ble de forretningsmessige prinsippene helt do
minerende, forskjellen til private bedrifter var minimal.37 De
borgerlige partiene angrep DNA i denne saken: delvis hevdet de
at aluminium hadde en usikker framtid på verdensmarkedet (noe
som senere viste seg åpenbart galt), delvis gikk de til angrep
på statsdrift generelt. Årdal er altså et eksempel på at sta
ten overtok en bedrift som kunne vært attraktiv for privat
drift. Men dette var ikke starten på noen ny tendens: mange
av de andre overtatte tyske eierandelene og prosjektene ble
solgt, staten beholdt bare minoritetsandeler i kontrolløyemed,
Det viktigste unntaket fra denne tendensen til "privatisering"
var Norsk Hydro, hvis størrelse og betydning gjorde at bedrif
ten ble ansett som et nasjonalt ansvar (men det var først under
den borgerlige Borten-regjeringen 1965-71 at staten overtok ak
sjemajoriteten) .
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Etter den hektiske gjenreisningsperioden var det ikke før 1961
at det igjen ble tale om nye statsbedrifter: da ble Koksverket,
Ammoniakk-fabrikken og Rana gruver - alle i Rana - opprettet.
Heller ikke dette var starten på noen ny industrireisningsoffensiv. Koksverket var nødvendig for å opprettholde gruvedrif
ten på Svalbard og dette var på sin side strategisk viktig.
Neste statsbedrift var Statoil i 1972, som på mange måter inn
leder en ny epoke. Her trer staten inn i en sektor som kommer
til å bli svært dominerende i norsk økonomi, og der ingen pri
vate kapitalressurser strekker til. Først dette innevarsler
et nytt stadium i kapitalismens utvikling i Norge: det er kan
skje først her det blir mulig å påstå at blandingsøkonomien er
på vei til å bli statskapitalistisk.
I den industripolitiske debatt sto DNA ikke for noen entydig
statsdriftspolitikk (en rekke bedrifter ble overlatt til pri
vate) og de borgerlige partiene heller ikke entydig for noen
privatiseringspolitikk (de var enige i en del statsovertakelser). Bare i den mer ideologiske symbolske kontrovers (i Stor
tinget) mellom partene var dette avgjørende skillelinjer. Gene
relt var DNAs industripolitikk slett ingen aggressiv sosialiseringspolitikk, men helt i tråd med den blandingsøkonomiske
pluralisme.38
DE KORPORATIVE ORGANENE OG FAGBEVEGELSEN
De korporative planleggingsorganene - produksjonsutvalg på be
driftsnivå og bransjeråd på sektornivå - ble ofte trukket fram
som bevis på den økende samfunnsmessige kontroll med bedrifts
livet. Sosialdemokratene hadde sågar fått programfestet orga
nene i Fellesprogrammet, som riktignok ikke sa noe om sosiali
sering, men det er tydelig at sosialdemokratiet overfor sitt
eget grunnplan la vekt på at slike organer skulle bli åpninger
for uøkonomisk demokrati'1. En hendelse fra juni 1946 er beteg
nende for DNAs balansegang: Aftenposten kunne slå det opp som
en lekkasje fra et lukket DNA-møte at sosialdemokratene anså
produksjonsutvalgene som ledd i en sosialiseringsstrategi. Også
i Prinsipprogrammet i 1949 het det at disse organene "peker
fram mot en ny tid".39
Systemet skulle koordineres av "Det økonomiske samordningsråd"
(DØS), som ville gjøre det mulig å skaffe en "samlet oversikt
over og en enhetlig ledelse av næringslivet".40 Organene skul
le være "demokratisk korporative", altså bestå av representanter
for alle de involverte interesser: i produksjonsutvalgene både
arbeidere, funksjonærer og bedriftsledelse, i bransjerådene
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skulle også staten være representert.
I tillegg foreslo man
et par rene ekspertorganer. Det ble ikke gitt regler for hvor
dan organene skulle virke sammen. De tre har da også hver sin
vekst- og forfallshistorie.41
DØS, som besto av representanter fra næringslivet, de sentrale
organisasjonene og staten, fungerte på et vis så lenge det kun
ne inkarnere den nasjonale samlingsånden etter krigen: man de
batterte nasjonalbudsjettene og stabiliseringspolitikken. Men
så snart den politiske.: samstemmigheten løste seg opp, kom det
til konfrontasjoner. DØS mistet gradvis sin betydning, nærings
livsorganisasjonene trakk sine representanter i 1952, og rådet
ble oppløst i 1954. Det ble aldri til noe selvstendig hand
lende organ, men var avhengig av stabene i de forskjellige or
ganisasjoner og departementer. Etter at det ble oppløst, viste
det seg at de korporative forbindelsene i økende grad fant sted
under de enkelte departementer. På 60-tallet opprettet man et
liknende, men mer uformelt organ, regjeringens kontaktutvalg.
I 1947/48 var det opprettet 10 bransjeråd. Opplegget var fra
første stund problematisk: Norges Industriforbund (som ikke
var forpliktet av de borgerlige partienes tilslutning til Fel
lesprogrammet) nektet å la seg integrere i et slikt "planøko
nomi sk" apparat. Rådene måtte derfor tvinges gjennom ved lov,
etter mislykkede forsøk på å få istand en frivillig avtale.
Næringslivets samarbeidsvilje var neppe særlig stor, og rådene
fikk derfor ganske ukontroversielle oppgaver: de skulle regu
lere bransjestrukturen med tanke på maksimal samfunnsøkonomisk
effektivitet, organisere samarbeids-, strukturrasjonaliseringsog effektiviseringstiltak, sikre utbredelse av forskningsresul
tater, osv. De fikk også visse oppgaver i forbindelse med den
direkte reguleringen og nasjonalbudsjetteringen, men sank etter
hvert hen til å bli rene konsulentorganer for industrideparte
mentet.
I 1961 ble loven om brans jeråd revurdert så den ble mer
i tråd med de virkelige forholdene: typisk nok lå den ny loven
nær det Høyre hadde foreslått i 1947!
I motsetning til bransjeutvalgene ble produksjonsutvalgene i
1945 opprettet med tilslutning fra alle parter. Men for å opp
nå dette måtte sosialdemokratiet i utgangspunktet gi avkall på
planene om å gi utvalgene bestemmende myndigheter. De fikk
bare rent rådgivende status. Bedriftsledelsens informasjons
plikt til utvalgene ble begrenset til tekniske og økonomiske
spørsmål. Det koordinerende landsutvalget for produksjonsutvalg fikk ikke status som ankeinstans. Historiske studier av
vedtakene i forbindelse med LOs og NAFs tilslutning til avtalen
om produksjonsutvalg, viser at sosialdemokratene fikk dette ut-
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vannede programmet igjennom ved hjelp av temmelig graverende
organisasjonspraksis. Opposisjonen ble utmanøvrert, og i runde
ordelag fra ansvarlige kadre ble grunnplanets representanter
forsikret om at produksjonsutvalgene ville få sentral betyd
ning i planøkonomien. NAFs protokoller viser at man aktet å
forholde seg avventende passivt til saken slik at institusjo
nen ble gjort "betydningsløs og interesseløs",42 Konklusjonen
må bli at dette er et godt eksempel på kanalisering av refor
mer i klassekompromissets navn. I samarbeidets og ansvarlighetens navn kneblet man i realiteten grunnplansaktiviteten.
For den sosialdemokratiske eliten telte hensynet til et knirke
fritt samarbeid med det frie næringslivet sterkere enn mulig
hetene for å gjennomføre en reell arbeiderkontroll. På en dis
kret måte hadde borgerskapet vist at dets maktbastioner ikke
var rokket: resultatet var en utvanning av disse reformene som
nettopp angikk forhold innenfor kapitalens eget domene (produk
sjonsprosessen) .
LO-ledelsen på sin side oppviste en adskillig mer betingelses
løs samarbeidsvilje. Man fant så å si fram til det felt der
næringslivet hadde minst imot å samarbeide. Dette gjaldt opp
følgingen av DNA-regjeringens viktigste målsetting: å stimu
lere veksten i en situasjon med stramt arbeidsmarked. Produksjonsutvalgenes hovedoppgave ble derfor å bidra til samarbeid
om produktivitetsøkningsoppgaver! Det som opprinnelig var et
program for "sosialisering" eller i det minste "demokratiser
ing", slo således nesten over i sin motsetning: produksjons
utvalgene ble frivillige ledd i rasjonaliserings- og effektiviseringsvirksomheten, organer for skjerpet teknisk kontroll i
arbeidsprosessen, ikke for øket arbeiderkontroll i bedriftene.
NAF var tydeligvis godt fornøyd med et slikt samarbeid: fra om
kring 1950 endrer de holdningen og oppfordrer i kor med LO til
aktivisering av produksjonsutvalgene. Man fastslår i 1950 at
fornyelsen av avtalen skjer "ut fra ønsket om å fremme trivsel
og arbeidsglede gjennom samarbeid og samhørighet i bedriftene
og å nyttiggjøre de ansattes erfaringer og innsikt til å øke
effektiviteten, nedsette produksjonsomkostningene og bedre bedriftenes konkurranseevne til beste for bedriften, de ansatte
og samfunnet som helhet".43
LO-ledelsen oppfordret altså lojalt til oppfølging av stabiliseringslinja. Allerede i 1947 ble LO og NAF enige om retnings
linjer for tidsstudier i industrien. I 1950 opprettet man "Ar
beiderbevegelsens komite for produksjonsøkning", som drev pro
dukt ivi tet skamp an j er, ansporet til deltakelse i produksjonsut
valgene, osv. - Gjennom Statens Teknologiske Institutt inngikk
LO i 1950 en avtale om at også tillitsmenn skulle få være med
på såkalt "Training within industry" (TWI)-kurs, som tidligere
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var importert fra USA for norske bedriftsledere. Det dreide
seg om ren rasjonaliseringsopplæring: et program for å effek
tivisere arbeidsinnsatsen via samarbeid i bedriftene.44

Det finnes en rekke eksempler som befester inntrykket av grunnfast "ansvarlighet” innen den norske fagbevegelsen på denne
tiden. Men det spørs hvor dypt denne selvdisiplineringen stakk
på grunnplanet: organisasjonsfolk i arbeiderbevegelsen klaget
over at arbeidet i produksjonsutvalgene gikk relativt tregt.
Motstanden tok kanskje form av apati.
På slutten av 40-tallet slo også den kalde krigens holdninger
inn i norsk fagbevegelse.
Slagordet til støtte for stabiliseringslinja var: "Fra klassesolidaritet til samfunnssolidari
tet": det parlamentariske flertallet var garantien for at sam
funnsforandringen nå var en kontrollert, skrittvis og legal
prosess.
Samarbeidsånden ble effektivt hamret inn: de som ikke
ville "utlevere seg selv til samfunnet med alle sine evner og
krefter" var "asosiale". Slike angrep ble rettet mot NKP når
partiet sto fram og antydet at arbeiderklassen kanskje hadde
andre interesser. Tradisjonelle kampsaker som lønnskrav og
forslag om kortere arbeidstid i 1947/48 ble av DNA stemplet som
uttrykk for unasjonale hensikter. Dermed kunne DNA støtte yt
terligere opp under tilnærmingen til det vestlige samarbeidet
(Marshallhjelpen 1948, NATO-medlemskapet 1949). Mens NKP ble
stemplet som "splittelsens apostler", kunne en ledende DNAveteran som Tranmæl karakterisere Marshallhjelpen som en hjel
pende hånd fra "de fremskrittsvennlige krefter i Amerika, ar
beiderklassen, våre kamerater der borte".45 "
De særegne forhold under gjenreisningsepoken gjorde det altså
mulig for sosialdemokratiet å styrke disiplineringen av arbei
derklassen: reformkrav ble absorbert av statsapparatet. Det
er imidlertid vanskelig å finne kilder om hvordan grunnplanet
virkelig reagerte på dette, og samfunnsforskere har hittil ikke
interessert seg særlig for det. Det samme gjelder spørsmålet
om grunnplanets holdning i den viktigste politisk-økonomiske
debatten på 50-tallet: kontroversene om videreføringen av direktereguleringene. Saken illustrerer hvordan fagbevegelsens tra
disjonelle planøkonomiske programpunkter ble latt i stikken:

I direktereguleringenes glansdager ble det opprettet en komite
(Sjaastad-komitéen) for utredning av pris- og rasjonerings-lovgivningen. I 1952 - da en god del av reguleringene allerede
var nedbygget - la komiteen fram et forslag til en permanent
rasjoneringslov som innebar en videreføring av de direkte regu
leringene. Den egentlige hjerne bak forslaget skal ha vært
venstremann og prisdirektør Thagaard. Men forslaget kan også
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sees som et uttrykk for at visse sjikt innen fagbevegelsen øn
sket å føre den direkte planøkonomien videre. Forslaget førte
til en massiv motkampanje fra næringslivets og dets organisa
sjoners (bl.a. Libertas) side: man satte igang "Næringslivets
opplysningsutvalg" og gjennomførte underskriftskampanje. Men
en rekke andre organisasjoner viste også skepsis. Dette gjaldt
sågar LO-ledelsen, som på den tiden var lite positive overfor
framstøt som kunne skade samarbeidet med arbeidsgiverne.
DNA gjorde her en klar retrett: forslaget ble ikke tatt til
følge. Bare et modifisert forslag til prislov gikk gjennom.
Ifølge historikerne var også DNAs engstelse for å skade velgeroppslutningen foran stortingsvalget i 1953 av betydning. Vik
tigere var det kanskje at lovforslaget ikke lenger stemte med
terrenget: regjeringen hadde allerede merket seg anvendelig
heten av indirekte tiltak og betydningen av direkte pris- og
mengderegulering ble etter hvert minimal.46 Vi finner altså
igjen en viss bekreftelse på antydningen om at reformer innen
for kapitalens sfære støter på spesielle vanskeligheter. Det
var således mulig for den private kapitalen å befeste sin makt
gjennom gjenreisningsperioden.
I den senere tid er det kommet flere omfattende lover som like
ledes søker å gripe inn på kapitalens domene. Vi skal ikke gå
like grundig inn på disse; det dreier seg særlig om endringen
av aksjeloven slik at de ansatte får 1/3 av representantene i
styre eller bedriftsforsamling (vedtatt 1972) , og om den nye
arbeidsmiljøloven, som er en oppsamling av alle bestemmelser om
arbeidervern (1977). Siden lovene er såpass nye, er det ennå
sparsomt med undersøkelser av hvordan de i vealiteten virker.
Den generelle strategien fra næringslivssiden (bortsett fra de
obligatoriske mishagsytringer) når det gjelder denne type lov
forslag, synes å være en slags tilbakeholden maktdemonstrasjon.
Man vet hvor stor vekt sosialdemokratiet legger på å ha et åpent
samarbeidsforhold, og vet at det skjer mye med reformforslagene
før byråkratiet og de korporative organene lager lovforslag av
dem.
På arbeiderbevegelsens side kan man skille mellom tre instanser:
grunnplanet, LO-ledelsen og DNA-ledelsen. Det er som nevnt
vanskelig å si så mye om hvordan grunnplanet har presset for å
få arbeidervern-lover og representasjonsbestemmelser forbedret.
Generelt preges 50-åra av et nesten lammet grunnplan: hele
fagapparatet synes ensidig innstilt på å begunstige produkti
vitetsøkninger. På begynnelsen av 60-tallet kommer imidlertid
spørsmålet om "industrielt demokrati" og "meningsfullt arbeid"
på tapetet i sterkere grad enn tidligere: dette kan ha sammen
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heng med at 50-åras rasjonaliseringspress og tidsstudier etter
hvert tvinger fram en økende oppmerksomhet om fysiske og psyko
sosiale skadevirkninger av industriarbeidet» På dette stadium
blandes også en ny gruppe samfunnsforskere inn: LO og NAF går
sammen om et "samarbeidsprosjekt" som undersøker "psykologiske
jobbkrav", "selvbærende læreprosesser" og "delautonome grupper"
i industrien. Prosjektet har nettopp interesse for begge parter:
LO-kadre gikk på den tiden sterkt inn for å "humanisere" og
"demokratisere" de mer personlige relasjoner mellom ledelse og
ansatte (av mange ble dette ansett som selve definisjonen på
industrielt demokrati).
Samtidig hadde nok arbeidsgiver-siden
baktanker om at produksjon i delautonome grupper kunne øke pro
duktiviteten, tatt i betraktning at den nye teknologien ble
stadig mer komplisert. Men forskningsprosjektene brakte ikke
så mye praktisk kunnskap for noen av partene: for ettertiden
er det vel egentlig mest samfunnsfags-studerende som vil bli
plaget med de ofte langdryge rapportene.
Som en grov konklusjon kan man si at LO-ledelsen var svært inn-r
stilt på å holde et godt samarbeidsforhold til arbeidsgiver
siden. På 50-tallet reagerte den negativt på forslagene om å
utvide det "økonomiske demokrati" gjennom l/3s styrerepresenta
sjon. Argumentasjonen var tvetydig: det ble hevdet at dette
ville skade samarbeidsforholdet til arbeidsgiverne47, men sam
tidig brukte man det mer radikalistiske argumentet om at arbei
derne ikke burde bli gisler for bedriftsledelsens disposisjoner.
Senere har LO-ledelsen imidlertid nærmet seg DNA i slike spørs
mål.
DNA viser en klar tilknytning til den "politiske konjunktursyklus": eksempelvis er det liten tvil om at gjenopplivningen
av et radikalt alternativ på venstrefløyen (SF i 1961) var en
av årsakene til at man i 1961 på nytt blåste liv i de gamle
tankene om økonomisk demokrati ved å nedsette det s.k. Aspengren-utvalget. Da DNA under Kings Bay-krisen kom i opposisjon
mot etterkrigstidens første borgerlige regjering (1963), ble
arbeidet i Aspengren-utvalget forsert fordi DNA ønsket å bruke
forslagene om økonomisk demokrati til å markere en radikal opposisjonsprofil.48 Disse sakene ble også hyppige merkesaker
under DNAs opposisjonsfase mellom 1966 og 1971, Likeledes kan
man peke på hvordan endringen av aksjeloven og arbeidsmiljø
loven kommer etter EF-nederlaget i 1972: i en fase der det var
meget vesentlig for sosialdemokratiet å gjenvinne respekten hos
store velgermasser. Ser man igjen på LO-ledelsen, så har de
nylig gitt hint om at det kan bli aktuelt å gå inn for arbeiderflertall i bedriftenes styrer: dette utspillet har utvilsomt
karakter av botsøvelse etter det oppsiktsvekkende knappe fler
tallet for tariffoppgjøret i 1980.
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Mange av lovene i forbindelse med arbeidervern inneholder utvil
somt viktige framskritt. Likevel er det viktig å være oppmerk
som på at den form disse lovene har fått ikke er den eneste
mulige. Arbeidervernets innhold er entydig: man ønsker å bedre
arbeidsforhold og arbeidsmiljø. Men dette skal skje gjennom
lover som stiller krav om hvordan arbeidsforholdene skal være
ved en bedrift. Arbeiderne kan ikke reise egne lokale krav om
arbeidsmiljøforhold: bare forhold omtalt i loven kan påklages.
Arbeidsgiveren har ansvar overfor det offentlige: arbeiderne
kan ikke saksøke bedriftsledelsen, men må gå via det statlige
arbeidstilsynet med sine klager. Den nye arbeidsmiljøloven gir
riktignok verneombud og miljøutvalg begrenset anledning til å
gripe inn overfor helsefarlige arbeidsforhold, men arbeidsgi
veren kan anke avgjørelsen til arbeidstilsynet. Således blir
det staten som både stiller og tolker arbeidsmiljøkravene og
som har hovedansvaret for tilsyn med dem 49 Det er nettopp et
typisk uttrykk for det sosialdemokratisk forvaltede klassekompromiss at reformene har staten som en sikkerhetsventil: ar
beidsmil jøsaker er ikke en direkte kampsak mellom de to partene
på det lokale plan. Nettopp den lokale konflikten - i alle sine
varianter - er det avgjørende for kapitalistene å unngå. So
sialdemokratiet stiller opp kompromisset: kanalisering via
staten.
POLITIKKEN OVERFOR PRIMÆRNÆRINGENE
Distriktene, eller "periferien", har alltid spillt en spesiell
rolle i norsk samfunnsliv. Utenom visse sentrale strøk er Nor
ge et spredt befolket land og forholdene i norsk jordbruk uhyre
småskårne sammenliknet med andre vestlige land. Men jordbruket
har samtidig vært det viktigste grunnlag for bosettingen i dist
riktene. I Nord-Norge kommer fiskerinæringen i tillegg. I sør
var sildefisket relativt industrialisert i løpet av mellomkrigs
tiden, men i nord ble torskefisket også etter krigen drevet fra
småbåter (sjarker) og ofte i tilknytning til jordbruksdrift
utenom fisket.
I 30-åra var fiskere og småbønder viktige alliansepartnere for
sosialdemokratene. Allianseforholdet eksisterer også i etter
krigstiden, men blir etter hvert svært anstrengt. Kompromisset
mellom borgerskapet og arbeiderklassen har så å si hatt "his
torien" (eller kapitalakkumulasjonen) i ryggen, det bygget på
høykonjunkturen og velferdsstaten, Men veksten krever på sin
side en stadig avgang av arbeidskraft fra primærnæringene over
til de mer "produktive" arbeidsplassene i industri og tertiærnæringer (forutsatt stramt arbeidsmarked, som Norge har hatt i
mesteparten av etterkrigstiden). Sosialdemokratenes hovedlinje
har nettopp vært å begunstige veksten, samtidig har det vært
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viktig for partiet å vedlikeholde oppslutningen fra bestemte
sjikt med tilknytning til primærnæringene.
Kontakten har særlig gått gjennom Norges Bondelag, Norges Bondeog Småbrukarlag og Norges Fiskarlag. Vi har allerede nevnt hi
storien om inntektsutjamningsmålsetningen. Forhandlingene om
inntektsoppgjør og priser for jordbruket har vært et konstant
stridstema opp gjennom etterkrigstiden: jordbruksinntektene har
vokst i takt med industriarbeiderinntektene, men den opprinne
lige forskjellen er ikke blitt utjevnet.
Sosialdemokratiet har
hanglet gjennom disse forhandlingene: delvis har regjeringen
påberopt seg andre overordnede hensyn (jordbruksprisene kunne
ikke stige tilstrekkelig til å sikre inntektsutjamning, da det
te ville stimulere inflasjonære tendenser), delvis har den
støttet seg på motsetningene mellom Norges Bondelag (knyttet
til storbønder og til det borgerlige Senterpartiet) og Småbrukarlaget (knyttet til de mindre brukene og DNA).
Inntektsoppgjøret er imidlertid bare en del av bildet; en over
sikt over resultatene av sosialdemokratiets politikk viser
hvordan primærnæringsorganisasjonenes krav ganske systematisk
er blitt trenert og kanalisert i retning av tilpasning til
vekstmålsetningene.50 Det er åpenbart at primærnæringenes or
ganisasjoner ikke har hatt mulighet til å sette noe»-særlig bak
kravene sine. Når den privatøkonomiske sektor først hadde fått
anledning til å utvikle seg fritt, så var det selvsagt vanske
lig å bekjempe tendensene til konsentrasjon av kapital. Under
norske geografiske forhold måtte dette føre til en ganske sterk
uttynning av distriktsbosettingen. DNAs økonomiske politikk
er ikke årsak til denne utviklingen, men DNA har forsterket
tendensen. - Vi skal her i all korthet bare nevne noen detal
jer i dette bildet.
(Vi opererer her med et svært forenklet
interessebegrep (knyttet til de krav primærnærings-organisasjonene har stått for) og går ikke inn på spørsmålet om interesseforskjeller mellom forskjellige sjikt i primærnæringene.
Det siste har for øvrig vært et heftig stridstema på norsk
venstreside, særlig etter EF-avstemningen.)
Strukturendring, og rasjonalisering har vært gjennomgående slag
ord i DNAs jordbrukspolitikk. Gang på gang har man påpekt at
Norge hadde altfor mange og for små bruk. Det er derfor mye å
hente på stordriftsfordeler, bruksstørrelsen bør økes. Bl.a.
ble samvirketiltak anbefalt, men dette ble aldri noen særlig
suksess. Videre måtte jordbruket mekaniseres og rasjonaliseres.
For å oppnå disse målsettingene bygget man forskjellige selek
tive mekanismer inn i støtte- og subsidieordningene, slik at
disse begunstiget produktivitets- og produksjonsøkning.
Sys
temet ble utbygd gradvis av hensyn til samarbeidet med organi
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sasjonene. Mens støtteordningene i mellomkrigstiden hadde vært
mer produksjonsuavhengige, ble nå flere tilskudd gjort produk
sjons avhengige: de som produserte mest, fikk mest tilskudd.
Resultatet var produktivitetsøkning. Mekaniseringen (60 000
traktorer i 1960 mot 3000 i 1940) er en av årsakene til dette.
Dessuten ble gjødslingen forbedret, og man økte bruken av kraft
for (hvorav halvparten måtte importeres).
I 1950 oppnådde man
igjen full dekning av husdyrprodukter til konsum (kjøtt, melk,
egg), og la da vekt på å stimulere til mer korndyrking: men på
tross av den sterke produktivitetsøkningen fikk man ikke ned
importandelen av kraftfor. Videre ble spesialisert produksjon
begunstiget, og meierisystemet ble sentralisert. Jordbruket
ble således definitivt trukket ut av førkapitalistiske former
for allsidig produksjon til eget bruk. Opp gjennom 50-tallet
oppnådde man en klar nedgang i brukstallet når det gjaldt små
bruk, men lyktes ikke særlig i å få flere større bruk. Det av
gjørende for DNA var imidlertid at arealnedgangen og befolk
ningsnedgangen klart ble kompensert av produktivitetsøkningen:
produksjonsvolumet økte. Først på 70-tallet kan man spore en
viss usikkerhet i planleggernes holdning til denne utviklingen:
i og med stigende internasjonal inflasjon øker faren for prisøkninger på Norges viktigste import-artikler til jordbruket:
kraftf&r og matkorn. Hvis inflasjonen blir for sterk, vil det
lønne seg å dempe på arealnedgangen og øke den innenlandske
produksjon igjen.51
Bruksnedleggelser og befolkningsnedgang ble fort tallenes klare
tale om distriktene: DNA framholdt imidlertid at det skulle
skapes nye industriarbeidsplasser i distriktene. Men også dette
innebar sentralisering. Først kom tanken om "hjørnesteinsbedrifter" av typen Årdal Verk og Jernverket. Disse hadde imid
lertid den svakhet at de gjorde lokalsamfunnet avhengig av et
meget ensidig næringsgrunnlag. Derfor gikk man senere over til
å tale om "vekstsentra" og la opp en del tiltak i den forbind
else. Dette var også en dobbeltsidig reform: de industriali
serte sentrumsområdene ble etter hvert utsatt for store press
problemer. Sosialøkonomene mente derfor at vekstsentra var den
,loptimalen løsningen: både i pressområdene og i utkantstrøkene
ble utgiftene til infrastruktur (veier, tomter, bygninger, vann
& kloakk, osv.) for høye.
Når det gjelder fiskerinæringen, så skiller den seg fra land
bruket på et viktig punkt: fiskeriene har tradisjonelt vært en
norsk eksport-sektor, mens jordbruket har vært begrenset til
hjemmemarkedet.
Innen jordbruket har betingelsene for admini
strerte priser derfor vært bedre enn i fiskeriene.
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Sosialdemokratiets politiske bestrebelser på å styrke de objek
tive økonomiske tendensene er kanskje tydeligst i fiskerinær
ingen. Allerede tidlig etter krigen var den nordnorske yrkes
kombinasjonen fiske/jordbruk (fiskerbonden) fradømt livets rett.
Grunntonen var også her at støttetiltakene skulle befordre en
rask rasjonalisering og omlegging. Samtidig var det klart at
distriktsproblemene i Nord-Norge måtte bli spesielt graverende
siden landsdelen var så svakt industrialisert.
(Regjeringen
satte således i gang en omfattende distriktsutbyggingsplan:
Nord-Norge-planen). Men universalnøkkelen til velstand var
kapitalistisk vekst: sosialdemokratiet la således stor vekt på
markedsåpningen og nødvendigheten av å gjøre fiskeriene til en
konkurransedyktig eksportnæring. Man begunstiget derfor omleg
gingen fra tørr- og klippfiskeksport (som tradisjonelt gikk til
lavpris-markedeir.) over til filetering og frysing, som kunne gi
produkter bedre egnet til omsetning på de velstående deler av
verdensmarkedet. Denne omleggingen krevde igjen en omlegging
til trålerdrift og fabrikkanlegg for filetering og frysing.
Fiskeri-industrien skulle bli en av de valutainnbringende eks
portnæringene. Også staten selv engasjerte seg i slik bedriftsutbygging, særlig gjennom de såkalte Fi-no-tro-anleggene, eiet
i fellesskap av stat, Fiskarlag og Råfisklag. Disse var helt
basert på lønnsomhetskriterier. Et alternativ var muligens de
s.k. fiskerisamvirkene: i 1952 var 54 distriktslokaliserte pro
duksjonslag i full drift. Men til disse tiltakene forholdt
DNA-administrasjonen seg relativt passiv, bl.a. var man unnvik
ende til en del kredittforespørsler. Mange av subsidieordnin
gene var ensidige: eksportsubsidier, bedre lån til større båter.
Fiskarbankens utlånspolitikk prioriterte helårsfiske (framfor
kombinasjonsdrift), havfiske og trålerdrift (framfor kystfiske).
Den ble etter hvert redernes bank mer enn fiskernes. I fiskerigrensesaker på 60-tallet ga regjeringen etter for EFTA-press.
Først på 70-tallet, da oljen kom inn i bildet, ble det aktivi
tet igjen i spørsmålet om utvidelse av de norske soner. Kon
klusjonen blir at regjeringen "bevisst diskriminerte eldre tilvirkningsformer for å hjelpe fram den mest kapitaliserte del av
produksjonen, nemlig frossenfisk-industrien."52 Da næringsmiddel-firmaet Freia etablerte Findus i Hammerfest i 1951, fikk
man skattefrie avsetninger og store lån.
I forbindelse med denne industrialiseringen var lovene (Tråler
loven og Lov om eie av fiskebåter) et problem: de ga fortrinns
rett for konsesjoner til aktive fiskere, mens den nye fiskeri
industrien hadde behov for selv å eie trålerne. Gjennom en
rekke tillempninger og gunstige tolkninger ble konsesjonspoli
tikken på 50-tallet i tiltakende grad liberalisert, uten at
lovens prinsipielle bestemmelser ble fjernet. Dermed var det
mulig å fastholde en labil allianse med Fiskarlaget. Først i
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1972 ble lovens formuleringer gjort mer i tråd med realitetene.
Fiskarlaget hadde kjempet mot disse tendensene, og lagets rep
resentanter i DNA ble stående som gisler. Findus fikk i praksi
være vertikalt integrert selskap helt fra starten av: selskapet
eide altså selv sine trålere.
DNA ville primært føre distriktspolitikk som industrialiseringspolitikk. Resultatet var distriktsproblemer og gradvis avfolk
ning. Denne politikken har ført til at norsk venstreside har
hatt et betydelig "grønt” innslag. På 60-tallet kunne ikke
minst Ottar Brox53 peke på problemene: han viste at mange fis
kere satte seg mot tendensene: de foretrakk sjarkefiske kombi
nert med jordbruk og lot seg ikke lokke over i trålerindustrien
selv om lønningene der var høyere. På basis av dette ville
Brox utvikle en populistisk politikk som på grunnlag av smådrift og samvirke i lokalsamfunnet skulle være en motvekt mot
avfolkningstendensene.

Ved inngangen til 80-åra viser det seg at både populistenes avfolkningsskremsler og de radikale populisme-kritikernes fore
stillinger om at sentralisert industrivekst ville gi proletarisering, ikke forutsa utviklingen. Brox selv har skissert situa
sjonen i Nord-Norge i dag: det har skjedd en klar industriell
sentralisering, men bosettingsstrukturen har ikke føyd seg ettei
denne. Det betyr at mye arbeidskraft pendler, noe som er mulig
p.g.a. kraftig utbygging av veinett og andre kommunikasjons
midler. Videre har det skjedd en kraftig vekst i arbeidsplas
ser i kommuneadministrasjonen, skole-vesenet, osv, og for det
tredje er mye arbeidsløshet skjult av trygdeordninger54. Man
kan kanskje si at avfolkningen er demmet opp gjennom velferds
statens utbygging på 60- og 70-tallet. Med den økonomiske stag
nasjonen blir imidlertid rammene for ytterligere vekst i kom
munenes aktivitet begrenset: det er ennå for tidlig å si om
dette igjen vil forsterke nye eller gamle distriktsproblemer.
INDIREKTE REGULERING. PENGE- OG KREDITTPOLITIKK
Mange av de ekstraordinære kontrolltiltakene like etter krigen
var - som nevnt - forutsatt avviklet når gjenreisningen var
fullført.
(I 1949 var realkapitalen på førkrigsnivå, i 1953
var vareknappheten omtrent fjernet. Den siste reguleringen (av
bilsalget) ble opphevet i I960.55) Men når stabiliseringslinjaj
direkte reguleringer som helhet ble nedbygget fra omkring 1949,
så hang det også sammen med regjeringens orientering i retning
av vestlig økonomisk og politisk samarbeid. Tilslutningen til
Marshallhjelpen (og i den forbindelse til det nyopprettede
OEEC, senere OECD) i 1948 forpliktet Norge til å arbeide for
handelsliberaliseringer. Overfor grunnplanet i arbeiderbeveg
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elsen var hovedargumentet for dette den rent praktiske nødven
dighet av utenlandsk valuta for gjenreisningsformål.
Etterkrigstidens økonomiske utvikling i Norge er på mange måter
preget av suksessive handelsliberaliseringer. Norge blir her
ved en liten bidragsyter til økningen i verdenshandelen, som
er et sentralt forklarende moment bak etterkrigstidens høykon
junktur. 50-tallet er preget<av en viss konsolodiering av
blokker innen Europa: EEC dannes, men Nordøk-forhandlingene
går i oppløsning. På slutten av 50-tallet slutter de f,ytre 7"
(Norge, Danmark, Sverige, England, Irland, Portugal, Sveits og
Østerrike, senere assosieres også Finland) seg sammen i EFTA.
EFTA-tilknytningen ble det neste store skritt i retning av åp
ning av den norske økonomien. Tilslutningen til EF passet for
sosialdemokratiet logisk inn som en tredje fase i denne utvik
lingen, - men på dette punkt sprakk (som vi skal se) etter
krigstidens store klassekompromiss.
OEEC-avtalene var altså bare et første skritt, men de førte til
avgjørende endringer: den detaljerte kontrollen med utenriks
handelen måtte løsnes (diverse varer kom på "friliste", ca.
75% midt på 50-tallet). Presset fra den utenlandske prisstig
ningen ble dermed sterkere (via importvarene). Dette presset
hadde eksistert allerede under stabiliseringslinja, men da had
de man bekjempet det med prissubsidier. I 1949 var inflasjons
presset imidlertid så sterkt at 1/4 av statsbudsjettet besto
av subsidier. Det var da åpenbart at noe måtte gjøres.
Den økonomiske politikken utover på 50-tallet må i tiltakende
grad stri med motsetninger mellom "målsetninger": det viser seg
at en politikk som satser på full prisstabilisering, ville tap
pe staten for så mange ressurser at andre målsetninger (vekst
og full sysselsetting) ikke samtidig kunne innfries. Ut over
på 50-tallet ble dette problemet over hele Vest-Europa kjent
som "Phillips-kurven":
Skulle man ha prisstabilitet måtte man
godta noe arbeidsløshet eller omvendt: full sysselsetting førte
nødvendigvis til noe inflasjon ("målkonflikt" brukes som beteg
nelse på dette). Dersom man også kobler på problemet om under
skudd på betalingsbalansen overfor utlandet, får man det som
er blitt kalt den "magiske trekant": umuligheten av samtidig å
ha prisstabilisering, full sysselsetting og balanse i utenriksregnskapet. Problemet med å innfri alle målsetningene samtidig
preger også norsk utvikling etter 1950»
Vinteren 1949/50 ble politikken således "justert": gradvis gikk
man over til "indirekte reguleringer". Skjematisk beskrevet
består forskjellen i at staten ikke lenger griper direkte (el
ler "mikroøkonomisk") inn med kvantumsreguleringer, prisfast
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settelser, osv.
Istedet griper man til en type makroøkonomisk,
indirekte regulering, der forholdet mellom pengeøkonomi og
realøkonomi spiller en sentral rolle. Det er nettopp denne
type indirekte regulering som er kjernen i keynesianismen, for
di den gir det største spillerom for den blandingsøkonomiske
pluralisme som keynesianismen er oppstått i forbindelse med.
Dette befester det blandingsøkonomiske prinsippet: det økono
miske systemet ("markedet") får en ny grad av selvstendighet,
og regjeringen tilsvarende mindre direkte ansvar (sammenliknet
med direkte-reguleringene). Man kan på nytt merke dobbeltheten
i den sosialdemokratiske "samfunnsstyring": det hadde vist seg
at detaljreguleringen og subsidiene under stabiliseringslinja
hemmet "markedsmekanismens" dynamikk i forhold til industri
strukturen: en rekke umoderne bedrifter fikk støtte til å drive
videre. Med handelsliberaliseringene ble markedsmekanismens
påvirkning uvegerlig mye sterkere: en del utenlandske varer
kunne nå konkurrere på norske markeder. Det økede presset vir
ket helt i tråd med de statlige krav om sterkere mo demise ringspress, samtidig som den sosialdemokratiske regjeringen selv
slapp å ta så mye ansvar for denne utviklingen.
Finanspolitikken (eller bedre statsfinanspolitikken) hadde vært
det sentrale redskap under stabiliseringslinja: fordeling av
subsidier og støttetiltak. På 50-tallet kommer penge- og kre
dittpolitikken i tillegg til finanspolitikken. Før krigen var
denne politikken entydig nasjonalbankens oppgave: etter krigen
er de fleste nasjonalbanker blitt knyttet nært til staten. Den
kanskje greieste måten å definere penge- og kredittpolitikk
til forskjell fra finanspolitikk på, er at penge- og kreditt
politikk prinsipielt kan føres selv om staten overhodet ikke
involverer seg i det økonomiske kretsløp. Altså: selv om sta
ten overhodet ikke har statsutgifter, kan den manipulere og
bestemme over rentefoten, plasseringsordninger, osv. Pengeog kredittpolitikk er således den reneste form for "indirekte
regulering".
Den forutsetter et utbygget bank- og kreditt
system, og dette systemet er på 50-tallet i ferd med å komme
på fote igjen i Norge. En slik utvikling har selvsagt sammen
heng med konsolideringen av det private næringsliv, og den
skjer gjennom forholdsvis sterk konsentrasjon: På 50/60-tallet
kommer en ny bølge banksammenslåinger, som særlig rammer spare
bankene.
(En første bølge, som særlig rammet forretningsban
kene, kom med krisa på 30-tallet.) Herved ble også kredittgivningen mindre distriktsbasert, noe som på 60-tallet ga seg
utslag i opprettelsen av den del statsbanker med spesiell om
sorg for distriktene.
Hovedpoenget i praktisk keynesianisme er at penge- og kreditt
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politikken skal underordnes finanspolitikken. Finanspolitikken
er motkonjunkturorientert, ekspansiv når det er nødvendig.
Penge- og kredittpolitikken støtter opp om dette og eliminerer
således kortsiktige spekulative utslag innen bank- og kreditt
vesenet.
(Forbindelsen til Keynes’ diktum om "rentenistens
nådedød" og Colbjørnsens begrep om "statskapitalisme" skulle
være klar). Først med krisa på 70-tallet utfordres denne teo
rien av nyere monetaristiske retninger som går inn for å gi
penge- og kredittpolitikken en overordnet plass i forhold til
finans p o1itikken.
I forhold til den industrielle kapital representerer bank- og
kredittvesenet (eller finanskapitalen) en selvstendiggjøring
av funksjoner som knytter seg til kapital-kretsløpet. Finans
kapitalen handler med penger og er således avhengig av den in
dustrielle kapitalens vekst.
I forhold til arbeiderbevegel
sens planøkonomiske intensjoner har derfor bank- og kreditt
systemet alltid stått spesielt i søkelyset mhp. statliggjøring.56 Også i etterkrigstiden dukker dette tema opp igjen i
DNA og blir en kasteball mellom langdryge komite-behandlinger
og fornyede grunnplansinitiativer. Den ferdig kanaliserte re
form "Demokratisering av forretningsbankene" forelå først med
endringene av forretningsbank-loven fra januar 1978: styrene
skal iflg. dette ha en representant fra de ansatte, mens ban
kenes representantskap skal ha representanter valgt av hhv.
det offentlige (Storting/Fylkesting), aksjonærene og de ansatte.
Bankenes stilling har neppe blitt særlig forandret etter at
disse reformene trådte i kraft.
Penge- og kredittpolitikken er nettopp en politikk på blandings
økonomiens premisser. Kredittsystemet skal bestå av selvsten
dige enheter og samtidig skal disse brukes av staten som et in
strument i den økonomiske politikken. Det hele begynner i 1951
med samarbeidsforsøk: det opprettes et korporativt organ med
navnet "Samarbeidsnemnda" med representanter fra Norges Bank,
Bankinspeksjonen, Spare- og forretningsbankene og (fra 1955)
forsikringsselskapene. På basis av diskusjonene i nemnda kom
mer man fram til "uformelle" overenskomster, s.k. "renteoverenskomster".
Senere kom man også fram til avtaler om kvantitativ
kredittbegrensning. En tradisjonell tanke fra 30-åra var at
renten burde være lav, slik at det ble mer fristende å inves
tere enn å spare. Også dette innebærer en prioritering av den
produktive kjernen i det kapitalistiske system: den produktive
kapitalen får billige lån (her er for øvrig noe av grunnen til
den tradisjonelt lave egenkapital-andelen i norsk industri)
mens finanskapitalen må finne seg i stramme tøyler.
For å forstå betydningen av dette, er det nødvendig å gå litt
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nærmere inn på den penge- og kredittpolitiske "styring11: tanken
bak det hele er at de fleste private investeringer skjer via
lån, og da kan man styre det totale omfanget av disse lånene
ved å regulere tilgangen på lånekapital via ordninger som ren
teregulering, reservekrav, plasseringsplikt, utlånsrammer, osv, For Norges vedkommende gjelder imidlertid at slik regulering
fram til 1965 ikke var lovfestet, men basert på frivillig for
lik i Samarbeidsnemnda.
I 1965 vedtok man Penge- og kreditt
loven, som ga staten mer direkte kontroll. Bortsett fra admi
nistrative forskjeller blir imidlertid praksis ganske lik i
begge tilfelle. I Samarbeidsnemndas tid var trusselen om lov
regulering hele tiden et "ris bak speilet"» slik at kreditt
institusjonene ikke våget å presse sin makt altfor langt.
Et skjematisk eksempel på hvordan slik lovgivning virker er
følgende: Hvis staten hever renten, blir det mer fristende å
spare, og via plasseringsplikten kan man sørge for at den ekstra
sparingen i bankene unndraes økonomien for en stund. Man be
grenser da den pengemengden som er i omløp og demper således
den totale etterspørselen. Det fins her diverse varianter og
muligheter som bare fagøkonomene har oversikt over. Penge- og
kredittloven er nettopp en fullmaktslov, slik at de enkelte
virkemidler kan skreddersys for den aktuelle konjunktursitua
sjon. På denne måten påvirkes investeringene bare "indirekte"
og "makroøkonomisk". Man kan altså ikke lenger regulere inves
teringene direkte inn i bestemte bransjer: det blir opp til
"markedsmekanismen" og det private initiativ hvor den tilgjenge
lige kreditten skal ta veien. Slike tiltak virker langsomt i
forhold til investeringene: prosjekter som allerede har fått
lån, rammes ikke og realiseringen av disse kan ta lang tid.

(Dette er noe av grunnen til at denne type motkonjunkturpoli
tikk alltid må være på forskudd i forhold til konjunkturbeve
gelsen.) Da Norge har hatt en ganske sentraldirigert rentedan
nelse, vil tiltakene likevel virke raskere enn i land med mer
desentraliserte renteforhold. Det kan være grunn til å merke
seg at det norske systemet for kredittregulering skiller seg
fra mange andre land: man behøver ikke gå lenger enn til Dan
mark for å finne en mer passiv politikk, der de private kreditt
institusjonene i større grad overlates til seg selv.
Den prinsipielle tanken var at penge- og kredittpolitikken skul
le brukes som et middel ved siden av statens direkte innflytelse
i økonomien via finanspolitikken (stats-utgiftene og -inntek
tene: skatter og avgifter): det ble altså oppfattet som en ut
videlse og "forfining" av redskapene for makroøkonomisk styring.
Kredittloven av 1965 ga staten et sikrere grep om disse virke
midlene: Samarbeidsnemnda ble da oppløst fordi kredittinstitu
sjonenes representanter trakk seg ut av samarbeidet. Men nye
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diskusjons- og informasjons-organer av korporativ type dukket
raskt opp igjen: for tiden har man både et kredittpolitisk ar
beidsutvalg og et kredittpolitisk råd, det sistnevnte på embedsmannsplan.57 Det skal for øvrig nevnes at de borgerlige
partiene angrep loven heftig (som et nytt utilbørlig statlig
overgrep) da den ble debattert i Stortinget i 1965* Likevel
ble det ikke gjort noe mer med saken da den borgerlige regjer
ingen etter valget i 1965 overtok: man satte loven ut i livet
uten å nøle.
ØKONOMISK POLITIKK PÅ 50-TALLET
I og med at det økonomiske system i større grad overlates til
seg selv, skjer også lønnsoppgjørene på 50-tallet mer desen
tralisert, for det meste forbundsvist og i liten grad preget
av statlige inngrep. Subsidierings-systemet blusser bare opp
tidvis i forbindelse med vanskelige lønnsoppgjør. Prisutvik
lingen er nå ikke lenger diktert, men taler sitt klare språk
gjennom prisindeksen. Det statlige planøkonomiske apparat
stilles altså overfor nye utfordringer, inflasjonspresset kom
mer både fra arbeidsmarkedet og den mer åpne utenriksøkonomien.
En sentral person i dette apparatet, Odd Aukrust, fastslår:
"Pris- og inntektspolitikkens hovedoppgave ble fra nå av å hol
de mest mulig igjen på den pris- og lønns-spiral som truet".58
Som en følge av jordbruksorganisasjonenes press for å få inn
fridd løftene om inntektsutjamning for bøndene (noe som måtte
skje via økte jordbrukspriser, et krav som lenge hadde vært
holdt nede under stabiliseringslinja) ble også jordbruksprisene
koblet til kostnadsindeksen og lønnstariffen. Dette ble nok en
faktor bak inflasjonspresset. Men særlig betydning hadde den
utenlandske prisstigningen. Krigføringen i Korea skapte en in
ternasjonal "Koreaboom" som stimulerte inflasjonstendensene.
Videre devaluerte regjeringen den norske krona i takt med den
engelske pund-devalueringen i 1949 (importprisene fra andre
land enn England ble da høyere).
Ut fra en samlet vurdering av situasjonen la de norske myndig
hetene opp til en kontraktiv politikk de første årene på 50tallet: den totale etterspørselen måtte senkes, for man måtte
nå belage seg på å finansiere den økede importen ad mer tradi
sjonelle veier (lån, osv. - Marshallhjelpen ville falle bort).
Ifølge Aukrust førte man en "bevegelig krigføring" mot de mange
inflasjonsdrivende faktorene: man krevde moderasjon i lønnsopp
gjørene (det ble oppnådd svak reallønnsøkning) og førte en
strammere finanspolitikk, der man søkte å dempe privat og of
fentlig (unntatt det militære, jfr. NATO og kald krig) konsum.
Siden denne politikken var relativt vellykket, har man hevdet
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at den inflasjonen som kom var importert. Konsekvensen av det
te ble ikke minst at den internasjonale nedgangskonjunkturen
som kom i 1951-52 hadde små skadevirkninger for norsk økonomi:
allerede under den forutgående boom hadde man strammet inn.
(Dette er for øvrig et eksempel på hvordan konjunkturbevegel
sene på den tiden var forskjellige i de enkelte land: dette
fordi internasjonaliseringen av vare- og kapitalstrømmene ennå
ikke var særlig langt framskreden.)
Men problemene meldte seg snart igjen: fra 1953/54 trådte den
nye og mindre restriktive prisloven i kraft; de direkte regu
leringene var definitivt avviklet, men den økonomiske situa
sjonen var usikker. Regjeringen var plaget av den nevnte "ma
giske trekant". Siden full sysselsetting var absolutt over
ordnet målsetning, måtte man tilpasse politikken slik at infla
sjon og betalingsbalanse ikke ble så problematisk at man måtte
gi slipp på den fulle sysselsettingen.
Som en følge av de friere innenlandske forholdene steg prisene
på viktige matvarer, og som følge av stor import (bl.a. mye
kjøp av skip, maskiner) fikk man stort underskudd på drifts
balansen med utlandet. Valutainntektene av eksporten dekket på
langt nær dette. Grunnplanet bet seg særlig merke i prisstig
ningen på matvarer: en rekke protester kom inn til LO-administrasjonen, og LO og DNA-representanter øvet press på regjerin
gen for å få inflasjonen dempet. Bl.a. antydet de at samar
beidsavtaler innenfor næringslivet (karteller, oligopolisering)
presset prisene opp, og mente at regjeringen burde ta i bruk
prisregulering igjen (noe den nye prisloven ga muligheter til).
Regjeringen (ledet av Torp) forsøkte å forhandle seg fram til
et samarbeid med næringslivets organisasjoner på dette punkt,
men igjen ble økonomiens selvstendige makt demonstrert: for
handlingene ga ingen resultater. Dette førte til at DNA skif
tet regjering: Gerhardsen overtok igjen som statsminister og
den nye regjeringen iverksatte de s.k. "februartiltakene" i
1955. Disse tiltakene beskrives ofte som et forsøk på å dempe
investeringene; som ble ansett å være for høye. Det var imid
lertid mer på tale å forsterke vekten på investeringer i valutainnbringende eksportindustri - altså: øket vekt på de bedrifter
som var mest konkurransedyktige i internasjonal sammenheng.59
I tråd med planer i Nasjonalbudsjettene 1965-6 førte regjerin
gen en strammere finanspolitikk (for å bremse på etterspørselen)
og gjeninnførte visse tollsatser og avgifter.
Videre benyttet man for første gang penge- og kredittpolitiske
reguleringer som grep videre enn "renteforståelsen": renten ble
hevet (dvs. diskontoen - en sats som er retningsgivende for
renten - ble satt opp fra 2,5% til 3,5%) for å gjøre invester-
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inger dyrere, I tillegg til dette innførte man (som nevnt)
direkte kontroll med bankenes utlån og søkte derved å redusere
pengemengden.
I Samarbeidsnemnda ble-partene enige om å sette
tak på kredittgivningen: utlånet skulle de to neste år ikke
overstige 1955-nivå: ledige midler ut over dette skulle bindes
i statsobligasjoner ("plasseringsplikt" - for bankene gjør det
te prinsipielt ingen forskjell siden de får samme rente).
Denne første lempning på lavrentepolitikken og tendensen til
penge- og kredittpolitisk manipulering avfødte en viss protest
fra LO-hold: Gerhardsen var nødt til å fastslå at DNA ikke had
de "gitt opp sitt sosialistiske grunnsyn",60 Renteøkningen ble
betegnet som et foreløpig tiltak, men renten ble senere ikke
(I dag er det snakk om å slippe renten helt
brakt ned igjen!
fri) .
Alt i alt skjedde det fram mot 1956 en "temmelig kraftig" (Au
krust) økonomisk-politisk innstramning. Resultatet var klare
bevegelser på arbeidsmarkedet (friksjonsledighet). Til tross
for dette holdt inflasjonstendensene seg, kampen mot disse var
ikke vellykket etter 1953.
Underskuddet på driftsbalansen var et av hovedproblemene på be
gynnelsen av 50-tallet, og en av de konsekvensene som ble truk
ket av dette var et nytt skritt i retning av "blandingsøkonomi":
regjeringen bestemte seg til å invitere utenlandsk kapital til
Norge.
(Man hadde aldri vært prinsipielt imot dette, men først
nå ble det bevisst strategi). Dermed søkte man å takle både
problemet om utenlandsk valuta og intensjonen om modernisering:
sammen med den utenlandske kapitalen håpet man også å få bl«a.
avansert know-how om moderne teknologi. Også OEEC anbefalte
på den tiden Norge å satse på utenlandske investeringer, i tråd
med den bølge av internasjonalt samarbeid som var igang. I
perioden fra 1955 skjedde det således en sterk vekst i uten
landsk engasjement i norsk industri.61 Man fikk en ny runde
med utenlandsk kapitalinnsprøytning, delvis i de samme industri
grener som var blitt utenlandsfinansiert i 1900-1920-åra (den
kraftkrevende industrien: særlig aluminiumsproduksjon: Mosjøen
1958, Husnes 1962, Lista 1968. Dessuten bygget utenlandske
oljeselskaper oljeraffinerier.)
Til tross for innstramningene mindt på 50-tallet ble den norske
økonomien på nytt rammet av det internasjonale konjunkturtil
bakeslaget i 1958. Virkningene var nå sterkere enn i 1953, og
dette gjorde at staten for alvor satte fart i jakten på uten
landske investorer.
(Regjeringens motkonjunkturpolitikk i
1957/58 var lett forsinket, nølende og lite vellykket). Kon
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klusjonen på problemene i 1958 (etterkrigstidens høyeste ar
beidsløshet: 2%) var den velkjente: en ytterligere intensiver
ing av industrialiseringstakten var nødvendig for å bekjempe
arbeidsløshetstendensen. Alle konsesjonsrestriksjoner ble
lempet på og regjeringen utnevnte den tidligere generalsekre
tæren i FN, Trygve Lie til ndollarambassadør,r som skulle reise
på propagandareise til utlandet for norsk industri, Det ble
framholdt at norsk økonomi var for ensidig, man måtte følge
med i produksjonsmetoder, teknikk, kunnskap, osv. og derigjen
nom styrke den valutainnbringende storindustrien: fremmed eier
kapital var helt nødvendig. Høyre var her helt på linje med
DNA, mens mellompartiene var mer betenkt, f.eks. da Nestlé fikk
overta 80% av Findus.
60-TALLET: STRUKTURPROBLEMER
På 50-tallet hadde man internasjonale lavkonjunkturer i 1953
og særlig i 1958, På 60-tallet slo etterkrigstidens interna
sjonale høykonjunkturer for alvor igjennom» I administrasjonen
bredte det seg en gjennomgående optimisme om mulighetene for
stabil økonomisk vekst.62
Statsutgiftenes andel av bruttonasjonalproduktet vokste særlig
sterkt mellom 1965 og 1975. Typisk velferdsstatlige områder
som utdannelsesvesenet og helsevesenet vokste sterkest på 60tallet. Man kan sette opp en hel katalog over de ofte dras
tiske endringer som har funnet sted i folks levekår: boligstan
dard, hjelpemidler i husholdningen, telefon, kommunikasjoner,
massebilisme, turistreiser, osv.63
I 60-åra feiret velferdsstaten sine glansdager. Men man må ikke
tro at høykonjunkturen betød at stat og industri hvilte på sine
laurbær og høstet inn profitter uten videre. Tvert om: presset
i økonomien blir sterkere enn i 50-åra, Riktignok har norske
industripolitikere alltid ytret bekymring over "strukturprob
lemer" i norsk industri, men på 60-tallet blir oppmerksomheten
på dette felt spesielt sterk.
Dette har åpenbart sammenheng med den drastiske tollnedbyggingen som fant sted ved tilslutningen til EFTA i 1959/60. Dette
innebar - som Industriforbundet bemerket - at norsk industri
plutselig så et marked med 90 millioner innbyggere åpne seg,
mens man tidligere (tross handelsliberaliseringene på 40- &
50-tallet) hadde vært vant med et hjemmemarked på 3,5 millio
ner.64 Samtidig innebar denne "åpningen" at konkurransepresset
fra utenlandske selskaper på det norske hjemmemarkedet ville
øke. Som i 50-åra håpet sosialdemokratiet at den skjerpede
konkurransen ville stimulere nytenkning og nyskapning på alle
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områder i norsk næringsliv.
Det var ikke den tradisjonelle storindustrien som ble mest ut
satt gjennom EFTA-tilknytningen.65 Industristrukturen endret
seg i løpet av 50- og 60-tallet: den viktigste tendens var ut
viklingen av verkstedindustrien (og andre "ikke-tradisjonelle"
industrier). På 50-tallet var disse hjemmemarkeds-orientert
(følgelig ikke valutainnbringende) og relativt underutviklet i
forhold til andre europeiske land. Den økonomiske politikken
synes å ha prioritert de tradisjonelle eksportindustriene ut
fra en tanke om at Norge bare kunne konkurrere på felter der
man hadde fortrinn knyttet til naturressursene. Det økede kon
kurransepresset på 60-tallet betød imidlertid en ansporing for
verkstedindustrien. Det er hevdet at denne sektoren så å si
måtte "demonstrere sin ekspansjonskraft" før den ble tatt hen
syn til i den statlige planleggingen.66 I 60-åra kommer imid
lertid denne gruppen av ikke-tradisjonelle industrier i fokus
for den industripolitiske debatt. De norske skipsverftene er
typiske: før første verdenskrig var de godt på høyden inter
nasjonalt. I 50-åra var de derimot for små til å kunne hevde
seg (maksimalt 15 000-tonnere kunne bygges). På 60-tallet
skjer det imidlertid en klar dreining. De to viktigste resul
tatene av konsentrasjonene blir: Aker-gruppen (på Stord verft
kan man sette sammen supertankere i internasjonal størrelse:
300 000-tonnere) og Kværner-konsernet (med Moss-Rosenbergverkstedene).6 7
Verkstedindustrien blir etter hvert framhevet som løsningen på
de "strukturproblemer" (tilpasnings- eller omstillings-problemer var alternative betegnelser) som den fornyede handelsliberaliseringen førte med seg. I flere offentlige dokumenter
om industripolitikken (både fra borgerlige og sosialdemokratis
ke regjeringer) skisseres endringene i de internasjonale ramme
betingelsene: øket teknisk endring, økt internasjonal integra
sjon og nye råstoffkilder. Slike faktorer bidro til å minske
det fortrinn vannkraften hadde gitt Norge.68 De sektorene som
utmerket seg som internasjonale vekstområder var preget av høy
ere bearbeidingsverdi, høyforedlede varer, større eksportandel,
mer vekt på stordriftsfordeler (større tekniske enheter) og mer
kapitalintensiv drift.69 Idealet var på mange måter Vest-Tyskland (eller Sverige), med sin store eksportsektor basert på
ferdigvarer av så høy kvalitet at priskonkurransen blir av
mindre betydning.
Diagnosen for norsk industristruktur ved slutten av 60-åra lød
punktvis: (1) for små enheter, både i produksjons- og finansierings-henseende, (2) for liten vertikal integrasjon (særlig
var ferdigvare- og omsetningsleddene for dårlig utviklet), (3)
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dårlig utviklet markedsføringsapparat, (4) for liten vekt på
forskning og utvikling, (5) for svakt administrativt miljø,
for dårlig ekspertise. - Svaret på alle disse problemene var:
strukturrasjonalisering, definert som "tiltak med sikte på å
bedre bedriftenes tilpasning til de nye tekniske, markedsmes
sige, finansielle og organisasjonsmessige forhold, etc."70
Slike tiltak var, igjen punktvis: (1) fusjons- og konsern
dannelser - større og mer slagkraftige enheter, (2) bedre ut
nyttelse av vekstmulighetene i mindre cg mellomstore bedrifter,
(3) økt innsats i salg og markedsføring, med sterkere vekt på
eksportsiden, (4) større vekt på å forbedre produkt-utviklingen
samt forsknings- og utviklingsmiljøet, (5) sikre et høyt in
vesteringsnivå* Slike universalsvar skulle gå igjen utover på
70-tallet. Problematikken synes å være kronisk for norsk in
dustripolitikk. 7 1
Verkstedindustrien hadde de største muligheter til å leve opp
til disse utviklingstendensene. Norge hadde riktignok ingen
bilfabrikker, men en god del skipsverft, videre en viss tradi
sjon i elektroteknisk industri, osv. Den "ikke-tradisjonelle"
industrien er ikke spesielt tilknyttet naturlige produksjons
forutsetninger. Den produserer ikke halvfabrikata, men ferdig
varer og kapitalvarer med relativt stor bearbeidingsverdi. Den
er knyttet til produktspesialisering og er altså kunnskapskrevende. Den er avhengig av å selge både ute og hjemme: skillet
mellom hjemmemarked og eksportmarked er altså utvisket. På
grunnlag av denne industritypens utvikling på 60-tallet er det
påstått at først på dette tidspunkt utvikler Norge ,rden struk
tur som er typisk for en moderne industrinasjon", nemlig en
økonomi med relativt velutviklet verkstedindustri for produk
sjon av avanserte kapitalvarer og moderne konsumvarer.72
De industripolitiske hovedspørsmål på 60-tallet dreier seg om
hvordan staten skal påvirke denne prosessen, Tendensen til
statlig engasjement var voksende. Utviklingen kan antydes med
et tre-stegs-skjema: den økonomiske politikken på slutten av
40-tallet besto i direkte-reguleringer, i mikroøkonomisk styr
ing. På 50-tallet utviklet man mer indirekte, makro-økonomiske
styringsmetoder. På 60-tallet blir dette apparatet supplert
med institusjoner som trekker i retning av sterkere mikro-økonomisk styring. Visse statsbanker får en sterk utlånsøkning,
og det bygges ut et broket mangfold av halvstatlige garanti
institutter og fonds, en "industriadministrasjon",73 De nye in
stitusjonene (som opprettes på initiativ fra departementene)
skal på den ene side inngå som ledd i strukturtilpasnings- og
moderniseringsbestrebelsene, men dette søkes samtiidig kobtet
til visse velferdsstatlige målsettinger: man ønsker altså dob
bel ttydige reformer. Institusjonene skulle bidra med finansi-
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ering og eksperthjelp (toppfinansiering, garantier, investeringsstøtte, koordinering).
Ikke minst legger man vekt på å
vise hensyn til sysselsettingen i distriktene; Distriktenes Ut
byggingsfond (etablert 1960) var et sentralt organ i så måte.
Et annet tiltak i den forbindelse var de statlige "industrivekstanlegg" (SIVA): ferdige industrilokaler til utvalgte kom
muner.
Andre organer innen industriadministrasjonen var Småindustrifondetj Tiltaksfondet (etablert 1935, reorganisert 1960) som
skulle fremme spesialisering, konsentrasjon og eksportorien
tering ved å garantere for lån i Industribanken og andre kre
dittinstitusjoner, og Utviklingsfondety som særlig skulle frem
me forsknings- og utviklingsarbeidet. Også på andre felter vok
ste det statlige engasjement: utdanningssystemet ble kraftig
utbygget: økende kvalifikasjoner var nødvendig dersom bedrif
tene skulle ha "evne til tilpasning og til aktiv deltagelse i
den teknologiske nyskapningsprosess".74 Samtidig kunne disse
reformene kobles til sosialdemokratiets program om "øket like
stilling". - Men i tillegg måtte den kvalifiserte arbeidskraften
stille opp i de vekstområdene der arbeidsplassene fantes: staten
overtok på denne tiden arbeidsformidlingen og satte iverk for
skjellige mobilitetsfremmende tiltak. Slike reformer har imid
lertid alltid vært vanskeligere for sosialdemokratiet å legi
timere. Haakon Lie registrerte tidlig at venstreopposisjonen
hadde en grobunn når mobiliteten økte: "Vi finner også en protestholdning - en slags uklar radikalisme - blant de som skif
ter yrke og miljø. Flyttingene yrkesmessig og geografisk fø
rer lett til en viss rotløshet, usikkerhet og til vantrivsel."75
Men på dette punkt har kompromisset med industrikapitalen veiet
så tungt at DNA aldri har moderert sin mobilitetsfremmende poli
tikk.
Med denne økningen i de offentlige kredittene oppstår det et
felt som ligger "mellom" den regulære finanspolitikken (statens
egen utbygging av infrastruktur, sosial- og velferdstiltak,
osv.) og den rene penge- og kredittpolitikk.
Sistnevnte består
som nevnt i å regulere finansinstitusjonenes ramnebetingeIser,
og det er da ikke mulig nærmere å kontrollere hvem som låner i
bankene og hva midlene skal brukes til.
Selv om man kunne gi
visse distrikter gunstigere betingelser (f.eks. mindre plassseringsplikt for nordnorske banker) var dette åpenbart ikke
nok.
Systemet med statsbanker og halvstatlige garantiinsti
tutter faller mellom disse to ytterpunktene: staten forestår
kredittgivningen, men det private initiativ skal ha hånd om
prosjektene.
Staten søker å balansere støtten slik at den vir
ker moderniserende og samtidig velferdsøkonomisk. Om statsban
kene heter det gjerne at de skal innfri behovet for langsiktig
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kreditt der det private kredittsystemet vegrer seg. Således
har dette systemet blitt et nytt ledd i innsnevringen av det
private kredittvesenets spillerom. (Mange av sparebankene i
distriktet måtte på denne tiden legge ned som en følge av konsentrasjonstendensene innen kredittvesenet). Resultatet av alt
dette ble en "selektiv industripolitikk", et sentralt innslag
i 60-åras og 70-åras industripolitiske bilde.
Etter DNAs valgnederlag og dannelsen av den borgerlige samlings
regjeringen (Borten-regjeringen) i 1965, ble diskusjonen om
industripolitikken noe krassere, da DNA i opposisjon søkte å
markere en skarpere kontrast til de borgerlige partiene enn tid
ligere. Borten-regjeringen hevdet prinsipielt at "bedriftene
selv" måtte være drivkraften i strukturrasjonaliseringen. Men
den kunne i praksis ikke fraskrive seg ansvaret for en rekke
fortsatte inngrep (blant annet fortsatte veksten i statsbankenes
utlån). Kontroversene kom derfor særlig til å dreie seg om for
holdet til det private kredittvesenet. Konkurransepresset førte
på denne tiden til et øket antall konkurser (bl.a. innenfor tre
foredling). DNA krevde i den forbindelse øket statlig engasje
ment og forslo i 1968 et korporativt organisert "investerings
fond for strukturrasjonalisering i næringslivet" ut fra begrun
nelsen: "X en åpen og utadvendt økonomi som den norske kan vi i
det lange løp bare sikre full sysselsetting ved en høy mobili
tet i næringsliv og arbeidsliv."76 Det var et poeng at et slikt
organ ikke skulle drive subsidiering, men støtte store kapital
krevende prosjekter. Fondet skulle ledes korporativt av et
styre med representanter fra industri, kredittvesen, lønnstakere
og sentraladministrasjon. I debatten om disse forslagene trakk
særlig Høyre fram skremselet om den anti-demokratiske initiativdrepende planøkonomi, mens DNA på sin side anklaget den borger
lige regjeringen for å tjene de snevre interessene til en privatøkonomisk maktelite.
Iflg. DNA måtte "samfunnets" engasje
ment bli mer direkte - "samfunnet" betyr da (som alltid hos
DNA) den sosialdemokratisk administrerte stat.
I sine første år viet den borgerlige regjeringen mer oppmerksom
het mot hvordan småindustrien kunne støttes, men i 1967 varslet
Industridepartementet kursendring: men antydet planer om et
nytt finansieringsinstitutt som "kan gå lenger enn det tradi
sjonelle kredittvesen".77 Dermed la man seg i praksis opp mot
det tidligere sosialdemokratiske forslaget, noe DNA-representantene da også visste å triumfere over i de følgende debatter.
Denne endringen er nok en indikasjon på at strukturproblemene
ble mer graverende (bl.a. hadde det vært tendenser til en in
ternasjonal nedgang i 1966). DNA var imidlertid ikke fornøyd;
de mente at det private bank- og forsikrings-systemet hadde
fått for stor innflytelse over organet (Strukturfinans/Tiltaks
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fondet).
Så snart partiet kom i regjeringsposisjon igjen i
1971, (Borten-regjeringen falt på indre stridigheter om EFsaken), fikk de derfor opprettet et "Finansieringsinstitutt
for omstilling og vekst i industrien". På det tidspunkt var
motstanden både på borgerlig hold og hos Industriforbundet re
dusert til et minimum, og det ble en borgerlig regjering (Korvald-regjeringen etter EF-avstemningen 1972, der Høyre ikke
deltok) som satte tiltaket ut i livet. Statens aktive engasje
ment i "omstillingsprosessen" var dermed styrket med enda et
frittstående organ. Det ble igjen understreket at de statlige
organene framfor alt skulle virke moderniserende. "Vi vil unn
gå at alt skal gjøres på kanten av stupet. (...) Hvis man stu
derer det forslag vi vil legge fram, vil man se at vi har gjort
alt som er mulig for å unngå at alle råtne epler kastes i sta
tens hender, for å si det brutalt."78
Men på dette tidspunktet var den vestlige verden allerede på
randen av en konjunkturnedgang. Som vi skal se i neste avsnitt,
hadde man imidlertid et ganske ekspansivt klima i den norske
økonomien da stagnasjonstendensene i verdensøkonomien ble åpen
bare i 1974/75. Den tradisjonelle motkonjunkturpolitikken som
ble satt igang, forsterket de ekspansive tendensene og på etter
skudd kan man godt si at tiltakene for å sikre full sysselset
ting via den utbyggéde industriadministrasjonen førte til at
staten fikk fanget fullt av råtne epler (strukturpolitikken ble
under motkonjunkturfasen til "motstrukturpolitikk", ble det
sagt). Dette gjaldt også den nye "ikke-tradisjonelle indust
rien" som man hadde satt mye av sin lit tils skipsbyggingsindu
strien, Tandberg (elektroteknikk), osv.
Opp gjennom 60-tallet ble man etter hvert også tvunget til å
innse at de mange omstillingstiltakene - egentlig en kontinuer
lig prosess der strukturproblemene var hindringer som stadig
gjorde seg gjeldende - skapte "sosiale og menneskelige prob
lemer".79 Dette antyder et sentralt dilemma: den tiltakende
uforenlighet mellom det å prioritere den kapitalistiske indus
trien og det å befordre øket velstand. Den opprinnelige tanken
var at de to perspektivene kunne forenes: "Oppgaven er å finne
de virkemidler som gjør at privatøkonomiske lønnsomhetsbetrakt
ninger om lokaliseringen faller sammen med de samfunnsmessige
velferdsnormer. Jeg er overbevist om at dette lar seg gjøre i
samarbeid med industrien selv".80
Skjematisk kan man skille ut tre stadier i sosialdemokratiets
holdning til denne problematikken: (1) Fram til slutten av 50tallet føres en politikk som ensidig går ut på å prioritere
tradisjonell storindustri: dette begrunnes delvis ut fra gjen
reisningens nødvendighet og man ser ingen særlige velferdsmes-
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sige problemer med dette.
(2) På 60-tallet får man en klarere
bevissthet om at veksten nok skaper sine "følgeproblemer", men
fastholder at så lenge veksten varer ved kan man gjennom refor
mer bøte på disse problemene og samtidig legge forholdene til
rette for ytterligere vekst (konsentrasjon, Økende mobilitet
til vekstsentra, osv.)
(3) Midt på 70-tallet blir situasjonen
mer alvorlig: idet selve veksten omtrent stanser opp, blir rom
met for reformer kraftig innsnevret ("reformpause"), samtidig
som det tilsynelatende kreves de samme eller større ofre(mobi
litet, øket strukturrasjonalisering, konsentrasjon) for even
tuelt å bringe veksten på fote igjen.
70-TALLET: FRA MOTKONJUNKTURPOLITIKK TIL INNSTRAMNINGSPOLITIKK
I 1971/72 ble verdensøkonomien rammet av de første virkelige
tendenser til nedgang etter 2. verdenskrig.
(Tidligere hadde
konjunkturbevegelsene vært mindre samtidige i de forskjellige
land). Dette førte til uro i det internasjonale valutasystemet:
dollarens innløsbarhet i gull måtte oppgies og systemet med
faste valutakurser gikk i oppløsning. Systemet med flytende
valutakurser skapte større usikkerhet. Problemkomplekset om
kring "den magiske trekant": umuligheten av å forene full sys
selsetting, prisstabilitet og balanse i utenriksregnskapet,
ble mer alvorlig. Phillips-kurven slo ikke lenger an: nå kunne
man få øket arbeidsløshet selv med relativt høy inflasjon ("stagflasjon" kalles fenomenet). Omkalfatringene i valutasystemet
og generell motkonjunkturpolitikk i de vestlige land førte til
en boom med spekulative overtoner (jfr. den nye usikkerheten i
valutasystemet) i 1972/73, og i 1974/75 slo en definitiv krise
igjennom. I Norge holdt imidlertid det ekspansive klimaet seg
noe lenger. Grunnen til dette var en særegen kombinasjon av
politiske og økonomiske faktorer.
De politiske omstendighetene har vi allerede antydet: det dreier
seg om EF-striden. Når denne striden fikk så stor betydning,
så henger det sammen med at den samler i seg de fleste sentrale
tendensene i norsk etterkrigsutvikling. For sosialdemokratiet
blir den det første alvorlige bevis for at den sterkt vekstorienterte økonomiske politikken på mange måter hadde gravet
grunnen vekk under det klassekompromisset de hadde bygget sin
politikk på. Det er flere momenter i dette bildet: den harde
politikken overfor primærnæringene og de økende distriktsproblemene svekket sosialdemokratiets oppslutning hos viktige vel
gergrupper: en hovedlinje i EF-motstandernes polemikk var nettop at slike problemer ville bli ytterligere skjerpet ved norsk
EF-medlemskap.
(Jordbruksorganisasjonene var sentrale støtte
spillere i EF-motstanden). Videre fikk partiet - trass i mo
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biliseringen av et ganske omfattende propaganda-apparat (korttidssekretærene, osv.) - ikke den ønskede oppslutningen fra
grunnplanet i fagbevegelsen (store deler av tillitsmannssjiktet
var mot). For det tredje hadde den velferdsstatlige utbyggin
gen av utdannelsessystemet og helse- og sosialvesenet skapt nye
sjikt av godt utdannede og lett radikaliserte "mellomlag", og
disse ble en ganske vesentlig andel av anti-EF-bevegelsens fot
folk. For det sosialdemokratiske topp-planet sto EF-standpunttet ikke minst som en logisk forlengelse av den økonomiske poli
tikk man hadde ført gjennom hele etterkrigstiden. Men på grunn
av de nevnte utviklingstendenser ble det ikke mulig å samle
grunnplanet i klassealliansen om dette standpunkt, og nettopp
gjennom en folkeavstemning var det parlamentariske formidlingsleddet satt ut av spill. Byråkratiske treneringskanaler fikk
mindre betydning.
I 1972 raknet altså etterkrigstidens klassekompromiss. Sosial
demokratiet var imidlertid eneste regjeringsalternativ i 1973
(til tross for et grundig valgnederlag), støttet av en venstre
opposisjon (Sosialistisk Valgforbund) på 16 representanter.
Det var her avgjørende nødvendig for sosialdemokratiet å bøte
på legitimitetstapet fra EF-avstemningen; og som vi allerede
har antydet kommer reformene på rekke og rad etter 1973. Re
formene er særlig rettet inn på tradisjonelle kampsaker i fag
bevegelsen (arbeidsmiljøloven, bankdemokratiseringen)yog tra
disjonelle målsetninger i forhold til primærnæringene (inntekts
utjamningen for jordbruket skulle nå gjennomføres innen 6 år
fra 1976) . - Disse reformene betød til dels en dragning i ret
ning av ekspansiv finanspolitikk.
Den økonomiske utviklingen støttet opp under denne ekspansjonistiske tendensen: i 1970 var de første større oljefunn i Nord
sjøen et faktum, Statoil ble opprettet i 1972 og regjeringens
oljepolitikk søkte i økende grad å involvere norsk næringsliv
i oljevirkomheten. 01je-investeringene nådde sitt maksimum
midt på 70-tallet. Også eksportindustrien hadde i 1975 god
lønnsomhet, selv om nedgangen allerede var begynt på verdens
markedet. Kapasiteten i næringslivet var fullt utnyttet og det
skjedde betydelige nyinvesteringer*
Som et svar på krisetendensene la regjeringen i vei med en tra
disjonell keynesiansk motkonjunkturpolitikk, og de nevnte særegent norske - forholdene bidro til å forsterke den ekspan
sive tonen. Finanspolitikken var meget ekspansiv. Underskud
det på statsbudsjettet steg fra 993 mill. i 1975 til 8 567 mill
i 1978.81 Systemet med selektiv industripolitikk slo ut i full
blomst: en rekke industrier fikk lån slik at de kunne produsere
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for lager og derved opprettholde sysselsettingen. Gjennom kre
dittpolitikken ble utlånsrammene myket opp slik at f.eks, for
retningsbankene øket kredittvolumet med ca 14% fra 1974 til
1975. Gjennom lønns- og inntektspolitikken ga nKleppepakkene,f
relativt store reallønnsøkninger (kombinasjonen av stramt ar
beidsmarked og den sosialdemokratiske ledelsens EF-trauma)
tross en sterk inflasjon.
(Mens reallønna ikke hadde steget i
1970-3).82
Denne politikken bygget på tanken om at en ny høykonjunktur
raskt ville utvikle seg slik at underskuddene kunne nedbygges.
Norge tok nemlig opp store lån i utlandet og p.g.a» oljeforekomstene i Nordsjøen var landet selvsagt svært kredittverdig.
Arbeidsløsheten kunne holdes svært lav. Men det viste seg at
oppgangen i verdensøkonomien i 1976 ble svært nølende og den
gikk snart over i ny stagnasjon i 1977/78,83
Det er ikke her anledning til å gå detaljert inn på hvordan
krisen rammet den norske økonomien. For oljerushet på vest
kysten hadde den liten betydning. En bransje som ble sterkt
rammet var derimot skipsfarten, som tradisjonelt har hatt stor
betydning for norsk økonomi. På 50-tallet ble flåten strukturrasjonalisert: større skip med mindre mannskap, færre og større
rederier som etter hvert også engasjerte seg i andre deler av
norsk næringsliv. Det særegne med skipsfarten, som ikke pro
duserer varer, men transport, er at den er meget avhengig av
internasjonale konjunkturer, den kan ikke produsere for lager
og det tar lang tid før bestilte skip leveres. Disse ømme
punkter var noe av bakgrunnen for at skipsfarten ble rammet tid
lig og hardt: når verdenshandelen synker i volum blir det mindre
å frakte og fraktratene synker. Samtidig hadde man gjort store
nykontraheringer under innflytelse av den spekulative boomen i
1972/73. Resultatet var konkurser, statlige redningsaksjoner
(Garanti-instituttet for skip og borerigger) og kontrollert
avvikling (salg av skip). (Det tradisjonelle grunder-sjiktet
blant norske kapitalister ble kraftig desimert gjennom denne ut
viklingen) . Dette slo tilbake på skipsbyggingsindustrien, der
staten måtte yte bistand i en desperat strukturendring over i
leveranser til oljeindustrien. Den statlige koordineringen var
helt nødvendig og på dette felt utviklet Norge etter hvert verdenslederskap (bygging av oljerigger for dypt vann). Dette in
dikerer igjen hvordan stadig større områder av økonomien på
70-tallet blir knyttet til oljevirksomheten.
I en situasjon der stagnasjonen viste seg som et mer varig trekk
ved utviklingen ble den keynesianske strategien problematisk.
De økede statsutgiftene ga ikke de ønskede multiplikatorvirk-
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ninger: oppsvinget i den nasjonale økonomien ble forholdsvis
svakt. Dessuten viste det seg at de toneangivende vestlige
land ikke var innstillt på å praktisere den type "internasjonal11
keynesianisme som OECD anbefalte ("lokomotiv-" og "konvoi"teoriene: om at visse sterke land skulle starte med å føre eks
pansiv politikk for så å dra resten av OECD-området med seg inn
i en ny oppgang). De norske sosialdemokratiske lederne fikk
dette ettertrykkelig understreket bl.a. av Schmidt under et
møte i Oslo tidlig i 1977.84 Problemene hadde altså både med
nasjonal og internasjonal økonomi å gjøre og i den grad den
norske økonomien bæres av den eksportorienterte sektoren, har
disse to momentene sammenheng med hverandre.
Motkonjunkturpolitikken førte da raskt til alvorlige problemer
i økonomien: underskuddet på driftsbalansen overfor utlandet
steg. Eksportindustrien ble presset av høyere kostnader og
tapte markedsandeler (økende underskudd på handelsbalansen).
Lønnsandelen i industrien økte i en situasjon der lønningene
ble holdt nede i andre land. Selv den omfattende inntekts
politikken som ble ført i 1976 klarte ikke å forhindre at det
stramme arbeidsmarkedet (som ble opprettholdt av motkonjunktur
politikken) ga opphav til lønnsøkning: muligheten for lokale
lønnsglidninger ble hyppig utnyttet, særlig visse vekstsektorer
(olje, osv.) var avhengig av å gi betydelige lønnsøkninger. De
selektive støttetiltakene for å sikre full sysselsetting ble
videreført helt ut i 1977 (bl.a. omfattende støtte til skipsbyggingsindustrien). Men dermed opprettholdt man en rekke bedrifter som kanskje heller "burde" ha blitt gjenstand for de
omstillinger krisens økte konkurransepress ellers ville tvunget
fram.
Men etter Stortingsvalget begynte man umiddelbart å forberede
omleggingen av politikken.85 I februar 1978 ble krona deva
luert og på sommeren iverksatte man prisstopp (likevel ble in
flasjonen på ca 8%), samtidig som den tvungne voldgiften ved
lønnsoppgjøret førte til senkede reallønninger.
I den nye øko
nomiske politikken blir "bedring av industriens konkurranse
evne" (forstått som gunstigere kostnadsnivå for eksportindust
rien) den sentrale målsettingen. Som vi har sett har dette
egentlig alltid vært en sentral målsetting, det nye er snarere
at målsettingen tillegges en helt annen vekt i forhold til de
velferdsøkonomiske målsettingene: tidligere het det at man
skulle ha økonomisk vekst for å få øket levestandard, nå heter
det at man må stramme inn på levestandarden og holde reformpause for å få økonomisk vekst! Kapitalakkumulasjonens krav
blir i sterkere grad enn før den "uavhengige variable".
Denne "innstramningspolitikken" var allerede framtredende i en
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rekke vestlige land.
I sin reneste form grenser den til monetarisme, der man går inn for en radikal reduksjon av statsut
giftene og innrømmer at dette vil implisere en nedbygging av
velferdsstaten (jfr. Thatcher*regjeringen i England). Man ak
septerer simpelthen en "naturlig” arbeidsløshetsprosent og be
grenser seg mer og mer bare til å føre penge- og kredittpoli
tikk .
For nærmere å kunne vurdere denne politikkens muligheter i
Norge må man trekke inn visse grunnleggende utviklingstrekk i
økonomien på 70-tallet. Disse har med olje-virksomheten å
gjøre.86 Det statlige engasjement er her kommet over i et nytt
stadium. Tidligere har statens vesentligste inntekter fra in
dustrien kommet via skattlegging og avgifter. Staten har ikke
gått lenger enn til å legge forholdene til rette for kapital
akkumulasjonen. På grunn av de voldsomme finansielle krav olje
produksjonen stiller, kan imidlertid bare multinasjonale sel
skaper og nasjonalstater engasjere seg (sammenslutningen av de
største norske privatkapitalene, Saga Petroleum, er en hjelpe
løs dverg i dette bildet). Siden oljeutvinning gir grunnrente,
finner det sted en ventedeting mellom oljeselskap og stat (re
presentert ved Statoil). Dermed blir staten involvert i merverdi-overføringene (grunnrenten er en slik overføring) på en
mer direkte måte enn tidligere. (Det er kanskje først hermed
at man kan trekke linjene til den "statskapitalismen" som Colbjørnsen tenkte seg i 30-åra.)
I løpet av de siste ti årene har styrkeforholdet stat/oljesel
skap endret seg til nasjonalstatenes fordel (p.g.a. sterkere
konkurransekamp, OPEC’s politikk, osv.). Innen norsk oljepoli
tikk har det for hver ny konsesjonsrunde skjedd en økende inn
stramning overfor oljeselskapene.87 Internasjonalt fører dette
til at man får en gruppe "rentenist"-stater, en ny internasjo
nal "grunneierklasse" blant nasjonene. Mens det i de fleste
største oljestater eksisterer alvorlige politiske og økonomiske
hindringer for industrialisering, har den norske staten derimot
en lang tradisjon i å stimulere industriell vekst. Man har
forsøkt å gjøre oljevirksomheten "funksjonell" i forhold til
innenlandsk utvikling. Man vet at hvis oljevirksomheten hadde
fått virke uhindret inn på den norske økonomien, så ville det
få inflasjonære og konkurranseevne-ødeleggende virkninger. Dette
er - ved siden av sikkerhetshensyn - grunnlaget for at staten
kontrollerer utvinningstakten. Staten viser sin økonomiske
styrke som totalkapitalens koordinerende instans ved å sikre
"ringvirkninger" til resten av industrien. Dette skjer gjennom
en balansering mellom begunstigelse av nasjonal industri og
åpning for ytre konkurransepress om kontraktene. Men dette vil
bare stimulere den olje-orienterte delen av norsk industri, og
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siden oljeeventyret ikke varer evig, er staten lite begeistret
over en for sterk ensretting av norsk industristruktur. Det
viser seg imidlertid at det har vært liten vekst utenom olje
sektoren de siste årene.
Ved begynnelsen av 1980 er utsiktene til en forbedring på disse
områder fjernere enn noen gang: den internasjonale økonomien er
på vei inn i en ny krise, antakelig den alvorligste siden 1974/
75.
I lys av dette er det nødvendig å fortsette innstramningspolitikken. Og hadde Norge vært som Danmark - uten olje - så
ville det vel også vært lettere å tvinge fram oppslutning om
en slik politikk. Men Norge har det særegne problem at landet
hoæ ressurser: renteinntektene fra oljevirksomheten. Det er
vanskelig å legitimere at disse ikke skulle kunne brukes til å
konsolidere velferdsstaten. Når det samtidig er åpenbart at
den sosialdemokratiske regjeringen har problemer med velgeroppslutningen, så må konklusjonen bli at den økonomiske politikken
vil vakle mellom innstramning og ekspansjon. Det viser også
dagens situasjon:
På visse felter fortsetter man den selektive industripolitikken,
til tross for kritikken mot denne "motstrukturpolitikken". Vi
dere har regjeringen ikke gått inn for full frigivelse av ren
ten, til tross for at man på slutten av 1977 vedtok å oppheve
rentenormeringen og derved forlate den tradisjonelle norske
lavrentepolitikk.88 (Dette fører for øvrig til en styrkelse av
det private kredittvesenet).
Innstramningspolitikken har rammet kommunene og helse- og so
sialvesenet sterkt, men resultatet har vært en klar motstand
mot innstramningstiltakene fra de ansatte.
Siden DNA må ta
hensyn til et øket antall potensielle velgere i disse sektorene,
så er fristelsen til en noe mer rundhåndet politikk stor.
Sit
uasjonen er parallell når det gjelder innstramningen av utlånene
i statsbankene, bl.a. Husbanken.
Innstramningspolitikken er framfor alt en innstramning overfor
offentlig og privat konsum: den private eksportorienterte indu
strisektor skal sikres (og dermed arbeidsplassene, sier man).
Forholdene for næringslivet skal egentlig bli friere: alle mar
keder skal bli "friere", unntatt arbeidsmarkedet. Den statlige
kontrollen med lønnsforholdene øker. Mot slutten av 1979 ble
det innført lønnsregulerende lover, og ved lønnsoppgjøret i
1980 fikk NAF endelig støtte for sine krav om begrensning og
kontroll med lønnsglidningen.
(For de ekspansive sektorene har
dette mindre betydning, da det viser seg at slike ordninger
alltid kan omgås: disse sektorene vil likevel friste med økende
lønninger.) - Dette skjerper tendensen til oppsplitting av ar
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beiderklassen, dvs. tendensene til utvikling av et høytlønnet
"arbeideraristokrati".(jfr. Skånlands forslag om et "A-lag" og
et ,!B-lagfl på arbeidsmarkedet*) Men også på dette punkt rokkes
etter hvert DNA/LO-ledelsens hegemoni: ved uravstemningen om
lønnsoppgjøret i 1980 var det bare så vidt forslaget (som le
delsen varmt hadde anbefalt og utropt til en stor seier) ikke
ble forkastet.
Det skulle altså være nok av grunner til å føre en litt mer
ekspansiv finanspolitikk. Men her er det utvilsomt også uover
ensstemmelser mellom de to polene i det sosialdemokratiske le
derskap: den pol som er mest bundet til den ekspanderende stats
kapitalismen ("Gjerde-fraksjonen") vil utvilsomt holde hardt på
innstramningspolitikkens nødvendighet. Men statsapparatet er
nettopp ikke noe enhetlig organ, og på dette punkt viser det
seg et viktig internt skille, et "rasjonalitetsskille". På den
ene side står de deler av statsapparatet som har de sterkeste
bånd til vekstpolitikken, jfr. toneangivende ledere i Industri
departementet, Olje- & energi-departementet, Finansdepartemen
tet, osv. Denne fraksjonen vil ha størst oppmerksomhet for det
kapitalistiske systemets krav: deres politikk vil være orien
tert primært i forhold til den økonomiske konjunktursyklus. På
den annen side i statsapparatet har vi de felter som er mer
forpliktet overfor den velferdsstatlige politikken (departe
menter for sosialpolitikk, kirke & undervisning, forbruker &
administrasjon, kommunal & arbeid, osv.) Disse ledd i stats
apparatet er vesentlige for kanaliseringen av reformer og vil
være mer orientert i forhold til den politiske konjunktursyklus.
Et særtrekk ved norske politiske forhold er at også partiene i
en eventuell borgerlig koalisjonsregjering vil spalte seg på
disse to polene: Høyre har lenge i realiteten stått på en DNAliknende økonomisk politikk: de vil gå inn for å fortsette innstramningspolitikken (jfr. f.eks. deres tilslutning til Liedutvalgets innstilling). Riktignok har partiet forsøkt å vinne
ideologiske gevinster på kritikk av motkonjunkturpolitikken i
1974-77, men dette er mer et politisk spill: en eventuell bor
gerlig regjering ville neppe gjort det særlig annerledes i
1974-5, bl,a. ville også den vært overlatt til sosialøkonomenes råd. Kristelig Folkeparti ville derimot stå som en repre
sentant for velferdsstatlig-kristelig ekspansjon innen utdannel
se, helse- & sosial-vesen, osv. Og for det tredje: Senterpar
tiet (og det som er igjen av Venstre) ville også være skeptisk
til for sterk innstramningspolitikk og vekstprioritering og
særlig fastholde nødvendigheten av en sympatisk distriktspoli
tikk og primærnærings-politikk. - De to regjeringsalternativene
er altså presset av de samme dilemmaer. Og som nevnt er prob
lemene mye sterkere i en periode med økonomisk stagnasjon: det
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er således ikke overraskende at den borgerlige koalisjonen fo
ran neste valg i 1981 er i ferd med å slå mer alvorlige sprek
ker enn tidligere: selv om abort-spørsmålet synes være utslags
givende, så er nok dette bare toppen av isfjellet.
"Framtidens Norge" er ennå ikke blitt den planstaten som ble
skissert i de sosialdemokratiske programmene før og under kri
gen. Akkurat som Norge i dag militær- og forsvarspolitisk mer
enn noen gang er viklet rundt fingeren på Pentagon, så er den
norske økonomien mer enn noen gang flettet inn i det kapitalis
tiske verdensmarked.
Staten er mer involvert i økonomien enn
noen gang, men samtidig mer handlingslammet enn noen gang.
Dagens alvorlige problemer framstilles ofte som problemer skapt
av "planøkonomien". I denne artikkelen har vi forsøkt å vise
at problemene heller må forstås som resultater av en "planøko
nomi" som hele tiden er gjort avhengig av kompromisser med
privatkapitalismen. Dermed ville vi også antyde at det hele
tiden har vært mulig med ccndre løsninger, og at det fortsatt
foreligger andre muligheter. Den videre utvikling vil gjøre
disse muligheter stadig mer aktuelle, men også stadig vanske
ligere å realisere.
(Avsluttet i september 1980)
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Ådne Cappelen og Anton Hellesøy:

Strukturelle endringer i norsk
økonomi etter krigen

I denne artikkelen skal vi se på noen av de langtidsendringene
som har foregått i norsk økonomi etter 1945 og hvilke perspektiver dette gir for årene fremover.
Første del av artikkelen tar for seg de næringsmessige for
skyvninger som har skjedd og ser på noen av de konsekvensene
dette har fått for veksttakten i økonomien.
Andre del ser på de forskjellige konjunkturfasene vi har hatt
og hvorledes konjunkturene har endret karakter. Dette følges
av et avsnitt om endringene i etterspørselens sammensetning
(konsum, investering, eksport og import).
I artikkelen vil det bli argumentert for at industrien inntar
en sentral rolle i vekstforløpet etter krigen.
I det fjerde
hovedavsnittet vil vi se nærmere på hvordan industriens akkumulasjonsbetingelser har utviklet seg.
Artikkelen avsluttes med et lengre avsnitt hvor vi forsøker å
oppsummere noen av de viktigste endringene som har skjedd i
norsk økonomi og hvilken betydning dette kan ha for perspek
tivene fremover.
NOEN HOVEDTREKK I

UTVIKLINGEN ETTER KRIGEN

Sett under ett har den økonomiske veksten
vært raskere enn i noen annen tilsvarende
1950 - da vi stort sett kan si at normale
opprettet etter krigen - og frem til 1979

144

i Norge etter 1945
lang periode. Fra
tilstander var gjen
vokste bruttonasjonal

produkt (BNP) i volum i gjennomsnitt med 4,2% pr. år, dvs. at
BNP ble mer enn tredoblet i denne perioden.1 Til sammenlig
ning var veksten i perioden 1920-39 på gjennomsnittlig 3,2%
pr. år og i perioden 1900-15 nede i 2,8% pr. år.
Samtidig som veksten etter krigen altså har vært relativt høy
er det også et påfallende trekk at den har vært meget jevn
sammenlignet med tidligere perioder.
I hele perioden 1950-79
var det bare ett år at veksten i BNP var lavere enn 2% (i 1958),
ellers har den variert mellom 2% og 6,8% (i 1976).
Til tross for at etterkrigsperioden har vært preget av en rela
tivt jevn vekst, har vi også hatt markerte konjunkturbevegelser.
Dette skal vi ta opp i et eget avsnitt seinere i artikkelen.
I tabellen nedenfor har vi delt opp etterkrigstperioden i underperioder for å se hvordan trenden har endret seg. Oppdelingen
er foretatt slik at den i størst mulig grad gjør veksten uav
hengig av konjunkturbevegelsene, dvs. at hver periode strekker
seg fra en konjunkturtopp til en annen.
Tabell 1.

Gjennomsnittlig årlig vekstrate i BNP (volum)

Vekst i BNP
Vekst i sys
selsetting
Vekst i BNP/
årsverk

50-56 56-61 61-65 65-69 69-74 74-79 utenom oljev,
74-79
4,2
4,8
4,2
4,2
2,9
3,8
4,7
0,1

0,2

0,6

0,8

0,8

1,2

1,2

4,1

3,6

4,2

3,4

3,4

3,5

1,7

Kilde: Nasjonalregnskapstall 1949-65 og 1962-78; Økonomisk
Utsyn 1980
Som vi ser av første linje i tabellen, varierer den gjennom
snittlige vekstraten noe fra periode til periode. Den svakeste
veksten hadde vi i siste halvpart av 50-årene (først og fremst
på grunn av den kraftige lavkonjunkturen i 1958-59), den ster
keste i perioden som fulgte deretter. Selv i siste halvpart av
70-årene - som vi har opplevd som nokså kriseartet - har vi,
takket være oljeinntektene, hatt en vekst som ligger godt over
gjennomsnittet for etterkrigstiden.
I andre linjen i tabellen har vi satt opp den årlige vekstraten
i sysselsettingen, målt i antall årsverk. Som vi ser økte sys
selsettingen nokså svakt i 50-årene, vesentlig på grunn av en
svak vekst i de arbeidsdyktige aldersklasser (som igjen skyldes
lave fødselstall i 30-årene). Fra begynnelsen av 60-årene end
ret dette seg ganske vesentlig. I første omgang skyldtes det
at de store etterkrigskullene begynte å komme ut i arbeidslivet
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(gjennomsnittlig fødselstall i perioden 1946-50 var f.eks. ca.
50% høyere enn gjennomsnittet for 30-årene). Dette høye fød
selstallet holdt seg til ut i begynnelsen av 7<Hårene og vil
gjøre seg gjeldende gjennom hele 80-årene.
I neste omgang fikk vi fra midten av 70-årene en kraftig øking
i den kvinnelige yrkesdeltakingen (fra 1974 til -78 økte f.eks.
den sysselsatte andelen av kvinnelig yrkesbefolkning fra ca.
50% til over 60%), samtidig som den totale yrkesbefolkning
altså fortsatt vokser sterkt. Resultatet er at sysselsettings
veksten stiger enda mer i andre halvdel av 70-^årene.
Veksten i BNP har altså holdt seg temmelig jevnt i hele etter
krigstiden, mens veksten i antall sysselsatte har vært økende.
Dette må bety at BNP/årsverk har vokst stadig langsommere. At
det er slik, ser vi av den nederste linjen i tabellen. Dersom
vi tolker BNP/årsverk som et uttrykk for arbeidsproduktiviteten
i økonomien som helhet, er det altså tydelig at veksten i denne
er lavere i 70-årene enn den var tidligere. Hvorfor vi har
hatt denne utviklingen skal vi forsøke å gi et svar på séinéte
i artikkelen.
Den sterke og jevne veksten i BNP i etterkrigstiden har langt
fra vært noen "balansert vekst", næringsmessig sett. I figurene
1 og 2 har vi forsøkt å illustrere de næringsmessige forskyv
ningene som har foregått i etterkrigstiden.
Figur 1 viser utviklingen i sysselsettingen i hovednæringene,
uttrykt i andelen av den totale sysselsettingen. Som vi ser,
har primærnæringene hatt en markert nedgang i sysselsettings
andelen, mens tertiærnæringene har hatt en tilsvarende øking.
For tertiærnæringene var det næringene utenom offentlig tjeneste
yting som hadde en særlig sterk øking i første halvdel av peri
oden, mens den offentlige sektor økte særlig sterkt i andre halv
del av perioden. Dette siste avspeiler først og fremst den kraf
tige økingen i den kvinnelige yrkesdeltakingen. I perioden 1974
78 økte kvinnelig sysselsetting med ca. 135 000. Av disse gikk
80 000 til offentlig sektor.2
For bergverk, industri, bygg & anlegg og kraftforsyning ser vi
at sysselsettingsandelen har holdt seg omtrent konstant gjennom
hele perioden.
I figur 2 viser vi fordelingen av bruttonasjonalproduktet på de
samme næringene.
Som vi ser viser denne figuren til dels en
helt annen utvikling, særlig i 70-årene. En slik ulik utvik
ling for sysselsettings- og BNP-andelen viser at gjennomsnitts
produktiviteten (bruttoprodukt/årsverk) for de enkelte næringer
har utviklet seg forskjellig.
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Figur 1.

Sysselsetting fordelt etter næring.. Prosent
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Tar vi utgangspunkt i 1950, ser vi at primærnæringene da hadde
14% av BNP, mens de hadde hele 30% av sysselsettingen. Gjen
nomsnittsproduktiviteten i primærnæringene var altså under
halvparten av gjennomsnittet for hele økonomien. Går vi fram
til 1979, ser vi at dette har endret seg svært mye. Primær
næringene har i denne tiden fått redusert sin sysselsettings
andel ganske dramatisk, fra 30% til 8%, samtidig som andelen
av BNP har sunket mye mindre. Resultatet av dette er at brutto
produkt/årsverk har nærmet seg gjennomsnittet, men at det fort
satt ligger under.
For sekundærnæringene under ett ser vi at de hadde en gjennom
snittsproduktivitet noe over gjennomsnittet for hele landet i
1950, og at dette endret seg lite fram til begynnelsen av 70årene. Fra 1974 begynner imidlertid oljevirksomheten å for
styrre dette bildet. Totalt øker sekundærnæringene sin andel
av BNP i denne perioden fordi oljeutvinningen øker så voldsomt;
fra 1974 til 1979 øker olje- og gassutvinningen sin andel av
BNP fra praktisk talt null til 9%. Men samtidig absorberer
denne sektoren nesten ikke arbeidskraft i det hele tatt.
Industrien får på den andre siden redusert sin andel av BNP
ganske mye i samme periode. I 1972 var andelen 24% og denne
var sunket til 18% i 1979. Samtidig synker sysselsettingsan
delen bare med et par prosent, slik at bruttoprodukt/årsverk i
industrien i 1979 var falt til under gjennomsnittet for økono
mien som helhet.
Også for tertiærnæringene har det skjedd betydelige endringer.
I 1950 hadde offentlig og privat tjenesteyting en andel av BNP
på 12% og en produktivitet klart under gjennomsnittet.3 Dette
endrer sgg lite frem til midten av 60-årene, men da begynner
sysselsettingsandelen å øke kraftig uten noen tilsvarende øking
i BNP-andelen. Resultatet er at denne sektoren i dag har en
gjennomsnittsproduktivitet som er like lav som i primærnæring
ene. For tertiærnæringene for øvrig ser vi at disse i 1950
hadde en produktivitet som var nesten dobbelt så høy som gjen
nomsnittet, men at denne er redusert betydelig fram til 1979;
i første halvdel av perioden skjedde dette fordi disse næringene
absorberte særlig mye arbeidskraft, mens det i siste halvpart
først og fremst er veksten i bruttoprodukt som har stagnert.
For å oppsummere:noe av det som er sagt:
I perioden 1950 til
1979 har vi fått en stor grad av utjevning i produktiviteten
mellom næringene, vi har hatt en relativt sterk vekst i produk
sjonen, samtidig som produktivitetsveksten har vært synkende.
Fram til begynnelsen av 70-årene vokste industrien omtrent i
takt med økonomien som helhet, både med hensyn til produksjon
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og sysselsetting, samtidig som mye arbeidskraft ble overført
fra primær- til tertiærnæringene.
I 70-årene har industrien
stagnert og gått tilbake, mens sysselsettingsveksten totalt har
økt. Omtrent hele denne veksten er gått til tertiærnæringene,
særlig offentlig tjenesteyting.
Spørsmålet nå er om vi på grunnlag av et slikt grovt bilde kan
si noe om hva som har vært drivkraften i denne utviklingen,
særlig i det at produktiviteten har vært fallende.
Betrakter vi norsk etterkrigsøkonomi, vil vi se at det hele
tiden har eksistert næringer med betydelig overskuddsarbeids
kraft i den forstand at selv en stor reduksjon i sysselsettin
gen bare i meget liten grad vil gå ut over produksjonen i disse
næringene. Mest typisk har dette vært tilfelle i jordbruket og
i fiskerinæringen hvor en stor del av arbeidskraften er sjølsysselsatte.
I perioden 1950-79 har vi hatt en nedgang i sys
selsettingen i disse næringene på over 200 000 årsverk, samtidig
som bruttoproduktet har økt. Grunnen til at bruttoproduktet
ikke har gått ned, er selvsagt at nedgangen i sysselsetting er
kompensert av økt mekanisering både i jordbruk og fiske. Poen
get her er at dette er muligheter som stort sett har vært til
stede produksjonsteknisk sett, men som bare lar seg realisere
ved redusert sysselsetting. Og redusert sysselsetting i pri
mærnæringene forutsetter en tilstrekkelig etterspørsel etter
arbeidskraften fra andre næringer.
Som vi ser av figur 1, så
har denne etterspørselen for det meste kommet fra tertiærnærin
gene; og så lenge disse har en produktivitet over gjennomsnit
tet for økonomien, så vil en slik overføring av arbeidskraft
selvsagt øke produktiviteten i økonomien som helhet. Fram til
ca. 1970 var da også dette en viktig faktor bak produksjons
veksten. Fra begynnelsen av 70-årene begynner imidlertid vek
sten i tertiærnæringenes BNP-andel å stagnere, mens sysselset
tingsandelen fortsetter å vokse.
Særlig gjelder dette offent
lig tjenesteyting som har økt sin sysselsettingsandel kraftig
i 70-årene. Sammmenlignet med tidligere, da primærnæringene
reduserte sin sysselsettingsandel samtidig som den i stor grad
opprettholdt sin BNP-andel, så har det omvendte forholdet gjort
seg gjeldende for tertiærnæringene i 70-årene (økende syssel
settingsandel, stort sett samme BNP-andel). At nettopp offent
lig tjenesteyting har vokst så sterkt, henger åpenbart sammen
med at markedskreftene bare i liten grad bestemmer sysselset
tingen i denne sektoren. Poenget er at fra et akkumulasjonssynspunkt er det mange ting som tyder på at deler av tertiær
næringene i dag har overtatt som et område med overskuddsarbeidskraft.
Ser vi tilbake på etterkrigstiden, ser det altså ut til at i
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perioder med sterk vekst vil overskuddsarbeidskraften avta,
mens den gjerne vil øke igjen i stagnasjonsperioder. Det er
på en slik bakgrunn at noen økonomer velger å betrakte veksten
som etterspørselsbegrenset og i sammenheng med dette trekker
fram industrisektoren som drivkraften i omfordelingen mellom
næringene.4 Tankegangen bak et slikt syn er omtrent følgende:
Et typisk trekk ved industrien som helhet er at den nyter godt
av markerte stordriftsfordeler,5 noe som gir seg uttrykk i at
produktiviteten er stigende med stigende produksjon og syssel
setting. Dette innebærer at en viss vekst i industrien vil
absorbere arbeidskraft fra den øvrige økonomien og dermed øke
produktiviteten både i industrien og i de sektorene utenfor
industrien som gir fra seg sin overskuddsarbeidskraft. Jo
større veksten i industrien er, desto større vil derfor veksten
i økonomien som helhet være; og jo større veksten i industri
sysselsettingen er i forhold til veksten i sysselsettingen
utenfor industrien, desto større vil produktivitetsveksten
være i økonomien som helhet.
I tabell 2 nedenfor har vi i de to første linjene satt opp
vekstratene for produksjon og sysselsetting i industrien for
de samme periodene som i tabell 1. På samme måte som foran har
vi så funnet veksten i produktiviteten (3. linje). Nederst har
vi satt opp veksten i sysselsetting utenfor industrien.
Tabell 2.

Gjennomsnittlig årlig vekstrate i industrien
(volum)

Vekst i bruttoprod.
Vekst i syssels.
Vekst i bruttoprod./årsverk
Vekst i syssels.
utenfor industrien

50-56

56-61

61-65

65-69

69-74

4,6

4,0

6,0

4,7

4,6

-0,7

0,7

0,2

1,4

0,5

1,2

-0,9

3,9

3,8

4,6

4,2

3,4

0,2

-0,1

0,2

0,4

0,9

0,7

1,8

74-79

Kilde: Som tabell 1
Av tabell 2 ser vi at det helt åpenbart er en nær sammenheng
mellom veksten i produksjonen og veksten i produktiviteten i
industrien. Dette er en sammenheng som gjerne omtales som
"Verdoorns lov”, og det har vært vanlig å tolke denne som et
uttrykk for at vi har dynamiske stordriftsfordeler i industrien
Cvekst avler vekst1).
Sammenligner vi tabell 2 med tabell 1 foran, vil vi dessuten
se at:
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- det er en nær sammenheng mellom veksten i bruttonasjonal
produktet og veksten i industriproduksjonen,
- veksten i produktiviteten i økonomien som helhet er positivt
forbundet med veksten i industriproduksjonen og negativt for
bundet med veksten i sysselsettingen utenfor industrien.6
Den første av disse sammenhengene synes å tyde på at industrien
har en betydning for veksten i økonomien som går ut over den
forholdsmessige andel den har i BNP. I hele etterkrigsperioden
har industrien bidratt med i overkant av 20% av BNP, men av
sammenhengen ovenfor ser det ut til at f.eks. en prosents øk
ning i industriproduksjonen vil øke BNP med over 0,4%, dvs.
dobbelt så mye som industriens andel skulle tilsi. Også, denne
sammenhengen (som gjerne omtales som TKaldors lov1) kan tolkes
som uttrykk for at det eksisterer dynamiske stordriftsfordeler
i industrien sett under ett.
Den andre sammenhengen peker hen på det vi sa foran om at vi i
hele etterkrigstiden har hatt næringer utenfor industrien med
betydelig overskuddsarbeidskraft.
De to sammenhengene gjelder som vi ser for perioden 1950-74.
I perioden 1974-79 sank industriproduksjonen med 0,7% pr. år i
gjennomsnitt. I samme periode hadde vi en vekst i BNP på 4,7%
pr. år, dvs. en vekstrate godt over gjennomsnittet for etter
krigstiden og langt over det vi skulle vente ut fra veksten i
industrien (gitt at de sammenhengene som er nevnt ovenfor er
lineære og stabile). Dette henger sammen med den voldsomme
veksten i oljevirksomheten,. Sektoren olje- og gassutvinning
sto i denne perioden for 1,8 prosentpoeng av den årlige veksten
i BNP, det vil si at nesten 40% av veksten i BNP skyldtes tiljeog gassutvinning i Nordsjøen aleine.
I figur 2 foran så vi at
utenom oljevirksomheten er det særlig offentlig sektor som vok
ser særlig sterkt i denne perioden. I forhold til perioden
fram til 1974, da det var veksten i industrien som bestemte
takten i veksten i BNP, synes det som om dette mønsteret er
brutt i siste del av 70-årene: Industrien har stagnert og gått
tilbake både med hensyn til produksjon og sysselsetting; olje
sektoren har vokst kraftig uten å absorbere arbeidskraft i sær
lig grad (figur 1 og 2); oljeinntektene har gjort det mulig å
sysselsette både de som blir arbeidsledige og den økte arbeidskrafttilgangen i den sterkt økende offentlige sektor. Resul
tatet er blitt en svakere produktivitetsvekst i økonomien som
helhet.
KONJUNKTURUTVIKLINGEN

I

ETTERKRIGSTIDA

I avsnittet foran har vi tatt for oss noen av hovedtrekkene i
utviklingen etter krigen. I dette avsnittet og de to neste
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skal vi gå litt nærmere inn på visse sider ved utviklingen som
har særlig interesse.
Fram til begynnelsen av 70-årene var de fleste økonomer og po
litikere opptatt av å peke på den stabilitet som preget kon
junkturbevegelsene i internasjonal økonomi. Selv så seint som
i 1977 forsøkte framtredende økonomer å bortforklare etterkrigs
tidens største konjunkturnedgang i 1974/75 som et sammenfall av
mange uheldige omstendigheter som neppe vil gjenta seg.7 Konjunkturtilbakeslagene ble ansett for å være kortvarige fenome
ner. Dette skyldes de stabiliserende elementer i de vestlige
økonomiene9 -slik som det høye og økende offentlige forbruket,
skattepolitikken, sosiale tiltak som sikret grupper uten arbeid
en viss kjøpekraft, fagbevegelsens styrke som hindret at arbeids
løsheten i lavkonjunkturperioder førte til stor nedgang i real
lønningene, og ikke minst en aktiv motkonjunkturpolitikk. På
bakgrunn av den langsiktige stagnasjonsperioden de vestlige
økonomier har bak seg siden 1974, er imidlertid disse stabili
serende elementene blitt økonomenes fremste angrepsmål. Det
som tidligere var stabiliserende elementer, oppfattes nå som
en hemsko for en ny oppgangsperiode. Nyliberalistiske strømninger med krav om mer marked gjør seg sterkere gjeldende.
Ettersom norsk økonomi er en integrert del av den internasjonale
økonomi, har konjunkturbevegelsene også vært merkbare i Norge,
om enn i mindre grad enn i mange andre land. Som en liten åpen
økonomi med en relativt ensidig råvareorientert industri i til
legg til en stor handelsflåte, er den norske økonomien følsom
overfor verdensmarkedskonjunkturene. Konjunkturbevegelsene i
Norge er altså nøye knyttet til hva som skjer i andre land.
I de ti første årene etter 2. verdenskrig var konjunkturmønsteret forskjellig i Vest-Europa og USA. Konjunkturnedgangen
i USA i 1948/49 kunne knapt spores i Vest-Europa, antakelig på
grunn av gjenreisningspolitikken etter krigen. Derimot opp
levde Vest-Europa en nedgang i 1951/52 som USA ikke merket,
mens USA fikk en nedgang i 1953/54 delvis som følge av at Koreakrigen sluttet.
Det første store samtidige tilbakeslaget i internasjonal øko
nomi etter krigen kom i 1958/59, og dette tilbakeslaget rammet
også Norge med stor styrke.8 Utover i 60-årene var konjunktur
bevegelsene mer moderate enn nedgangen i 1958/59, og spesielt
sammenlignet med nedgangen i siste halvpart av 70-årene. De
tilbakeslagene i veksten som kom i 1962 i Vest-Europa (noe før
i USA) og 1967 var egentlig bare en noe svakere vekst i forhold
til en ellers veldig sterk økonomisk vekst.
I USA kunne ned
gangen i 1967 knapt merkes, noe som blant annet hang sammen med
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opptrappingen av Vietnam-krigen. Derimot ble USA rammet ster
kere av nedgangen i 1971 enn Vest-Europa hvor nedgangen også
kom noe seinere. Krisa i 1974/75 var parallell både i USA og
Vest-Europa. Konjunkturbølgene i Norge falt stort sett sammen
med bølgene i Vest-Europa, men med en tendens til å slepe litt
etter i tid.
For 20-årsperioden 1955-1975 ser vi tendenser til synkrone (dvs.
samtidige) konjunkturbevegelser i USA, Vest-Europa og Norge. Et
nærmere studium av en del store vest-europeiske land styrker
denne konklusjonen selv om det finnes visse nasjonale særegen
heter både hva angår tidspunkt mer presist, men særlig styrken
av konjunkturbølgene.5 Krisa i 1974/75 var altså spesiell, ikke
fordi den skjedde samtidig i mange land - det hadde nemlig
skjedd flere ganger før - men fordi den var så dyp og fordi den
ikke ble etterfulgt av noen betydelig konjunkturoppgang.
Konjunktursvingningene i Norge har vært mer moderate enn i VestEuropa for øvrig, og de har gjennomgående kommet noe seinere
enn i andre land. Dette skyldes dels strukturelle forhold og
dels den økonomiske politikken. I hovedsak skyldes konjunktur
bevegelsene i Norge impulser som kommer fra eksporten. Den
norske vareeksporten består i stor grad av råvarer og halv
fabrikata som er gjenstand for store lagerbevegelser. Nedgan
gen i denne eksporten kommer på et ganske tidlig stadium av
konjunkturnedgangen internasjonalt. På grunn av produksjons
tekniske forhold (kapitalintensiv produksjon medfører at store
faste kostnader påløper selv om produksjonen trappes ned) tar
det tid før eksportnedgangen slår ut i eksportvareproduksjonen.
I stedet øker bedriftene sine lagre. Dessuten består en viktig
del av motkonjunkturpolitikken i å gi finansiell støtte til
eksportbedriftene slik at produksjon og sysselsetting opprett
holdes til tross for sviktende salg.
I den grad produksjonen
reduseres blir virkningen på sysselsettingen beskjeden fordi
eksportindustrien er kapitalintensiv. Liknende forhold gjelder
for skipsfartstjenestene hvor konjunkturell nedgang i verdens
handelen og særlig oljetransportbehovet, reduserer inntektene
i næringene. Fordi næringen er svært kapitalintensiv, skal det
mye til at fraktratene faller så lavt at det ikke er nok til å
dekke hvertfall en del av de faste kapitalkostnadene. Derfor
blir også nedgangen i sysselsettingen i denne næringen moderat.
Etterspørselen etter forbruksvarer holdes derved oppe og kon
junkturnedgangen merkes således i liten grad i forbruksvaresektorene. Arbeidsløshetsstønadene virker i samme retning. Alt
i alt får derfor en konjunkturnedgang bare små virkninger på
sysselsettingen og lønningene.
Når salgsinntektene i eksportnæringen synker, mens lønningene
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holdes oppe, skjer det en kraftig nedgang i profitten i de kon
junktur f øl somme næringene. Dette, sammen med en lavere kapasi
tetsutnytting for eksisterende fast kapital, fører til lavere
investeringer og dette forplanter seg videre til investeringsvaresektorene, kanskje spesielt maskinprodusentene.
Selv om
anleggsinvesteringene også synker vil aktiviteten i bygge- og
anleggssektoren være avhengig av de offentlige anleggsinves
teringer samt boligbyggingen. Tradisjonelt har motkonjunktur
politikken tatt sikte på å stimulere aktiviteten i bygge- og
anleggssektoren slik at den private investeringsnedgangen har
blitt motvirket. Et spesielt kjennetegn ved industristrukturen
i Norge er at investeringsvareproduksjonen er relativt beskje
den. Maskininvesteringene og investeringer i transportmidler
vil derfor i stor grad føre til økt import. Svingningene i
slike investeringer får altså store konsekvenser for importen,
men forholdsvis små konsekvenser for norsk industri totalt.
Dette reduserer konjunktursvingningene i Norge.
En åpen økonomi som den norske gir altså muligheter for å pro
dusere andre ting enn det som etterspørres innenlands. For
Norge har en effekt av dette vært at vi ikke har så stor pro
duksjon av konjunkturfølsomme investeringsvarer, men i stedet
konjunkturfølsomme råvarer, halvfabrikata og tjenester (skips
farten) hvor kapitalintensiteten er relativt høyere enn i annen
industri. Virkningen på resten av økonomien av denne konjunkturømfintligheten er imidlertid moderat som vist ovenfor. Be
hovet for omfattende motkonjunkturpolitikk har derfor vært be
grenset bortsett fra deler av 70-årene, og politikken har i
stor grad vært ført ved hjelp av kredittpolitiske virkemidler
(lagerstøtte, statsbanksystemet i forbindelse med boligbygging
og kommunal infrastruktur) og ikke finanspolitisk etterspørselsregulering. En annen konsekvens av denne industristrukturen
er at underskudd på betalingsbalansen først og fremst oppstår
når kapitalakkumulasjonen er som raskest, idet importen da blir
stor på grunn av stort importinnhold i investeringene.
ENDRINGER

I

ETTERSPØRSELENS SAMMENSETNING

Et hovedtrekk ved utviklingen etter 2. verdenskrig er den sterke
veksten i den offentlige sektors bruk av varer og tjenester.
Denne veksten er mest markert på 60- og 70-tallet, mens den
bare er moderat på 50-tallet.
Således er det offentlige for
brukets andel av BNP omtrent fordoblet fra 1950 til i dag.
Denne økningen har skjedd på bekostning av det private forbruket
hvis andel av BNP har sunket med over 10% etter krigen. For
skyvningen mellom privat og offentlig forbruk skyldes den øken
de reelle samfunnsmessiggjøring av reproduksjonssfæren fra fa
milie til institusjoner. Dette er særlig merkbart i helsesek
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toren som har ekspandert kraftig siden midten av 60-tallet. Ut
bygging av trygdesystemet er et annet eksempel. For det andre
henger veksten sammen med økende utdanningskrav til arbeids
kraften, og særlig fra begynnelsen av 60-tallet skjer det en
sterk utbygging av både grunnskole (9-årig skole) og universi
tetet (bl.a. ble omsetningsavgiften økt med to prosentpoeng i
1967 nærmest for å finansiere dette).
Investeringsandelen har vært noenlunde konstant, men med store
konjunkturelle svingninger. Sammenligner vi sammensetningen
av etterspørselen etter krigen med situasjonen før krigen, ser
vi at investeringsandelen har økt betraktelig på bekostning av
det private forbruket, samtidig som overskuddet på betalings
balansen fra 30-årene er forsvunnet og det er i stedet blitt
underskudd. Videre ser vi at det militære forbruket når et
rekordhøyt historisk nivå. Aldri har det vært anvendt så store
deler av BNP til militære formål som etter krigen hvis vi sam
menligner med årene etter 1865.10
Tabell 3.

Nasjonalprodukt etter anvendelse (fordeling i pro
sent av BNP)
1937

Privat konsum
Off. konsum
militært
Bruttoinvester
inger
Eksport
-Import
BNP
Nettonasjonalprodukt

1949

65,4
6,9
0,9

1953

60,9
9,1
2,2

57,2
11,2
4,3

1957

1962

1962

52,4
10,5
3,1

54,3
12,0
3,1

59,0
14,0
3,4

1966

1974

1978

53,9
16,9
3,5

51,0
18,3
3,0

51,2
20,5
3,0

30,5

33,6

29,1

41,8 46,3
43,1 49,2
100,0 1Q0,Q

41,3
42,1
100,0

1970

55,6
15,5
3,7

25,1

37,9

35,3

36,1

36,1

29,5

30,5

31,5
29,1
100,0

31,3
39,2
100,0

36,0
39,7
100,0

41,8
40,8
100,0

35,6
38,0
100,0

38,5
41,0
100,0

40,8
42,3
100,0

87,5

81,5

81,0

80,0

79,2

86,7

86,6

86,2

85,6

83,2

Kilde: Nasjonalregnskap 1962-78, 1949-65, 1865-1960.
Tabell 4.

Nasjonalprodukt etter anvendelse^ vekstrater i %
pr. år
1946/49 1949/53 1953/57 1957/62 1962/66 1966/70 1970/74 1974/78

Privat konsum
Offentlig konsum
militært
Bruttoinvester
inger
Eksport
Import
BNP

3,8
6,2
4,4

3,6
5,0
-0,8

3,5
5,9
2,7

6,5

5,8

7,4

-0,4

6,9
7,5
4,5

5,4
7,3
3,8

6,1
6,1
4,8

6,7
1,9
4,4

5,3
-1,7
-0,7

2,6
9,9
21,7

2,9
1,7
-3,1

4,1
4,7
1,8

3,3
6,4
5,5

12,1

1,7

5,2

3,7

19,7
13,4
7,7

8,8
3,6
4,5

7,6
7,7
3,9

6,7
6,0
3,9

Kilde: Som ovenfor.
I forhold til mellomkrigsperioden ser vi også at utenrikshandelens betydning har økt etter krigen. Den vesentligste øknin
gen skjedde i årene rett etter krigen og skyldes to forhold.
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For det første tok det en tid før verdenshandelen kom igang
etter krigen. Dessuten hadde de fleste land ført en beskyttelsespolitikk i mellomkrigsperioden. Når tollsatser og kvan
titative reguleringer gradvis ble avviklet, økte handelen sterkt
I tabell 4 ser vi at både eksport og import har vokst mer enn
BNP i hele etterkrigsperioden. Når det ikke kommer fram så
tydelig i tabell 3, henger det sammen med at prisindeksen for
eksport og import vokser mye mindre enn prisindeksen for BNP.
Dette reflekterer at de varer og tjenester som det handles med,
'produseres stadig mer effektivt (stordriftsfordeler) sammenlig
net med skjermet produksjon. Nettopp i dette ligger den vesent
ligste gevinsten ved handel og ikke ved eventuelle komparative
fordeler som er mest knyttet til ekstraktiv produksjon (jord
bruk, energi, bergverk o.l.)11
Figur 3.

Innførsels- og utførselsverdi etter varegruppe.
1880 - 1975. Prosent
Matvarer

Råvarer vesentlig fra landbruket

Food

Raw materials mainly agricultural

Malmer

Brenselsstoffer

MetalUftrrous ores r/yyyyi Fuels

Kapitalvarer

Uedle metaller

Capital goods

Konsumvarer

Base me tak

Andre bearbeidde varer

Consumer goods

Other manufactures

Per cent

Kilde: Historisk statistikk 1978^ s. 260
Disse forholdenes betydning får vi et inntrykk av ved å studere
figur 3. For eksportens del ser vi en kraftig vekst i ekspor
ten av bearbeidde varer, mens eksporten av brenselsstoffer,
malmer, råvarer og matvarer avtar sterkt. Tilsvarende tenden
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ser finner vi for importen. Viktig er den økende handelen med
kapitalvarer (produksjonsmidler) som dels er en effekt av det
høye akkumulasjonstempoet i etterkrigstida og dels viser hvor
dan produktivkreftene internasjonaliseres og dermed hvordan
eventuelle komparative fortrinn i industriell produksjon avtar
i betydning. Dette vises igjen i industristrukturen hvor verk
stedindustrien har ekspandert kraftig i forhold til industrien
totalt (jfr. tabell 5).
Tabell 5.

Bruttoprodukt etter industrisektor^ fordeling i
prosent
1949

Nærings-* og nytel
20,2
se smi dde1indus t ri
14,2
Tekstilindus tri
Trevarer og møbler 7,9
10,5
Treforedling
Grafisk
5,1
Kjemisk og min.dndio 12,1
Metaller
5,5
Verkstedprod.
18,9
Skip m.v.
5,9

1962

1966

1970

1974

1978

15,9

19,0

19,0

16,4

15,6

16,4

9,8
6,9
7,0
5,6
15,0
9,2
23,6
7,0

11,7
3,2
4,9
8,9
13,5
6,1
20,5
7,1

9,7
8,4
5,4
8,9
14,1
7,4
20,4
6,8

8,0
9,6
5,8
7,6
15,9
8,1
22,0
6,7

‘5,6
11,0
5,5
6,6
16,6
10,2
22,0
6,9

5,1
11,4
5,0
7,0
16,2
9,2
23,1
6,6

1957

1962

17,2

15,0

14,5
7,9
10,0
4,4
11,7
8,3
19,4
6,6

11,0
7,2
9,3
5,0
14,5
10,2
20,5
7,4

1953

Kilde: Nasjonalregnskap 1949-65 og 1962-78
Tabell 6.

Privat konsum etter type (fordeling i prosent)

---- r
Varige konsum
varer
Andre varer
Boligtjenester
todre tjenester

1949

1953

1957

1962 ! 1962
i
i

1966

11,8

12,6

12,9

15,2 j

10,1

10,7

12,1

11,9

62,9
7,5
16,7

59,4 ! 60,9
7,9 i 11,6
17,5 i 18,3

60,1
10,5
19,2

60,1
10,2
19,0

57,7
10,6
19,5

56,7
10,7
20,7

64,4
5,6
18,2

65,1
5,7
16,6

9,2

1970

1974

1978*

Kilde: Som ovenfor
* Tallene for 1978 er foreløpige og overvurderer tjenestekonsumets andel.
Endringene i sammensetningen av det private forbruket har vært
betydelig etter krigen (jfr. tabell 6). I de første to årene
etter krigen var boligmangelen utbredt og utover i 50-årene
vokste boligkonsumet sterkere enn annet konsum. Samtidig eks
panderte bygge- og anleggssektoren sterkt, og antall boliger
tatt i bruk pr. år nådde en foreløpig topp midt i 50-årene.12
Videre er det viktig å legge merke til den sterke veksten i kjøp
av varige forbruksvarer som møbler, TV, biler o.l. Introduk
sjonen av TV og opphevelse av spesiell løyve for å få kjøpt
bil skapte en saaregen konsumboom i begynnelsen av 60-årene.
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Tjenestekonsumet har økt mer moderat som andel av samlet kon
sum, mens konsum av andre varer har sunket betraktelig. For
næringsstrukturen har dette ført til at produsenter av varige
forbruksvarer (møbel- og verkstedsindustrien) har fått økt
etterspørsel, mens øvrige vareprodusenter herunder primærnær
ingene har opplevd en svakere etterspørselsvekst. Videre ser
vi også at det økende tjenestekonsumet har bidratt til den gene
relle endringen av nærings- og sysselsettingsstrukturen i ret
ning av økt vekt på tjenesteytende produksjon. Det er også
grunn til å merke seg at mens etterspørselen etter varige for
bruksvarer i stor grad retter seg mot utlandet, så er tjenestekonsumet hovedsakelig dekket ved innenlandsk produksjon (turist
reiser i utlandet er det viktigste unntaket). Ettersom etter
spørselen etter varige forbruksvarer varierer mye mer fra år til
år, er dette et forhold som reduserer produksjonssvingninger i
Norge.
Hvordan kan vi forklare at privat konsum som andel av BNP har
sunket så kraftig i etterkrigsperioden (jfr. tabell 3), mens
lønnsandelen av faktorinntekten samtidig har økt? Forklaringen
ligger på to plan. For det første har faktorinntektene som an
del av BNP sunket kraftig fordi netto indirekte skatter (in
direkte skatter minus subsidier) har økt sterkt.
I 1950 ut
gjorde de indirekte skattene bare 5% av BNP, i 1960 knapt 10%,
i 1970 vel 13% og i 1980 om lag 20%. Bak denne skatteøkningen
ligger selvsagt en viktig grunn til inflasjonen i etterkrigs
tida.
I tillegg kommer at avskrivningene på den faste kapi
talen (kapitalslitet) har økt sin andel av BNP med om lag 5%,
noe som reflekterer den økende kapitalinnsatsen som skal til
for å produsere et gitt bruttonasjonalprodukt.
For det andre har de direkte skattene som andel av lønnskost
nadene økt kraftig. Dels har arbeidsgiveravgiftene til pen
sjonsordningen o.l. økt kraftig, særlig fra midten av 60-tallet
etter innføring av folketrygden. Dette sammen med økte medlems
premier førte til en rask akkumulasjon av folketrygdfondet fram
til slutten på 70-tallet hvor fondsopplegget har stoppet opp
(i faste priser). Dette fondet som representerer en form for
tvungen sparing for lønnstakerne, har i vesentlig grad gått med
til å finansiere ulik infrastrukturinvestering i offentlig regi.
Videre har også stats- og kommuneskattene økt kraftig som andel
av utbetalt lønn. For å illustrere dette kan vi nevne at mens
en industriarbeider med hjemmeværende kone og to barn hadde en
marginalskatt på om lag 30% i 1960, er skatten i dag nesten 50%.
Selv om de offentlige overføringene har økt sterkt, har disse
ikke vært tilstrekkelige til å kompensere for skatteøkningen.
Denne kraftige økningen i beskatningen har altså ført til at
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stat og kommuner i dag tar inn halvparten av BNP i form av skat
ter (brutto). En stor del av disse skattene (nesten halvparten)
går tilbake til private som subsidier eller stønader, mens res
ten går med til å finansiere offentlig forbruk og investeringer.
Videre har den offentlige sektor gjennomgående økt sine ford
ringer på den private sektor (med unntak av de par siste årene)
og dermed muliggjort finansiering av private investeringer.
Denne kanaliseringen av offentlige kreditter har skjedd via
statsbanksystemet13 og har særlig hatt betydning for boligin
vesteringen (Husbanken), investeringene i jordbruk og fiske og
kraftutbygging.
Tabell 7.

Bruttoinvesteringer etter næring (fordeling i pro
sent)

Primærnæring
01 j e vi rks omhe t
Indus tri
Elforsyning
Boliger
Sjøfart
Andre næringer
Off. konsum

1949

1953

1957

1962

1962

1966

1970

1974

1978

9,3
0
16,9
5,8
16,8
24,9
17,2
9,1

9,5
0
16,6
6,8
17,6
20,8
17,9
10,8

9,3
0
15,2
7,1
14,6
23,8
18,5
11,5

8,1
0
17,4
7,9
13,6
19,9
20,0
13,1

7,9
0
17,1
9,8
15,0
20,5
17,6
12,1

7,4
0,5
17,2
8,3
15,2
18,7
18,7
14,0

6,6
1,5
15,3
7,4
18,6
13,5
20,2
16,9

5,8
14,2
14,4
5,6
17,1
8,3
19,5
15,1

7,1
9,5
9,6
9,7
17,9
5,4
25,8
15,0

Kilde: Som tabell 5.
I tabell 7 viser vi fordelingen av bruttoinvesteringene etter
næring.
Som vi ser, har offentlige investeringer økt sin andel
av de samlede investeringer.14 Ettersom vi i tabell 3 så at
investeringsandelen har vært om lag konstant i etterkrigstida,
betyr dette at en stadig større del av den samlede etterspør
selen skyldes offentlige investeringer.
Samlet offentlig etter
spørsel har således økt sin andel av BNP med om lag 10% fra 1950
og fram til i dag hvor andelen er 25%. I tillegg til invester
inger i offentlig forvaltning har investeringene i offentlige
bedrifter betydd omtrent like mye regnet i andel av BNP slik at
det offentlige i dag står for om lag en tredjedel av samlet
etterspørsel.15 Selv om offentlige investeringer kan betraktes
som uproduktive er de i stor grad reproduktive, dvs. de bidrar
til utbygging av infrastruktur, undervisnings- og forskningsfor
mål som i neste hånd påvirker den private akkumulasjonsevnen.
Effekten av de offentlige investeringer med hensyn på akkumula
sjonen er imidlertid uviss, og det er da også symptomatisk at
når det blir snakk om å øke de private investeringene, er det
først og fremst de offentlige investeringene som må vike plas
sen på de offentlige budsjettene.
Ser vi på den næringsvise sammensetningen av investeringene
(tabell 7), er det viktig å legge merke til hvordan sjøfarts
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næringene har gått sterkt tilbake helt siden 60-årene og dels
blitt erstattet av oljevirksomheten. Boliginvesteringene er
store i begynnelsen på 50-tallet, men faller så fram til slut
ten av 60-tallet og når en ny topp rundt 1970.
Investeringene
i kraftutbygging er økende som andel av BNP på 50-tallet som
en følge av DNAs industripolitikk, men faller så andelsmessig
helt fram til midten av 70-tallet da oljekrisen gjør vannkraftutbygging til et svært lønnsomt foretagende.
Primærnæringenes andel av investeringene har falt gjennom det
meste av etterkrigstiden, til tross for at det i disse nærin
gene har foregått en kraftig mekanisering av produksjonen.
Imidlertid skjer det en endring fra midten av 70-tallet på bak
grunn av Stortingets vedtak om inntektsøkning i jordbruket.
Virkningene av dette vedtaket viser igjen i tabell 8, som viser
driftsresultat (eierinntekt) etter næring og hvor primærnærin
genes økte andel kommer klart fram. Det er for øvrig verdt å
legge merke til at i alle de sektorene av økonomien hvor grunn
renter (og til dels monopolrenter) er dominerende inntektskilde
(jordbruk, kraft- og vannforsyning og oljevirksomhet), har det
vært en sterk økning i inntektene. Mens disse næringene bare
hadde 1/4 av eierinntekten for fem år siden, har de nå nesten
2/3. Dette forholdet er ikke uten betydning for de industrielle
sektorers krise (jfr. utviklingen for industri, bygg- og anlegg
samt sjøfart), og det sier noe om hvor negativ utviklingen i
industriens bytteforhold har vært overfor andre sektorer. In
dustriens investeringer har sunket som andel av de samlede investeringer fra midten av 60-årene og utover. Vi skal i neste
avsnitt komme nærmere inn på industriens utvikling.
Tabell 8.

Eierinntekt (driftsresultat) etter næring (fordeling
i X)
1949

Jordbruk, skog
25,6
bruk, fiske
Bergverk og in
31,8
dustri
Bygge- og anleggs“ 6,1
virksomhet
Kraft- og vann
2,4
forsyning
17,6
Varehandel
Sjøtransport
0,0
Annen samferdsel
1,6
Annen tjeneste
14,9
yting
0,0
01j evirksomhet

Kilde: Som tabell 5.

160

1953

1957

1962

1962

1966

1970

1974

1978

24,9

22,6

21,0

21,7

22,8

20,2

21,2

29,5

29,8

25,6

25,4

13,3

15,5

21,7

30,3

14,8

5,6

4,4

5,7

5,7

8,2

7,4

7,1

3,9

1,9

2,3

4,0

4,9

4,6

4,7

6,0

8,0

16,9
6,0
1,5

14,8
14,3
0,0

17,2
3,5
2,1

25,1
5,1
0,0

19,8
5,2
0,0

11,5
11,4
0,0

3,8
9,2
7,6 -12,2
-1,8 -3,3

13,4

16,0

21,1

24,2

23,9

23,1

22,3

29,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-1,9

25,6

Som kjent har en viss del av kapitalakkumulasjonen i Norge vært
finansiert ved lån eller aksjekapital fra utlandet. Utenlandsfinansieringen var ganske beskjeden på 40- og 50-tallet, men
tiltok på 60-tallet; og en særlig drastisk økning fikk vi da
oljeinvesteringene for alvor tok til i 1973/74. Da 2. verdens
krig var slutt hadde Norge netto fordringer på utlandet på sam
me måte som etter 1. verdenskrig. Den lave eksportkapasitet og
store behov for maskiner etc. som fantes rett etter krigen,
førte imidlertid til at valutareservene først ble brukt opp, og
til tross for Marshal1-hjelp etter hvert også til låneopptak i
utlandet (særlig i USA). Midt på 60-tallet var likevel ikke
gjelden større enn verdien av ett års nettoinvesteringer, mens
den i dag tilsvarer tre års nettoinvesteringer, noe som i høy
grad henger sammen med krisen i sjøfarten samt oljevirksomheten.
Imidlertid er det grunn til å påpeke at den tiltakende utenlandsfinansiering av investeringene skjedde før midten av 70tallet. Dette er et uttrykk for at norsk økonomi i stadig
mindre grad var i stand til å finansiere investeringsnivået ved
innenlands sparing.
INDUSTRIUTVIKLINGEN
Vi har hevdet at den drivende faktor
krigen har vært veksten i industrien
fram til begynnelsen av 70-årene.
I
litt nærmere på noen av de faktorene
for veksten i industrien.

i veksten i Norge etter
- i alle fall for perioden
dette avsnittet skal vi se
som kan ha vært bestemmende

Internasjonale sammenligninger av industristrukturen viser at
norsk industri er relativt sterkt orientert mot råstoffbearbeidende industri, mens f.eks. verkstedsindustrien er av mindre
betydning. Den historiske bakgrunnen er at industrialiseringen
i Norge skjedde på basis av råstofftilgang (f.eks. skog) og ener
gi (vannkraft). Krisa i 30-årene førte dessuten til en omlegg
ing av industristrukturen i retning av økt satsing på hjemme
markedet og konsumvarer, noe som bl.a. hang sammen med protek
sjonismen og verdensmarkedets sammenbrudd. Dette endret seg
noe da veksten tok seg opp igjen fra midten av 30-årene etter
at det fra 1931 og fremover foregikk en betydelig omfordeling
av inntekt fra lønn til profitt.
Investeringsraten tok seg
opp og verkstedsindustrien økte igjen i relativ betydning i
forhold til bl.a. næringsmiddel- og tekoindustri.
Etter krigen fortsatte den utviklingen som hadde startet i de
fem siste årene før krigen. Verkstedindustriens betydning økte
særlig på bekostning av konsumvarebransjer som etter hvert møtte
hardere utenlandsk konkurranse. Videre hadde vi en sterk eks
pansjon av elektrometallurgisk og kjemisk industri i disse årene.
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Her var det statlige engasjementet sterkt og vi fikk en kraf
tig vekst i statlig eierkapital i norsk industri nettopp knyt
tet til disse ekspanderende og kapitalintensive sektorene. Det
politiske elementet i utviklingen av industristrukturen er der
for vesentlig for å forstå utviklingen. DNA hadde og har en
industripolitisk strategi som går ut på å prioritere eksportorientert storindustri (jfr. Lars Mjøsets artikkel i dette nr.
av Vardøger.) Det var f,vekst gjennom eksport"-politikken som
også kom til å være rettesnoren for den aktive handelspoli""
tikken som DNA førte. Denne politikken kom av og til direkte
i motstrid til et mer hjemmemarkedsorientert industriborgerskap, slik tilfellet var da Nordøk-forhandlingene brøt sammen
på 50-tallet.
I begynnelsen av 60-årene ser det ut til at noen av utviklings
tendensene i etterkrigstiden er i ferd med å endres. Verkstedsindustrien øker fortsatt kraftig produksjonen, men øker ikke
lenger sin andel av samlet industriproduksjon som tidligere.
Dette kan i noen grad henge sammen med at industriinvesteringene
endret sammensetning med mindre vekt på maskininvesteringer i
forhold til tidligere. En annen grunn er at en del av nærin
gene som hadde avtatt i betydning gjennom 50-årene, gjennomgår
en kraftig strukturendring (f.eks. treforedlingsindustrien) og
oppnår høyere vekst enn før.
Den sterke veksten i verdensøkonomien fram til begynnelsen av
70-tallet sammen med den økende liberaliseringen fører stadig
flere industrier over til eksportmarkedene. Etter 1974 har
verdensmarkedet vokst lite, kapitalakkumulasjonen har avtatt
(bortsett fra i oljeindustrien), og dermed har konsumvarebransjene klart seg bedre enn eksportindustri og investeringsvareindustri.
I tabell 9 har vi beregnet vekstraten for industrileveranser
til konsum, investering og eksport i perioden 1950-74.
Tabell 9.

Gjennomsnittlig prosentvis årlig vekst i industrien^
etter anv.
1950-56

I alt
Eksport
Konsum
Investering

4,8
5,7
2,2
6,7

1956-61
4,2
6,4
2,9
4,0

1961-65
6,2
10,7
3,1
5,4

1965-69
4,6
6,9
3,0
2,5

1969-74
4,5
4,1
2,1
5,9

Kilde: Historisk Statistikk 1978, tabell 136 og 139
La oss se på konsumvareutviklingen først.
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Vi har foran kommen-

tert nærmere hvordan sammensetningen av privat konsum har ut
viklet seg etter krigen (se tabell 6). Som nevnt der er det
en svak, men tydelig tendens til en økende tjenesteandel av
privat konsum. Dette er et velkjent trekk ved inntektsvekst
på det nivået Norge befinner seg og gir noe av forklaringen på
den svake veksten i den industrirettede konsumetterspørselen.
Enda viktigere er imidlertid det faktum at privat konsum i hele
etterkrigstiden har fått redusert sin andel av BNP.
I tabell
3, s.
, har vi vist hvordan fordelingen av BNP på privat kon
sum, offentlig konsum og investeringer har utviklet seg etter
krigen. Som vi ser av tabellen, har det foregått en betydelig
omfordeling mellom offentlig og privat konsum. Fra 1949 til
1978 har det private konsum fått sin andel redusert med ca. 10%,
mens det offentlige konsum har økt tilsvarende. Siden offent
lig konsum praktisk talt i sin helhet går til å etterspørre
tjenester, innebærer denne omfordelingen mellom offentlig og
privat konsum en markert tendens til at tjenesteetterspørselen
tar en stadig større andel av konsumet. Mens tjenesteetter
spørselen (bortsett fra boligtjenester) i 1953 utgjorde ca.
27% av det totale konsumet, så var denne andelen i 1978 steget
til over 40%.
Resultatet av denne utviklingen ser vi i tredje linje i tabell
9 foran:
I hver eneste periode vokser leveranser fra industrien
til konsum svakere enn industrien under ett, og dette avspeiler
seg i en stadig relativ tilbakegang for konsumvarebransjene.
Det er grunn til å anta at denne relative nedgangen i konsumvareetterspørselen etter industrivarer har følger for veksten
i økonomien som helhet.
Som vi vet har den keynesianske oppskriften på etterspørselsregulering etter krigen gått ut på å kompensere en mangel på
effektiv etterspørsel ved å øke de offentlige utgiftene i for
hold til inntektene (budsjettunderskudd). Et slikt budsjett
underskudd vil i første rekke stimulere konsumetterspørselen,
enten gjennom økt offentlig konsum eller gjennom økt privat
konsum ved reduserte skatter. Uansett så vil virkningen av
dette være at bare en liten del av den økte effektive etterstørselen vil tilflyte industrien som økt inntekt. Dersom det
er slik at det er industriveksten som har vært bestemmende for
veksten i økonomien som helhet, er det åpenbart at nedgangen i
konsumetterspørselen etter industrivarer stadig har redusert
virkningen av den keynesianske etterspørselsreguleringen. I og
med at en stadig større del av etterspørselsstimulansen retter
seg mot sektorer med en lav produktivitetsvekst, vil dette både
svekke den underliggende veksttrenden og slå ut i et stadig
sterkere prispress. Jfr. det som er sagt om konjunkturpolitikken foran).
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Mens altså konsumetterspørselen etter industrivarer har vist
en relativt avtagende trend i hele etterkrigstiden, har på den
andre siden eksportandelen vært jevnt økende (tabell 9 og 10) .
Heller ikke dette er noe særegent for Norge, men et typisk
trekk ved alle industrialiserte land som følge av den økende
internasjonale spesialiseringen i produksjonen. Likevel vari
erer den veZative vellykketheten når det gjelder å øke ekspor
ten mellom landene, og det er gode grunner til å anta at dette
er en viktig forklaringsfaktor på forskjeller i vekstratene.
For det første vil enhver vekst i BNP kreve vekst i importen,
avhengig av inntektsnivået og av hvor spesialisert og selvfor
synt landet er. Samtidig er det klart at et land på noe lengre
sikt vil være bundet av å holde en tilnærmet balansert betal
ingsbalanse. Ved en gitt importelastisitet16, vil det dermed
være veksten i eksporten som begrenser veksten i økonomien som
helhet. For Norge er det beregnet at importelastisiteten for
hele perioden 1951-66 var ca. 1,4.17 For å oppnå en vekst på
4% pr. år, betyr dette at eksporten må øke med ca. 5,6% pr. år.
For det andre vil det være slik at jo mindre hjemmemarkedet er,
desto viktigere er det å øke eksporten for å utnytte stordrifts
fordelene i produksjonen. Av den grunn vil små land ha en stor
eksportandel, mens store land i større grad vil kunne oppnå "op
timal skala" på hjemmemarkedet.
For det tredje, eksport- og konsumsammensetningen vil på noe
lengre sikt være bestemmende for produksjonsstrukturen i et
land og dermed også for fordelingen av investeringsetterspørselen. Mens konsumetterspørselen i stadig større grad vender
seg mot sektorer med et lavt potensiale for produktivitetsvekst
(jfr. foran), så vil økt eksport motvirke en slik utvikling.
For en gitt investeringsandel, vil dermed en økt eksport gi økt
produktivitetsvekst fordi en større del av investeringene vil
gå til sektorer med et høyt potensiale for produktivitetsvekst.
Den stadig økende eksportandelen vi har hatt etter krigen har
altså vært "nødvendig" både ut fra betalingsbalansehensyn og
ut fra hensynet til veksten. En bekreftelse på det siste finner
vi i tabell 2 og 9. I tredje linje i tabell 2 har vi produk
tivitetsveksten i industrien i de enkelte perioder; i andre
linje i tabell 9 har vi eksportveksten i de samme periodene.
Som vi ser er det en meget nær samvariasjon mellom produktivi
tetsvekst og eksportvekst og ingen tilsvarende sammenheng for
de andre komponentene i industrietterspørselen. Det er nettopp
denne nære sammenhengen mellom eksportvekst og produktivitets
vekst som har gitt opphavet til uttrykket "eksportledet vekst".
Med dette sies det ikke noe om retningen på sammenhengen, tvert
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imot: det man legger vekt på er at eksportvekst gir mulighet
for gevinst gjennom stordriftsfordeler og spesialisering, og
at dette igjen vil styrke eksporten. Som vi nevnte foran vil
slike sammenhenger være av særlig stor betydning for små land
som Norge.
La oss se litt nærmere på betydningen av eksporten og den økenden internasjonale spesialiseringen for industrien. I tabell
10 nedenfor har vi vist utviklingen i eksport- og importandel
ene for 9 industrisektorer og for industrien under ett.
Som vi ser har eksportandelen stagnert noe fra midt på 60-tallet, og det er god grunn til å anta at dette er et viktig mo
ment til forklaringen på stagnasjonen i produktiviteten. De
stordrifts- og spesialiseringsfordelene som fantes ved slutten
av krigen og som kunne realiseres ved internasjonal handel, var
muligens blitt noe redusert i midten av 60-årene. Ser vi på
den sektorvise utviklingen, merker vi oss at sektorene med rask
produktivitetsvekst også har hatt økende eksportandeler og til
dels også importandeler, ,for eksempel teknologi, delvis treTabell 10.

Markedsandeler* for industrisektorene i prosent

Nærings- og nytelsesmid- E
delindustri
I
E
Tekoindustri
I
E
Trevarer og møbelI
industri
E
Treforedlingsindustri
I
E
Grafisk industri
I
E
Kjemisk og min. industri
I
E
Metallproduksjon
I
E
Verkstedsindustri
I
E
Skipsbyggerier
I
E
Industri i alt
I

1949

1955

1960

1965

1970

12
5
0
23
3
5
49
4
10
10
33
34
51
63
3
30
•3
10
17
21

13
4
2
23
4
6
47
6
0
2
31
38
51
41
8
40
3
11
19
22

11
3
4
26
5
7
48
7
1
2
27
44
58
41
14
45
6
11
20
25

14
5
9
36
7
9
49
9
1
4
42
47
63
38
19
47
7
12
25
29

16
8
14
45
5
11
43
14
2
5
27
44
73
66
22
49
5
9
24
32

1976
16.
9
17
55
7
12
41
19
2
6
25
36
75
64
27
55
12
15
24
33

*Eksportandelen (E) er definert som eksportleveranse/bruttoproduksjon, mens importandelen (I) er definert som import/
(bruttoproduksjon-eksport+import).
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vare- og møbelindustri, metallproduksjon og verkstedindustri.
Kjemisk industri er et unntak, men det er mulig at det skyldes
at oljeraffinerier som kommer med i tallene for 1970 og -76
forskyver bildet noe. Grunnen til at disse næringene har opp
levd sterkere produktivitetsvekst enn industrien i gjennomsnitt,
synes å være at de via en omstrukturering har vært i stand til å
orientere seg mot det kraftig ekspanderende verdensmarkedet.
Det vi har villet fremheve her, er altså at eksporten har vært
av stor betydning for at norske industrier skulle kunne inn
kassere de produktivitetsgevinster som ligger i storskalaproduksjon og spesialisering. Det er imidlertid også et annet mo
ment som har stor betydning i denne sammenhengen, nemlig mulig
heten for å finansiere kapitalakkumulasjonen. Betingelsen for
en rask kapitalakkumulasjon er på sin side at profittraten hol
der et tilfredsstillende nivå.
Sammenhengen mellom profitt
rate og kapitalakkumulasjon er illustrert i figur 4 nedenfor
som viser tall for industrien i perioden 1949-78.18 Det er et
brudd i tallserien i 1969, idet vi da går over til å bruke nye
nasjonalregnskapstall for realkapitalens vekstrate og regnskapsstatistikkens tall for "totalrentabilitet” før skatt i indust
rien, mens tallene for profittraten før 1969 er basert på noe
enklere beregninger. Av figuren ser vi en klar tendens til en
fallende profittrate i de første 10 årene.19 Utviklingen i 60-
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og 70-årene har vært mer ujevn, men det er kanskje en svak ten
dens til fall også siden 1960. Også veksten i realkapitalen
synes å ha hatt en svakt fallende tendens fra begynnelsen av
60-årene. Det synes altså som om den stagnasjonen vi har hatt
i eksporten fra midten av 60-tallet, motsvares av en svikt i
kapitalakkumulasjonen; og det er ikke tvil om at dette har be
tydning for den avtakende produktivitetsveksten i industrien
det siste tiåret.
I tabell 11 har vi forsøkt å belyse noe nærmere hvordan finan
sieringen av investeringene i industrien har skjedd etter kri
gen. Alle tallene er i prosent og regnet i forhold til netto
investeringene i hver periode.
Tabell 11.

Finansiering av industriens nettoinvesteringer.
Prosent20
1950-53 54-57 58-62 63-66 67-70 71-74 75-78

Nettoinvesteringer
Aksjeemisjoner
Gjeldsøkning til
utlandet
Driftsresultat

100
12

100
11

100
12

100
18

100
20

100
29

100
19

-5

12

12

6

4

19

67

299

295

255

246

297

250

162

Kilde: Nasjonalregnskap og Statistisk Årbok, diverse år.
Vi ser at overskuddet i bedriftene utgjorde en mindre del av
investeringene mot slutten av 50-tallet enn tidlig på 50-tallet
samtidig som lån i utlandet (netto) sto for en større del. På
60-tallet økte egenfinansieringen av investeringene samtidig
som utenlandsfinansieringen (netto) var mindre. Imidlertid økte
industriens fordringer og gjeld til utlandet svært mye på 60tallet. Mens de samlede fordringer i 1960 bare var vel 700
millioner kroner, var de over 3 milliarder i 1970. Tilsvarende
tall for gjeld (brutto) var 1,4 milliarder kroner i 1960 og 4,5
milliarder i 1970.
I 70-årene økte betydningen av dette kraftig. I 1977 var for
eksempel bruttogjelden oppe i 20 milliarder kr, mens fordrin
gene bare var på knappe 7 milliarder. Dette henger sammen med
etablering av store petrokjemiske anlegg fra midten av 70-årene.
Egenfinansieringen synker kraftig utover i 70-årene. Tabell 11
gir egentlig ikke et godt nok bilde av industriens egenfinansieringsevne fordi driftsresultatet er regnet brutto. Fra
driftsresultatet må det trekkes skatter, renteutgifter og aksje
utbytte for at vi skal få fram hva bedriftene sitter igjen med
til å finansiere nettoinvesteringene. Dette har vi gjort i
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tabell 12 for årene 1967-78 (dessverre finnes ikke tall lenger
tilbake enn dette).
Tabell 12.

Disponible inntekter i industrien 1967-78. Prosent

Driftsresultat
- Aksjeutbytte
- Netto renteutgifter
- Direkte skatter
= Disponibelt

1967-70

1971-74

1975-78

100
5
16
8

100
6
18
7

100
8
27
10

71

69

55

Kilde: Regnskapsstatistikk for bergverk og industri 1967-78
Et vesentlig trekk i denne utviklingen er at den disponible an
delen av driftsresultatet er stadig synkende. Dette skyldes
i første rekke økte renteutgifter. Den sterke gjeldsøkingen
(jfr. tabell 11 foran) samt økte rentesatser har ført til at
en stadig større del av overskuddet i industrien går som renter
til bankkapitalen. I 1978 er faktisk vel 40% av driftsresul
tatet i industrien gått til netto rentebetalinger, mens dette
i 1977 var knapt 30%. Denne kraftige økingen viser at indust
rien er svært sårbar overfor endringer i rentepolitikken; og
det er forbausende å se hvor lite reaksjoner det har vært fra
industrihold mot omleggingen av rentepolitikken. Det er mulig
at sammenflettingen av industri- og bankkapital er så tett at
"snevre” industriinteresser ikke blir artikulert. Men at denne
utviklingen har betydning for industriens akkumulasjonsevne og
dermed sysselsettingen på lengre sikt, er det liten tvil om.
PERSPEKTIVER PÅ UTVIKLINGEN FRAMOVER
Det er ikke mulig å si noe om utviklingen i norsk økonomi i 80årene uten å gi en vurdering av oljevirksomhetens betydning for
økonomien. Vi skal derfor først kort si noe om hvilken betyd
ning oljevirksomheten kan komme til å få i årene framover, for
deretter å si noe om hvilke muligheter industrien vil stå over
for ut fra en vurdering av verdensmarkedsutviklingen og olje
virksomheten.
Ifølge St.meld. nr.
79 (1980-81) "Langtidsprogrammet 198285" vil Norge i 80-årene produsere om lag 60 millioner
tonn oljeekvivalenter (toe.) pr. år. Hvis Stortingets
målsetting fra 1974 om å produsere 90 mill. toe. pr. år
fortsatt ønskes opprettholdt, kan produksjonen tenkes å nærme
seg 80 mill. toe. pr. år rundt 1990. Ut fra en forutsetning
om en moderat oljeprisøkning (2% mer enn andre priser) vil
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bruttoproduktet i oljesektoren ligge på vel 20% av BNP i 80årene, med en noe stigende tendens mot slutten av perioden.
Som andel av samlet eksport vil eksporten av olje og gass ut
gjøre rundt 40% i 80-årene. Disse tallene alene antyder den
rolle oljevirksomheten med stor sannsynlighet vil komme til å
spille i norsk økonomi framover. Hvilke konsekvenser dette vil
få for utenriksøkonomien er ikke helt klart. Det vil i stor
grad avhenge av hvor mye av statens oljeinntekter som vil bli
kanalisert innenlands. Hvis det ikke skjer noen særlig økning
utover det som allerede brukes i 1980, er det sannsynlig at
overskuddene på betalingsbalansen vil ligge rundt 20 milliarder
kroner årlig. Til sammenligning kan det nevnes at statskassens
samlede gjeld til utlandet ved utgangen av 1979 var knappe 30
milliarder kroner.
Oljevirksomheten representerer en betydelig inntekt utover "nor
mal" avlønning" til arbeidskraft og kapital. Dette overskuddet,
eller oljerenten, er dels grunnrente og dels monopolrente grunnet
i OPEC-kartellets prispolitikk.
I Norge tilfaller denne olje
renten dels de utenlandske selskapene som driver i Nordsjøen,
dels norske selskaper og dels staten via beskatning av selska
pene .
Oljerenten betales dels av andre sektorer i norsk økonomi, men
i hovedsak av utlandet, og representerer en betydelig merverdioverføring mellom ulike sektorer i økonomien og mellom ulike
land i verdensøkonomien. Disse merverdioverføringene har selv
sagt betydelige konsekvenser for akkumulasjonsbetingelsene i de
sektorene og de land som er avhengige av å kjøpe olje. En ve
sentlig grunn til at de sterkt økende oljepriser har hatt så
stor virkning på OECD-landenes økonomier er at de land som har
håvet inn oljerenten ikke har vært i stand til eller ønsket å
kjøpe tilsvarende mer varer fra OECD-landene. Dette har resul
tert i store overskudd på OPEC-landenes betalingsbalanser og
underskudd på OECD-landenes. OPEC-landenes overskudd har blitt
plassert i verdipapirer og fast eiendom i OECD-landene og dels
skapt de såkalte petrodollars. Betydningen av dette kan vi få
et inntrykk av fra tabell 13.
Tabell 13.

Overskudd på driftsregnskapet.

1973
OECD
OPEC
U-land

11
8
-8

Milliarder $

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

-26
60
-26

0
27
-31

-19
37
-19

-25
29
-13

11
5
-26

-37
67
-35

-81
114
-50

Kilde: OECD Economic Outlook^ juli 1980
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Den kraftige økningen i energipriser i verden er imidlertid
bare en av flere faktorer bak OECD-landenes stagnerende utvik
ling fra midten av 70-årene. Når nå disse landene igjen står
foran en periode med kanskje direkte nedgang i produksjonen,
styrker bare det oppfatningen av at stagnasjonsperioden langt
fra er et tilbakelagt stadium. Denne stagnasjonen på de tra
disjonelle norske eksportmarkeder har selvfølgelig avgjørende
betydning for den eksportorienterte vekststrategi. Imidler
tid er det også viktig å være klar over de direkte negative
virkninger oljeprisøkningene har hatt for den norske industri
sektor og for forbrukerne.
I de siste årene har forbrukerne,
som i hovedsak er lønnsarbeidere, fått redusert sine'disponible
realinntekter og dermed måttet redusere sitt private forbruk
med de konsekvenser dette har for produsenter og distributører
av forbruksvarer og tjenester.
På denne bakgrunn er det viktig I gjøre opp med en enkel opp
fatning av at det å bruke oljerenten innenlands vil føre til
at Norge utvikler seg til å bli en ICuwait-økonomi. Kuwaitøkonomien er nemlig nettopp preget av at de ikke i særlig grad
bruker penger innenlands, men i stedet eksporterer kapital til
utlardet. Dette framgår jo klart av tabell 13 som viser hvilke
enorme kapitaloverføringer det er mellom OPEC- og OECD-landene.
Kapitaleksport basert på oljerente vil derfor for norsk økonomi
ta seg ut som korntollen tok seg ut for de klassiske økonomer,
nemlig en inntektsoverføring til en klasse/stat som ikke bidrar
til å øke den betalingsdyktige etterspørsel etter norske varer
og tjenester og heller ikke på det internasjonale markedet (dvs.
import), men bare opptrer som rentenist i en kapitalisme som
står i beit for akkumulerbar merverdi. På den måten skviser
staten industrien fra begge "sider": både som grunnrentehever
og som rentenist. Fra marxister har det med rette vært reist
kritikk mot deler av den keyneske teorien om underskuddsbudsjettering som virkemiddel mot sviktende akkumulasjon. Det vi
imidlertid nå står overfor, er en gigantisk overbudsjettering
og dermed fordringsøkning på resten av økonomien nasjonalt og
internasjonalt. At dette kommer til å få negative virkninger
på akkumulasjonen er vi ikke et øyeblikk i tvil om.
Nå er det kanskje grunn til å tvile på om DNA vil klare å la
være å bruke oljerenten. For det første vil det å la være å
bruke oljerenten, drastisk begrense spillerommet for en fort
satt utvikling av "velferdskapitalismen" slik vi har lært å
kjenne den i Norden. Den veksten de tradisjonelle sektorer i
økonomien vil være i stand til å framvise, er jo nettopp hind
ret blant annet av stigende energipriser. Dermed er noe av
grunnlaget for en betydelig økning av statsutgiftene borte
fordi det finansielle grunnlag er borte (når vi ser bort fra
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oljerenten. Videre vil forsøk på å la være å bruke oljerenten åpenbart bli møtt med motstand fra grunnplanet i sosial
demokratiet selv, og ikke minst fra fagbevegelsen som ser sine
interesser truet både på grunn av den svake veksten i indust
rien, men også på grunn av den reallønnsnedgangen som krisen
fører med seg og som administreres gjennom inntektspolitikken.
Vi kan nesten si at uten bruk av oljerenten vil det grunnlag
DNA har bygd sitt økonomisk/politiske kompromiss på, bryte
sammen. Det betyr ikke at DNA uten oljerenten ville ha stått
uten alternativer i sin økonomiske politikk, men at en slik
nyorientering kunne ha blitt smertefull. En liten forsmak på
hva en slik nyorientering innebærer har vi allerede fått med
den omlegging av den økonomiske politikken som skjedde fra års
skiftet 1977/78.
DNAs økonomisk/politiske grunnlag kan sies å bestå i følgende
tre punkter:
- En oppfattelse av norsk kapitalisme som blandingsøkonomi,
dvs. det finnes en relativt uavhengig privatøkonomisk sfære
hvor produksjonen foregår og en offentlig sektor som påvirker
fordelingen av denne produksjonen. Kapitalismen skal ikke
reformeres i produksjonssfæren, men i fordelingssfæren. Kapi
talismens sosiale aspekt blir ansett for kun å framtre i en
urettferdig fordeling, ikke som en utbyttingsprosess i pro
duksjonen.
- Denne "fordelingssosialismen" avhenger av en rask økonomisk
vekst for å tilfredsstille krav om økt lønn og økte overfør
inger via den offentlige sektor. For å stimulere veksten og
produktivitetsutviklingen må veksten kanaliseres mot det
raskt ekspanderende verdensmarked, derav en eksportorientert
industrialiseringsmodell.
- Fordelingen i produksjonssfæren mellom arbeid og kapital har
vært gjenstand for et kompromiss mellom arbeidere og kapita
lister. Lønnsutviklingen i industrien var knyttet til eks
portsektoren som den ledende sektor hvor lønningene ble fast
lagt som en funksjon av eksportpris- og produktivitetsvekst
slik at profittandelen i eksportsektoren var tilstrekkelig til
å finansipre en akkumulasjonsrate som garanterte veksten på
lang sikt.
Krisa i kapitalismen fra 1974 og utover skaper en rekke prob
lemer for denne strategien. For det første kan eksportveksten
bare fortsette i samme tempo som før ved å vinne markedsandeler
på eksportmarkedene. Dette forutsetter en ganske hard inntekts
politikk for i første omgang å dempe den nominelle lønnsveksten
og s nere også den reelle lønnsveksten. Dessuten er dette en
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politikk som føres i mange land og gjør den mindre realistisk
som en samlet strategi for OECD-området. Det er ikke tilfeldig
at de kombinerte inntektsoppgjørene kommer omtrent samtidig med
krisa i verdensøkonomien (det første kombioppgjøret var i 1975).
Den lave veksten sammen med motkonjunkturpolitikken fører til
store underskudd på offentlige budsjetter. Dette leder videre
til en kredittpolitikk som må sørge for at den offentlige sek
tor får dekket sitt lånebehov uten for stor konkurranse med
andre låntakere. Krisa gjør at den private sektors produksjon
ikke lenger kan fortsette uten direkte statlige inngrep. Både
blandingsøkonomien, "fordelingssosialismen" som ikke har noe å
fordele lenger, og klassekompromisset på grunnplanet (inntekts
stoppen og inntektsloven eliminerte jo "samarbeid" og forhand
ling på bedriftsnivå) står i fare. Så lenge arbeiderne ikke
lokalt gjennom forhandlinger kan ta ut noe av produktivitets
veksten i økte lønninger (dvs. lønnsglidning), er det liten
grunn til å tro at produktiviteten vil øke like mye som før.
Kan så oljerenten være redningen for sosialdemokratiet? Hvis
vi ser bort fra at oljerenten kan brukes til u-hjelp og kapitaleksport, er det bare mulig å bruke den ved enten å øke im
porten eller redusere eksporten, eventuelt en kombinasjon av
dette. Hvilke tiltak kan få dette i stand? Hvis pengene brukes
til å øke det offentlige kan dette skje ved at dette vries mer
over mot direkte import, for eksempel import av utstyr til ut
bygging av telekommunikasjoner, bedre utstyr til helsesektoren
og til offentlige kommunikasjoner (togsett og fly) .
Oljeren
ten kan brukes til å øke produksjonsutstyret i industrien eller
bygge opp ny virksomhet basert på utenlandsk produserte maskiner
og kanskje hele produksjonsanlegg. Dette er tiltak som vil
kunne øke arbeidsproduktiviteten og frisette arbeidskraft som
kan skaffes andre jobber ved ytterligere bruk av oljerenten
innenlands. Store miljøinvesteringer kan foretas ved hjelp av
import. Som vi har vært inne på før, er produksjonsmiddelsektoren liten i Norge slik at slik etterspørsel etter produksjons
midler bare i liten grad vil påvirke etterspørselen i Norge.
Det er imidlertid viktig å legge merke til at en politikk som
tar sikte på å bruke oljerenten innenlands må være selektiv.
Generell etterspørselsstimulering vil nemlig fort kunne føre
til press på arbeidsmarkedet, lønnsglidning og utkonkurrering
av den konkurranseutsatte industrien. Dette argumentet er da
også det som vanligvis framføres mot for stor bruk av oljeren
ten. Argumentet er riktig nok i prinsippet, men vi mener at
det ikke må overdrives tatt i betraktning den konkrete situa
sjonen som norsk økonomi vil befinne seg i framover. For det
første vil tilgangen på arbeidskraft bli relativt god framover
av demografiske årsaker (de store barnekullene fra 60-tallet
kommer ut på arbeidsmarkedet) og fordi kvinners yrkesaktivitet
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øker sterkt (lavere barnetall og ønske om lønnet arbeid hos
kvinnene). For det andre er den tradisjonelle økonomien inne
i en krise som fører til at den bare i liten grad har behov for
mer arbeidskraft. For det tredje vil en rask teknologisk ut
vikling som blant annet kan skje ved innføring av mikroproses
sorer, gjøre det nødvendig med tiltak som skaper nye arbeids
plasser for å unngå økt ledighet. Mens fagbevegelsen er redd
for den teknologiske arbeidsløshet som kan komme til å oppstå
i 80-årene, synes de fleste økonomer og politikere å være opp
tatt av å presse innenlandsk etterspørsel nedover av hensyn til
det angivelige stramme arbeidsmarked; og med samme begrunnelse
avvises bruk av for stor del av oljerenten. Til sist er det
grunn til å peke på at forsøk på å la være å bruke oljerenten
innenlands for i stedet å drive kapitaleksport kan føre til
revaluering av norske kroner og dermed likevel presse de kon
kurranseutsatte deler av industrien ut av markedet. I tillegg
vil som nevnt en slik kapitaleksport bare øke de problemer som
OECD-landene allerede har med å tilpasse seg stigende oljepri
ser. En aktiv importpolitikk fra Norge vil i alle fall være
et lite bidrag til å dra lasset (jfr. OECDs lokomotiv- og konvoistrategier).
Hvilke utviklingsmuligheter har så industrien i dette bildet?
Vi har allerede vært inne på noen av de problemer som den vil
møte i 80-åra. Dels er eksportindustrien svekket av manglende
markedsvekst, og dels kan den komme til å bli svekket av det
norske kostnadsnivået, selv om betydningen av endringer i kon
kurranseevnen (definert som lønnskostnader pr. produsert enhet
i internasjonal valuta) er noe overdrevet. Et høyt kostnads
nivå kan være en faktor bak utvikling av produktiviteten slik
at det å senke kostnadsnivået relativt til andre land kan svekke
veksten i produktiviteten. Som nevnt foran, kan det tenkes at
en fortsatt eksportorientert strategi vil være problematisk.
Hvorvidt den skal lykkes vil være avhengig av erobring av mar
kedsandeler. Det vil muligens kunne føre til en ganske hard
lønnspolitikk både fra myndighetenes side og fra bedriftene.
Dette kan skape problemer for klassekompromisset som DNA bygger
på.
En annen mulighet er å satse mer på energiintensiv industri som
allerede er velutbygd fra før. Dette kan skje både med utgangs
punkt i vannkraft og i olje eller gass fra Nordsjøen. Dette
innebærer altså at industriutbyggingen skal baseres på at de
inntekter som norsk økonomi får på grunn av komparative for
deler ved vannkraft- og oljeproduksjon, dels skal tilfalle in
dustrigreiner (hvor Norge ikke har nevneverdige komparative
fortrinn) for at disse skal kunne ekspandere på verdensmarkedet.
Hvis dette er riktig, kan miljøbevegelser bli av betydning for
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å hindre en fortsatt rørlegging av norske vassdrag. I så fall
vil en kunne forsterke de tendenser til konflikt som allerede
i dag finnes mellom den mellomlagsdominerte miljøbevegelsen og
arbeiderne i eksportindustrien. For partiet SV vil selvsagt
dette bli et dilemma, mens det for DNA neppe er så stort et
problem. Denne industrialiseringsmodellen vil i hovedsak måtte
føre til en styrking av statskapitalismen i Norge, bl.a. fordi
statseie allerede er ganske dominerende innen eksportindustrien,
men ikke minst fordi det i framtida vil være staten som sitter
med en stor del av den merverdi som kan omdannes til kapital.
Det er dette det kapitalhungrige, men merverdifattige Volvokonsernets leder Per Gyllenhammer har innsett. Fra regjerings
hold er det også tegn som tyder på at man betrakter dette som
en realistisk strategi.
I stadig større grad knyttes kontrak
ter om oljeleveranser fra statens side til krav om industriavtaler med andre land, blant annet Vest-Tyskland. Norge har
altså arbeidskraft og merverdi, men trenger markeder og tekno
logi for å omdanne oljerenten til kapital. På dette planet
ligger selvsagt et alvorlig problem for den statskapitalistiske
strategien. Staten har merverdi, men mangler entreprenører.
Blandingsøkonomien tok jo utgangspunkt i at den private kapital
i hovedsak skulle skaffe til veie entreprenørene. Nå blir kan
skje staten i større grad nødt til å skaffe disse selv.
Dermed oppstår det et behov for å avpolitisere de statlige be
slutningene som blir nødvendige på bedriftsnivå. Når staten
eier og driver store deler av industrien, vil det være vanske
lig å skille økonomi fra politikk på samme måte som før.
I
noen grad kan staten forsøke å løse dette ved å opprette et
statens forvaltningsselskap for på den måten å skyve de aktive
kapitalistene vekk fra departementene og over i et eller annet
direktorat, men dette er neppe nok. En videre mulighet er å
endre bedriftsorganiseringen slik at de ansatte selv får mer å
si over den daglige driften. Dette vil selvsagt i noen grad
øke medbestemmelser, men i mye høyere grad øke integrasjonen
og avmakten. I tillegg vil dette kunne føre til at fagbeveg
elsen får andre funksjoner i økonomien enn den til nå har hatt.
Mens fagbevegelsen hittil i hovedsak har innlatt seg på makrokorporative avtaler, vil en utvikling som den som er skissert,
forsterke de tendenser til mikro-korporatisme som allerede
finnes i dag gjennom "bedriftsdemokratiet” og hovedavtalen. I
så fall blir det kanskje bare i Polen at arbeiderklassen kommer
til å forlange "frie" fagforeninger.
Mens det kapitalistiske verdensmarkedet på 60-tallet fikk en
stimulans fra statlige reduksjoner i tollsatser og handels
hindringer, er mulighetene for fortsatt stimulans av denne
typen nesten uttømt fordi tollbeskyttelsen nå er så lav. Dette
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vil ytterligere svekke en eksportorientert strategis muligheter
for å gi vekst. Et moment som modifiserer dette, er at norsk
industri takket være de fordeler den nå opplever fordi den gis
fortrinnsrett ved leveranser til Nordsjøen, kan oppnå kunnska
per og teknologi i forbindelse med utnyttelse av ressurser på
havbunnen. Dette kan gi grunnlag for en framtidig nisje på
verdensmarkedet. Hvis heller ikke dette gir tilstrekkelig in
dustriell vekst, blir DNA nødt til å se mer på den importkonkurrerende industriens ekspansjonsmuligheter i tida framover.

NOTER
1) Vi vil i denne artikkelen bruke bruttonasjonalprodukt (BNP)
som mål for det samlede produksjonsresultat i løpet av et
år. Bruttonasjonalprodukt er det samme som verdien av alle
varer og tjenester som er produsert i løpet av året minus
verdien av alle varer og tjenester som er medgått som inn
satsvarer for å produsere disse varene. Dersom vi også
hadde trukket fra kapitalslitet, dvs. den beregnede slitasje
på produksjonsmidlene i løpet av året, ville vi fått nettonasjonalproduktet. Dette er den størrelsen som best uttryk
ker verdiskapingen i løpet av året. Siden beregningen av
kapitalslitet imidlertid er temmelig usikker, bruker vi
gjerne heller bruttonasjonalprodukt som mål for verdiskap
ingen, særlig når det som her er snakk om endringer fra år
til år.
Endringer i BNP i votum vil si at vi beregner veksten i BNP
i faste prisers dvs. vi skiller ut de endringer i BNP som
skyldes at prisene stiger og ser bare på endringer i mengder.
2) OECD, Labour Foroe Statistics3 1967-78^ Paris 1980, s. 325.
3) Siden produktivitet har noe å gjøre med forholdet mellom
produksjonsresultat (bruttoprodukt) og innsatsfaktorer (ar
beidskraft), og siden produksjonsresultatet for mange typer
tjenester ikke lar seg definere uavhengig av innsatsfaktorene,
vil produktivitetsbegrepet ofte være svært tvilsomt når det
gjelder tjenesteyting. Det blir gjerne hevdet at dette fører
til en undervurdering av produktivitetsfremgangen i tjeneste
yting. Dette høres ikke rimelig ut, siden en påviselig un
dervurdering av produktivitetsfremgangen selvsagt vil bli
rettet opp av statistikkprodusentene. Problemet er nok hel
ler at tallene er mer usikre enn for virksomhet hvor produk
sjonen er målbar i fysiske størrelser.
4) Se f.eks. T.F. Cripps & R.J. Tarling: Growth in advanced
capitalist economies^ Cambridge University Press, 1973;
John Cornwall: Modem Capitalism.
St. Martins Press, New
York 1977; Nicholas Kaldor: Further Essays in Economic
Theory. Duckworth, London 1978.
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5) Med stordriftsfordeler mener vi at produksjonskostnadene pr.
produsert enhet er mindre jo større produksjonsmengden er.
Grunnen til at det er slike stordriftsfordeler i produksjonen,
finner vi i mulighetene for økende arbeidsdeling og spesiali
sering, ikke bare innen bedriftene, men også mellom bedrif
tene, når markedet øker. Dessuten: selv uten økende arbeids
deling og spesialisering, vil lange produksjonsserier gi øk
ende læring i produksjonen og dermed redusere produksjons
kostnadene ("learning by doing").
6) En økonometrisk test gir følgende regresjonsligninger for
de tre relasjonene:
(R2 = 0,964)
I
= 0,75 + 0,67 q
1950-79
pI
(0,07)
II

qBNP = 1,94 + 0,48 q
(0,04)

III

PBNP = 2,27 + 0,37 q
(0,04)

(R2 = 0,982)

- 0,77
(0,08) Ui

1950-74

1950-74

(R2 = 0,986)
hvor

Pj.

= produktivitetsvekst i industrien
= produksjonsvekst i industrien

^BNP = Proc*uksjonsvekst i økonomien som helhet

]?BNP = produktivitetsvekst i økonomien som helhet
eUI

= sysselsettingsveks1: utenfor industrien

Korrigerer vi for den vekst i BNP som skyldes den rene oljeog gassutvinning (se tabell 1, siste kolonne), vil vi for
hele perioden 1950-79 få følgende regresjonsligninger iste
denfor II og III ovenfor:
IIa

qBNP = 3,00 + 0,26 q
(0,03) i

Ilia

p
MP

(R2 = 0,94)

= 2,91 + 0,23 q - 0,61 e
(0,05) 1 (0,16) 01

(R2 = 0,984)

7) Dette er ett av synspunktene i den såkalte McCracken-rapporten Towards Full Employment and Frioe Stability * OECD, Paris
1977.
8) Noen spesielle grunner til dette er behandlet i Norges øko
nomi etter krigen, SØS 12, s. 361, Statistisk Sentralbyrå,
Oslo 1965.
9) Jfr. Konjunkturbølger fra utlandet i norsk økonomi^ SØS 36,
Statistisk Sentralbyrå, Oslo 1978.
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10) Jfr. Nasjonalregnskap 1865-1960^ tabell 50.
11) Det paradoksale er at disse komparative fordelene ved handel
hva angår jordbruksvarer bare i beskjeden målestokk er reali
sert p.g.a. proteksjonismen. Denne dualiteten i handelspoli
tikk kan bare forstås ut fra en analyse av klassestrukturen
landene.
12) Boligbyggingen nådde en ny topp i begynnelsen av 70-årene
bl.a. som en følge av Venstres.boligpolitikk som ble reali
sert av Borten-regjeringen med Seip som kommunalminister.
13) En liten del av folketrygdfondets midler er imidlertid plas
sert i private banker.
14) I de siste årene har denne utviklingen snudd, noe som henger
sammen med innstrammingspolitikken fra og med 1978.
15) Statens engasjement i oljevirksomheten betyr mye for tallene
de siste årene.
16) Et lands importelastisitet vil si den prosentvise øking i
importen ved en prosents øking i BNP.
17) Beregnet av Houthakker & Magee, gjengitt i A.P. Thirlwall:
Balance-of-payments theory and the UK experience. Macmillan,
1980, s. 256.
18) For perioden 1950-69 har vi estimert følgende relasjon for
industrien totalt:
k

= 0,437 n

Z
hvor k

(0,022)

(SER = 22,7%, DW = 1,85)

1 1

står for vekst i fast realkapital og IIt_^ står for

profittraten realisert i foregående år. En tilsvarende re
lasjon for årene 1968-78 ga følgende resultat:
k
19) Kurvene
raten i
20) Tallene
tall på

= 0,559 n
(SER = 33,1%, DW = 1,66)
(0,056)
er flyttet slik at nivåene møtes i 1969. Profitt
1978 er 5,8% og ikke 8,4% som på figuren.
etter 1962 er ikke sammenlignbare med tidligere
grunn av nye definisjoner i nasjonalregnskapet.
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Ådne Cappelen:

Inntektspolitikken i Norge i
etterkrigstida

INNLEDNING
Statlig intervensjon i pris- og inntektsdannelsen er ikke av
ny dato. Snarere kan vi si at statlige inngrep i pris- og
spesielt lønnsdannelsen sammen med regulering av pengemengden
i økonomien hører til de mest grunnleggende former for stat
lige inngrep på det økonomiske området.1 Dette henger i noen
grad sammen med den spesielle stilling arbeidskraften som vare
har i den kapitalistiske produksjonsmåten, bl.a. at den ikke
er kapitalistisk produsert.
Fram til omkring århundreskiftet var lønnsdannelsen i Norge
preget av individuelle lønnsavtaler uten at fagforeninger spil
te noen særlig rolle. Vi kan kalle denne perioden liberalis
tisk eller konkurransepreget.2 De statlige inngrep i lønnsdan
nelsen var minimale og tok i første rekke sikhe på at den fri
konkurranse som hersket på arbeidsmarkedet ble opprettholdt.
I årene fram til første verdenskrig får fagbevegelsen en økende
betydning for lønnsfastsettelsen. Dette får bl.a. partiet Ven
stre til å programfeste tvungen voldgift på sitt partiprogram
i 1912. En slik lov ble først vedtatt i 1916 og ble stående
til 1921. Dette viser at den statlige innblanding i lønnsdan
nelsen nå tar form av å hindre fagbevegelsen (og for så vidt
også arbeidsgiverne) i å ta i bruk sine organisasjoner og kamp
våpen maksimalt. Nye institusjonelle former i lønnsdannelsen
tvinger den statlige innblandingen inn i nye former. Opp gjen
nom 20-åra ble voldgift brukt i mange av de konflikter som opp
sto og særlig Venstreregjeringer var aktive for å opprette nye
lover som regulerte forholdene i arbeidslivet (bl.a. Mowinkelregjeringene). Også disse tok sikte på å begrense fagbevegel-
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sens makt, bl.a. gjennom fastsetting av regler for hvordan av
stemninger i tariffspørsmål skulle være. Presset fra staten
var nok en av grunnene til at LO gikk med på Hovedavtalen i
1935, hvoretter Stortinget avskaffet de lovfestede avstemnings
reglene.

HVA ER INNTEKTSPOLITIKK?
I perioden etter den andre verdenskrigen har vi opplevd en
enorm vekst i de statlige inngrep og reguleringer av de vest
lige markedsøkonomier. På overflaten har dette gitt et inn
trykk av at disse økonomiene i større grad enn før er gjenstand
for statlig styring og planlegging. Begreper som planstat,
blandingsøkonomi, o.l. er blitt brukt for å karakterisere denne
nye !,fasenn i kapitalismens historie. Rent konkret består
statsinngrepene av en rekke "politikker", f.eks. finanspoli
tikk, pengepolitikk, arbeidsmarkedspolitikk og inntektspolitikk.
Et poeng i det som følger nedenfor er at det er en nær sammen
heng mellom flere av disse politikkene og at det således ikke
er enkelt å skille dem fra hverandre.
I en studie som denne
er det imidlertid helt nødvendig å avgrense temaet i forhold
til andre deler av den økonomiske politikk.
Prinsipielt kan en inndele den økonomiske politikkens ulike om
råder etter hvorvidt politikken er markedserstattende eller
markedssupplerende.
I denne sammenheng blir det mest naturlig
å trekke et skille mellom ulike politikker alt etter hvilke
markeder de ulike politikkene direkte griper inn overfor eller
erstatter. Ut fra dette kriteriet kan vi definere inntekts
politikk som tiltak som tar sikte på direkte å påvirke prisog lønnsdannelsen i økonomien, eller kanskje mer presist; til
tak som tar sikte på å forhindre eller redusere en markedsbestemt pris- og lønnsinflasjon. Disse tiltakene som vi skal
komme nærmere tilbake til nedenfor, kan enten være markedssupplerende som for eksempel skatteendringer, eller markedserstat
tende ved direkte inngrep ved påbud eller forbud.
Allerede her ser vi at en videre presisering av begrepet inn
tektspolitikk fører til at vi kommer inn på tiltak som ofte be
traktes som tilhørende finanspolitikkens domene, nemlig skatte
politikken. En hensiktsmessig definisjon av finanspolitikk er
at den utgjøres av alle inn- og utbetalinger fra staten bort
sett fra de som har tilknytning til fordringsmarkeder og som
regnes som pengepolitikk.3 Når vi i vår sammenheng betrakter
deler av skattepolitikken som inntektspolitikk er det fordi
noen skatter kan utformes med det formål å virke direkte inn
på pris- og lønnsfastsettelsen i økonomien, mens hensynet til
virkningene på de offentlige inntekter kommer i annen rekke.
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Inntektspolitikken slik den er definert ovenfor tar tilsyne
latende bare sikte på å påvirke pengemessige eller nominelle
størrelser i økonomien, dvs. bare er en del av en anti-inflasjonspolitikk. Dette er imidlertid ikke riktig. Gjennom å
påvirke lønns- og prisutviklingen tas det nemlig også sikte
på å påvirke inntektsfordelingen i samfunnet. Dermed vil inn
tektspolitikken gripe inn i den kamp om fordelingen som eksi
sterer mellom ulike grupper i samfunnet. Dette er hovedgrun
nen til at inntektspolitikken ikke kan betraktes på lik linje
med andre former for offentlig politikk.
Inntektspolitikken
vil nemlig være avhengig av en rekke institusjonelle forhold
i økonomien på en annen måte enn tradisjonelle virkemidler.
For å kunne snakke om inntektspolitikk som en del av statens
økonomiske politikk må en nærmest forutsette at arbeiderklas
sen blir betraktet som et politisk subjekt overfor statsmakten.
Dette innebærer at arbeiderklassen må ha oppnådd en viss grad
av organisering og at denne organiseringen anerkjennes av det
borgerlige samfunn, dvs. både av stat og kapitalister. Men
denne forutsetningen innebærer også at staten ikke kan forvente
å kunne utforme sin inntektspolitikk uten at organisasjonene
forholder seg aktivt til denne politikkutformingen.
Inntekts
politikkens virkemidler kan derfor langt fra oppfattes som uav
hengige eller eksogene variable.
Inntektspolitikk slik den her vil bli drøftet omfatter i hoved
sak hvordan staten kan tenkes å påvirke partene på arbeidsmar
kedet, jfr. definisjonen ovenfor.
Imidlertid kan inntektspoli
tikk gis en mer generell definisjon slik at den også omfatter
strategier som utvikles i arbeiderklassen/fagbevegelsen for å
møte nye problemer som den blir stilt overfor.
I denne sammen
heng er det ofte vanlig å se inntektspolitikk kombinert med
krav fra fagbevegelsen om økt "økonomisk demokrati", eller mer
generelt krav om økt medbestemmelse. Dermed kobles institusjo
nelle endringer i fastsettelsen av arbeidskraftens pris samt
andre sentrale økonomiske variable, sammen med institusjonelle
endringer i styringsstrukturen i bedriftene. En vurdering av
slike strategier faller utenom denne artikkelen.

DE

INNTEKTSPOLITISKE

INSTRUMENTER 4

Vi skal nedenfor gi en kort gjennomgang av ulike inntektspoli
tiske instrumenter. Som nevnt foran kan disse inndeles i markedserstattende og markedssupplerende virkemidler, eller om en
vil direkte eller indirekte virkende tiltak.
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MARKEDSSUPPLERENDE/INDIREKTE VIRKEMIDLER
Disse tiltakene innebærer intervensjon i lønns- og prisdannel
sen uten bruk av sanksjoner hvis oppfordringer ikke fører fram.
Vi skal skille mellom følgende former for intervensjon:
Politiske anbefalinger*
Dette er den mildeste formen for statlig innblanding, og består
bare av uttalelser fra regjeringshold om hvilken lønnsutvikling
som anses være ønskelig ut fra samfunnsøkonomiske mål som f.eks
hensynet til balanse i utenriksøkonomien, konkurranseevnen o.l.
I hvilken grad slike anbefalinger tas til følge av partene på
arbeidsmarkedet avhenger av hvorvidt de samfunnsøkonomiske mål
er allment godtatt også f.eks. innen fagbevegelsen.
Ekspert ut redning er,/utvalg
En videreført form for statlig innblanding i lønnsfastsettelsen
er ekspertutredninger eller opprettelsen av ekspertgrupper som
i en viss forstand skal være nøytrale i forhold til partene på
arbeidsmarkedet. Hensikten med slike grupper og utvalg er å
gi anbefalinger både til regjering og partene i arbeidslivet
om den økonomiske situasjonen og hvilken politikk som er "på
krevd" ut fra samfunnsøkonomiske hensyn. Fordi slike eksperter
som regel i stor grad består av universitetsfolk eller folk med
tilknytning til forskningsinstitusjoner,'har deres uttalelser i
større grad preg av å være nøytrale enn uttalelser fra regjer
ingshold. Eksistensen av slike grupper og utredninger er an
takelig viktigst i tider hvor regjeringsparti og fagbevegelse
ikke automatisk er på god talefot.
Skattepolitikk
Etter hvert har skattepolitikken og spesielt de direkte skat
tene spilt en større rolle ved utformingen av inntektspolitik
ken. Ved en reduksjon i direkte skatter skal fagbevegelsen på
virkes til å stille mer moderate krav om lønnsøkning og dermed
reduseres økningen i lønnskostnader og inflasjon. Tidligere
var dette i liten grad akseptert som et virkemiddel i inntekts
politikken fordi skattepolitikken ble sett på som et middel for
å omfordele inntekter før skatt. Etter hvert har inflasjonen
ført til at store deler av fagbevegelsens medlemmer rammes i
betydelig grad av skatteprogresjonen.
Dette har gjort at fag
bevegelsen har måttet stille stadig høyere nominelle inntekts
krav for å kompensere både for høyere inflasjon og høyere skat
teprogresjon.
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Reduksjon i arbeiderklassens reproduksjonskostnader
Disse virkemidlene kan deles i to grupper. For det første til
tak for å begrense prisstigningen og for det andre tiltak som
fører til en reduksjon eller bortfall av betaling for ytelser
som er nødvendige for arbeiderklassens reproduksjon.
Offentlige tiltak for å begrense prisstigningen kan ta mange
former. Prissubsidier har vært et viktig virkemiddel for å
begrense prisstigningen og særlig har det vært aktuelt å dempe
veksten i prisene på varer som veier tungt i budsjettene for
lavinntektsfamilier. Også priser på offentlig produserte varer
og tjenester har delvis vært brukt i prisdempende øyemed.
Endringer i valutakurser som påvirker importpriser og forbrukspriser kan også være et virkemiddel i inntektspolitikken.
Til slutt er det grunn til å nevne bruk av direkte priskontroll
eller avansekontroll samtidig med bruk av andre inntektspoli
tiske virkemidler.
Tiltak som bidrar til å redusere reproduksjonskostnadene for
arbeidskraft kan også være tiltak som finansiering av utdannel
se, sykdom og alderdom. Når f.eks. staten bidrar til økt finan
siering av trygder reduseres eventuell tvungen eller frivillig
individuell finansiering av slike ytelser. Slike tiltak kan
føre til at enten arbeiderne reduserer sine krav om lønnsøkning,
eller arbeidsgiverne er mer villige til å øke sine tilbud hvis
deres bidrag til finansiering av trygdeordninger o.l. foreslås
redusert.
MARKEDSERSTATTENDE/DIREKTE VIRKEMIDLER
Disse formene for inngrep i lønns- og prisdannelsen dreier seg
om tiltak for direkte lønns- og prisfastsettelse fra statens
side eller tiltak hvor staten deltar direkte i fastsettelsen
av priser og lønninger. Vi kan her skille ut to former:
Statlig lønns- og prisregulering
Den mest direkte form for statlig inntektspolitikk skjer når
staten fastsetter hvilken lønnsvekst som det er lovlig å motta
eller kreve, dvs. et direkte lønnsdiktat.
Slike diktat kan
fattes med utgangspunkt i lovforslag i parlamentet, eller de
kan ta en tilsynelatende mer nøytral form som en voldgiftsav
gjørelse. Slike voldgiftsavgjørelser skjer ofte når partene
ikke selv kan komme fram til enighet. I slike situasjoner set
ter altså staten "markedet” til side og det fattes et vedtak
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om lønnsutviklingen.
I visse situasjoner kan dette ta form av
forbud mot lønnsglidning, dvs. lønnsøkninger utover de vedtatte
tarifftillegg.
Direkte prisregulering er også et markedserstattende tiltak
hvor tilbydersiden ikke lenger får anledning til å avgjøre pri
sene, og hvor de må søke om å få sette opp prisene.
I praksis
har det vist seg at prisstopp bare i begrenset utstrekning har
dempet veksten i prisene.
Korporative he thetsløsninger
Den mest omfattende form for inntektspolitikk skjer når det
gjennom opprettelse av egne inntektspolitiske organer skal fat
tes vedtak om lønns-, pris- og inntektsutvikling for en rekke
grupper i samfunnet. Til forskjell fra mer direkte statlig
lønns- og prisregulering deltar staten ved slike helhetsløs
ninger direkte i forhandlingene om fastsettelsen av priser og
lønninger med sine tradisjonelle virkemidler slik som f.eks.
skatter, avgifter og subsidier. Ved å gi løfter om endringer
i disse virkemidlene ønsker staten å få til en bestemt lønnsog prisutvikling som partene også kan godta. Avtaler som er
fastlagt ved slike forhandlinger kan være lettere å få konsen
sus omkring enn ensidige statlige kontrolltiltak, og vil på
den måten øke tiltakenes legitimitet.

EN BESKRIVELSE AV INNTEKTSOPPGJØRENE ETTER KRIGEN5
PERIODEN 1945-526
I perioden umiddelbart etter annen verdenskrig ble inntekts
politikk anvendt som en del av gjenreisningspolitikken i en
rekke vest-europeiske land. Den økonomiske situasjonen i disse
landene var da preget av en betydelig vareknapphet og valutamangel. Inntektspolitikken som ble ført i Norge, hadde et vik
tig element av tvang i seg. Likevel hadde den oppslutning i
store deler av fagbevegelsen. LO avskrev streik som kampvåpen
i denne perioden og godtok at lønnskonflikter ble løst gjennom
vedtak i en lønnsnemnd som besto av et flertall av statlig opp
nevnte representanter. Bakgrunnen for denne frivillige over
givelse av streikeretten var en allmenn konsensus om mål og
virkemidler i den økonomiske politikken i Norge på denne tiden
som ikke bare omfattet de politiske partier, men også fagbe
vegelsen og arbeidsgiverne.
Lønnspolitikken i de første etterkrigsårene ble fastlagt alle
rede under krigen mens regjeringen var i London.
I en proviso
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risk anordning av 15. september 1944 fastslo regjeringen hvor
dan lønns- og arbeidsvilkår skulle bli når krigen sluttet. An
ordningen bestemte at de tariffavtaler som gjaldt da krigen
begynte 9. april 1940, fortsatt skulle gjelde inntil ett år
etter at krigen av slutt.
Den tvungne lønnsnemnden var automatisk fram til 1949, slik at
Sosialdepartementet uten videre kunne bringe lønnskonflikter
inn for lønnsnemnden hvis forhandlinger eller mekling mellom
partene i oppgjøret ikke førte fram. Fra 1949 ble imidlertid
den tvungne og automatiske lønnsnemnd endret til bare å om
fatte enkeltforbund og ikke hovedorganisasjonene slik at hvis
LO og NAF ble enige om oppgjøret kunne ikke lenger dette auto
matisk bringes inn for lønnsnemnd. Denne sterke reguleringen
av lønningene kunne bare ha skjedd hvis det samtidig ble ført
en prispolitikk som sikret kjøpekraften for store lønnstaker
grupper.
Samtidig med lønnspolitikken ble det derfor brukt
omfattende subsidier for å hindre at konsumprisene skulle stige
for mye. Likeså ble utbetaling av aksjeutbytte til aksjonærer
regulert.
Inntektspolitikken kom derfor til å omfatte de fleste
gruppene, og dette var nok en grunn til den enighet som fantes
om bruk av drastiske virkemidler. Til tross for den betydelige
direkte reguleringen av priser og lønninger var Nasjonalbud
sjettene ikke særlig opptatt av disse forholdene. Mens Nasjo
nalbudsjettet for de enkelte år var det viktigste plandokument
for regjeringen hva angikk finanspolitikk, kredittpolitikk og
bruk av direkte reguleringen ellers i økonomien* synes inntekts
politikken ikke å være gjenstand for interesse.
Under krigen hadde reallønningene sunket betraktelig som følge
av prisstigning uten lønnsøkninger. LO og NAF hadde derfor i
1944 blitt enige om visse dyrtidstillegg som skulle gjelde fra
frigjøringen.
I august 1945 krevde LO nye dyrtidstillegg og
kravene ble avgjort av lønnsnemnda som innrømmet visse tillegg
samt halvautomatisk indeksregulering. I 1946 sa LO opp alle
avtaler og fremmet generelle krav om lønnsforhøyelser og de
enkelte forbindene tok opp mer spesielle krav. Igjen ble kra
vene avgjort ved lønnsnemnd som fastslo en opptrapningsplan
for tilleggene. I disse første årene var kravene preget av
lavtlønnskrav for å bedre lønnsforholdene særlig innafor jord
bruk og skogbruk. De generelle tillegg var beskjedne.
Mot slutten av 1947 var det inntrådt en betydelig valutamangel.
Dette var en av grunnene til at regjeringen innførte lønnsstopp
i de tre siste måneder av 1947, og da tariffavtalene utløp i
1948 oppfordret regjeringen LO om å stille svært moderate krav
og LO oppfordret videre sine medlemmer om det samme. Bakgrun
nen for valutamangelen var de enorme investeringer som foregikk
i årene rett etter krigen og som var en del av gjenreisnings-
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politikken. LOfs tilslutning til denne var bakgrunnen for at
organisasjonen gikk med på ikke å stille generelle lønnskrav
ved oppgjøret. I stedet ble bare lavtlønnskrav gjennomført.
Lønnsutviklingen fram til og med 1949 var bl.a. preget av de
halvautomatiske indeksreguleringene. For å holde lønnsøkninger
og prisøkninger innafor en ramme som regjeringa mente var rik
tig ut fra å få kanalisert mest mulig ressurser til kapital
akkumulasjonen, brukte regjeringa store beløp til subsidiering
av prisene. Ja i 1949 var faktisk over 1/4 av statsutgiftene
prissubsidier.7
I 1949 brøt en del av forutsetningene for den politikk som re
gjeringen hadde ført fram til da, sammen. For det første var
prissubsidiene nå så omfattende at ytterligere økninger van
skelig kunne komme på tale, og dette ville naturligvis begren
se regjeringens mulighet for å påvirke LO til å godta moderate
lønnsøkninger. For det andre ble engelske pund devaluert høs
ten 1949 og av mange grunner valgte den norske regjeringen å
følge pundets devaluering. Ettersom mange andre land i VestEuropa kom til å gjøre det samme var dette egentlig bare en
devaluering i forhold til amerikanske dollar. Ettersom impor
ten fra USA den gang var viktigere enn nå, bl.a. fordi USA var
et av de få land som kunne skaffe produksjonsmidler, fikk vi
en kraftig prisstigning som følge av devalueringen. I tillegg
skjøt prisene kraftig fart i 1950 som følge av Korea-krigen.
Deler av den økonomiske politikken ble nå lagt om. I noen grad
kan vi snakke om en liberalisering av politikken også hva angår
lønnspolitikk. For det første sto hovedorganisasjonene friere
i sine lønnsforhandlinger enn før.
Imidlertid forekom det at
LO ikke godkjente særforbundskrav slik at disse forbundenes
krav ble brakt inn for lønnsnemnd. Noen helt fri forhandlings
situasjon var det derfor ikke snakk om. For det andre medførte
oppgivelsen av prissubsidiene og andre mer direkte virkemidler,
en omlegging i retning av mer indirekte virkemidler.
Som følge av den kraftige inflasjonen som nå oppsto ble det ført
forhandlinger mellom regjeringen, LO og NAF om indeksregulerin
ger. Høsten 1950 ble det innført helautomatisk indeksregule
ring med nesten 90% kompensasjon og alle lønnsavtaler ble for
lenget til 1952. Høsten 1951 ble det innledet nye forhandlin
ger om priskompensasjoner uten at partene ble enige og tillegg
ble fastsatt ved lønnsnemnd for å unngå konflikt.
Perioden 1945-52 kjennetegnes av en omfattende bruk av inntekts
politiske virkemidler med hovedvekt på direkte og tvangsmessige
virkemidler selv om bruken av slike midler i stor grad var ak
septert p.g.a. det politiske klima som eksisterte i gjenopp-
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byggingsperioden. Imidlertid var det et ikke ubetydelig omfang
av "ville" streiker. Mot slutten av perioden blir de tvangsmessige tiltak etter hvert avløst av mer indirekte virkemidler,
og vi får en overgang til større bruk av indeksreguleringer og
mindre bruk av prissubsidier.
PERIODEN 1952-628
I 1952 ble de midlertidige bestemmelsene om tvungen lønnsnemnd
opphevet og det ble vedtatt en ordning med frivillig lønnsnemnd.
Denne nemndas avgjørelse skulle ha samme virkning som en tariff
avtale.
I 1952 var det omfattende tariffrevisjoner, og lavtlønnskrav
dominerte. Oppgjøret var i prinsippet fritt, men rammene for
oppgjøret ble avgjort ved tvungen lønnsnemnd for jern og metall.
Avtalene i 1952 var ett-årige, men representantskapet i LO ved
tok å forlenge avtalen ett år fordi regjeringen hadde lovet å
holde prisstigningen nede ved hjelp av subsidier samt at LO vur
derte den økonomiske situasjonen som usikker på grunn av svakere
utvikling på verdensmarkedet. Oppgjøret i 1954 ble mer preget
av samordning enn oppgjøret i 1952. Det skyldes at det i mindre
grad ble stilt generelle lønnskrav.
Istedet ble det ført for
handlinger på sentralt hold om sosiale spørsmål (lønn under syk
dom, bevegelige helgedager o.l.).
Oppgjøret i 1956 var forbundsvist, men ble også preget av sam
ordning om enn på en annen måte enn tidligere. Før forhandlin
gene tok til tok regjeringen for første gang initiativ til sam
arbeid mellom de ulike organisasjonene i arbeidslivet samt bon-^
deorganisasjonene. Grunnen til det initiativ som regjeringen
tok i forbindelse med oppgjøret i 1956, må nok søkes i at bøn
dene hadde like før oppgjøret gått til "mjølkestreik" i protest
mot lave melkepriser. Regjeringens forslag var at tariffavta
lene skulle forlenges mot at subsidiene ble opprettholdt. Da
dette ikke ble godtatt fikk vi istedet en reduksjon av subsi
dier, økte lønninger og landbrukspriser. Disse tendenser til
samordning ble dårlig mottatt i flere forbund og 1956 ble det
største streikeåret siden 1931.
I 1958 var det for første gang siden 1952 et helt igjennom sam
ordnet oppgjør. Dette hang sammen med at kravene denne gangen
var vesentlig av sosial karakter. Hovedresultatet av forhand
lingene var forkorting av den ukentlige arbeidstid fra 48 til
45 timer med full kompensasjon i lønn samt visse lavtlønnstillegg. Avtaleperioden ble uvanlig lang - hele tre år. Dette
°PPgJØret og resultatene var preget av at konjunktursituasjonen
var dårlig dels i 1957, men særlig i 1958*
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I 1958 ble det nedsatt "...et faglig sammensatt utvalg som på
objektivt grunnlag skal klarlegge de problemer som reiser seg
i forbindelse med pris- og inntektsutviklingen i den nærmeste
fremtid, og i tilfelle å legge fram de forslag som utvalget
mener kan bidra til en løsning av disse problemer..."9 Dette
såkalte Paulsson-utvalget foranlediget at det ble ført forhand
linger om prisreduksjoner både i landbruket og ellers, samtidig
som staten økte subsidiene.
I 1959 og særlig i 1960 ble det
derfor en svært moderat prisstigning.
Som et mer langsiktig
tiltak foreslo Paulsson-utvalget at det ble nedsatt et perma
nent samarbeidsutvalg bestående av representanter fra staten,
lønnsmottakerne, arbeidsgiverne og jordbrukerne. Dette for
slaget synes imidlertid ikke å ha vært gjenstand for videre
debatt.
Det forbundsvise oppgjøret i 1961 kom til å bli preget av den
sterke prisstigningen under selve oppgjøret, noe som bidro til
at oppgjøret tok lang tid. Mange av de forslagene som partene
kom fram til gjennom de forbundsvise forhandlingene, ble for
kastet ved uravstemning. Det ble derfor mange konflikter og
streiker. I stedet for indeksbestemmelser som hadde vært det
vanlige ved avtaler av to års varighet, ble det nå etter svensk
mønster bestemt et innebygd tillegg i annet år av tariffperio
den. Oppgjøret i 1961 må også ses på bakgrunn av den gode kon
junktursituasjonen som da hersket, og lønnstilleggene var ganske
store.
Inntektsoppgjørene fra 1952 til og med 1961 var i hovedtrekk
forbundsvise. Oppgjøret i 1958 er unntaket, og må ses på bak
grunn av den høye grad av samordning som var nødvendig pga.
arbeidstidsforkortelsen, men kanskje også fordi konjunktursitua
sjonen var dårlig. De statlige forsøkene på koordinering var
relativt beskjedne med unntak av 1956-oppgjøret, men samordnin
gen var ikke vellykket. Også i 1959 var det en viss samordning,
men da for å unngå for sterk prisstigning og krav om lønnskom
pensasjoner. De statlige tiltakene i perioden er for øvrig
kjennetegnet av en aktiv bruk av prissubsidier for å påvirke
partene og å hindre at konsumprisindeksen oversteg den "røde
strek" slik at forhandlinger om lønnskompensasjon ble utløst.
0ppgj0r^e utover i femtiårene og særlig oppgjøret i 1961, re
sulterte i ganske store lønnstillegg. Dette førte til at den
funksjonelle inntektsfordelingen i industrien endret seg til
lønnstakernes fordel, og kapitalavkastningen i industrien sank
ganske betydelig fra begynnelsen av femtiårene til begynnelsen
av sekstiårene. 0 Samtidig var inflasjonstakten økende i be
gynnelsen av sekstiårene og betalingsbalansen viste et noe
større underskudd enn på femtitallet.
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I 1962 ble det lagt fram en stor utredning om problemene som
knyttet seg til prisstabilitet og full sysselsetting.11 Igjen
ble det trukket en konklusjon om at det kunne være nødvendig
for staten å gripe direkte inn i den fordelingskamp som førte
til en stadig oppregulering av priser og lønninger.
I Nasjonalbudsjettet for 1963 som ble lagt fram høsten 1962,
gis det på grunnlag av Stoltz1 utredning en grundig drøfting
av inntektspolitikken, og samme høst blir Kontaktutvalget opp
rettet. Dette utvalget som har statsministeren som formann,
består også av representanter for alle viktige parter i inn
tektsoppgjørene. Utvalget har ingen formell status i forhold
til selve oppgjøret, men er et instrument for å koordinere inn
tektskrav og deler av den statlige politikken. Foran oppgjøret
våren 1963 var det altså skjedd en del institusjonelle endringer i forbindelse med inntektspolitikken. Kontaktutvalget var
nemlig det første formelle organ regjeringa oppretta for å
drøfte pris- og inntektspolitiske problem siden.
Sett fra fagbevegelsens side var det et problem at de forbunds
vise oppgjørene i femtiårene og i 1961 ikke hadde ført til en
utjevning av lønnsforskjellene. Det ble derfor reist krav om
en mer solidarisk.lønnspolitikk. Dette kan være noe av forklar
ingen på at vi nå går over i en periode med samordnede oppgjør.
Dessuten hadde en del av oppgjørene (særlig i 1956 og 1961)
vært karakterisert av et betydelig omfang av streiker. Fra
sentralt LO-hold var man nok skeptisk til at enkelte grupper
på arbeidsmarkedet skulle få ta ut for store tillegg bl.a. av
hensyn til den solidariske lønnspolitikken, men også av hensyn
til "samfunnsøkonomiske behov", konkurranseevnen o.l.
PERIODEN 1963-72
OppgjØret i 1963 var i utgangspunktet forbundsvist, men etter
at forhandlingene brøt sammen og streike- og lockoutvarsel var
sendt ut, ble det ved mekling framsatt et forslag som gjaldt
for hele oppgjøret, dvs. en samordning. Forslaget ble vedtatt
ved uravstemning. Under oppgjøret var det stor kontakt mellom
partene og regjeringen gjennom det nyopprettede Kontaktutvalget
hvor både LO, NAF og bonde- og fiskerorganisasjonene deltok.
Det økonomiske samordningsråd ble oppløst i 1954. Avtalen i
1963 kom istand takket være garantier fra regjeringen om bruk
av prissubsidier.
Avtalen i 1963 var ett-årig. Det ble derfor nytt oppgjør alle
rede i 1964. Forhandlingene mellom LO og NAF ga ingen resul
tater. Etter at LO hadde gått til plassoppsigelser besluttet
regjeringen å gå inn for tvungen voldgift, og Stortinget ved
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tok en lov om dette. For å begrense prisvirkningen av økt om
setningsavgift ble prissubsidier brukt. Dessuten ble prisvirk
ningen av jordbruksoppgjøret i 1965 i stor grad dekket ved sub
sidier over statsbudsjettet.
Ved valget høsten 1965 tapte sosialdemokratiet og det ble dan
net en borgerlig koalisjonsregjering. I valgkampen hadde inflasjonsproblemene stått sentralt, bl.a. ble sosialdemokratiet
kritisert for sin deltakelse ved inntektsoppgjørene før sin
bruk av prissubsidier. Like etter at den borgerlige regjering
var dannet, ble det nedsatt et nytt utvalg bestående av tre
"... frittstående økonomisk sakkyndige, som skal legge fram
en analyse av stillingen med oversikt over den senere tids pro
duksjons- og lønnsutvikling og for øvrig legge fram slikt mate
riale som kan danne basis for en vurdering av hva som kan sies
å være det realøkonomiske grunnlag for inntektsoppgjørene i
1966."12 Et resultat av utvalgets arbeid var etableringen av
en økonometrisk modell som var ment å skulle brukes for å ana
lysere virkninger av alternative lønns- og prisutviklinger med
utgangspunkt i tariffoppgjørene. Jordbruket ble gitt en spe
siell behandling pga. den rolle næringen inntar ved oppgjørene.
Modellen har senere dannet grunnlaget for det som er blitt kalt
den skandinaviske inflasjonsmodellen i økonomisk litteratur.13
Oppgjøret i 1966 ble et samordnet oppgjør på samme måte som i
1964. Etter mekling mellom LO og NAF ble et anbefalt forslag
sendt ut til uravstemning blant LOfs medlemmer som imidlertid
forkastet det med klart flertall. Deretter ble oppgjøret av
gjort ved tvungen lønnsnemnd som ga et noe bedre resultat sett
fra lønnsmottakernes side.
Etter at oppgjøret var over ble Aukrust-utvalget igjen satt
sammen for å utrede hvilke faktorer som kom til å være bestem
mende for prisutviklingen fram til neste store inntektsoppgjør
i 1968. Utredningen ga denne gang opphav til dannelsen av
"Det tekniske beregningsutvalg" hvor staten, LO, NAF og bonde-*
og fiskerorganisasjonene deltar. Hensikten med utvalget er å
drøfte det realøkonomiske grunnlaget for inntektsoppgjøret for
på den måten å få et felles grunnlag for drøftelser i Kontakt
utvalget. Utvalgets oppgave er å utarbeide bakgrunnsmateriale
for disse diskusjonene.
Oppgjøret i 1968 var dels forbundsvist og dels samordnet. På
bakgrunn av at begge de to foregående oppgjørene var blitt av
gjort ved tvungen lønnsnemnd, var det stor motstand mot at dette
skulle gjenta seg.
Statsministeren fraskrev seg derfor på for
hånd muligheten for å bruke tvungen voldgift så lenge partene
holdt seg innafor visse rammer.
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Samordningen hang sammen med at arbeidstiden ble forkortet fra
45 til 42,5 timer pr. uke. LO krevde i tillegg til full kom
pensasjon for arbeidstidsforkortelsen, også andre tillegg. For
å unngå dette ble det fra regjeringens side tilbudt å begrense
prisstigningen som ville følge av jordbruksoppgjøret ved bruk
av subsidier.
I tillegg ble barnetrygden økt, og dette var et
nytt virkemiddel fra statens side i inntektsoppgjørene idet
staten tidligere bare hadde tilbudt bruk av subsidier.
Etter inntektsoppgjøret i 1968 tok regjeringen i en Stortings
melding14 opp tanken om en sterkere samordning av oppgjøret,
men dette forslaget synes ikke å ha blitt gjenstand for særlig
debatt.
Oppgjørene både i 1970 og i 1972 skjedde som samordnede oppgjør
uten bruk av tvungen voldgift idet statsministeren foran begge
oppgjørene fraskrev seg muligheten for a bruke dette midlet.
LO krevde videre at deler av oppgjøret i jordbruket skulle dek
kes over statsbudsjettet i form av subsidier, og dette kravet
ble imøtekommet.
Lønns- og prisutviklingen i 1970-71 ble sterkt påvirket av at
regjeringen innførte prisstopp og forbud mot lønnsglidning i
slutten av 1970 og fram til slutten av 1971. Dette hang sammen
med innføringen av et nytt indirekte skattesystem (moms) som
bl.a. fordi avgiftssatsen ble økt, førte til en kraftig pris
stigning i 1970.
Den perioden vi nå har sett på er kjennetegnet av en betydelig
mer aktiv inntektspolitikk fra statens side enn den forrige
perioden.
Innslagene av tvang økte noe, om enn ikke betydelig
i og med bruk av tvungen lønnsnemnd både i 1964 og 1966 samt
forbudet mot lønnsglidning i 1970/71.
Det vesentligste som skjedde på inntektspolitikkens område var
imidlertid den økende grad av samordning som skjer i og med
etableringen av Kontaktutvalget i 1962 og Det tekniske bereg
ningsutvalg fra 1967. Til tross for at regjeringen i 1968 gir
uttrykk for et ønske om enda sterkere samordning, er det opp
rettet to organer for samordning som ikke fantes i den forrige
perioden selv om det også da på mer uformelt grunnlag ble etab
lert kontakt mellom staten og partene i oppgjøret (bl.a. i
1956).
Et annet viktig aspekt ved denne perioden, eller rettere sagt
fra og med 1965 fram til 1971 (da den borgerlige regjering ble
avløst av en sosialdemokratisk mindretallsregjering etter bit
ter indre strid i den borgerlige leir omkring tilslutning til
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EF), er at en borgerlig regjering fortsetter utviklingen av
inntektspolitikken som sosialdemokratiet hadde begynt på. Det
er mulig å tolke opprettelsen av Det tekniske beregningsutvalg
som et forsøk på i større grad å avpolitisere drøftingene i
Kontaktutvalget, eller som en kompensasjon for den manglende
fortrolighet som det vil være mellom en borgerlig regjering og
en sosialdemokratisk fagbevegelse, men dette er langt fra opp
lagt. Dessuten har Det tekniske beregningsutvalg fortsatt sitt
arbeid også etter at sosialdemokratiet kom til makten igjen i
1973 hvoretter det har sittet med regjeringsmakten permanent.
PERIODEN 1973-77
I 1973 var det indeksoppgjør som en del av den to-årige avtalen
fra 1972. Det nye ved dette indeksoppgjøret i forhold til tid
ligere år, var at bare en del av kompensasjonen for prisstig
ningen ble gitt i form av lønnstillegg (45%). Resten ble gitt
i form av økte subsidier og løfter om ytterligere subsidier
hvis prisstigningen ble uventet sterk.
I tillegg fraskrev
staten seg muligheten for å øke visse regulerte priser, og som
et siste tiltak ble norske kroner revaluert med 3-4% for å be
grense importprisstigningen.
Ved oppgjøret spilte Kontaktutvalget en viktigere rolle enn
tidligere. For det første ble det som følge av forhandlinger
i Kontaktutvalget nedsatt en ad-hoc-gruppe som kom med en rekke
av de forslagene som ble vedtatt. Mens denne gruppen arbeidet
ble det ført forhandlinger mellom LO og NAF og mellom staten
og jordbruksorganisasjonene. At valutakurspolitikken ble truk
ket inn i oppgjøret var også nytt, likeså måten subsidiene ble
brukt på, idet de tidligere var en salderingspost som staten
kom med etter at forhandlingene mellom LO og NAF var fastlåst,
mens de nå var en del av forhandlingene. Imidlertid kan vi
ikke si at oppgjørets form og innhold var planlagt. De ytre
omstendighetene spilte nok en betydelig rolle, bl.a. den økende
prisstigning og devalueringen av do‘llaren i februar 1973. 15
Etter at oppgjøret var over ble det sommeren 1973 lagt fram en
ny utredning om inntektspolitikken.16 Igjen sto inflasjonsaspektet sentralt, men koblingen til konkurranseevne og inn
tektsfordeling var framhevet i utvalgets mandat. En av hoved
konklusjonene i utvalgets innstilling var forslaget om oppret
telse av et inntektspolitisk råd hvor alle partene i inntektsoppgjørene skulle være med. Utvalgets innstilling var her en
stemmig, dvs. at LO og NAFfs representanter nå - i motsetning
til tidligere - aktivt støttet tanken om sterkere formell sam
ordning av inntektsoppgjørene. Det inntektspolitiske rådet
skulle på basis av enstemmighet fatte retningslinjer for inn
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tektsutviklingen. Disse retningslinjene skulle være basert på
analyser i vesentlig grad gjort av Det tekniske beregningsut
valg som skulle fortsette som før. Når disse retningslinjene
var bestemt skulle organisasjonene fordele inntektene mellom
arbeidsgivere og lønnsmottakere. ,lDen innbyrdes fordeling mel
lom bedrifter og lønnstakere er det klassiske felt for ordinære
lønnsforhandlinger, og dette vil fortsatt måtte være et hoved
ansvar for arbeidslivets organisasjoner." (s. 9). På dette
felt ligger det imidlertid en avgjørende uklarhet i opplegget
for forholdet mellom rådet og forhandlingsprosessen.
Det vil
nemlig være umulig å fatte noe vedtak i rådet om inntektsutvik
lingen herunder betalingsbalanse og prisutvikling, uten at en
på forhånd kjenner til fordelingen mellom lønn og profitt, og
på den andre siden hvis en først har fattet vedtak om disse
sentrale størrelser er det ikke overlatt mye igjen til "det
klassiske felt for ordinære lønnsforhandlinger". Og det var
nettopp denne uklarhet som kom til å være grunnlaget for en
massiv motstand fra grunnplanet og de lavere tillitsmannssjikt
i LO mot et inntektspolitisk råd. Denne motstanden førte til
at det ikke kom noe konkret ut av innstillingen. Regjeringen
gikk nemlig i en Stortingsmelding våren 1975 imot oppretting
av et inntektspolitisk råd. Imidlertid kom oppgjørene i
årene framover likevel til å bli preget av sterkere samordning.
Oppgjøret i 1974 ble for første gang siden 1961 et forbundsvist
°PPgjØr* Grunnen til dette "mellomspillet" i forhold til den
generelle tendensen til mer samordning må nok være den elendige
reallønnsutviklingen som fant sted på begynnelsen av 70-tallet,
hvor de fleste grupper hadde en svak reallønnsnedgang, mens
profittene i næringslivet var uvanlig store.
1974 og til dels
også 1970 representerer antakelig noen av de gunstigste år etter
krigen for kapitalen.
I tillegg var det under den foregående
perioden med samordning oppstått skjevheter mellom forbundene
som enkelte sterke forbund krevde opprettet via et forbundsvist
oppgjør. Likevel ble oppgjøret preget av statlig medvirkning
idet finansministeren like før uravstemningen i Jern- og Metall
la fram en omfattende "pakkeløsning". Heller ikke nå var ut
spillet planlagt på forhånd, men påvirket av den aktuelle situa
sjonen. En vesentlig grunn til at staten kom med sitt utspill
var at oljekrisen og inflasjonen i verdensøkonomien samt erkjen
nelsen av at lønnstakerne krevde store økninger i deres kjøpe
kraft, måtte føre til vesentlige endringer i regjeringens øko
nomiske opplegg. Tilbudet fra staten førte til økte statsut
gifter på nærmere en milliard i forhold til statens opprinnelige
opplegg i statsbudsjettet. Tiltakene omfattet reduserte med
lemsavgifter til folketrygden, skattereduksjoner, subsidier og
økninger i trygdene.
Igjen viste det seg at de forbundsvise
oppgjørene medførte større arbeidskonflikter enn ellers, og
selve oppgjøret tok også lang tid å få gjennomført. Disse for
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holdene ble av NAF vurdert som vesentlige innvendinger mot for
bundsvise oppgjør i tillegg til at de seinere skulle komme til
å betrakte oppgjøret i 1974 som nærmest en katastrofe for næ
ringslivet .
Indeksoppgjøret i 1975 ble heller ikke preget av noen planlagt
inntektspolitikk, og i Nasjonalbudsjettet for 1975 sies det
lite om hvilken form inntektsoppgjøret bør få. Det stilles
heller ikke opp noen målsetting for reallønnsutviklingen. Imid
lertid analyseres sammenhengen mellom pris- og lønnsstigning
innafor en økonomisk-teoretisk ramme som svarer til den som
Aukrust-utvalget la opp til i sine rapporter fra 1966. På dette
tidspunkt var regjeringens synspunkter på lønnsøkninger i stor
grad dominert av et ønske om å redusere inflasjonen. På samme
måte som i 1973 ga staten skattelette, subsidier og økt barne
trygd for at de nominelle tilleggene skulle bli små, men like
vel føre til kompensasjon i realinntekten.
Oppgjøret i 1976 ble derimot planlagt fra statens side som et
kombinert inntektsoppgjør. Allerede høsten 1975 ble det i Kon
taktutvalget enighet om et kombinert inntektsoppgjør, og i Na
sjonalbudsjettet for 1976 ga regjeringen garantier for utvik
lingen i disponibel realinntekt under forutsetning av at par
tene ved vår-oppgjøret var innstilt på en samordning.
Som vi
ser inntar nå staten en ganske aktiv og dominerende rolle ved
oppgjøret. Ja, det er vel riktig å si at staten presser på
for å få til en bestemt tariffløsning. Gjennom skattepolitik
ken, avgifts- og subsidiepolitikken har staten sikret seg
mange virkemidler som fort kan spise opp eventuelle tarifftillegg utover det som staten mener er "realøkonomisk" forsvarlig.
I denne forbindelse er det verd å legge merke til at Det tek
niske beregningsutvalg ikke spiller noen rolle ved dette opp
gjøret.
LO gikk med på regjeringens opplegg, men framholdt at opplegget
måtte innebære en samordning av alle gruppers inntekter. Dette
er av en viss viktighet ettersom Stortinget da hadde vedtatt
en opptrapping av bøndenes inntekter som ville føre til at gjen
nomsnittsinntekten i jordbruket i løpet av noen år skulle brin
ges på lik linje med gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. I
noen grad kan vi si at det betydelige omfanget av pris- og
avansekontroll i 70-årene innebærer en ihvertfall formell imøte
kommelse av dette kravet fra statens side. Fra L0Ts side ble
det understreket at når man godtok regjeringens opplegg var
ikke det et uttrykk for at man hadde endret synet på den frie
forhandlingsretten, men at standpunktet var knyttet til en
vurdering av den aktuelle økonomiske situasjon.
De økonomiske uttellingene ved oppgjøret sett fra statens side,
ble meget betydelige og overskred det som var planlagt. En av
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grunnene til at det skjedde var at NAF visste at staten hadde
gitt garantier om reallønnsøkning. Ved å være lite imøtekom
mende overfor LOfs krav slapp arbeidsgiverne billig fra det,
staten betalte inntektsøkningene. Oppgjøret førte til en ett
årig avtale uten indeksbestemmelser.
Også for inntektsoppgjøret i 1977 ga staten garantier om inn
tektsutviklingen gjennom Nasjonalbudsjettet for 1977. Igjen
gikk oppgjøret ganske raskt til mekling fordi NAF var svært
tilbakeholdne med tilbud slik en kunne forvente gitt statens
garanti. Men meklingen førte heller ikke til noen løsning inn
til regjeringen devaluerte i månedsskiftet mars/april, noe som
førte til at NAF ble mer imøtekommende. Imidlertid kom opp
gjøret til å koste staten nærmere to milliarder kroner. I
noen grad kan vi si at oppgjøret mer dreide seg om et forhold
mellom LO og regjeringen enn mellom LO og NAF, ettersom NAF
passivt kunne sitte å holde på sitt samtidig som de visste at
staten måtte betale. De nominelle tilleggene som ble gitt må
først og fremst ses på bakgrunn av devalueringen og redusert
arbeidsgiverpremier til folketrygden.
Den perioden vi nå har beskrevet kjennetegnes av en svært aktiv
statlig inntektspolitikk hvor korporative helhetsløsninger do
minerer. Det er også viktig å legge merke til at det ikke blir
brukt tvungen lønnsnemnd ved noe oppgjør i denne perioden i
motsetning til alle de andre periodene etter krigen..17 Den
sterke statlige innblandingen er altså akseptert av partene,
og det kan derfor være av interesse å gå litt nærmere inn på
noen forhold som kan forklare inntektspolitikkens utforming i
perioden.
For det første preges perioden av en sterkere inflasjon enn
noen av de foregående periodene. Dette må bl.a. ses i sammen
heng med sammenbruddet i det internasjonale valutasystem og de
store endringene i valutakursene, bl.a. dollarens devaluering
i 1973. Norge ble med i det europeiske valutasamarbeidet den såkalte slangen - som har flytende kurser overfor resten
av valutakursene. Etter hvert som flere land forlater slangesamarbeidet og den tyske mark blir dominerende for kursutvik
lingen, får Norge i realiteten flytende valutakurser i forhold
til våre viktigste handelspartnere, eller mer presist så inn
ledes en periode hvor den norske kronen revalueres.18 Dette
bidrar i noen grad til å minske betydningen av inflasjonen i
verdensmarkedet for norsk økonomi, men kom til å få betydelige
konsekvenser for konkurranseevnen (i betydningen lønnskostnader
pr. produsert enhet i internasjonal valuta.)
I en åpen økonomi som den norske, kan den monetære basen i øko
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nomien ved faste valutakurser være f.eks. dollar slik tilfellet
var etter opprettelsen av Bretton-Woods-avtalen.
Ser vi bort
fra perioden omkring Korea-krigen var verdensmarkedsinflasjonen
i femti- og sekstiårene moderat, og medførte et monetært stabi
liserende element i norsk økonomi. Med sammenbruddet i valuta
systemet og den kraftige inflasjonen på verdensmarkedet bryter
dette stabile regime sammen. Det er på denne bakgrunn vi kan
forstå forsøket på å etablere pengelønnen som monetær basis i
norsk økonomi i denne perioden.15 Som beskrevet foran skjer
dette først i 1973 på bakgrunn av dollarens devaluering og fort
setter med de såkalte kombinerte oppgjørene.
Videre skapte forventninger om store inntektsøkninger pga. olje
funnene i Nordsjøen, krav om store inntektsøkninger ved tariffoppgjørene. For å unngå for sterk inflasjon som følge av at
slike krav ble innfridd, måtte staten - som i praksis også
ville være hovedmottakeren av oljeinntektene i norsk økonomi forsøke å dempe lønnskravene ved å innvilge skattelette. Det
er vel derfor riktig å hevde at de kombinerte inntektsoppgjørene
i hovedsak hadde som formål å begrense prisstigningen og ikke
å begrense reallønnsveksten etter skatt.
I noen grad må dette
siste også ses i sammenheng med den aktive motkonjunkturpoli
tikken som ble ført fram til utgangen av 1977.
Høsten 1977 endres oppfatningen av hvilken økonomisk politikk
det er nødvendig å føre fra statens side. Årsaken til den om
legging av politikken vi fikk skyldes flere ting. Oljeinntek
tene ble pga.. tekniske uhell o.l. forskøvet utover i tid, og
den oppgang i eksportetterspørselen som regjeringen hadde basert
sin motkonjunkturpolitikk på, uteble. Til tross for at de kom
binerte inntektsoppgjørene hadde ført til reduserte lønnsøkninger ved selve oppgjørene (i forhold til inflasjonen) var lønns
glidningen svært stor bl.a. fordi motkonjunkturpolitikken førte
til liten registrert arbeidsløshet. Revaluering av norske kro
ner, sterk lønnsøkning og lav produktivitetsvekst (som ofte er
tilfellet når produksjonen ikke vokser) førte til forverret
konkurranseevne og tap av eksportandeler og økende importan
deler.
Sammen med store investeringer i sjøfart og oljevirk
somhet (som begge er importkrevende) førte dette til enorme
underskudd på betalingsbalansen. Omleggingen av den økonomiske
politikken tinnebar:20
- oppgivelse av lavrentepolitikken som hadde vært en av grunn
steinene i den økonomiske politikk i etterkrigstida og sei
nere ble også kredittpolitikken liberalisert,
- de selektive støttetiltakene som hadde vært en viktig del av
motkonjunkturpolitikken skulle nedtrappes og ulønnsomme bedrifter skulle ikke få støtte,
- kronekursen nedjusteres for å bedre konkurranseevnen og
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- investeringsavgiften i industrien nedtrappes
Ved oppgjøret i 1978 ble det fra statens side igjen lagt opp
til et kombinert oppgjør, men det ble i Nasjonalbudsjettet for
1978 sagt fra at bare de lavtlønte kunne regne med økt kjøpe
kraft ved oppgjøret. Imidlertid avholdt regjeringen seg fra å
gi noe løfte eller sette opp en konkret målsetting for kjøpekraftsutviklingen klok av skade ut fra de foregående års er
faringer hvor særlig lønnsglidningen (ikke-tariffmessige lønns
tillegg) hadde vært høy. Regjeringen tok derfor initiativet
til forhandlinger mellom LO og NAF høsten 1977 om frivillig
begrensning av lønnsglidningen på bakgrunn av en utredning om
lønnsglidningen som ble framlagt samme år.21 Den høye grad av
sentralisering som etter hvert har kjennetegnet de norske inn
tektsoppgjørene p hadde ikke kunnet hindre at lønnsglidningen
ble stor. Dette forholdet er særdeles viktig ved en vurdering
av mulighetene for at en inntektspolitikk av den "norske” typen
skal lykkes. Erfaringene fra mange andre land tyder også på
at lønnsglidningen er større i Norge, dvs. at sentraliserte
lønnsforhandlinger har sine begrensninger hvis målet er å føre
en inntektspolitikk enten det er i form av fagbevegelsens egen
"solidariske lønnspolitikk" eller statlig inntektspolitikk.
PERIODEN FRA 1978
Forhandlingene om begrensninger i lønnsglidningen førte ikke
fram høsten 1977.
Selve forhandlingsgangen ved oppgjøret i
1978 førte til at det ikke ble mulig for regjeringen å komme
med vesentlige utspill som kunne påvirke resultatet, og det ble
derfor ikke noe kombinert oppgjør slik regjeringen opprinnelig
hadde tatt sikte på. Oppgjøret ble avgjort ved tvungen lønns
nemnd som ga svært moderate tillegg også når det gjaldt lavt
lønnsgruppene. Avtalen var to-årig hvor det skulle skje nye
forhandlinger etter første avtaleår. I september 1978 vedtok
imidlertid regjeringen en provisorisk anordning (som senere ble
vedtatt i lovs form av Stortinget) om pris- og inntektsstopp
som i praksis innebar at forhandlingene våren 1979 ble kanselert. Loven som innebar at det var ulovlig med lønnsøkninger
fram til årsskiftet 1979/80, var utarbeidet i kontakt med orga
nisasjonene i arbeidslivet. LO hadde altså frivillig gått med
på å hindre alle lokale og sentrale forhandlinger om lønnsspørs
målet i 15 måneder. Dette var noe helt unikt i norsk sammenheng
og er et klart uttrykk for at regjeringen på det tidspunkt hadde
gitt opp håpet om å få til en begrensning av lønnsglidningen på
andre måter.
Foran oppgjøret våren 1980 sto igjen lønnsglidningen sentralt
sammen med lavtlønnsspørsmålet. Regjeringen hadde høsten 1979
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nedsatt flere utvalg som skulle utrede ulike sider ved opp
gjøret. Fra LOfs side ble det reist krav om større kontroll
med inntekter som ikke ble fastlagt ved de sentrale forhand
linger.
Som en følge av dette ble det vedtatt en egen inntektslov som forbød lønnsøkninger utover de rammer som LO*s medlemmer
fikk.
Oppgjøret 1980 ble avgjort ved uravstemning etter at partene
kom fram til et anbefalt forslag. Forslaget ble vedtatt med
uhyre knapp margin, etter at meklingsmannen hadde koblet flere
tariffområder sammen i avstemningen, noe som vakte stor irrita
sjon innen noen forbund.
I avtalen ble det enighet om et lavtlønnsfond som skal sikre at bedrifter hvor gjennomsnittslønna
er 85% eller mindre skal få tilskudd fra arbeidere i alle for
bund innen LO/NAF-området pluss spesielle tillegg fra bedriftene
som har lavtlønte. For å få til dette måtte LO gå med på en
begrensning i den lokale forhandlingsretten, idet denne ble be
grenset til bare en gang om året. Dessuten ble det satt et
"tak" (øvre grense) på lønnsglidningen på 3% i gjennomsnitt.
Foran inntektsoppgjøret våren 1981 har regjeringen i forbin
delse med Nasjonalbudsjettet 1981 gitt beskjed om at den ikke
kommer til å delta aktivt ved kommende oppgjør. Det skyldes
at det i skattepolitikken er lagt opp til en betydelig nedtrap
ping av progresjonen i den direkte beskatning for på den måten
å begrense de lønnskrav som det er nødvendig å stille for å få
en gitt vekst i disponible inntekter. "Med de til dels store
justeringer av skattereglene som er bygd inn i budsjettoppleg
get, kan partene ikke regne med noen ytterligere bidrag fra
statens side i forbindelse med inntektsoppgjøret til våren, og
det er ikke innebygd noen reserver i det økonomiske opplegget
med dette formål."22 Det er her viktig å legge merke til at
hensynet til den statlige budsjettbalanse nå blir brukt som
argument for ikke å delta mer aktivt i inntektsoppgjøret. Dette
illustrerer nok et eksempel i en nyorientering i statens poli
tikk. Det synes nå viktig for staten å begrense utgiftsøknin
gen sterkere enn før og hensynet til muligheten for å liberali
sere kredittmarkedet tilsier en strammere finanspolitikk for
ikke å måtte legge for stort beslag på kredittmidler.
Som en oppsummering er det derfor viktig å peke på at inntekts
politikken i Norge siden 1978 sammen med en orientering i ret
ning av en mer ny-liberal økonomisk politikk, tyder på en mindre
aktiv inntektspolitikk i 80-årene enn i 70-årene. Det er imid
lertid tegn som tyder på at det i større grad enn før vil bli
lagt vekt på tiltak mot lønnsglidning først og fremst ved å
begrense de lokale fagforeningers forhandlings- og streikerett.
Denne form for inntektspolitikk vil altså være mer "mikroorientert" enn inntektspolitikken slik den hittil har vært ført.
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HVORFOR INNTEKTSPOLITIKK?
Vi skal i dette kapitlet trekke fram noen momenter som kan for
klare hvorfor vi i Norge har fått en så omfattende statlig inn
blanding i inntektsdanneIsen. Vi pretenderer ikke å være i
stand til å skille mellom nødvendige eller tilstrekkelige be
tingelser for inntektspolitikk. Til det ville vi trenge en
bredere anlagt analyse av inntektspolitikken i mange land.23
Vi skal i det følgende skille mellom økonomiske faktorer som
kan bidra til å forklare økt inntektspolitikk. Herunder skal
vi også trekke fram økonomiske teorier som har stått sentralt
i forbindelse med inntektspolitikken. Deretter skal vi se på
politiske og institusjonelle forhold.
ØKONOMISKE FAKTORER
Inntektspolitikken i Norge må ses i sammenheng med annen øko
nomisk politikk med sikte på å bekjempe inflasjonen, opprett
holde høy sysselsetting og hindre for store underskudd i utenriksøkonomien. En økende vekt på inntektspolitikk kan derfor
skyldes at andre økonomisk-politiske virkemidler taper i effek
tivitet overfor disse målsettingene.
Spørsmålet er hva grunnen
til dette kan være.
Norsk økonomi har i etterkrigstiden blitt stadig mer åpen.
Dette betyr flere ting. For det første innebærer det at tradi
sjonelle finanspolitiske virkemidler får mindre virkning på
sysselsetting og produksjon. For det andre blir prisutviklin
gen på verdensmarkedet stadig mer viktig for det norske prisog kostnadsnivået. Dette skyldes for det første store og øk
ende importandeler og for det andre at en stadig større del av
norsk produksjon blir eksportert og må konkurrere på verdens
markedet til priser som gjør det mulig å opprettholde syssel
setting i eksportnæringer og som kan gi en noenlunde rimelig
balanse i utenriksøkonomien. Innenlandsk etterspørselsnivå be
tyr derfor stadig mindre for det innenlandske prisnivået. Inn
tektspolitikken som påvirker de konkurranseutsatte næringers
konkurranseevne, og valutakurspolitikken blir viktigere virke
midler i stabiliseringspolitikken. Så lenge Bretton-Woodssystemet varte var mulighetene for å bruke valutapolitikken
begrenset, og da dette systemet brøt sammen ble Norge med i
"slagen" og også der var mulighetene for å føre en valutapoli
tikk begrenset.
Inntektspolitikken må også ses på som en politikk som direkte
virker inn på den funksjonelle inntektsfordelingen (fordelingen
mellom kapital og lønnsarbeid). Politikken griper derfor di
rekte inn i forhold som påvirker industriens akkumulasjonsevne.
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Det er i denne sammenheng at vi skal forstå framveksten av øko
nomiske modeller som spesielt er laget for å brukes i forbind
else med utformingen av inntektspolitikken. Mest eksplisitt
er dette uttrykt ved den modellen som ble lansert av Aukrustutvalget i 1966, og som i økonomiske fagkretser seinere har
fått betegnelsen den skandinaviske inflasjonsmodellen. Denne
modellen er tilpasset for det første de institusjonelle former
som inntektsoppgjørene foregår innenfor. Et hovedpoeng i mo
dellen er at man for en viss periode kan betrakte nominelle
lønninger som i noen grad uavhengig av markedsforhold, dvs i at
man verken tror på noen rigid form for "jernhard lønnslov" som
hos klassikerne, eller en Phillips-kurve tankegang som sier at
det til en bestemt arbeidsløshetsprosent svarer en bestemt lønn.
Innenfor Phi11ips-kurvetankegangen kan en vel si at inntekts
politikkens oppgave er å føre til at Phillips-kurven skifter
innover mot origo, dvs. at det skal være mulig å oppnå lavere
inflasjon med samme arbeidsløshet.
Som en positiv teori om inflasjon sier den skandinaviske mo
dellen at lønningene vil tendere til å justere seg i forhold
til en "hovedkurs" som er bestemt av den gitte prisutvikling
på verdensmarkedet (forutsatt faste valutakurser) og produkti
vitetsveksten i de konkurranseutsatte næringene, mens prisene
på produkter fra skjermede sektorer bestemmes av kostnader pr.
produsert enhet. Via den solidariske lønnspolitikken forutset
tes lønnsøkningen i de skjermede sektorer å bli lik den i de
konkurranseutsatte sektorer som anses for å være lønnsledende.
På lang sikt er derfor inflasjonen helt ut bestemt av utenfor
liggende faktorer i norsk økonomi (verdensmarkedet).
Som normativ teori har disse modellene preget den teoretiske
ramme rundt inntektsoppgjørene i Norge fra midten av 60-tallet.
Det normative innholdet ligger i at modellen gir grunnlag for
å anbefale hvordan lønnsutviklingen bør være for at "hoved-^
kursen" - fra den positive siden av modellen - skal følges, og
dermed opprettholde en bestemt funksjonell inntektsfordeling.
I forbindelse med inntektsoppgjørene omfattet dette også jord
bruket. Prisene på jordbruksprodukter er uavhengige variable
i modellen. Ettersom jordbruksvarer er av betydning for ar
beidernes forbruk vil jordbrukspriser og subsidier bety en del
for konsumprisindeksen og dermed reallønnsutviklinge. I noen
grad kan en derfor si at partene i oppgjøret var representert
med hvert sitt sett med eksogene variable som ble fastlagt gjen
nom forhandlinger.
POLITISKE OG INSTITUSJONELLE BETINGELSER
Den norske arbeiderklassen har historisk sett vært dominert av
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reformismen og siden midten på 30-tallet har den reformistiske
ideologien også stått sentralt hva angår utformingen av den øko
nomiske politikken i og med regjeringsskiftet i 1936. Denne re
formistiske tradisjon har som et vesenskjennetegn en bestemt
oppfatning av statens rolle og muligheter som redskap for reali
seringen av arbeiderklassens innomkapitalistiske interesser.
Denne ideologiske bakgrunn er viktig for å forstå hvorfor norsk
økonomi har vært så preget av statlige inngrep i etterkrigstida
selv om det langt fra er den eneste forklaringsfaktor. På tross
av denne allmenne statsfiksering som LO og DNA har stått for og
fortsatt står for, har LO (og for så vidt også NAF) i hovedsak
vært negativt innstilt overfor statlig innblanding i inntekts
oppgjørene særlig når den tok direkte former. Imidlertid rep
resenterer siste halvpart av 70-årene et unntak, noe vi skal
komme tilbake til.
L0's negative holdning til direkte intervensjon i lønnsdannelsen
henger sammen med to forhold. For det første er det i den re
formistiske del av arbeiderbevegelsen trukket et skarpt skille
mellom den faglige og den økonomiske delen av bevegelsen på det
organisatoriske området til tross for kollektivt medlemskap og
sentrale LO-folks deltaking i ledende organer i DNA. Dette
skillet har sine røtter tilbake til tjueåra da kampen mellom
ulike retninger i arbeiderklassen om forholdet parti/fagbeveg
else raste først og fremst mellom folk i DNA og NKP, altså på
bakgrunn av splittelsen i 1923. Den andre grunnen til den ne
gative holdningen er at de lavere og midlere tillitsmenn innen
LO er knyttet til bestemte funksjoner hvor bl.a. lokale lønns
forhandlinger inngår som et sentralt element. Det er nettopp
fra disse gruppene at motstanden mot økt statlig deltaking i
lønnsdannelsen og sentraliseringen innen LO selv blir reist,
noe som klart kom til syne ved LOfs behandling av Skånlandutvalgets innstilling.
Imidlertid har det vist seg ved de
siste åras oppgjør at hvem som sitter med regjeringsmakten blir
vurdert i forbindelse med valg av oppgjørsform. Vi kan kanskje
trekke den konklusjon at hvem som sitter med regjeringa spiller
en viss rolle for hvilke former for statlig medvirkning som LO
I denne forbindelse kan vi som tidligere nevnt,
kan akseptere.
se opprettelsen av Det tekniske beregningsutvalg i 1967 som et
forsøk på fra en borgerlig regjering, å kompensere for den mang
lende politiske fortroligheten mellom LO og regjering ved å
skyte inn et ekspertutvalg som mellomledd. Men spørsmålet om
regjeringsmakten har ikke bare betydning for LO.Vs holdning til
formen for inntektspolitikk, men også for DNAfs holdning. Den
lange perioden med regjeringsmakt påvirket nødvendigvis også
holdninger og ideologi i DNA ikke minst fordi partiet ble sta
dig mer preget av personer med bakgrunn i offentlig byråkrati
som fikk stor betydning for utformingen av partiets politikk.
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Det sies ofte at DNA har vært det statsbærende parti i Norge i
etterkrigstida, men vi tror det er vel så riktig å si at par
tiet har vært statsbåret. Med dette siktes det ikke til noen
vulgær-materialistisk oppkjøpsteori av typen f,partiet er kjøpt
opp av staten pga. partistøtten'1, men snarere den betydning
statstilknytningen får for partiets struktur, ideologi og le
delse. At denne byråkrati-dominansen i DNA kan ta overhånd og
dermed representere en fare for det økonomisk-politiske sam
arbeid med LO er åpenbart særlig når byråkratiskiktet fremmer
forslag som går på tvers av tillitsmannsapparatets umiddelbare
interesser slik Skånland, som er medlem i DNA, har gjort i
seinere tid.
Byråkratiskiktet i DNA har hatt en annen avgjørende innflytelse
på ideologien i LO og DNA gjennom fastleggingen av den teore
tisk økonomiske rammen som den statlige politikken er under
lagt og dermed innenfor hvilke rammer LO kan drive sin tradi
sjonelle virksomhet. Konsensus om disse sammenhengene strekker
seg langt utover DNA og LO idet de fleste partiene godtar denne
rammen inklusive også NAF. Denne grunnleggende enighet mellom
partene om hvilke rammer som inntektspolitikken skal føres in
nenfor er selvsagt en grunnleggende betingelse for inntekts
politikken, og denne konsensus er altså institusjonalisert i
Det tekniske beregningsutvalg og videre i Kontaktutvalget.
Dette bringer oss over til de insitusjonelle vilkår for inn
tektspolitikken.
Så lenge inntektspolitikken i form av direkte statlig interven
sjon skjer i form av tvungen lønnsnemnd, forutsettes det ikke
andre institusjoner enn selve lønnsnemnda. Men for at lønnsnemndas kjennelse skal bli akseptert, kreves det selvsagt enten
at partene aksepterer lønnsnemndinstitusjonen, eller at de fryk
ter de repressive tiltak staten kan sette iverk på bakgrunn av
en kjennelse i lønnsnemnda hvis de forsøker å trosse loven. I
og med eksistensen av Hovedavtalen og Arbeidstvistloven er
disse forutsetningene i stor grad oppfylt.
Når inntektspolitikken skal drives i form av korporative hel
hetsløsninger, blir det nødvendig med korporative organ som
kan formidle og forene partenes krav.
Slike organ kan også ha
stor betydning så lenge inntektspolitikken drives på en indi
rekte måte og hvor f.eks. regjeringen gjennom f.eks. Kontakt
utvalget kan gi partene opplysninger om hvordan staten kan
tenkes å bidra til oppgjørene, men slike organ er ikke nødven
dige, noe inntektspolitikken på 50-tallet viser. Ved de kor
porative helhetsløsningene blir imidlertid slike organ nødven
dige. Korporative organ kan være av to typer: den fascistiske
som innebærer at arbeiderklassens organer knuses og klassen
blir dermed underlagt de statlig initierte korporasjoner, og
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den ny-korporative typen hvor organene eksisterer på siden av
de opprinnelige organer og parlamentet, dvs. den "korporative
pluralisme" for å bruke Stein Rokkans begrep. Disse ny-korporative organene har en dobbel funksjon. På den ene siden er
de organer for -/interesserepresentasjon^ dvs. hvor partene vin
ner innflytelse gjennom å begrense bruken av egne virkemidler.
På den andre siden er de integrerende organer hvor partenes
opprinnelige organer kan få andre funksjoner enn de opprinnelig
hadde fordi de tradisjonelle virkemidlene delvis er gått tapt.
LO kan f.eks. omdannes til et masseintegrativt apparat hvis
hovedfunksjon blir å sørge for at den lønnsøkning som det er
blitt enighet om sentralt ikke undergraves ved lokale forhand
linger om lønnsglidning etc. Et slikt krav har blitt stilt til
LO bl.a. fra NAF. For LOfs vedkommende har vekten alltid blitt
lagt på de muligheter for interesserepresentasjon som de korpo
rative organene har medført, mens det fra statens side har vært
lagt vekt på de økte muligheter for å få legitimert og godkjent
statlige tiltak som slike organ foreslår. I denne sammenheng
kan vi peke tilbake på det vi sa om de mislykkede ensidige stat
lige forsøkene på økt samordning som Paulsson-utvalget og St.meld. om inntektspolitikk fra 1968 representerte, mens Skånlandutvalget som hadde en bred sammensetning av representanter for
partene i næringslivet kom fram til enighet om institusjonelle
endringer som bare noen år i forveien var blitt avvist på sen
tralt hold innen LO og NAF.
En annen viktig institusjonell forutsetning for inntektspoli
tikk av den direkte formen, er graden av sentralisering av par
tene på arbeidsmarkedet. Fagbevegelsen i Norge er i interna
sjonal sammenheng usedvanlig enhetlig og sterkt sentralisert*
For det første er organisasjonsgraden høy særlig innen indust
rien hvor de dominerende fagforbundene finnes. Det er også tegn
til at organisasjonsgraden har økt over tid og at også sentrali
seringen innen LO har økt over tid, og flere tariffområder har
blitt slått sammen og dermed har oppgjørene fått et mer enhet
lig preg. Den sterke sentraliseringen gjelder i like høy grad
NAF som i tillegg har større kontroll med sine lokale deler av
organisasjonen enn LO.
I tillegg til disse momentene er også
Stadig flere tariffforhand
oppgjørene blitt konsentrert i tid.
linger foregår om våren. Dette øker selvsagt muligheten for
samordning og reduserer 1ønnsglidningsproblemet. På 50-tallet
skjedde det ofte at de såkalte høst-fagene fikk betydelig større
lønnstillegg enn det som ble oppnådd for vår-fagene, noe som
resulterte i krav om justeringer. Fra NAF-hold er poenget med
samordning i tid blitt understreket, og fra statens side er det
til og med ytret ønske om at tarifforhandlingene bør skje på
et tidspunkt som er tilpasset kalenderåret og statens budsjett-
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terminer for å lette samordningen.
løpig støtt på motstand innen LO.

Dette har imidlertid fore

Til slutt skal vi også peke på at en aktiv statlig inntekts
politikk fører til endrede forhold mellom staten og dens kon
trollapparat - parlamentet. Korporative helhetsløsninger og
andre mindre drastiske inntektspolitiske inngrep fører til at
statsutgiftene bindes på en måte som det i ettertiden når for
handlingene er fullført og partene er kommet til enighet, er
umulig for parlamentet å endre. I perioden med de kombinerte
inntektsoppgjørene opererte statsbudsjettet med en stor "ymsepost" som var avsatt til bruk i forbindelse med oppgjøret.
I
de fleste tilfeller ble denne posten til og med betydelig over
skredet. Denne overskridelsen var det politisk umulig for
Stortinget å nekte å godkjenne. Fra opposisjonspartiene har
dette selvsagt vært et problem fordi sentrale deler av den øko
nomiske politikken dermed er blitt avskåret fra en reell behand
ling i Stortinget.
I en viss forstand kan vi si at dette er en
parallell til den utstrakte grad av fullmaktslover som regjer
ingen har skaffet seg utover i etterkrigstiden og som reduserer
muligheten for den parlamentariske kontroll med forvaltningen.

NOEN KRITISKE MERKNADER
Som det framgår av denne artikkelen, har statlig inntektspoli
tikk i Norge hatt et betydelig omfang i hele etterkrigstida,
muligens med unntak av femtiårene. Dette indikerer at inn
tektspolitikk ikke kan ses på utelukkende som et ledd i stat
lig krisepolitikk rent generelt. Eksempelvis innebar de kom
binerte inntektsoppgjørene i store deler av syttiårene betyde
lige reallønnsøkninger for arbeiderkassen. Nå kan det selvsagt
innvendes mot dette at reallønnen ville økt enda mer hvis det
hadde vært forbundsvise oppgjør, men det er ikke poenget i vår
sammenheng. Det interessante er nemlig at når regjeringen går
over til å føre en klart formulert krisepolitikk (fra årsskiftet
1977/78) forsvinner de kombinerte inntektsoppgjørene og erstat
tes med mer repressive statlige inngrep (tvungen voldgift og
lønnsstopp). Det kan derfor være mest relevant å se på hvordan
inntektspolitikkens former henger sammen med konjunktursituasjo
nen. Det synes å være en tendens til at forbundsvise oppgjør
helst kommer i høykonjunkturår (f.eks. 1961 og 1974) mens sam
ordning er mer typisk i 1avkonjunkturår og da ofte kombinert
med arbeidstidsforkortelser (1958, 1968 og 1976).
For en kritikk av inntektspolitikken får dette to konsekvenser.
Kritikken må ikke utelukkende vurdere inntektspolitikken i for
hold til kapitalismens krisetendenser, men mer allment som en
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form for statlig økonomisk politikk som utvikler seg i noen
land, men langt fra alle, og som derfor må henge sammen med
klasseforhold og institusjonelle og økonomiske strukturfor
skjeller i ulike land. I Norge står selvsagt en kritikk av
sosialdemokratiet sentralt også i forbindelse med en kritikk
av inntektspolitikken som har vært ført, selv om inntektspoli
tikk også ble ført meget aktivt av Borten-regjeringen på slut
ten av sekstitallet. For det andre må kritikken av inntekts
politikken hvis den skal ha muligheter for å få gjennomslag i
fagbevegelsen og blant de fagorganiserte, kunne vise til at
inntektspolitikken i form av reallønnsnedslag er en dårlig måte
å trygge arbeidsplassene på i krisetider.
Kritikken av inntektspolitikk som del av den allmenne statlige
politikken har som regel tatt utgangspunkt i kritikk av korporativismen. Vi skal ikke gjenta denne delen da dette er vel
kjent for de fleste. Mange har imidlertid oppfattet denne ut
viklingen som mer eller mindre rettlinjet mot stadig mer sen
tralisering og økt integrasjon av fagbevegelsen i staten. Ut
viklingen de siste årene kan imidlertid oppfattes som en be
vegelse bort fra denne "linjen". En av grunnene til dette er
at den makro-korporativisme som de kombinerte inntektsoppgjørene
representerte, ikke lot seg gjennomføre pga. markedskreftenes
innflytelse på arbeidsmarkedet. Vi tenker her på hvordan lønns
glidningen på mange måter satte de sentrale fastsatte avtaler
til side. Det kapitalistiske arbeidsmarkedet var altså mye mer
effektivt i å sette avtaleverket til side enn venstresidas luf
tige paroler om at grunnplanet skulle gjøre dette ad politisk
vei. Som en følge av lønnsglidningen har både staten og NAF
rettet sin oppmerksomhet mot den lokale forhandlingsrett, og
LO har etter hvert kommet på defensiven også i dette spørsmålet.
Det synes derfor som om vi skal vende tilbake til gamle former
for statlig innblanding i lønnsfastsettelsen hvor "hovedfienden"
synes å ligge på mikronivå, på den enkelte arbeidsplass. Virke
midler i en slik politikk må derfor i hovedsak være straffeaksjoner mot de deler av grunnplanet som ikke lar seg kue. Alter
nativet er muligens en mikro-korporativ løsning med lokale
lønnstakerfond eller en annen variant av økonomisk demokrati.
Vi skal imidlertid her konsentrere oss om spørsmålet hvor effek
tiv inntektspolitikk er for å opprettholde arbeidsplassene i
krisetider. Det avgjørende resonnementet er som kjent at ar
beiderne ved å begrense lønnskravene dermed trygger arbeids
plassene ved at konkurranseevnen overfor utlandet bedres, dvs.
ved å øke profitten. Innvendingene mot dette resonnementet er
mange. For det første er norsk eksportindustri kapitalinten
siv, dvs. at lønnskostnadene bare spiller en mindre rolle for
de samlede kostnader. Utgifter til råvarer som ofte er impor
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tert, eller kapitalkostnader (f.eks. renteutgifter på låne
kapital) er ofte vel så viktige. Imidlertid er dette kostnader
som sjelden eller aldri tas i betraktning når industriens kon
kurranseevne beregnes. Den renteøkning vi har opplevd de siste
årene, har selvfølgelig rammet norsk industri hardt særlig på
bakgrunn av at egenkapitalandelen er så lav. Lavere renter vil
derfor være i industriens interesse. Som kjent er store deler
av eksportindustrien også vannkraftbasert. De lave kraftpri
sene i Norge i forhold til oljeprisene som konkurrenter må be
tale, har selvsagt gitt deler av norsk industri en enorm kon
kurransefordel som ikke er blitt registrert slik konkurranse
evnen vanligvis måles (dvs. som lønnskostnader pr. produsert
enhet).
For det andre er det usikkert hvor betydningsfulle kostnadene
er for prissetting og omsetning. I Danmark har mange vært opp
tatt av at dansk industri er konsentrert omkring såkalte nisje
produkter som lettere tåler høyere priser uten at etterspør
selen etter dem på verdensmarkedet blir redusert. I den grad
slik produksjon har betydning for norsk industri, er dette et
moment som reduserer betydningen av konkurranseevnen slik den
måles. En indikasjon på at konkurranseevnens betydning er
overdrevet, får vi ved å se på utviklingen i markedsandeler
siden 1977 da norsk industris konkurranseevne har bedret seg
merkbart. Hittil er det imidlertid ikke mulig å spore noen
økning i markedsandeler.24
For det tredje må en lønnstilbakeholdenhet fra arbeidernes side
for å bedre konkurranseevnen, være basert på at den økte pro
fitt som kommer ut av dette, faktisk blir investert i landet
og ikke i stedet går til kapitaleksport. Hvis det siste er
tilfellet, vil nemlig lønnstilbakeholdenhet faktisk redusere
sysselsettingen i Norge ved at norsk industri blir unndratt
den forbruksvareetterspørsel som ville ha kommet fra økte lønns
utbetalinger. I de seinere årene har norske utenlandsetableringer blitt stadig mer omfattende; og hvis finanskapitalens in
teresser får sin vilje, skal oljepengene også brukes til dette.
I så fall blir det vanskelig å forsvare den argumentasjon som
hittil har vært ført om nødvendigheten av lav lønnsvekst.
For det fjerde er kravet om bedre konkurranseevne ikke spesielt
for norske kapitalister, men lyder unisont fra alle kapitalisters struper verden over.
Så lenge markedsveksten er gitt, er
det derfor snakk om å omfordele produksjonen mellom landene på
bekostning av hverandre. På samme måte som norske skipsbyggingsarbeidere i stor grad er spilt ut mot hverandre i den nedleggingsrunde vi er vitne til i Norge i dag, blir arbeidere i
ulike land spilt ut mot hverandre når de mer eller mindre aktivt
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OVERSIKT OVER TARIFFOPPGJØR 1952-1980

År

Vekst Arbeids Statlig
medvirk
i BNP løshet
i %!)
i %
ning

1952

3,6

1,2

1953

4,0

1,4

1954

5,0

1,2

1955

2,3

1,2

1956

5,2

1.3

1957

3,1

1,4

1958 -o,i

2,2

Prissubsidier

Initiativ
til sam
ordning

Prissub
sidier

Oppgjørs
form

Avta
Lønns
Antall
TariffSosiale
Indeks streike- PrisTvungen
glid
lens
tillegg
regu
ord
stigvoldgift i %2)
ning
varig
dager.
ning3)
ninger
lering 1000
het,år
i %

Forbundsvist

Ja

4,5

2,7

1

Nei

124

9,0

Prolongasjon

Nei

0

3,3

1

Nei

41

2,1

Samordnet,
forbunds
vist

Lite

3,0

3,5

2

Halvaut.

105

4,5

108

0,8

Forbundsvist

Nei

2

Halvaut.

964

3,8

27

2,8

3

Halvaut.

60

4,3

Samordnet

Nei, men
i indexOPPgj•

0,2

4,4

4,5

4,4

0,4

3,8

7,0

3,1

Arb.tid
48 - 45

1959

4,3

2,1

1,3

3,2

48

2,3

1960

5,8

1.6

0

4,2

2

0,3

1961

6,1

1,2

6,6

2,8

2

Vedtatte: 423
tillegg
2 år

2,6

1962

3,3

1,4

81

5,2

1963

3,8

1,6

226

2,6

1964

5,0

1,4

1

5,7

1965

5,3

1,2

10

4,3

Samordnet,
forbunds^vist

Lite

3,2

2,7

Drøftelser
i Kontakt
utvalg

Samordnet

Nei

3,1

2,6

1

Nei

Prisgaranti/
subsidier

Samordnet

Ja

4,8

3,7

2

Halvaut.

3,1

3,3

forts, neste side

OVERSIKT OVER TARIFFOPPGJØR 1952-1980, FORTS.
Vekst Arbeids Statlig
medvirki BNP løshet
.
i %D
i %
ning

. .
Oppgjørsform

Lønns
Avta
Antall
TariffIndeks
Prisglid Sosiale lens
Tvungen
streiket i Hegg
regu
stigvoldgift i %2)
ning
ord
varig
dager
ning3)
lering
i %
ninger het» ar
1000

Teknisk be- Samordnet
regningsutvalg

Ja

3,0

3,6

Prisgaranti Samordnet
Subsidier
Trygder

Nei

8,1

4,0

1,3

0

6,0

2,0

1,6

Samordnet

Nei

8,7

6,9

1971

4,6

0,9

4,4

4,9

1972

5,2

1,1

Samordnet

Nei

3,8

5,8

1973

4,1

1,0

4,9

7,3

1974

5,2

0,8

Subsidier
Skatter

Forbundsvist

Nei

17,2

8,0

1966

3,8

1,0

1967

6,3

1,0

1968

2,3

1,4

1969

4,5

1970

Lønnsstopp

4,6

4,2

2

Arb.tid 2
45-42$

Halvaut.

5

3,3

5

4,4

Halvaut.

14

3,5

22

3,1

2

Helaut.

47

10,6

9

6,2

2

Halvaut.

12

7,2

11

8,6

2

Halvaut.

318

11,4

1975

4,2

1,4

8,9

4,1

12

9,2

1976

6,8

1,4

Inntektsgaranti

Kombinert

Nei

9,4

6,2

Arb.tid 1
42$-40

Nei

138

9,1

1977

3,6

1,1

Inntektsgaranti

Kombinert

Nei

2,9

6,8

1

Nei

25

9,1

1978

4,5

1,4

Samordnet

Ja

2,1

3,6

Sykelønnsord.

2

Halvaut.

63

8,1

1979

4,5

1,7

Lønnsstopp

0

1,0

7

4,8

1980

3,6

1,5

Skatter/
trygd

Samordnet

Nei

Lavtlønnsfond

2

Halvaut.
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1) Antall registrerte arbeidsløse i forhold til antall lønnstakerarsverk iflg. Nasjonalregnskapet
2) Voksne menn i industrien, regnet fra 1. kvartal til 1. kvartal neste år
3) Før 1961 er basis 1949=100, fra 1961 til 1979 er basis 1974=100, mens for 1980 er basis 1979=100

10,9

solidariserer seg med sine egne bedrifter og kapitalister som
selvsagt konkurrerer på kniven med hverandre. Denne såkalte
"beggar my neighbour"-politikken kan medføre stadig synkende
etterspørsel internasjonalt fordi,lønnsnedgangen reduserer
privat forbruk. Hvis den økte utbytting øker profittraten til
strekkelig og de økte profitter blir produktivt anvendt til investeringer i maskiner o.l. og dermed legger grunnen for økt
etterspørsel, kan imidlertid lønnsnedslag få positive virkninger for sysselsettingen.
For det femte vil oljeinntektene gjøre betalingsbalanseproblemer
til en saga blott i norsk økonomi. Dermed faller en viktig be
grunnelse for inntektspolitikken bort, nemlig hensynet til en
rimelig balanse i utenriksøkonomien. Imidlertid synes det som
om hensynet til arbeidsplassene i den konkurranseutsatte in
dustrien skal bli et selvstendig argument for en fortsatt inn
tektspolitikk, og både industrikapitalen og deler av LO synes
å være tilhengere av en fortsatt inntektspolitikk av denne
grunn.
For LOfs vedkommende har inntektspolitikken, eller rettere sagt
den solidariske lønnspolitikken stått sentralt i begrunnelsen
av sentralisering og statlig innblanding i inntektsoppgjørene.
Til tross for tjue år med solidarisk lønnspolitikk må vi si at
inntektsforskjellene bare i liten grad har blitt fjernet via
tarifftilleggene. Skattesystemet spiller en mye større rolle
i denne forbindelse. Imidlertid synes ikke DNA’s skattepoli
tikk for tiden å være innrettet på å minske inntektsforskjel
lene før skatt ytterligere, snarere tvert om. Merkelig nok
synes det å bli overlatt til partene ved oppgjøret og markedet
selv å rette på skjevheter som statens politikk skaper. Vi
tenker da spesielt på det skatteforslaget som ble presentert i
nasjonalbudsjettet for 1981. Men dette faller naturlig sammen
med den ny-liberale vending i økonomisk politikk vi har fått de
siste årene hvor markedets "velsignelser" synes å ha blitt
så store. Unntaket er imidlertid arbeidsmarkedet hvor noen li
beralisme ikke blir betraktet som "adekvat".

NOTER
1)
2)

3)
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Jfr. Suzanne de Brunhoff: "The State, Capital and Economic
Policy", Pluto Press, London 1978
Jfr. de periodiseringer av lønnsdanneIsens historie som
finnes hos Robert Boyer: "Wage Formation in historical per
spective: the French experience"’ Cambridge Journal of
Economics 1979
Jeg bygger på L. Johansen: "Offentlig Økonomikk"1 Universi
tetsforlaget, Oslo 1965.

4) Jeg bygger her på Peter Denricks artikkel "Inkomstpolitik dess bakgrund och politisk-ekonomiska effekter. "Nordisk
Tidskrift før Politisk Ekonomi, no. 4 1976.
5) Denne delen av artikkelen er også gjengitt i Nordisk Forum
nr. 28. Se for øvrig tabellen "Oversikt over tariffoppjørene
1952-1980"
6) Framstillingen bygger i hovedsak på "Norges økonomi etter
krigen", Samfunnsøkonomiske studier nr. 12, Statistisk Sen
tralbyrå, Oslo 1965.
7) Jfr. Tabell 27A i Nasjonalregnskap 1865-1960.
8) Dette og etterfølgende avsnitt bygger delvis på R. Ree og
A. Eidhammer: "Utviklinga av statlig inntektspolitikk 195277 i forhold til tariffoppgjøra LO/NAF". Hovedoppgave ved
Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo, 1978.
9) Innstilling om problemene i forbindelse med pris- og inn
tektsutviklingen i den nærmeste fremtid, Finans- og toll
departementet 1958, s. 3.
10) Jfr. Å. Cappelen: "Noen momenter til en realanalyse av
Norge", Nordisk Forum nr. 17.
11) Utredningen var skrevet av professor G. Stoltz som hadde
vært sekretær for Paulsson-utvalget i 1958.
12) Innstilling fra Utredningsutvalget for inntektsoppgjørene
1966 s. 5. Statsministerens kontor. Formann i utvalget var
forskningsdirektør Aukrust i Statistisk Sentralbyrå. Igjen
deltok professor Stoltz som hadde vært med på to tidligere
utredninger om pris- og inntektsproblemer i Norge.
13) Modellen blir nærmere omtalt i kapittel 5.1 nedenfor.
14) St.meld. nr. 87 (1967-68) Om pris- og inntektspolitikken.
15) Det er interessant å legge merke til at denne nye formen
for statlig inntektspolitikk skjedde under en borgerlig
mindretallsregjering som satt fra EF-avstemningen i 1972
og ett år framover.
16) NOU 1973:36 Om prisproblemene. På "folkemunne" kalt Skånlandutvalgets innstilling, etter utvalgets formann som er
direktør i Norges Bank.
17) Denne påstanden er tautologisk ettersom periodeinndelingen
bl.a. dette forholdet.
18) Fra 1973 til 1977 stiger den veidde effektive kursen med
10 prosentpoeng i forhold til basiskurser i mai 1970.
19) Jfr. for øvrig Keynes’ påstand om at i en lukket økonomi
vil en stabil pengelønn være en nødvendig forutsetning for
at økonomien skal inneha stabilitet. "General Theory",
s. 239, Coll. Writings vol. 7.
20) En nærmere beskrivelse av krisepolitikken i Norge i denne
perioden er gitt i "Økonomisk krise og muligheter for
krisepolitikk" Nordisk Sommeruniversitet 1979.
21) Om lønnsglidningen NOU 177:26
22) Nasjonalbudsjett 1981 s. 13
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23) Dette er forsøkt gjort i Nordisk Forum nr. 28. Vi vil i
denne forbindelse nevne at svært mange land med ulik øko
nomisk og politisk historie har ført og fører inntekts
politikk. De forhold som trekkes fram her er derfor først
og fremst ment å skulle være relevante for endringer i de
former som inntektspolitikken har hatt samt omfanget av
inntektspolitikken.
24) Jfr. Økonomisk Utsyn 1980, Statistisk Sentralbyrå, Oslo 1981
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