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NASJONAL REGULERING OG KONFIGU
RASJONER I VERDENSØKONOMIEN
Introduksjon

Den franske økonomen Michel Aglietta ble med sine arbeider 
midt på 1970-tallet en av de avgjørende inspirasjonskildene for 
den såkalte reguleringsskolen. Denne skolen forsøker å forene 
marxistiske, institusjonalistiske og nykeynesianske inspirasjoner. 
Vi skal ikke her gi noen omfattende presentasjon av regulerings
skolen, da det etter hvert finnes stoff om den på nordiske språk. 
Interesserte kan lese en kortere introduksjon i siste del av Lars 
Mjøsets «Seks kontraster til belysning av det internasjonale syste
met», Sosiologi i dag 4/1984, eller i Henrik Plaschke, «Kapitalis
tisk økonomi og internasjonal arbejdsdeling», Kritiske historik
ere, 4/1981, og lengre introduksjoner i Lars Mjøset/Jan Bohlin, 
Introduksjon til reguleringskolen. Arbejdspapirer fra Nordisk 
Sommeruniversitet, Nr 21, Aalborg 1985, der det også finnes en 
kommentert litteraturliste.

Den artikkelen Vardøger her oversetter, er skrevet av Aglietta og 
andre medarbeidere ved forskningsinstituttet CEPII i Paris. Dette 
instituttet ble opprettet av franske myndigheter i 1978 for å ana
lysere framtidsutsikter for verdensøkonomien (CEPII er forkort
else for «Centre d’Etudes Prospectives et d’Information Interna
tionales»). Aglietta har hatt stor innflyelse på dette arbeidet. En 
tidligere oppsummering av hans perspektiver finnes i engelsk 
oversettelse - M. Aglietta, «World Capitalism in the Eigthies», New 
LeftReview, 136,Nov./Des. 1982-og artikkelen her bygger videre 
i samme gate. På fransk finnes to omfattende oversiktsrapporter 
om verdensøkonomiens utvikling på 70- og 80-tallet, utgitt av 
CEPII under titlene: E’conomie Mondiale: La Montee des Tensi
ons, Paris 1983 og E’conomie Mondiale: La Fracture? Paris 1984.

«Nasjonal regulering og konfigurasjoner i verdensøkonomien» er 
ingen lett tekst. Men det kan kanskje hjelpe litt å sette forfatternes 
tilnærming i kontrast til den analysen Susan Strange og Marcello 
de Cecco står for. Aglietta betoner at det internasjonale pengesys
temet ikke er verdensøkonomiens grunnleggende integrerende
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kraft, dette systemet gir bare en «overflate-kohesjon». Mens 
Strange og de Cecco legger meget stor vekt på at dette systemet 
i seg selv er destabiliserende, legger Aglietta større vekt på at det 
reflekterer realøkonomiske problemer. Aglietta legger derfor 
ikke fram noen generell påstand om at pengesystemet er pro- 
blemskapende, men gjør snarere et ambisiøst forsøk på å inte
grere de real- og pengeøkonomiske aspektene ved verdensøko
nomiens utvikling.

Artikkelens hovedbidrag ligger i drøftingen av de realøkonom
iske problemene. Her kan det være nyttig å holde perspektivet 
opp mot et annet kjent perspektiv i verdensøkonomianalysene, 
nemlig det som er lagt fram av den amerikanske sosiologen 
Immanuel Wallerstein i forlengelsen av den såkalte avhengig
hetsteorien (om disse teoriene, se også L. Mjøsets artikkel i Sosio
logi i dag 4/1984). Ifølge Wallerstein blir utviklingen i de enkelte 
landene fullt ut bestemt av deres posisjon i den internasjonale 
arbeidsdelingen. Aglietta tar det helt motsatte utgangspunkt: 
Han starter med de mest innflytelsesrike nasjonene i verdensøko
nomien og påpeker at hver nasjonal modell har sine særtrekk. 
Det internasjonale systemet analyseres som «kollisjoner» mellom 
slike nasjonale modeller. Dersom de nasjonale modellene i stor 
grad er forenlige, får man integrasjon, men dersom indre struk
turendringer fører til at modellene i økende grad blir uforenlige, 
oppstår fragmenteringstendenser.

Verdensøkonomien ble rammet av store problemer på 1970- 
tallet. Dette førte til forskyvninger i de økonomiske styrkeforhold
ene innad i verdensøkonomiens sentrum. Det gamle hierarkiet, 
der USA dominerte helt, er brutt sammen. Det foregår forskjellige 
reorganiserende prosesser, men utfallet av disse prosessene er 
ennå ikke klart. Aglietta argumenterer for at verdensøkono
miens framtidsutsikter vil være helt avhengig av utfallet på disse 
reorganiseringsprosessene. I motsetning til Susan Strange, som 
med sitt underkonsumsjonsteoretiske perspektiv legger all vekt 
på manglende kjøpekraft i den tredje verden, anser Aglietta at 
hovedproblemene må lokaliseres innenfor den første verdens om
råde. Verdensøkonomiens sentrum har tre hjørner: USA, Japan og 
de vesteuropeiske landene. Det mest originale bidraget i artikk
elen er påpekningen av forskjellene mellom den realøkonomiske 
utviklingsdynamikken i disse tre hjørnene av verdensøkono
miens sentrum. Dette avsnittet, «Grunnleggende hypoteser om 
utviklingen på lang sikt», kan anbefales, selv for dem som finner
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det første avsnittet om «Metodespørsmål» for abstrakt og hopper 
over det. I sin diskusjon av utviklingen på lang sikt legger forfat
terne, i tråd med reguleringstradisjonen, sterk vekt på utviklin
gen i de grunnleggende levekårene; hvordan lønnsforholdet er 
organisert, og hvordan den sosiale sikkerheten tilveiebringes. Ut 
fra de forskjellige tendensene på dette grunnleggende sosiale 
området utvikler de så sine alternative scenarier. I denne sam
menheng drøfter de også tendensene til utvidelse av tjenesteyt- 
elsesektoren og legger vekt på at problemene i denne forbindelse 
kan løses på helt forskjellige måter som vil ha stor betydning for 
framtidige utviklingstendenser. Det står utvilsomt mye av spesifi
sering tilbake, og sammenlikningen av de tre hjørnene kan til 
sine tider være vel løs. Men dette har også sammenheng med at 
forfatterne gir seg inn på et tverrfaglig område som hittil har vært 
forsømt i de fleste andre analyser av verdensøkonomiens pro
blemer.

Artikkelen er tung å lese, og den har også voldet oversetterne 
mye bryderi. Forsøkene på å lage en forholdsvis presis og tekst- 
nær oversettelse har ofte kommet i motsetning til bestrebelsene 
på å skrive om argumentasjonen slik at den ble lettere tilgjengelig 
for norske lesere. I tillegg kommer det faktum at artikkelen er et 
arbeidsnotat og at argumentasjonen særlig på slutten virker litt 
hastverkspreget. På et par punkter var vi nødt til å be forfatterne 
om presiseringer, så på disse stedene er den norske oversettelsen 
utvidet i forhold til den franske teksten. Vi har dessuten hatt en 
del rene språkproblemer, og her vil vi takke Jan Otto Andersson 
og Henrik Plaschke, som har sett igjennom oversettelsen og red
det oss fra en del blundere. De som måtte stå igjen, tar vi selv 
ansvaret for. - L.M.

METODESPØRSMÅL

Antakelsen om de nasjonale økonomienes særtrekk: Begrepet 
konfigurasjon

Ønsker vi presise begreper, er det ofte vanskelig å benytte termer som «verdens
økonomi» og «kapitalisme». Disse termene er ihvertfall problematiske dersom 
de tas,som referanse til universelle lover, som tendensielt virker til å gjøre for
skjelligartede najonale økonomiske strukturer like gjennom påvirkning fra 
omseggripende internasjonal handel, eller ved at overnasjonale økonomiske
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aktører sprer informasjon og produksjonsfaktorer. Man påstår i så fall at det 
internasjonale økonomiske systemet har to egenskaper: For det første at det 
inneholder et likevektspunkt der alle nasjoner samtidig realiserer den best 
mulige utnyttelse av sine ressurser, og for det andre at det framkaller prosesser 
som eliminerer enhver forstyrrelse i forhold til dette likevektspunktet.

Hypotesene i teorien om frihandel knytter an til den første egenskapen. Der
med ignorerer den fenomener som stigende skalaavkastning, utvikling av 
komplementariteter i produksjonsprosessene, samt de mange former for ikke- 
markedsbasert samarbeid som er nødvendig for å utvikle teknologier det ennå 
ikke eksisterer markeder for. Men slike fenomener er ikke «imperfeksjoner». 
De er snarere normale forhold som på lang sikt forekommer i enhver arbeids
deling. De gir opphav til prosesser preget av sirkulær kausalitet, eksempelvis 
mellom utvidelsen av eksportmarkeder og produktivitetsveksten i konkur
ranseutsatte nasjonale industrier. Disse kumulative prosessene framkaller på 
sin side konsekvenser som ulik utvikling, asymmetrier i den internasjonale 
konkurransen (reflektert i forskjeller i landenes inntektselastisitet i 
utenrikshandelen), polariserte og selvbærende påvirkningsforhold (teorien 
om produktsykler er eksempelvis en stilisert framstilling av slike forhold).

Hvis verdensøkonomien er preget av slike prosesser, kan det ikke være snakk 
om å analysere den ut fra forutsetningen om at den beveger seg mot eller søker 
tilbake til en eneste fundamental likevekt. Verdensøkonomiens tilstand og ut
vikling bestemmes heller ikke i alle sine aspekter av de generelle prosessene 
i den internasjonale arbeidsdelingen. Denne ubestemthet manifesterer seg i 
et antall særegenheter: irreversible prosesser, muligheten for flere likevekts- 
punkter i den internasjonale handelen, og det faktum at motstridende forhold 
mellom de nasjonale produktive systemene kan skape situasjoner der en bare 
får likevekt i driftsbalansen ved et meget lavt produksjonsnivå i disse landene.

Denne ubestemtheten skaper usikkerhet, noe som gjør den andre påståtte 
egenskapen ved det internasjonale økonomiske systemet meget usannsynlig, 
nemlig påstanden om automatiske tilpasningsmekanismer som pålegges 
nasjonene og som derved leder verdensøkonomien mot en likevekt som er til
fredsstillende for alle. Når vi trekker dette i tvil betyr det ikke at vi mener at 
verdensøkonomien bare består i det rene kaos. Det vi vil hevde er at verdens
økonomiens utvikling bestemmes av reguleringsprosedyrer en må kunne 
konstruere uten å henfalle til overforenklede påstander om likevekt.

Organiseringen av økonomiske forhold finner sted innenfor nasjonenes gren
ser. Nasjonene skiller seg på varig måte fra hverandre gjennom sine strukturer 
og ved sin regulering. Med struktur sikter vi til restriksjoner og former for sosial 
konfliktløsning som er nedarvet gjennom historien, og som har antatt en treg
het som stabiliserer, men som også kan føre den økonomiske atferden inn i 
rigide, fastlåste baner: Industriell spesialisering, rytmen i spredningen av tek
niske innovasjoner, varierende sosial enhet innenfor forskjellige klasser og 
grupper, karakteren av de institusjonene som bestemmer inntektsdannelse og 
holdninger til sparing - alt dette bestemmer de økonomiske restriksjonene
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(contraintes), restriksjoner som bare langsomt forandres og som framviser en 
nasjonal identitet. Med regulering sikter vi til hvordan disse restriksjonene vir
ker sammen med foretakenes og husholdningenes atferd. Regulering indike
rer således et makroøkonomisk skjema som bare med stor treghet modifiseres 
når den internasjonale økonomiske konteksten forandres. Realiseringen av 
denne kombinasjonen skjer under påvirkning fra statens økonomiske politikk, 
hvis prinsipper selv avhenger av maktkampene og kompromissene mellom 
de sosiale gruppene som opererer innenfor strukturen. En nasjonal regulering 
er således en syntese av struktur-preferanser og doktrine-preferanser. Det 
dreier seg her altså slett ikke om å påstå at den offentlige politikken etter eget 
skjønn manipulerer en privat sektor som er helt lik i alle land. Reguleringen 
utgår fra samfunnet i sin helhet. Den er i en viss forstand den økonomiske 
dimensjonen ved nasjonenes irreduktible autonomi: Hver nasjon har sine 
særtrekk som vi ikke kan se bort fra.

Ut fra denne særegenheten ved nasjonale reguleringer, nøler vi med å definere 
verdensøkonomien som et system av gjensidig avhengighet. Den består nem
lig mer av konfrontasjon enn av harmonisering, den innebærer snarere nega
tivt samvirke enn samarbeid om å etablere en felles orden. Gjennom den inter
nasjonale handelen er nettverket av gjensidig avhengighet i seg selv 
underkastet de tidligere nevnte polariserende tendensene i den internasjonale 
arbeidsdelingen. Heller enn å være et «system» i streng forstand (hvilket forut
setter eksistensen av klare regler som holder den gjensidige avhengigheten 
sammen), er konfrontasjonen mellom nasjonale reguleringer snarere en fly
tende samling forskjelligartede krefter basert på nasjonenes virkelige sosiale 
dynamikk. Ulik vekst, asymmetri og motsetningsfull selvstendighet, domi
nans og avhengighet - dette utgjør innholdet i samspillet mellom de nasjonale 
tendensene, tendenser sprunget ut av nasjonale differensieringsprosesser som 
hver har sin egen logikk. Med konfigurasjon mener vi den form som konfronta
sjonen mellom nasjonale reguleringer antar, når man kan konstatere en viss 
regelmessighet i den. Kapitalismens historie vitner om at de internasjonale 
konfigurasjonene som har hatt lengst varighet inntil nå alltid har bestått i en 
hierarkisert orden, definert med utgangspunkt i eksistensen av et særeget gra- 
vitasjonssentrum, nemlig den nasjon som har hatt hegemoniet.

Det internasjonale pengesystemets plass i en konfigurasjon

En markedsøkonomi kan ikke fungere uten at umiddelbare dagligdagse kref
ter holder den sammen (gir den «koherens») ved å sikre transaksjonene på tross 
av strukturelle forstyrrelser og kontinuerlige konflikter mellom aktørene. Det 
er framfor alt eksistensen av penger som sikrer en slik koherens, idet de påleg
ger en betalingsrestriksjon. Pengene er en fundamental institusjon, og de for
mer systemet i den forstand at betalingsrestriksjonen ikke kan settes i verk an- 
net enn via formelle regler som aksepteres av alle. Disse reglene kan variere 
og systemet kan forandres, de kan være mer eller mindre rigorøse og systemet 
mer eller mindre restriktivt når det gjelder den måten det gir monetært ut
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trykk til konfigurasjonens motstridende krefter. Men en eller annen form for 
regler eksisterer nødvendigvis.

Det internasjonale pengesystemet er derfor ikke noe «slør», men et medium 
for kommunikasjon. Det omformer mangfoldet av kvalitative forskjeller ved 
å gi dem abstrakt form av kvantitative avvik uttrykt som overskudd og under
skudd. Når vi sier at dette medium sikrer koherens bare på overflaten , er det 
fordi det har følgende karakteristika:

- Det etablerer ikke nødvendigvis restriksjoner som eliminerer de forstyrrelser 
som framkalles av de nasjonale dynamikkene: Bretton Woods-systemet (1945- 
71) var ikke i stand til å avpasse tilførselen av internasjonal likviditet i forhold 
til behovet for likviditet til finansiering av internasjonal handel, istedet endret 
situasjonen seg uvegerlig fra «dollarknapphet» på 1950-tallet til «dollarovers- 
kudd» på 1960-tallet. Det nåværende Europeiske Pengesystemet (EMS) har 
ikke vært i stand til å samordne medlemslandenes inflasjonstakt. Flytende 
valutakurser har ikke vært i stand til å beskytte landene fra utvendig press. 
Eksemplene kunne forfleres.

- Det internasjonale pengesystemets virkemåte reflekterer de motsetninger 
som en konfigurasjon inneholder. På en og samme tid medvirker det til å spre 
strukturelle forstyrrelser i form av makroøkonomiske ulikevektsforhold (i 
valutakurser, i driftsbalansene, i internasjonale kapitaloverføringer), og til å 
legge bestemte restriksjoner på de nasjonale reguleringene. Monetære tilpas
ninger avhenger av hvor restriktive de til enhver tid virkende reglene er, av 
ulikheter i anvendelsen av reglene alt etter hvilken posisjon de aktuelle land
ene innehar i det internasjonale hierarkiet, og av de midler som er til rådighet 
for et land som står overfor en restriksjon.

- Det internasjonale pengesystemets effektivitet består ikke i at det sikrer like
vekt. Den avhenger av om det er korrespondanse mellom på den ene side 
systemets grunnleggende regler og på den annen side utviklingen av de kref
ter som utgjør konfigurasjonen. Det internasjonale pengesystemet virker med 
tilfredsstillende effektivitet hvis det definerer tilpasningsmekanismer som kan 
aksepteres av alle de land som har noe å si. Det tillater dem nemlig da å fast
holde en vekst som er forenlig med deres nasjonale strukturpreferanser. Til 
tross for at det framtrer formelt enhetlig, reflekterer derfor det internasjonale 
pengesystemet på lang sikt egentlig relativt nøyaktig effektene av de økono
miske styrkeforholdene.

Problemet med å analysere framtidsutsikter når de ulike utvik
lingsprosessene har ulik rytme

Et verdensøkonomi-scenario er en framtids-konfigurasjon. Det er i dag spesielt 
vanskelig å etablere slike scenarier fordi vi er inne i en krise. Krisen betyr nett
opp at den nåværende konfigurasjonen ikke er stabil. Det er her en rekke for
skjellige fenomener som virker sammen:
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- Innenfor de toneangivende nasjonene har det hopet seg opp spenninger. Den 
forutgående periodens vekstkilder er uttømt. Dette gir opphav til gradvise for
andringer av de nasjonale reguleringene, noe som framkaller sosiale stridig
heter som de eksisterende institusjonene ikke lenger er i stand til å formidle 
eller bøte på (særlig stridigheter vedrørende sysselsetting, inntektsfordeling 
og sosiale kostnader):

- Det foregår dyptgående forandringer og forskyvninger av internasjonale 
handelsmønstre som følge av drastiske bevegelser i de relative prisene (et vik
tig aspekt ved nasjonale rivaliseringer som ikke lar seg stabilisere), og radikale 
tekniske nyvinninger som fører til en omveltning av forholdene innad i indu
strisektoren (hvilket gjør at mange taler om et industrielt brudd, ja, sågar om 
en ny industriell revolusjon).

- Også på internasjonalt plan skjer en tiltakende oppløsning av den globale 
vekstens konfigurasjon. Det nåværende internasjonale pengesystemet har 
åpnet for en opphopning av spenninger gjennom framveksten av en interna
sjonal gjeldsøkonomi. Systemet har virket destabiliserende ved å polarisere 
spenningene i form av finansielle motsetninger mellom kreditorer og debito
rer. Banksektorens dynamikk har ikke kunnet dempe disse motsetningene. 
Den har nemlig vært helt avhengig av at det landet som utsteder verdens nøk- 
kelvaluta har vært villig til å akseptere doktrinen om inflasjonistisk ekspansjon 
av den globale etterspørselen. I hele etterkrigstiden har den amerikanske 
dollaren vært verdens nøkkelvaluta. Men USA forkastet den nevnte doktrinen 
ved inngangen til 1980-tallet.

- i den seneste utviklingsfasen (fra ca. 1980) har således det internasjonale 
pengesystemet spredd restriksjoner som har påtvunget den globale konfigura
sjonen en markert innstramningsorientering. Innstramningsprosessene er 
blitt holdt ved like av dyr dollar og skyhøy amerikansk rentefot. Ustabiliteten 
synes i dag å være av en kvalitativt ny type, da den rommer mulighetene for 
et sammenbrudd forårsaket av finansiell sårbarhet, siden flere gjeldstyngede 
land står i fare for å gå fullstendig konkurs.

- Faren for et slikt sammenbrudd er desto mer nærliggende fordi de toneangiv
ende aktørene i verdensøkonomien synes mest opptatt av å føre maktkamper 
for å sikre at de usikre styrkeforholdene som karakteriserer en ustabil konfigu
rasjon utvikler seg til deres fordel. Dette skjer særlig i form av styrkeprøver inn
enfor det internasjonale pengesystemet. Det er umulig å vite eksakt hvilken 
kombinasjon av monetære regler som best vil sikre spredning og integrasjon 
av tekniske nyvinninger til de forskjellige nasjonale reguleringer. Når den hier- 
arkiserte konfigurasjonen i verdensøkonomien er definitivt svekket forløper 
ikke slike prosesser bevisst og er ikke styrt av noen: Det tidligere sentrum 
(USA) har riktignok overlegen makt til å true andre land, men landet kan ikke 
lenger innta plassen som verdensøkonomiens definitive magnetiske kraft.
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Konsekvenser for framtidsutsiktene

Framtidskonfigurasjonene kan ikke defineres presist annet enn gjennom sent
rale hypoteser om hva vekstens framtidige betingelser vil være. Disse sentrale 
hypotesene angår langsiktige tendenser som påvirker utviklingen av de domi
nerende krefter i mulige framtidige konflikter mellom nasjonale strukturprefe- 
ranser. Herav følger at disse hypotesene må utvikles i lys av reguleringene i 
de land eller grupper av land som er avgjørende for den nåværende krisens 
videre utvikling. Vi må da mobilisere vår kunnskap om strukturelle endringer 
innenfor verdensøkonomiens tre store poler (USA, Japan og Vest-Europa) med 
henblikk på å utvikle hypoteser om de mest fundamentale koherensproblem- 
ene som disse tre polene vil stå overfor.

Korresponderende til de sentrale hypotesene vedrørende nasjonale strukturer 
og reguleringer må vi så foreta en undersøkelse av mulige former for interna
sjonal integrasjon og av de restriksjoner som en slik integrasjon vil pålegge na
sjonene. Dette andre settet av hypoteser er ikke uavhengig, men til dels over
lappende med det første. Det er underordnet det første fordi de internasjonale 
restriksjonene uttrykker makthierarkiet som følger av konfrontasjonen mel
lom nasjonale reguleringer. Ikke i noe tilfelle eksisterer det en eksogen og kon
tinuerlig tendens til økende integrasjon. Sameksistensen mellom integrasjon 
og fraksjonering i en global konfigurasjon, og hvordan denne sameksistensen 
uttrykker seg i internasjonal handel og i det internasjonale pengesystemet, av
henger av de påvirkninger og tiltrekninger som den hegemoniske nasjon ut
øver på reguleringsformene innenfor andre nasjoner, eller motsatt av den au
tonomi som de nasjonale reguleringene har når det gjelder etablering av 
institusjoner og som tillater dem å takle sine strukturelle problemer.

Samlingen av forenlige sentrale hypoteser utgjør en langsiktig pseudokonfigu- 
rasjon. Disse gir ingen fullstendig konfigurasjon, siden vi i analysen av langsik
tige utviklingslinjer ikke disponerer over analyseinstrumenter som tillater oss 
å oversette dette nettverk av sentrale hypoteser til makroøkonomiske skjema 
knyttet til de monetære tilpasninger som defineres av det internasjonale 
pengesystemets regler. Utdypning av de virkelige framtidskonfigurasjonene 
tilhører området for analyse på mellomlang sikt. Dette består i å undersøke 
de mulige overgangene mellom den nåværende ustabile situasjon og de 
makroøkonomiske utviklingslinjene som i tiltakende grad eller gjennom 
brudd i utviklingen vil skape de tendensene som uttrykkes av de langsiktige 
hypotesene.

GRUNNLEGGENDE HYPOTESER OM UTVIKLINGEN PÅ LANG 
SIKT

Disse hypotesene bør - i samsvar med tilnærmingsmåten ovenfor - ta sitt ut
gangspunkt i de problemer som følger av (1) strukturelle endringer og (2) 
karakteren av de nasjonale, sosioøkonomiske reguleringsformene i de tre vik
tigste «polene» i verdensøkonomien: USA, Japan og Vest-Europa.
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USA

Konkurranse er i USA slett ikke bare et system for regulering av forholdet mel
lom tilbud og etterspørsel av varer på et marked. På et mer grunnleggende plan 
utgjør den et prinsipp om sosial konkurranse mellom individer. Dette prinsip
pet omfatter så vel økonomiens funksjonsmåte som den politiske beslutnings
prosessen, preget av midlertidige kompromisser mellom mange og skiftende 
interessegrupper. Staten er ikke i stand til å fremme kollektive løsninger, bort
sett fra i situasjoner preget av indre uro (borgerkrig og alvorlig depresjon) eller 
ytre trusler (den andre verdenskrig), når nasjonens mest sentrale verdier er i 
fare. Men slike situasjoner er paradoksale siden disse verdiene ikke fastholdes 
permanent som en felles interesse staten forvalter. Konkurranseprinsippet 
springer ut av en individualistisk etikk som foreskriver en nær sammenheng 
mellom ytelse og inntekt, og som også gjør tekniske nyvinninger til et slagfelt 
i kampen for sosial forfremmelse. Dette er bakgrunnen for de særtrekk som 
utgjør den amerikanske sosiale reguleringsformens viktigste trumfkort: indi
viduell mottakelighet for innovasjon, toleranse for omfattende endringer (selv 
om de har traumatiske virkninger), det at nederlag alltid kan føres tilbake til 
personlige svakheter og aksept av personlig risiko. Achilleshelen i dette regu
leringssystemet er ødslingen av individuell energi gjennom den resultatløse 
rivaliseringen som konkurransen alltid framkaller. Systemets styrke ligger i 
den oppadstigende sosiale mobilitet som oppstår når markedets spenninger 
lykkes i å transformere strukturene ved å dra nytte av tekniske nyvinninger.

Våre analyser av den strukturelle utviklingen1 har vist at det siden midten av 
sekstiårene er den dårlige siden av konkurransen som har gjort seg mest gjeld
ende. De langsiktige problemene må følgelig søkes i de utviklingstrekk som 
har framkalt bitre konflikter vedrørende fordelingen av rikdommen mer enn 
de har stimulert produktiviteten,.

Flere hovedtendenser kan nevnes. Den sterke økningen i yrkesaktiv befolk
ning har gått sammen med forringelse av arbeidsstyrkens kvalitet. Utdan
ningssystemet har spilt fallitt, det har vist seg ute av stand til å forberede største
delen av nykommerne i arbeidsmarkedet på den sosiale konkurransekampen. 
Det økende antall unge, den økende yrkesdeltakelsen blant kvinner og den 
ukontrollerte innvandringen har gitt nye tilskudd nettopp til de gruppene i ar
beidsmarkedet som har de vanskeligste arbeidsforholdene, de laveste lønn
ingene og de dårligste framtidsutsiktene. Den segmenteringen av den yrkes
aktive befolkningen innebærer et kraftig anslag mot troen på like muligheter 
for alle, og dermed mot selve forutsetningene for den allmenne akseptasjonen 
av konkurransen.

Dette fenomenet er nært knyttet til den tjenesteytende sektorens økende be
tydning for sysselsettingen. I disse sektorene måler ikke produktiviteten pro
duksjonens effektivitet. Fordi produksjon er vanskelig å definere og fordi pro
duksjon og sysselsetting synes bare løst relatert til hverandre, vil 
produktiviteten fylle igjen kløften mellom de to. Det gis her ingen produkt
funksjon med de tradisjonelle nyklassiske egenskapene, altså ingen såkalt
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«well behaved» produktfunksjon som kan reflektere forskjellige kombinasjo
ner av produksjonsfaktorer når de relative prisene endrer seg. Etterspørselen 
etter tjenester stimuleres av en bred tendens i retning tertiærisering og er mer 
stabil enn andre elementer av den totale etterspørselen over en konjunktur 
syklus. Dessuten begrenses priskonkurransen av særtrekkene ved tjeneste
yting som vare, som gir store muligheter for produktdifferensiering. Derfor er 
prisøkningstendensen jevnere i disse sektorene enn i alle andre sektorer, mens 
lønningene er følsomme i forhold til den generelle situasjon på arbeidsmarke
det siden de største servicesektorene primært benytter ufaglært arbeidskraft. 
Det følger av alt dette at disse sektorene bidrar til stabilisering av sysselsett
ingen fordi profitabiliteten her er en funksjon av sysselsettingen. Når profitabi- 
liteten øker ansetter de flere arbeidere, som dermed ansettes i en sektor med 
bare svak utvikling av produksjonsteknikkene. Jo mer sysselsettingen øker, jo 
mer avtar produktivitetsveksten eller produktivitetsnivået fordi bedriftene i 
denne sektoren kan fortsette å høste behagelig profitt uten å ha noen tilskynd
else til å forandre sine produksjonsmetoder. De sektorene som har hatt sterkest 
økning i sysselsettingen av ufaglært arbeidskraft har da også hatt det laveste 
produktivitetsnivået. Blant disse finner man detaljvarehandelen, personlig 
tjenesteyting overfor husholdningene, helsetjenester, finanstjenester og kon
sulentfirmaene. Det er derfor disse sektorene utgjør et latent inflasjonspress 
overfor økonomien som helhet på tross av at lave lønninger og mye gjennom
trekk bidrar til å holde lønnskostnadene nede.

Det faktum at disse sektorene har fortsatt å bruke ufaglært arbeidskraft inten
sivt, samtidig som det har vært et overskuddstilbud av slik arbeidskraft, er ikke 
tilstrekkelig til å forklare at de gjennom de siste seks årene har vært i stand 
til å øke sysselsettingen med mer enn en million arbeidstakere pr. år. De må 
også ha vært begunstiget av en etterspørsel som har vært opprettholdt på tross 
av krisen. En kan finne grunnen til dette i den amerikanske økonomiens orien
tering mot kredittfinansiert privat konsum. Utviklingen av de tjenesteytende 
sektorene er markedssystemets svar på svekket dynamikk i industrien og på 
sosiale omgivelser som er blitt mindre tolerante overfor industriens skadevirk
ninger på arbeidsbetingelser og levekår. Dette har manifestert seg på mange 
områder som alle har bidratt til å øke kostnadene ved opprettholdelse av et 
vekstregime som fortsatt er basert på konsum av industrielle ferdigvarer.

Også investering i salgsteknikker er gått forut for investeringer i økt produk
sjonskapasitet ettersom markedet for varige konsumgoder har blitt mer usik
kert og konkurransen om markedsandeler har gått i retning av overfladisk pro
duktdifferensiering. Tjenesteyting til husholdninger har, til høye kostnader, 
lindret den reduksjonen i disponibel tid som har fulgt kvinnenes økende yrkes
deltaking. Konsulentfirmaer har spesialisert seg på rådgivning vedrørende de 
stadig mer komplekse regler og lover som gjelder i forholdet mellom bedrifts
ledelse, ansatte og forskjellige institusjoner. Finansinstitusjonene har hatt gode 
tider, og har følgelig også ansatt flere folk for å hevde seg i konkurransen om 
kreditt til husholdningene. Slik kredittgiving er faktisk en form for «detaljhan
del», som impliserer mye papirarbeid, og dessuten impliserer det en intens søk
ing etter nye og mer spesialiserte kredittformer. Endelig er velferdstatlige
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programmer i seg selv våpen i den politiske konkurransekampen, og disse har 
gitt en langt jevnere utvikling i husholdningenes inntekter, samtidig som det 
individuelle båndet mellom inntekt og eget arbeid er blitt undergravet.

På denne bakgrunn kan dagens problemer i USA forstås. Konsummønsteret 
viser en meget sterk treghet og forblir sentrert rundt forbruk av varige for
bruksgoder. Men samtidig har konkurransen om avsetningen på dette feltet 
ført til at det er bygget opp en enorm kommersiell og finansiell overbygning 
som har økt industriens indirekte kostnader relativt til de direkte produksjons
kostnadene. Dette har gjort industrien mer avhengig av finansmarkedenes 
ekstreme følsomhet for utviklingen på kort sikt, økt de sosiale kostnadene for 
økonomien sett under ett, ført til en svekkelse av arbeidskraftens kvalitet, sam
tidig som etterspørselen etter arbeidskraft har vært tilstrekkelig til å absorbere 
veksten i tilbudet.

Hvis en godtar at dette er problemenes kjerne og det som er bestemmende 
for utsiktene framover, og hvis en mener at det i USA bare er markedets domi
nans som kan sikre den økonomiske dynamikken (siden markedet der er en 
motor for sosial konkurranse), står en overfor et betydelig problem. Konkur
ransens logikk er bare progressiv så lenge sysselsetting og produktivitet utvikler 
seg i samme retning. Men de avgjørende utviklingslinjene de siste 15 årene har 
på den ene siden tendert til å atskille inntekts- og produktivitetsvekst, og på 
den andre siden til å innføre sosiale beskyttelsesordninger som sosialiserer 
inntekten uavhengig av arbeidsoppgavenes fordeling. Disse tendensene fører 
den amerikanske kapitalismen opp i et dilemma. Sosialiseringen kan komme 
til å forandre det økonomiske spillets regler og svekke den individualistiske 
etikken; sosial oppløsning kan på lang sikt komme til å undergrave de samme 
regler gjennom en systematisk stram pengepolitikk som tvinger økonomien 
til å redusere den inflasjonistiske kostnadsutviklingen innen tjenesteytingssek- 
toren. Det ser ut til at USA bare kan komme ut av dette dilemmaet ved å re
etablere en forenlighet mellom produktivitetsveksten og den langsiktige veks
ten i nye markeder. Ut fra dette vil vi formulere to grunnleggende, alternative 
hypoteser for utviklingen framover.

-En styrking av industrisektoren kombinert med en sosial oppløsning innenfor 
en deflasjonistisk ramme. Dette ville innebære et reguleringssystem perma
nent dominert av de konservative kreftene i det amerikanske samfunnet. 
Investeringskvoten i industrien økes gjennom stadig sterkere prioritering av 
militærteknologi. Omleggingen av pengepolitikken har som formål å tvinge 
de tjenesteytende sektorene til å omstille eller «slanke» seg. Den økte produk
tiviteten i disse sektorene er en konsekvens av at ny industriell teknologi tas 
i bruk, ikke av oppsving i nye typer etterspørsel. Dermed kommer arbeidsløs- 
hetefi fortsatt til å ligge høyt. For at dette skal kunne tolereres vil det derfor 
være nødvendig å legge politikken om i retning av direkte kontroll over utvik
lingen i arbeidstilbudet: Utdanningsprogrammer for ungdom for å forsinke
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deres inntreden i arbeidslivet, tiltak for å motvirke kvinnelig sysselsetting, 
kontroll av innvandringen for å prøve å redusere denne.

-En generell transformasjon av de tjenesteytende sektorene og utvikling av et 
nytt konsummønster. 1 dette perspektivet blir industrialisering av de tjeneste
ytende sektorene resultatet av en egendynamikk der økt produktivitet og sys
selsettingsvekst går hånd i hånd. Fordelingen av produktivitetsveksten svarer 
til markedets logikk fordi inntektsøkningen støtter opp om økningen i etter- 
sprørselen i disse sektorene. Det store spørsmålet i dette tilfellet er hvilken 
form for transformasjon av livsstilen som ligger i denne økonomiske logikken. 
For i markedets logikk stammer produktivitetsvekst fra mekanisering og auto
matisering, noe som innebærer at selve produksjonen av produktet er atskilt 
i tid og rom fra konsumentenes konsum av det. Tjenesteyting er derimot hittil 
i stor grad blitt utført gjennom direkte kommunikasjon mellom mennesker, ba
sert på at produksjon og konsum skjer samtidig. Det skulle her derfor være 
mulig å skape store nye markeder gjennom økt atskillelse av produksjon og 
konsum, altså ved så å si å finne opp nye «tjenesteprodukter». Helse, utdanning 
og kultur er eksempler på felter hvor slik «markedsmessiggjøring» kan for
ventes å spille en langt større rolle enn i dag i et land der den individualistiske 
arven er sterk nok til at folk faktisk aksepterer den økende ensomhet slike for
andringer medfører.

Japan
Dette landet vil oppleve viktige strukturendringer, og det av en helt annen 
natur enn de mulige transformasjonene i USA. Det sterke samhold i det japanske 
samfunnet åpner for en utvikling av kollektive prosjekter. Ja, oppbyggingen 
av en industrisektor med sterk nok økonomisk kraft til å rivalisere med de vest
lige landene har mobilisert sosial energi som har sikret økonomisk vekst på 
et meget høyt nivå de seneste tiårene. Men realiseringen av dette prosjektet 
har tappet det for krefter. På den annen side øker Japans kommersielle dyna
mikk de internasjonale rivaliseringene innenfor en verdensøkonomi som er 
belemret av et deflasjonistisk press. Dette fører til fiendtlige reaksjoner som går 
inn for å begrense den japanske eksporten. Man krever at Japan skal redusere 
sin proteksjonisme. Men en åpning av den japanske økonomien begrenses av 
den helt spesielle måten lønnsforholdet der er regulert på. En full integrasjon 
i gruppen av vestlige økonomier ville nemlig kreve tilpasning til et sett sam
funnsmessige normer med individualismen som det sentrale prinsipp, altså 
innføring av et arbeidsmarked preget av sosial konkurranse. Men i sterk mot
setning til dette bygger reguleringen av det japanske samfunnet på en kollek
tiv arbeidsetikk innenfor de vareproduserende sektorene av økonomien. Rik
tignok utspiller det seg konkurranse mellom foretakene, men ikke mellom 
individer. Fastholdelsen av stabile arbeidsgrupper er et integrasjonsprinsipp 
som motstrider alle de typiske karakteristika ved et vanlig vestlig arbeidsmar
ked. Det eliminerer de velkjente følgene av en mobilitet av amerikansk type: 
en arbeidskontrakt som når som helst kan oppsies, følsomhet for arbeidsløshet 
og sosial marginalisering.
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Hvis lønnsreguleringens fundamentale prinsipper er en del av den nasjonale 
identiteten og styrer retningen på strukturendringene, må Japan reorientere 
sin økonomiske kraft i retning au intern vekst, med mindre det skjer en radikal 
omveltning av det japanske samfunnet som følge av en tilslutning til regulering 
av amerikansk type. Men disse bestrebelsene på å skape indre vekst kan bli 
hemmet og modifisert kvalitativt av sosiodemografiske betingelser meget for
skjellige fra de som tidligere har rådet. Japan er på vei mot en konstant befolk
ning med meget høy gjennomsnittsalder. 1 tillegg til dette kommer utvidelsen 
av gifte kvinners arbeidsaktivitet, noe som vil føre til viktige endringer i sam
mensetningen av den yrkesaktive befolkningen fram mot år 2000. Formene 
for sosial integrasjon vil nødvendigvis bli endret. Hjørnesteinene har hittil vært 
bedriften og familien. I Japan er ikke storforetakene bare organer for produk
sjon av rikdom og bibringelse av inntekt. De er framfor alt institusjoner for 
sosial integrasjon etter prinsippene med livslang arbeidskontrakt. Men dette 
systemet omfatter bare voksne, mannlige arbeidere. Det er stabilt bare dersom 
en korporativ, familieliknende kultur råder, samtidig som den hierarkiske 
autoritetsstrukturen og oppgraderingen av individenes status korresponderer 
til alderspyramiden. Familiens bidrag har vært familiesolidaritet på tvers av 
generasjonene, noe som avhenger av gifte kvinners atferd, idet de underord
ner seg kollektivistiske normer som holder dem utenfor arbeidsstyrken. Veks- 
tens orientering vil altså avhenge av atferden til befolkningskategorier som 
ikke tidligere har hatt samme betydning. De avgjørende hypotesene om 
Japans mer langsiktige utvikling angår derfor dette dilemmaet: Vil de tidligere 
sosiale integrasjonsformene vise seg utilstrekkelige selv om avvisningen av 
individuell marginalisering fører til at alle har muligheten til å falle tilbake på 
de sosiale aktivitetene som tradisjonelt har sikret samholdet innenfor lokal
miljøene.

- Første hypotese går ut på en fordypning au blandingsøkonomien og reduksjon 
au den lønnede arbeidstiden. Den informelle sektoren, som til nå har vært be
grenset til familie og lokalt fellesskap, vil utvikle seg gjennom nye samholdsfor- 
mer og tillate en diversifisering av måten som sosiale tjenester tilveiebringes 
på. Sammenliknet med kommersialiseringstendensene i USA og det etatist- 
iske sosialvesen i Vest-Europa, som atskiller tilbud og etterspørsel, kostnadene 
fra fordelene, innoverer Japan ved å utvikle kollektive forhold der brukerne 
gjensidig gir hverandre tjenestene. Denne informelle sektoren kombinerer 
den prinsipielle tilhørighet til konkrete grupper som omslutter individet i det 
japanske samfunnet, med en reduksjon av den totale arbeidstiden (effektive 
årsverk) i den formelle sektorens arbeidsfellesskap. Sosiale spenninger lettes 
gjennom økt aktivitet i virksomheter der den sosiale nytten anerkjennes uten 
at den regnes i pengestørrelser. Foretakene har problemer da veksten er sva
kere enn før, men er ikke lenger tvunget til å fastholde et overskudd av lønnsar
beidere for å motvirke strukturell arbeidsløshet eller til å finansiere kostbare 
førtidspensjoneringen Dette fører til fall i den lønnede arbeidstiden pr. person 
over livssyklusen sammenliknet med total aktivitet. Industriens produktivitet 
blir dobbelt stimulert av oppsvinget i informelle aktiviteter i et kvalitativt nytt 
vekstregime. På den ene siden gir reduksjonen av mengden lønnet arbeid som 
er nødvendig for å frigjøre disponibel tid for disse aktivitetene, en ansporing
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til at man produserer de tradisjonelle industrivarene mer effektivt. På den an- 
nen side skulle disse nye aktivitetene mobilisere slike kommunikasjonsteknik
ker som gjør det mulig for Japan å utnytte det enorme trumfkort landet har 
innen mikroelektronikk og informasjonsbehandling.

- Den andre hypotesen er mer tradisjonell. Den går ut på at det fastholdes en 
vekst i de vareproduserende sektorene som er tilstrekkelig høy til å absorbere 
en befolkning hvis aktivitetsvekst forblir høy. Integrasjon gjennom arbeids
grupper fortsetter å dominere, men den vil ikke være i stand til å dekke over 
de spenningene i det japanske samfunnet som hittil er blitt fortrengt gjennom 
massiv industrialisering. På den ene siden er det en fare for at innenlandsk 
etterspørsel tendensielt blir utilstrekkelig til å avlede handelskontroverser 
med utlandet, og dette gir opphav til dannelse av innflytelsesrike politiske kref
ter som krever en mer gjennomgripende åpning av økonomien mot utlandet. 
På den annen side kan de avgjørende modifikasjonene i sammensetningen av 
den yrkesaktive befolkningen resultere i at prinsippene om ansiennitet og 
langsiktig lønnskontrakt ikke lenger er like effektive når det gjelder kollektiv 
styring av arbeidsstyrken.

I denne konteksten øyner man en vedvarende sosial strid, som langsomt 
underminerer prinsippene for lønnsregulering og som kan føre fram til en serie 
brudd som gir opphav til en tredje hypotese om full vestliggjøringav det japan
ske samfunnet. Dette vil skape en form for økonomisk integrasjon som i alt
overveiende grad er dominert av amerikansk kapitalisme.

De vesteuropeiske landene

Europa er blitt en region som ikke klarer å skape nye arbeidsplasser, og som 
samtidig har det mest avanserte sosiale beskyttelsessystemet i verden. Her fin
ner man en regulering av lønnsforholdet som er grunnleggende forskjellig fra 
så vel USA som fra Japan. Felles for de europeiske landene er at de i perioden 
etter annen verdenskrig har oppfattet sosial framgang som nært knyttet til ut
videlse av markedene og til utvikling av sosiale rettigheter, noe som i sin tur 
har begrunnet en omfattende statlig tilstedeværelse i økonomien. Europa er 
imidlertid en ustabil økonomisk enhet, sårbar for ytre påvirkninger, desto mer 
siden mange av disse påvirkningene ikke lenger er slike som skaper vekst, 
men som setter skranker for den. Disse skrankene forsterker samtidig de struk
turelle forskjellene mellom de europeiske landene; i inntekts- og prisdannelse, 
i yrkesbefolkningens tilpasning til det avtakende tilbudet av jobber og i indu
striell spesialisering. Det siste kommer til uttrykk som varige inter-europeiske 
ulikevekter i betalingsbalanse, inflasjon og underskudd på statsbudsjettet.

Motsetningene mellom lønnsarbeiderenes forventninger - opprettholdt ved at 
en stor del av konsumet finansieres gjennom staten - og de utenriksøkonom- 
iske balanseproblemene som de europeiske landene velter over på hverandre, 
gjør inntektsfordelingen (så vel av lønnsinntekt som av sosiale overføringer 
gjennom staten) til en avgjørende faktor. Under inntrykk av det økonomiske
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systemets varig manglende evne til å skape arbeidsplasser, har fagforeningene 
valgt å la lønnsarbeiderenes forventninger komme til uttrykk i krav om opp
rettholdelse av inntekt og deling av det disponible arbeidet. Dette strider imid
lertid mot den stadig hardere internasjonale konkurransen og skaper rigidite- 
ter i pris- og kostnadsdannelsen. De finansielle skrankene som følger av dette 
framkaller et kronisk underinvesteringsproblem og maskinutstyret i det pro
duktive systemet blir stadig eldre. Dette forsterker Europas handicap overfor 
konkurrentene, og det svekker ytterligere den gjensidige avhengigheten i Eu
ropa som en økonomisk helhet, en helhet som allerede før dette var truet av 
oppløsning.

På bakgrunn av denne korte oppsummering av Europas problemer kan man 
formulere to grunnleggende hypoteser for utviklingen framover:

- Den første hypotesen er balkanisering av europeisk økonomi. De sosiale be
skyttelsessystemene skaper finansielle restriksjoner som blir så belastende at 
de framkaller divergerende politiske reaksjoner landene imellom. De europe
iske landene mister dermed den felles oppfatning av sosial framgang de inntil 
nå har hatt. I enkelte land vil svekkelsen av sosialdemokratiet og fagbevegels
ens tilbaketrekning til korporatistiske interesser gjøre overgangen til den 
amerikanske modellen - dvs. at markedet i økende grad tar hånd om tjeneste
ytende funksjoner - lettere. Imidlertid vil ikke det eksisterende sosiale beskyt
telsessystemet i sin helhet forsvinne uten videre. Den mest sannsynlige konse
kvensen i disse landene er derfor at det dannes et hybridsystem, dvs. et dualt 
samfunn hvor sosial beskyttelse slutter å være en almen rettighet, men bare 
delvis ivaretas gjennom markedet. Ved siden av de sektorene i økonomien 
som er tilstrekkelig konkurransedyktige til å opprettholde sine sosiale fordeler, 
vil staten tillate utviklingen av et markedssystem som avviker fra de generelle 
lovene og reglene for arbeidsforhold (minimumslønn og arbeidsmiljøbestem- 
melser), skatteforpliktelser og beskyttelse av inntektsnivået. I andre land kan 
det tenkes at de politiske kreftene knyttet til bevarelsen av det sosiale beskyt
telsessystemet i dets aktuelle form vil være i stand til å blokkere utviklingen 
hen mot et dualsamfunn. Problemene ved å forene et høyt sosialt utgiftsnivå 
og den amerikanske markedsmodellen beveger de politiske beslutningene i 
retning av dirigisme og proteksjonisme. Utfordringen i denne strategien vil 
være å bygge opp konkurransepoler under statlig beskyttelse, sektorer som 
senere vil være i stand til å hevde seg internasjonalt, og på samme tid være 
i stand til å bære de kostnader som følger av å opprettholde etablerte sosiale 
rettigheter.

Den andre hypotesen er helt annerledes. Den antyder en europeisk politisk 
ordning som innebærer at fellesskapet (EF) får en uavhengig stilling i interna
sjonal sammenheng. En slik uavhengighet vil bare kunne overleve hvis den 
bygger på to forutsetninger som hver for seg er nødvendige for å overskride 
de motsetningene som er referert ovenfor: For det første en ny måte å produ
sere sosiale tjenester på, en måte som reduserer kostnadene, men som sam
tidig bevarer innholdet i det sosiale beskyttelsessystemet. For det andre et tek
nologisk og industrielt samarbeid for - innen Europa - å beherske kildene for
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nyvinninger (innovasjon). Den første forutsetningen innebærer en utvidelse av 
blandingsøkonomiens innhold gjennom en revitalisering av lokalsamfunnene 
og deres innbyrdes forhold, samt gjennom utvikling av informelle sektorer 
utenfor markedet for å redusere berøringsflaten mellom de europeiske øko- 
nomiene og verdensmarkedet. Den andre forutsetningen innebærer en end
ring av de europeiske bedriftenes strategi slik at de for framtida prioriterer å 
utvikle faste forbindelser seg imellom heller enn å bygge opp et villniss av sam
arbeidsordninger med amerikanske og japanske konkurrenter. En slik forand
ring vil neppe følge utelukkende som et resultat av politiske impulser, og risi
koen for at det ikke skal la seg gjøre på grunn av den mer dynamiske 
amerikanske økonomiens tiltrekningskraft er til stede. Men forandringen kan 
tenkes i en kontekst preget av langvarig internasjonal depresjon forsterket av 
monetære kriser som svekker solidariteten i det internasjonale finans- 
systemet.

Valget mellom disse to hypotesene understreker følgelig et fundamentalt pro
blem for Europas framtid. En vei som preges av at hvert land individuelt søker 
å integrere seg i et verdensmarked dominert av USA vil føre til at fellesskapet 
(EF) brytes opp. De farefulle veiene mot europeisk uavhengighet er det eneste 
som åpner for en mulig fornyelse.

TRE VERDENSØKONOMI-KONFIGURASJONER

For å kunne vurdere mulige konfigurasjoner for de kommende ti årene, er det 
nødvendig å sette opp et samspill mellom hypoteser som trekker inn den til- 
bakeskuende bevisstheten om de nasjonale reguleringene og de framtidsutsik
ter som vi kan oppdage de aller seneste årene. Det dreier seg nærmere bestemt 
om å definere verdensøkonomi-konfigurajoner innen hvilke vi kommer til å 
forsøke å finne de viktigste kreftene ved å «simulere» den gjensidige veksel
virkningen mellom økonomiene. En slik drøfting gis for hver konfigurasjon. 
I motsetning til den tradisjonelle teknikken ved konstruksjon av «scenarier» 
interesserer vi oss her mer for å utdype de logiske konsekvenser av våre ut- 
gangshypoteser enn for å regne ut kvantitative framskrivninger som kan opp
summeres i en «gaffelfigur» (et variasjonsområde for vekstrate og inflasjons
takt). Med andre ord er vår målsetning ikke å dekke alle de problemer som kan 
komme til å vederfare verdensøkonomien i løpet av de kommende ti år, men 
bare et utvalg av disse problemene.

Samlende presentasjon av de tre konfigurasjonene

I de to foregående hovedavsnittene har vi presentert de grunnleggende prin
sippene for våre forsøk på å eksperimentere med framtidsutsikter: begrepet 
om en konfigurasjon, distinksjonen mellom tidsrytmer og definisjonen av de 
grunnleggende hypotesene. Med de ti kommende år som horisont fører våre 
prinsipper til en samling hypoteser som vi skal strukturere analysen omkring:
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a) Verdensøkonomiens dynamikk på mellomlang sikt er primært avhengig av 
de dominerende økonomiene. Når det gjelder de sørlige landene (den tredje 
verden) må en ta hensyn til at deres tyngde i verdensøkonomien ennå er meget 
liten. Selv om de kan bidra til å forverre depresjonens kumulative utvikling, 
kan de ikke i seg selv snu de globale utviklingslinjene.

b) Den amerikanske økonomien innehar en sentral posisjon både innenfor det 
interne hierarkiet mellom de utviklede landene og når det gjelder de interna
sjonale monetære forholdene.

c) Innenfor de dominerende økonomiene som helhet har den økonomiske kri
sen framskyndet kriser i de sosiale reguleringene. Dette uttrykker seg som en 
manglende evne til å styre systemene tilknyttet det sosiale sikkerhetsnettet og 
til å begrense økningen av arbeidsløsheten.

d) Landenes evne til å utvikle originale løsninger eller til utenfra å få seg pålagt 
nye normer for sosial regulering, er betinget av hvordan de er integrert i den 
internasjonale økonomien. To aspekter er særlig viktige: spesialisering og 
åpenhet.

De tre verdensøkonomikonfigurasjonene vi til slutt kom fram til, tilsvarer en 
simulering av alle de krefter som analysen av strukturer og nasjonale reguler
inger har brakt fram i lyset. Skjema 1 definerer de tre scenariene i forhold til 
verdensøkonomiens hovedaspekter. De må framfor alt forstås i forhold til 
hypotesene om USA. I det følgende gjennomgås de tre konfigurasjonene i 
skjema 1. Både strukturelle forhold og konsekvenser for det internasjonale 
pengesystemet blir skissert.

USAs dominerende stilling når det gjelder å påvirke industriell omstilling i ord
ets strenge forstand har ført til deflasjonære strategier som hittil har vist seg 
mislykket. Dette fører til en verdensøkonomi uten hegemonisk pol. To utvik
lingslinjer må derfor studeres: fragmentering og reduksjon av den gjensidige 
avhengigheten.

Fragmenterings-konfigurasjonen svarer til en tendensiell forverring av den nå
værende krisen. Konfrontert med økende sosiale spenninger vil hvert land i 
økende grad prøve å isolere seg og forsøke å redusere arbeidsløsheten. De 
europeiske landene som er dårligst spesialisert, vil også forsøke å eksportere 
arbeidsløshet gjennom konkurrerende devalueringer. Almengjort proteksjon
isme bidrar til et effektivitetstap i den nasjonale industrien og til at svekkelsen 
av levestandarden blir kumulativ. For Japans vedkommende vil sammen
brudd i utenrikshandelen tvinge landet til å utvikle den indre etterspørselen, 
for bare dette kan - gjennom et kraftig indre vekstoppsving - motvirke helt uba
lanserte sosiale forhold. I en verdensøkonomi der intet land er i stand til å på
legge de andre å anta sin bestemte reguleringsmåte, vil fraværet av sosial inno
vasjon (nyskapning) bidra til å sementere krisen i forholdet mellom landene.
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SKJEMA ls TRE VERDENSØKONOMI-KONFIGURASJONER

VERDENS
ØKONOMI- 
KONF IGURAS JON

REDUSERT
GJENSIDIG
AVHENGIGHET

FRAGMENTERING INTEGRASJON

VERDENSØKONOMIENS
STRUKTUR

- Reduksjon av den gjensidige 
avhengigheten

- Dannelse av forenlige og 
innvendig sammenhengende soner 
uten proteksjonisme innad

- Økende proteksjonisme, 
utelukkende nasjonale 
strategier, uten dannelse 
av økonomiske soner

- Økning av økonomienes 
åpenhet. USAs dominerende 
rolle bidrar tendensielt 
til å generalisere nye 
konsum- og produksjons- 
normer.

DET INTERNASJONALE 
PENGESYSTEMET

- Tre monetære soner (dollar, 
yen og ECU), koordinert via 
internasjonale avtaler

- Synkende integrasjon innen 
de nasjonale pengesystemene

- Monetær og finansiell 
ustabilitet innenfor et 
system med flytende valuta
kurser. Den amerikanske 
pengepolitikken bidrar til 
å fastholde høyt internasjonalt 
rentenivå i alle land og en 
høy dollar

- Forskyvning av verdens
økonomien sentrum mot 
Stillehavsområdet med USA/ 
Japan som akse.

- Penge-/finanssystemet 
struktureres omkring en 
sterk dollar. Flytende, 
men stabile valutakurser.

ØKONOMISK KOMEKST - Moderat vekst, utvikling 
av "informelle" sektorer som 
ikke er monetære og ikke kal
kuleres inn i nasjonalproduktet. 
Reduksjon av industriens betydning

- Synkende internasjonal 
handel og økende arbeids
løshet

- Rask vekst for den dominer
ende sone, tilbakegang 
og marginalisering i 
periferien



Denne samling hypoteser fastholder de karakteristiske kjennetegn ved den 
nåværende ustabiliteten i det internasjonale pengesystemet. En svekkelse av 
denne ustabiliteten kan ikke komme i stand uten en reduksjon av kapital- 
bevegelsenes frihet og en relativ kontraksjon av eurobanksystemets andel av 
den internajonale finansieringen. De monetære myndighetene får i stigende 
grad lovfestet effektiv kontroll over bankenes internasjonale aktiviteter.

Reduksjonen av gjensidig avhengighet bygger derimot på en hypotese om rela
tiv begrensning av økonomienes åpenhet. Redusert gjensidig avhengighet 
som konfigurasjon dreier seg ikke så mye om stabilisering av internasjonal 
handel, som om utviklingen av ikke-markedsbaserte aktiviteter som bidrar 
både til å styre de sosiale kostnadene og til å mestre arbeidsløshetsproblem- 
ene. Begrenset vekt på aktiviteter knyttet til den internasjonale handelen gir 
hvert land en «autonomi-margin» som sikrer økende herredømme overlandets 
indre regulering. Dermed skapes betingelser for en stabilisering av verdens
økonomien uten at denne blir påtvunget en hierarkisering. De hypotesene 
som her er aktuelle er nettopp de som ble diskutert i forbindelse med Japan 
og de europeiske landene: nemlig at den sosiale reguleringen sikres gjennom 
en utvidelse av den informelle sektoren. Dermed kan en forestille seg dann
elsen av økonomiske og monetære soner som - slik det er tilfellet for Europa 
- integreres gjennom nærhet i geografisk og kulturell forstand.

Bare denne konfigurasjonen kan bidra til en vidtfavnende monetær reform 
fordi den demper de finansielle spenningene og svekker den monetære ustabi
liteten. Relativ reduksjon av handelsforbindelsene og reorienteringen av veks
ten reduserer polariseringen av saldoene på driftsbalansene og reorienterer 
bankene i retning av finansiering av innenlandske aktiviteter. Den private 
finansielle integrasjonen mister sin intensitet på grunn av samme logikken - 
nemlig diversifiseringen av vekstregimer. Idenne strukturelle kontekst kan en 
tenke seg en trepolet organisering av de monetære områdene. Betingelsen for 
dette er åpenbart en konsolidering av «Det europeiske valutasystemet», hvil
ket innebærer at man innfører Den Europeiske Pengeenheten (ECU) som 
reservevaluta til erstatning for de nasjonale pengene i EF-landene. Forholdet 
mellom tre nøkkelvalutaer (dollar, yen og ECU) kan så stabiliseres gjennom 
globale forhandlingsløsninger mellom sentralbankene. En slik organisering 
kan styrkes gjennom at IMF, etter avtale med monetære myndigheter, oppford
rer til privat bruk av SDR (Spesielle Trekkrettigheter) både innenfor kredittsys
temet og innenfor plasseringer (reserver), hvilket i økende grad vil bety innfør
ing av en veritabel parallell pengeenhet.

Den tredje og siste konfigurasjonen følger direkte av hypotesen om utfallet av 
en «industrialisering av servicesektoren», en konsekvens av utviklingen av nye 
produksjons- og konsumnormer i USA. Det er således innenfor den amerik
anske økonomien en må søke etter muligheter for initiativ til en fornyet utløs
ning av veksten. Denne dynamikken vil eventuelt utspille seg ved at markedet 
overfører disse nye normene til alle de øvrige utviklede økonomiene. Konfigu- 
rajonen integrasjon svarer således til tiltakende åpning av de økonomiene som 
er tvunget enten til å innordne seg på nytt, eller å se sin situasjon forverres.
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For de europeiske økonomiene kan vi her ane en altomfattende forandring når 
det gjelder det sosiale sikkerhetsnettet. Det utvikles gradvis en oppsplitting og 
således en dualisering av arbeidsstyrken, noe som forsterker forskjeller i status 
og materielle forutsetninger. De forskjellige evner som de europeiske økonom
iene har til å tilpasse seg til slike restriksjoner bidrar her til en oppløsning av 
Europa. Hypotesen om en «vestliggjøring» av det japanske samfunnet ved at 
markedsmekanismen får spille seg ut og dekke arbeidsstyrkens reproduk- 
sjonskostnader, hvorved de faglige forholdene blir basert på individuell kon
kurranse, er klart et brudd med Japans overleverte kultur. Dersom styringen 
av arbeidstilbudet som er knyttet til den gamle sosiale konsensus, forsvinner, 
vil dette tvinge Japan til å forsøke å oppnå rask vekst, denne gangen trukket 
av utenrikshandelen, for å motvirke økende arbeidsløshet. Selv om Japan så
ledes sammen med USA inntar en dominerende posisjon, må landet regne 
med det kulturelle brudd som ligger til grunn for denne konfigurasjonen og 
med svakheten ved en vekst meget avhengig av utenverdenen.

Denne konfigurasjonen impliserer dollarens fortsatte dominans. Den er så
ledes kombinasjonen av interne utviklingslinjer som tillater de amerikanske 
foretakene å la nye varer følge produktsyklen og en økonomisk politikk som 
bekjemper inflasjonen. Problemene med gjeldssetting kan overvinnes ved at 
den internasjonale handelen vokser tilstrekkelig raskt idet impulsen på ny 
kommer fra USA. Dollaren vil da fortsette å være høy ikke bare på grunn av 
en spekulativ etterspørsel for amerikanske korttids-finansaktiva, men nok en 
gang på grunn av etterspørsel etter amerikanske varer og høy avkastning på 
kapitalen i USA. Vi kan således forvente en stabilisering av valutakursene i 
løpet av en tilpasningstid for markedene, etter hvert som reorganiseringen av 
internasjonal handel bestemmer den respektive bruk av de nasjonale peng
ene; dollaren vil bekrefte sin framherskende posisjon både som aktivum for 
gjeldssetting og som reservevaluta for transaksjoner.

Konfigurasjoner og dynamikken på mellomlang sikt

Dette området omhandler de konstitutive elementene ved de internasjonale 
omgivelsene til de store økonomiene og de strategiske valgene som de kan el
ler vil gjøre. De enkelte mulige tendensene er oppsummert i skjema 2. Tend
ensene er presisert for de tre hovedområdene: USA, Europa, Japan, samt for 
den tredje verden og med en egen rubrikk for råvareprisene. Konsekvensene 
av redusert gjensidig avhengighet får betegnelsen stabilisering uten hier- 
arkisering. Konsekvensene av fragmentering betegnes som ustabilitet og følg
ene av integrasjon som stabilitet og hierarkisering. Skjema 2 beskriver med 
andre ord de forskjellige dynamiske prosessene innenfor verdensøkonomiens 
hovedområder, prosesser som vil variere med hvert scenarios globale 
egenskaper.

Ingen av de antydede konfigurasjonene gir noen særlig plass til en rent nasjo
nal strategi, og særlig ikke for de europeiske landene. For disse står alternativet 
forholdvis klart. Dersom vi utelukker hypotesen om en europeisk fornyelse
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SKJEMA 2: UTVIKLINGEN I DE ENKELTE DELER AV VERDENSØKONOMIEN AVHENGIG AV HVILKEN KONFIGURASJON SOM DOMINERER

STABILITET UTEN 
HIERARKISERING

USTABILITET STABILITET OG 
HIERARKISERING

1. USA - Fortsatt deflasjonistisk strategi som et forsøk på å beherske inflasjonen, - "Industrialisering av tjeneste*
bremse reallønningene, overføre profitt til industrien og de mest produktive ytings-sektoren". Reproduk-
sektorene. Høy arbeidsløshet. Fastholdelse av høy rente. sjonen av arbeidsstyrken over

lates til markedet, noe som med
fører nye typer kommersialiserte 
og effektiviserte tjenester, som 
er sterkere knyttet til indust
rien.. Svekket motsetning mellom 
industrisektoren og andre økonom
iske sektorer. Etablering av 
nye konsumnormer som spres til 
andre land og sikrer et fornyet 
oppsving i veksten. Høy dollar 
i nominelle termer, synkende i 
reelle termer pga. den synkende 
inflasjonen.

2. EUROPA 
Ansatser overfor 
arbeidsløsheten 
og de sosiale 
kostnadene

- Utvikling av en informell sektor som delvis 
løser problemene knyttet til sosiale kostnader 
og sysselsetting
- Reduksjon av arbeidstiden, stabilisering 
av arbeidsløsheten

- Manglende vilje til å 
reformere systemet for 
sosial sikkerhet og bremse 
veksten i reallønninger 
bidrar til økende arbeids
løshet .

- Nedgradering av systemet for 
sosial sikkerhet, overgang till 
markedsløsninger som i den 
amerikanske modellen, for
sterkede ytre restriksjoner.
- Oppdeling av arbeidsstyrken i 
to grupper: på den ene siden 
kvalif,iserte arbeidere med 
priviligert ansettelse i inter
nasjonaliserte sektorer, på den 
annen side avkvalifiserte ar
beidere med usikre arbeids
plasser og som ikke har støtte 
fra annet enn sosiale minimums- 
bidrag.



Økonomisk
strategi

3. JAPAN
Ansatser overfor 
arbeidsløsheten 
og de sosiale 
kostnadene

- Dannelse av en sone som konsolideres 
ved at de ytre restriksjonenes innflytelse 
over økonomien reduseres og ved at :ikke- 
markedsbasert internasjonal nandel intensi- 
fiseres. Sterkt utviklet samarbeid og øket 
sammenheng mellom de nasjonale beslutningene

- Overføring av den kvinnelige arbeidsstyrken 
til en informell sektor, bestående av sosiale 
og kulturelle aktiviteter
- Fastholdelse av aldrende arbeidere innenfor 
de yrkesaktive befolkningsgruppene og fortsatt 
samhold innen arbeidsgruppen.
- Senkning av arbeidstiden, stabilisering av 
arbeidsløsheten.

- Oppløsning av EEC, 
nasjonal proteksjonisme
- Konkurrerende devaluer
inger (Frankrike, England, 
Sør-Europa) forsterker stag- 
flasjonen.
- I Vest-Tyskland fører 
strategier for å forsvare 
valutakurs-pariteten til 
Økende arbeidsløshet.
- Tilflukt til proteksjon
isme på nasjonalt nivå fører 
til en almen svekkelse av 
produktivitetsgevinstene og 
vanskeligere vilkår for in
dustrisektoren (de-industri- 
alisering).

- Offentlige budsjett
underskudd øker
- Ingen sosial nyskapning, 
kvinner og eldre arbeidere 
forblir i den yrkeisaktive 
befolkningen
- Økende sosiale spenninger 
fortrenges ved fortsatt høy 
vekst.

- Oppsplittelse av Europa, 
der Økonoraiene mer eller 
mindre lett tilpasser seg 
til nye produksjons- og 
konsuranormer.

— Vestliggjøring av det japanske 
samfunnet i
— Forandring av formene for 
sosial konsensus, individuell 
konkurranse, utvikling av opp- 
sigelsesordninger, redusert 
arbeidstid.
— Privatisering av den sosiale 
beskyttelsen etter amerikansk 
modell.
— Fare for sosiale spenninger 
p.g.a. motsetning mellom japansk 
kultur 9g individualismen.
— Den raske veksten stimuleres 
primært av etterspørsel uten
lands fra.



Økonomisk
strategi

- Industriens forrang svekkes ved at 
den globale etterspørselen reduseres 
og forblir svak

4 PRISEN PÅ 
RÅVARER

- Svekket vekst i energikonsum og av 
råvarer sikrer stabilisering av de 
internasjonalt fastsatte prisene

- Produktivitetsgevinster i 
industrien gjør det nødvendig 
å skape sysselsetting i ikke- 
industrielle aktiviteter for 
å motvirke arbeidsløshet.

- Den japanske økonomien og 
dens interessesfærer om
stiller seg i retning av den 
indre etterspørselen (direkte 
investeringer, utvidelse av 
lønnsforholdet og massekon
sumet i Sørøst-Asia).
- Yénens fluktuasjoner har 
hovedsakelig en negativ 
effekt på bytteforholdet 
(terms of trade), viktig
heten av konkurransefor
trinnene svekkes i takt med 
den globale etterspørselen.
- Mulig betalingsbalanse- 
ulikevekt.
-Inflasjonspress på grunn av 
industriens svekkede bestreb
elser på å øke produktiviteten.
- Fall i den reelle prisen 
på energi p.g.a. underkonsum

- Rask vekst forsterker av
hengigheten av energi og
betalingsbalanserestriksjonen.
- Hele det sosiale byggverk er 
en respons på internasjonal 
integrasjon og ekstern vekst.

- Press i retning av pris
økning av olje dempes av 
amerikansk styring.



5. SØR. DEN 
TREDJE 
VERDEN

- Forandring av NIC-landenes 
aktuelle strategi
- Avtaler om utviklingssamarbeid 
sikrer mindre kostbare vekst
strategier
- Styring av nord/sør-overføringene 
ut fra en konsolidering av u- 
landenes gjeld

- Proteksjonismen svekker 
NIC-landenes posisjon
- Tilbakegangen i Sør 
forverrer den internasjonale 
nedgangen kumulativt.
- Fare for finanskrise i for
bindelse med krise i det 
internasjonale pengesystemet

- Forverring av spenningene 
mellom på den ene side NIC- 
og OPEC-landene og på den 
annen side de fattigste peri
fer ilandene i verdensøkonomien.
- Konkurransen mellom USA og 
Japan lokaliseres framfor alt 
til de nye markedene i Sørøst- 
Asia.
- Øket betydning av de multi
nasjonale foretakene.



(basert på et svekket USA), er den «positive» konfigurasjonen her (reduksjon 
av integrasjon) representert ved en helt ny posisjon for Europa innenfor en ver
den der hierarkiproblemet ikke lenger så mye gjør seg gjeldende mellom land, 
men mer innenfor hver økonomisk sone.

Problemet om å mestre forandring melder seg på kvalitativt forskjellig måte 
innenfor hver av de anviste konfigurasjonene. I tilfellet med redusert gjensidig 
avhengighet oppstår koordinerte monetære soner som sikrer ny styring med 
de internasjonale forhold. Fragmentering vil derimot føre til at det eksister
ende pengesystemet forvitrer gjennom en destabiliserende fleksibilitet og hy
potesen om en amerikansk fornyelse vil innebære tilbakegang til monetære 
regler sentrert omkring dollaren.

Industrisektorens posisjon innenfor de vestlige økonomiene vil antakelig end
re seg kvalitativt. Industrien er den mest internasjonaliserte av de økonomiske 
sektorene og er sterkest rammet av dagens krise. Hvis den proteksjonistiske 
hypotesen slår an, vil disse problemene bare bli forsterket. 1 tilfelle av redusert 
gjensidig avhengighet vil betingelsene for industrien bedre seg: Selv om den 
ikke lenger skulle få en så sentral rolle i den interne makroøkonomiske regu
lering som før, kan industrien her klare seg bra takket være sin store åpenhet 
utad. Integrasjons-konfigurasjonen vil innebære at industrisektoren utvides 
med en internasjonal sektor som globaliserer de mest produktive tjeneste- 
ytingsaktivitetene. Kvaliteten av denne sektoren vil i så fall bli selve grunnlaget 
for den internasjonale innplasseringen av de forskjellige økonomiene.

Definisjonen av konfigurasjonene på denne måten kan ikke besvare alle de 
spørsmålene som framtidsanalysen burde kunne svare på. Det er viktig å for
søke å spesifisere hvilke sammenkoblinger som kan bidra til at verdensøkono
mien stabiliserer seg i de konfigurasjonene som her er omtalt. På dette stadium 
vil simuleringer ved hjelp av multinasjonale versjoner av CEPIIs modeller 
være avgjørende.2 Det er ikke desto mindre mulig å skissere karakteren av de 
dynamiske koblinger som kan tenkes å melde seg.

Det er fragmenteringstendensene som gjør seg sterkest gjeldende i den nåvær
ende konjunkturen innenfor verdensøkonomien. Dette medfører økende 
indre spenninger som kan resultere i tre konfigurasjoner som her kort vurderes 
i mellomlangt perspektiv.

1 den første hypotesen om reduksjon av gjensidig avhengighet, vil fordypet de
presjon virke som katalysator. Den vil påvirke de europeiske og japanske øko
nomiene til å vise en sosial kreativitet i stor grad basert på kulturelt arvegods 
som ikke priviligerer markedskreftene. Hvis derimot tendensen til proteksjo
nistisk tilbaketrekning fortsetter i det vestlige økonomiske området, vil alle 
fragmenteringstendenser forsterkes og få varig karakter. Endelig er det bare 
mulig å forestille seg integrasjonskonfigurasjonen som utgangen på den aktu
elle deflasjonistiske overgangsfasen, dersom de potensialer som finnes i den 
amerikanske industriens investeringsbestrebelser og teknologiske forsprang, 
konkretiseres.
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Konfigurasjonene som her er skissert, er således langt fra å være rene forutsig
elser om verdensøkonomien, slike man kan fastslå med en sannsynlig sikker
het. Derimot har de til hensikt å finne fram til strukturen i de skillelinjer som 
kan komme til å prege det globale systemet og å vurdere hvilke strategier de 
prinsipielle aktørene vil svare med.

Oversatt av Lars Mjøset og Jan Fagerberg

Noter
1) Jfr. Kremp, Le Dem, Oudiz, «Les E’tats-Unis: de la dés-industrialisation a la deflation», Economie 
Prospective Internationale, No. 13-14, ler 2 2e trim. 1983. En kort oppsummering på engelsk finnes 
i Michel Aglietta, «Long-Term Trends in the American Economy and Possible Future», i Leon L. Lind- 
berg, Atis Lejins 2 Katarina Engberg (eds.), American Futures: Political and Economic Trends and 
Prospects, The Swedish Institute of International Affairs, Conference Papers 4, 1984, s. 17-30. Se 
også Lars Mjøsets artikkel i dette nummer av Vardøger.

2) Det dreier seg om den s.k. «Sachem Quest»-modellen, som er en del av modellgrunnlaget for 
CEPIIs rapporter om verdensøkonomiens utvikling, jfr. introduksjonen over.
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