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Introduksjon

De fleste bidragene i dette numret av Vardøger omhandler det in
ternasjonale pengesystemet. Men de reiser også spørsmålet om
pengesystemets forhold til og eventuelle innvirkning på de real
økonomiske utviklingstendensene. I den følgende artikkelen
analyserer Gerd Junne et viktig aspekt ved de realøkonomiske
endringene innen dagens vestlige verden. Han konstaterer at det
mellom de store OECD-landene i dag pågår et veritabelt kappløp
om å klare seg best innenfor de nye høyteknologiske sektorene.
Kampen føres i stigende grad mellom stater, og våpnene er fram
for alt industripolitiske virkemidler. Selv om Junne bare tar for
seg de store OECD-landene, vet vi at både politikere og nærings
livsledere også i Norge understreker betydningen av å klare seg
i dette kappløpet. Konkurranseevnen skal styrkes gjennom om
stilling til nye ledende sektorer, nye «vinnerbedrifter» må gis livs
rom. Slike synspunkter er sterkt preget av teknokratisk opti
misme. Som Junne understreker er det ikke hans oppgave å
vurdere om denne optimismen er berettiget. Han antyder nærm
est at optimismen er overdreven, og som andre artikler i dette hef
tet av Vardøger understreker (Aglietta et.al, Mjøset) kan det ikke
bare påvises betydelige strukturproblemer i de vestlige industri
sektorene, men det er også grunn til å tvile på at teknologisk end
ring i seg selv kan skape ny vekst dersom det ikke samtidig skjer
avgjørende sosiale endringer. Men Junnes hovedpoeng er at
selve den sportslige metaforen om et restruktureringskappløp
forklarer en del av de internasjonale konfliktene som preger for
holdet mellom USA, Japan og Vest-Europa. Han viser til at situa
sjonen likner på rustningskappløpet og dessuten at den amerik
anske industripolitikken er intimt koblet til de nye
opprustningstendensene.
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Tyskeren Gerd Junne er professor ved Institutt for Internasjonale
Forhold og Folkerett ved Universitetet i Amsterdam. Han har
ledet flere forskningsprosjekter om de nye teknologienes betyd
ning i dagens verdensøkonomi. Artikkelen Vardøger oversetter,
har originaltittelen «Der strukturpolitische Wettlauf zwischen
den kapitalistischen Industrielåndern» og ble opprinnelig publi
sert i Politische Vierteljahresschrift, 25. årg., Nr. 2, juni 1984.
Junne har også publisert andre artikler som utdyper disse pro
blemstillingene: Sambandet mellom opprustningen og den ame
rikanske industripolitikken analyseres i «Das amerikanische Rustungsprogramm: Ein Substitut fur Industriepolitik», Leviathan,
13. årg., Nr. 1, 1985, og de nye teknologienes betydning for ulandene i «Neue Technologien bedrohen die Exporte der Entwicklungslånder», Prokla, 15. årg., Nr. 3,1985. En del av analys
ene er også tilgjengelige i engelske oversettelser som arbeids
notater fra instituttet i Amsterdam. - L.M.

Spørsmålet om utplassering av amerikanske raketter var en utfordring, men
ifølge Vest-Tysklands utenriksminister Genscher står man i dag overfor en annen utfordring som vil være av minst like avgjørende betydning for framtiden:
den økonomisk-teknologiske utfordring. Hans foredrag, holdt 13. desember
1983 på et medlemsmøte i den vest-tyske Arbeidsgiverforeningen, fortjener
å bli utførlig sitert fordi det er en treffende illustrasjon på det problem denne
artikkelen handler om: konkurrerende inngrep i de nasjonale industristruktur
ene og de internasjonale konflikter som følger av dette.
«Verden drives i dag», ifølge Genscher, «framover mot en ny tidsalder av et gi
gantisk kappløp mellom to land, USA og Japan. Vi drives inn i det høyteknolog
iske informasjonssamfunnets tidsalder; (...) Vårt eget land og Vest-Europa som
helhet kan bare fastholde og øke sin velstand, dersom de kan vinne fram i til
knytning til denne ’tredje industrielle revolusjon’ som utgår fra USA og Japan.
- To avanserte nye teknologier står her i sentrum: mikroelektronikk/optoelektronikk og bioteknikk. Mikroelektronikken er allerede i dag den industrigren
som oppviser de høyeste vekstrater i verden. Og bioteknikken kommer til å
bli den andre store vekstindustrien på 90-tallet. Og videre: disse to nye teknolo
giene kommer til å revolusjonere produksjonsprosessene over hele linjen i
samfunnsøkonomien, og mikroelektronikken vil i tillegg påvirke den tjeneste
ytende sektoren. Den som ikke kan henge med i dette kappløpet, står i fare
for etter hvert å tape på alle felt.»2
Dette sitatet uttrykker tydelig bevisstheten om at de store kapitalistiske indu
strilandene har viklet seg inn i et kappløp med USA og Japan i spissen og med
de europeiske landene noe etter. Det dreier seg her ikke bare om internasjonal
konkurranse mellom bedrifter fra forskjellige land, men også om et kappløp
mellom stater. Innsatsen i dette kappløpet er den nasjonale økonomiens posi
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sjon innen høyteknologi-sektoren. Hele økonomiens framtidige internasjo
nale konkurranseevne anses som avhengig av hvordan denne sektorens posi
sjon utvikler seg.
Om dette virkelig er en rimelig vurdering, er ikke nødvendigvis av så stor be
tydning for argumentasjonen i denne artikkelen. Tidligere trodde man at
atomindustrien hadde en slik sentral rolle, noe som senere viste seg ikke å bli
tilfelle. Det er egentlig uvesentlig hvor realistiske de nevnte antakelsene er. Det
viktige er at prominente regjeringstalsmenn anser disse teknologiene som
sentrale, og det gjør de ikke bare i Vest-Tyskland, men også i de andre OECDlandene. Siden midten av 1970-tallet har det knapt kommet ut en regjeringspublikasjon som har unnlatt å vise til hvilket vekstpotensiale mikroelektronik
ken og bioteknologien representerer, og som har gått inn for å stimulere disse
sektorene.3
Jeg anser det som slående og typisk at det nettopp er den vesttyske utenriksministeren som viser til den teknologiske utfordringen. For på den ene side lig
ger det nettopp et samspillsmoment i landenes forsøk på å stimulere de nye
høyteknologiene, og dette minner om rustningskappløpet. Dersom en regjer
ing bevilger mer, vil også andre regjeringer føle seg presset til økte bevilgninger. For det andre fører konkurransen om å stimulere utvikling og anvendelse
av nye teknologier til at det oppstår nye internasjonale konflikter. OECD adva
rer nettopp mot faren for at endringer i konkurranseevnen til et enkelt lands
industrisektor kan føre til internasjonale spenninger, ihvertfall om endringene
kan føres tilbake til at et annet land åpent har stimulert utviklingen av konkur
rerende teknologier.4
Den muligheten som her beskrives, har allerede lenge vært en realitet. Stats
inngrep til støtte for de samme framtidssektorer har i tiltakende grad gjort kon
kurransen mellom enkeltbedrifter til en rivalisering mellom nasjonalstater.
Denne artikkelen beskriver denne prosessen. Den sentrale tesen er at en ana
lyse av rivaliseringen mellom de store kapitalistiske industrilandene innen de
høyteknologiske områdene er helt nødvendig for å forstå de nåværende kon
fliktene mellom de store OECD-landene. For å underbygge denne tesen dreier
de følgende hovedavsnitt seg om (1) den utviklingen som i første halvdel av 70tallet førte til en intensivering av de strukturpolitiske inngrepene i alle OECDlandene, (2) hvorvidt de forskjellige landenes programmer overlapper hver
andre og slik bidrar til et strukturpolitisk kappløp, og avslutningsvis (3) hvordan
internasjonale konflikter skjerpes på grunn av dette strukturpolitiske kap
pløpet.

ØKENDE INDUSTRIPOLITISKE INNGREP PÅ 1970-TALLET
Etter at krisen i verdensøkonomien ble manifest i løpet av første halvpart av
70-tallet, har industrilandene vært konfrontert med en rekke problemer som
har tvunget regjeringene til å gripe sterkere inn i den økonomiske prosessen
enn tidligere: svekket vekst, høy inflasjonsrate, økende arbeidsløshet og store
betalingsbalanse-underskudd er blant de viktigste av disse problemene.
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Særlig den dramatiske forverringen av betalingsbalansen til de aller fleste in
dustrilandene etter oljeprisøkningen tvang regjeringene til å treffe forholds
regler som siktet mot å forbedre den nasjonale økonomiens konkurranseevne
på verdensmarkedet. Ved siden av en senkning av det allmenne kostnads
nivået (begrensning av reallønnsøkninger, skattelettelser for foretakene),
iverksatte man tiltak som skulle bidra til produktivitetsøkninger. I en situajon
med svak vekst førte produktivitetsøkninger riktignok til ytterligere økning i
arbeidsløsheten. For å kunne skape nye arbeidsplasser til erstatning for de
tapte, bestrebet man seg på å stimulere ikke bare prosessinnovasjoner (rasjo
nalisering), men også på å få fart på produktinnovasjonene: Man måtte finne
nye produkter for å erobre nye markeder og utvide produksjonen.
Den høye arbeidsløsheten førte til at regjeringene i økende grad måtte gripe
inn i enkelttilfeller for å forhindre bedriftsnedleggelser som ville få uaksep
table konsekvenser for hele sektorer eller regioner. Dette førte til anklager om
at industripolitikken bare ble en kortsiktig livredningspolitikk som ikke tjente
til annet enn å utsette strukturendringer som likevel på lang sikt ville vise seg
nødvendige. De fleste regjeringene befant seg derfor under økende press: Ved
siden av å holde liv i bedrifter og sektorer som ikke kunne klare seg uten offent
lig støtte, måtte de gå i gang med å stimulere utviklingen av framtidsrettede
sektorer.
Dessuten førte endringer i arbeidsdelingen i forhold til utviklingslandene til
økende vekt på å stimulere «nye» industrier. Mot slutten av 1960-tallet og på
begynnelsen av 1970-tallet var det en rask økning i importen av industripro
dukter fra de såkalte «lavtlønnslandene».51 diskusjonen om en «ny internasjo
nal økonomisk orden» ble industrilandene (f .eks. i Ærønc/f-rapportene) anbefalt
å engasjere seg sterkere innen høyteknologiske, know-how- og kapitalinten
sive områder, og å overlate produksjonen av relativt enkle industrivarer til ut
viklingslandene.
Tokyo-rundens avtaler innen GATT om en betydelig reduksjon av handelshind
ringene mellom industrilandene selv6, var en annen faktor bak overgangen
til aktiv industripolitikk. I den grad de enkelte landene ikke lenger var i stand
til å sikre sin industrielle utvikling gjennom handelspolitiske tiltak, måtte de
utvide sitt industripolitiske repertoar for å kunne fortsette å støtte sin egen in
dustri i den internasjonale konkurransen.
Videre skal man ikke undervurdere det japanske eksemplets demonstrasjonseffekt. Japan ble ikke så hardt rammet av den økonomiske krisen som de andre
industrilandene, og landet var i stand til å tilpasse seg hurtigere til de foran
drede omgivelsene. Dette forklarte man i stor grad med Japans framtidsret
tede industripolitikk som hadde gjort det mulig for Japan å utvikle seg raskt
fra en leverandør av arbeidsintensive billigprodukter til eksportør av høyte
knologiske topprodukter. En aktiv industripolitikk syntes tydelig å gi av
kastning.
Av disse grunnene fikk man i OECD-landene i løpet av 1970-tallet en økning
av sektorspesifikke industripolitiske inngrep, selv i land (USA, England, Vest-
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Tyskland, Sveits) der den økonomisk-politiske retorikk besto i å hevde at en
hver økonomisk omstrukturering skulle skje gjennom de frie markedskreft
enes spill. OECD snakker da også om en «new interventionism» særlig orientert
mot industrien, noe som har spredd seg som følge av svak økonomisk vekst
og høy arbeidsløshet i medlemslandene.7
Denne økende statsintervensjonismen kan avleses i utviklingen av industri
politisk støtte (subvensjoner) til foretak (inklusive offentlig eide foretak). Disse
bevilgningenes andel av bruttonasjonalproduktet har - som tabell 1 tydelig
viser - i løpet av 1970-tallet økt i alle kapitalistiske industriland unntatt USA.

Tabell 1: Bevilgninger til bedrifter i prosent av bruttonasjonalprodukt
Land
Belgia
Vest-Tyskland
Danmark
Frankrike
England
Italia
Japan
Canada
Holland
Norge
Østerrike
Sverige
Sveits
USA

1965

1970

1975

1977

1978

1979

1980

1981

2,3
1,3
0,8
2,2
1,6
1,3
0,7
0,8
0,7
4,5
2,2
1,4
0,9
0,4

2,9
1,7
2,7
2,0
1,7
1,5
1,1
0,9
1,3
5,2
1,7
1,7
0,8
0,5

3,4
2,0
2,8
2,4
3,5
2,7
1,5
2,3
1,8
6,2
2,9
3,1
1,2
0,3

4,2
2,0
3,1
2,8
2,3
2,7
1,3
1,6
2,5
7,4
2,9
4,2
1,4
0,4

4,2
2,3
3,4
2,6
2,2
2,9
1,3
1,5
2,6
7,7
3,2
4,2
1,4
0,4

4,5
2,2
3,2
2,6
2,4
3,1
1,3
1,8
2,8
7,0
2,9
4,3
1,4
0,4

4,1
2,0
3,2
2,5
2,4
3,0
1,5
2,4
2,7
6,9
3,0
4,4
1,3
0,4

4,2
1,8
3,0
2,8
3,1
1,5
2,4
2,4
6,4
3,0
4,6
1,1

Kilde: OECD

Tallene i tabell 1 viser riktignok at utviklingen i en del land (Belgia, VestTyskland, Danmark, Holland, Norge, Sveits) synes å ha passert sitt høyde
punkt. Det er interessant at bevilgningenes andel i England først gikk drastisk
tilbake etter at det konservative partiet dannet regjering, men deretter lang
somt økte igjen.
Bevilgningenes moderate tilbakegang i en rekke land siden tidlig på 1980tallet kan ikke regnes som noen god indikator på intensiteten i det strukturpoli
tiske kappløpet. De overtunge bevilgningene var tidligere særlig siktet inn mot
opprettholdelse av utsatte og utkonkurrerte industrisektorer, ikke på å stimu
lere framtidsindustrier. De siste årenes reduksjon av støttebeløpenes andel av
bruttonasjonalproduktet må derfor framfor alt forklares med at regjeringene
i tiltakende grad gir avkall på ytterligere livredningsaksjoner. Den offentlige
støtten til «framtidsindustriene» fortsetter derimot å øke. Dette indikeres av de
offentlige utgiftene til forskning og utvikling: som en andel av de totale statsut
giftene var disse synkende fram til midten av 1970-tallet, men har deretter vært
stigende.8
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KAPPLØPET PÅ FRAMTIDSSEKTORENES OMRÅDE
I dette avsnittet vil jeg prøve å vise hvordan den nye problembevisstheten
innenfor industripolitikken har gjort seg gjeldende i de viktigste OECDlandene siden begynnelsen av 1970-årene. Det viser seg tydelig at bestrebels
ene på å stimulere enkeltsektorer i de forskjellige landene er sterkt konsentrert
om de samme nøkkelområdene. Slike parallelle bestrebelser på industristøtte
gir for så vidt ikke i seg selv opphav til et kappløp. Det som gir disse bestrebels
ene preg av kappløp, er ikke parallelliteten som sådan, men det faktum at den
nasjonale økonomiens internasjonale konkurranseevne bare kan forbedres
dersom landets industri tilpasser seg framtidsteknologienes område raskere
enn gjennomsnittet av de andre landenes industrisektorer.
Sammenlikningene av de forskjellige landenes teknologiprogrammer under
streker betydningen av dette samhandlings-momentet. Det som er utslagsgiv
ende ved etableringen av støtteprogrammene, er åpenbart ikke så mye de for
skjellige regjeringenes ideologiske orientering, ikke forskjellene i
styrkeforholdet mellom arbeid og kapital, og ei heller de forskjellige involverte
interessegruppenes gjennomslagskraft. Som oftest er programmene framfor
alt reaksjoner på tilsvarende programmer i utlandet. OECD har beskrevet
dette som følger: «regjeringsansatte forskere som forsøker å identifisere fram
tidens mest lovende vekstindustrier er ofte inspirert av hverandres forskning,
og de definerer derfor ofte de samme nye økonomiske aktivitetene som poten
sielle ’vinnere’».9 Det virker imidlertid ikke som om det primært er den intel
lektuelle inspirasjonen fra fagkolleger i tilsvarende departementer i utlandet
som fører til den sterke parallelliteten mellom de nasjonale støtteprogram
mene. Det avgjørende synes heller å være at de utenlandske støtteprogram
mene forandrer konkurransebetingelsene til landets egen industri.

Vest-Tyskland: «Teknologipolitikk som strukturpolitikk»
Gitt Vest-Tysklands sterke utenriksøkonomiske åpenhet, er det åpenbart at den
internasjonale konkurransen bestemmer rammebetingelsene for landets
teknologi- og industripolitikk.10 Før midten av 1970-tallet hadde man knapt
utviklet forestillinger om en sammenhengende strukturpolitikk. Riktignok
hadde man omfattende støtteprogrammer for enkeltsektorer, nettopp på
«framtidsindustrienes» område: eksempler er atomprogrammet siden midt på
1950-tallet, de omfattende programmene innenfor databehandling siden tidlig
på 1960-tallet, og luftfarts/romfartsprogrammer. Det dreide seg her framfor alt
om programmer på områder der den tyske industrien hadde vært underlagt
spesielle restriksjoner etter 2. verdenskrig (atomindustrien, luft/romfartsindustrien). Disse tyngdepunkts-programmene skulle sikre en fornyet kobling til
den internasjonale utviklingen.
Diskusjonsinnlegg med anbefalinger om nystrukturering av industrien som
helhet ble først framlagt på 1970-tallet. Forskningsarbeider fra
Verdensøkonomi-instituttet i Kiel omkring endringer i den internasjonale ar
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beidsdelingen og dessuten en publikasjon fra Volker Hauff (daværende stats
sekretær i Departemenet for forskning og teknologi) og Fritz Scharpf11 spilte
en viktig rolle på dette punkt. Sistnevnte publikasjon hevdet at Vest-Tyskland
i framtiden måtte legge større vekt på omstilling til høyteknologiske sektorer
og eksport av «blueprints» i stedet for (enkle) industriprodukter.
En eksplisitt sektorstrukturpolitikk har man imidlertid ennå ikke utviklet i
Vest-Tyskalnd. Talsmennene for en aktiv industripolitikk kunne under den
sosial-liberale koalisjonen ikke nå lenger enn til å få igjennom en regelmessig
«strukturredegjørelse» fra de fem største økonomiske forskningsinstituttene,
noe som skulle være en slags informativ veiledning for bedriftslederne. Alle
mer vidtgående forholdsregler ble av motstanderne avvist som første skritt på
veien til investeringskontroll. Det er ikke uten en viss ironi at man nå kan kon
statere at det er den konservativ-liberale koalisjonen som iverksetter omfat
tende nye støtteprogrammer, til tross for at de ennå avgrenser seg fra statsinn
grep i sin retorikk.
Riktignok har den nye regjeringen betont sin intensjon om å gi indirekte støtte
til forskning i stedet for direkte prosjektstøtte.12 Men dette forhindrer ikke at
den i mars 1984 lanserte et femårig program med et omfang på nær 3 milliarder
DM på områdene integrerte kretser, databehandling, telekommunikasjon og
monteringsautomatisering. Dette programmet skillerseg ikke prinsipielt fra
det femårsprogrammet for 1974-79 som den sosial-liberale koalisjonen lan
serte i sin regjeringstid.13

Frankrike: «Nyskapning i industrien»
I Frankrike har industripolitiske inngrep en helt annen tradisjon enn i Tysk
land. Dette kommer delvis av landets traumatiske historiske erfaringer net
topp med sin østlige nabo, som gjentatte ganger har vist seg Frankrike over
legen når det gjelder produksjonspotensial og teknologi.
Like etter krigen etablerte man et system for «indikativ planlegging», der også
sektorpolitikk spilte en viktig rolle. Men i første halvdel av 1970-tallet ble indu
stripolitikken dominert av et lite antall kjempeprosjekter (stål, luftfart, stordatamaskiner, kjernekraft). Siden 1976 har man forandret denne ansatsen
grundig: Nå støtter man ikke lenger enkeltprosjekter, men bestemte sektorer
som anses som viktige dersom det (a) dreier seg om de mest framskredne tek
nologiene, som (b) kan bidra til å øke den franske eksporten, og som (c) fører
til omfattende ringvirkninger som stimulerer omstilling i resten av industrien.
De områder som støttes er mikroelektronikken og dens anvendelsesområder,
bioteknologien, havteknologi og energisparende teknologier.14

Nasjonaliseringen av store industriforetak i Frankrike etter Mitterands seier i
siste presidentvalg dreide seg ikke så mye om en endring av eiendomsforhold
ene, som om å etablere forutsetningene for en aktiv industripolitikk. Enda
tydeligere enn utviklingen i andre land illustrerer Frankrikes nasjonaliseringer
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i hvilken grad den internasjonale konkurransen mellom foretak slår over i riva
lisering mellom najonalstater.

England: «Gjenreisningen av britisk industri»
England ser ved første øyekast ut til å gjennomgå en utvikling som er helt mot
satt av den franske. Her har regjeringen Thatcher bestemt seg for å privatisere
offentlige foretak. Men ved nærmere ettersyn viser det seg at det på industri
politikkens område er større kontinuitet enn det kunne se ut som.
Den konservative regjeringen realiserer delvis det som Labour annonserte,
men aldri realiserte. Da Labour kom til makten igjen i 1974, grunnla man
National Enterprise Board (NEB) og blåste nytt liv i National Economic Deve
lopment Council (NEDC). Dette ga seg utslag i hvitboken «An Approach to
Industrial Strategy»: viktige, sterke sektorer skulle få systematisk støtte. «Støtte
til vinnere», ikke redning av «tapere» var løsningen.15
Regjeringen Thatcher gjør alvor av dette. NEB ble fratatt kontrollen over lammede storforetak som British Leyland, og organisajonen ble slått sammen med
National Research Development Corporation til British Technology Group,
som fikk til oppgave å utvikle nye aktiviteter på området for de mest avanserte
industriene i samarbeid med privat industri. På tross av regjeringens prioriter
ing av pengepolitiske virkemidler, har man støttet lovende teknologier som
robotproduksjon og -anvendelse og bioteknologi, og det med beløp som ikke
står tilbake for andre lands bevilgninger.16 Det nyeste engelske program for
støtte til teknologisk utvikling, et program som i løpet av 5 år skal finansieres
med 200 millioner pund, er nesten direke avskrift av et tilsvarende program
framlagt av den franske sosialistiske regjeringen.17

USA: «Reindustrialiseringen av Amerika»
Innen regjeringen Carter holdt tilhengere og motstandere av en aktiv industri
politikk hverandre i sjakk. Striden ble et tema i valgkampen. Senator Kennedy
lovet for eksempel at han ville bevilge 15 milliarder dollar til reindustrialisering
av USA dersom han vant valget.18 Reagan-administasjonen som overtok i
1981, avviste imidlertid alle direkte inngrep i det økonomiske liv. Men her er
ennå ikke det siste ord sagt. I valgkampen i 1984 var industripolitikken igjen
et av de dominerende temaene.
Det faktum at det i USA er så vanskelig å sikre bred nok basis for en aktiv indu
stripolitikk, har ført til at industripolitikken bedrives ad omveier, nemlig gjen
nom rustningspolitikken. I mye sterkere grad enn tidligere rustningsprogrammer dreier Reagan-administasjonens planer seg om innkjøp av
høyteknologiske våpensystemer. Mens Carter-administrasjonens siste «forsvars»-budsjett planla en investeringsandel på 42 %, regner Reaganadministrasjonen med at man i 1988 vil kanalisere 54 % (av et mye større bud
sjett) til investeringen
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Dessuten forbereder den amerikanske regjeringen seg på handelskonflikter
med sine egne alliansepartnere: I Kongressen har man diskutert lovforslag
som ville gi regjeringen fullmakt til å gå til aksjon mot utenlandske produsenter
som får støtte fra sin regjering («countertargeting»). Straks utenlandske produ
senter som beskyttes på sitt eget hjemmemarked eller som støttes gjennom
statlige forholdsregler, prøver seg på det amerikanske markedet, skal regjerin
gen stå fritt til å reagere på «adekvat vis». Disse motaksjonene kan bestå i
økende importtoll eller i innføring av importkvoter, slik som i tilfellet med
japanske biler. Disse lovene kan imidlertid også gi grunnlag for mer offensive
amerikanske aksjoner, som støtte til forskning og utvikling, økt eksportstøtte,
liberalisering av anti-trust-bestemmelsene, osv.19 Dermed står veien åpen for
en intensivering av statsinngrepene som en reaksjon på utviklingen i utlandet.

Japan: «Industripolitikk for 1980-årene»
De amerikanske tiltakene er framfor alt ment som et varsko til Japan. Dette
landet har hatt en overveldende suksess som følge av at industriutviklingen
har vært koordinert av det etter hvert så legendariske Departementet for inter
nasjonal handel og industri (MITI). Denne institusjonen blir dermed et ideal
som de andre statene i tiltakende grad orienterer seg mot.
Som en reaksjon på at miljøproblemene var i ferd med å ta overhånd og som
en foregripelse av framtidige etterspørselsstrukturer, ble utbyggingen av
kunnskapsintensive sektorer gitt høyeste prioritet i Japan på 1970-tallet. Rask
teknologisk utvikling og en sterkere konsentrasjon om høyteknologiske sekto
rer ble ansett som de viktigste midler for å oppnå dette allmenne industripolit
iske målet.201 sine bestrebelser på å oppnå dette målet organiserte MITI «For
eninger for teknisk forskning», som brakte sammen representanter for de mest
betydelige foretakene innen de sektorene som sto for de viktigste teknologiske
utviklingstendensene. Innen disse organisasjonene sammenfattet man forskningspotensialet innen hver sektor. Men når det gjaldt den industrielle anvend
elsen av forskningsresultatene, skulle de forskjellige bedriftene igjen konkur
rere seg imellom. Slike foreninger ble dannet innenfor halvleder-forskning,
robotutvikling og bioteknologi. Omfanget av direkte offentlig støtte var sterkt
begrenset, det viktige var snafere MITIs koordinerende rolle innen forskningsplanleggingen. Nettopp dette samarbeidet mellom stat og bedrifter
har ført til merkelappen «Japan A/S». For Japan har forskjellen mellom den
internasjonale konkurransen mellom foretakene og den internasjonale rivali
sering mellom statene aldri vært særlig stor.

Konsentrasjon av støtteprogrammene innen de samme sek
torene
Avsnittene ovenfor skulle vise at alle de store OECD-landene siden midten av
1970-tallet har viet større oppmerksomhet til industripolitikken. Unntaket er
Japan, der industripolitikken allerede tidligere i etterkrigstiden fikk stor betyd
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ning. Mest åpenbar er den større oppmerksomheten i Frankrike. I USA, Eng
land og Vest-Tyskland er det vanskeligere å kombinere det industripolitiske
engasjementet med den dominerende økonomisk-politiske ideologien. Men
trass i all retorikk har man også i disse landene funnet både ressurser og anled
ning til å bla opp milliardbidrag for å støtte egen industri.
Det ville her føre altfor langt å gå igjennom de forskjellige programmene i de
talj.21 Det er et åpent spørsmål om disse støtteprogrammene faktisk har noen
virkning. Men vi behøver ikke besvare dette spørsmålet her.22 For å forklare
den økende rivaliseringen mellom de utviklede kapitalistiske industrilandene
er det tilstrekkelig at de kan ha slike effekter, slik at teknologiske framskritt
i et land kan virke som en betydelig ansporing på utviklingen i andre land.
Det faktum at de samme sentrale sektorer blir stimulert i alle land, fører i en
viss forstand til en blokkert situasjon. Men denne blokkerte situasjonen vil like
lite som en likevekt i rustningskappløpet i øst/vest-konflikten føre til at konflikt
ene som resulterer av kappløpet dempes. For det første vil en situasjon der ut
viklingen i et annet land kan føre til et teknologisk gjennombrudd, føre til en
konstant spenningsladd atmosfære, akkurat som i rustningskappløpet. På den
annen side øker de parallelle subsidieringene av de samme høyt besungne in
dustrigrener i de forskjellige landene faren for global overkapasitet.23 Denne
overkapasiteten og intensiveringen av konkurransen på verdensmarkedet
som følger av den, gir opphav til nye konfliktflater. Statlig støtte til forskning
fører da i neste omgang til subsidiering av eksporten, noe som uvegerlig fører
til handelskonflikter og tiltakende hevnlyst mellom de forskjellige statene.24

INTERNASJONALE KONFLIKTER I LYS AV DET STRUKTUR
POLITISKE KAPPLØPET
Vi skal nå se nærmere på hvordan spenningen og friksjonene mellom de store
kapitalistiske landene får sitt nedslag i internasjonale konflikter, både i konflik
ter innen Vest-Europa og konflikter mellom Vest-Europa og USA. Vår tese er
at den skjerpede konkurransen på verdensmarkedet og tendensen til at USA
(igjen) og Japan øker sitt teknologiske forsprang, tvinger de vesteuropeiske
landene til å forsøke seg på en felles industripolitikk. Selv om det i utgangs
punktet kunne se ut som om den internasjonale økonomiske krisen ville
sprenge Det Europeiske Fellesskapet (EF), er påstanden altså her at den kan
skje heller vil tvinge fram økende integrasjon og samordning.
Forholdene mellom Vest-Europa og USA (og Japan) vil derimot bli forverret
dersom Europa fortsetter å sakke akterut i det teknologiske kappløpet. I en slik
situasjon vil de europeiske landene forsøke å forsvare seg ved økende protek
sjonisme mot høyteknologisk import fra USA og Japan. Dessuten vil forskjel
lene i teknologisk utviklingsnivå føre til at de tre regionene inntar grunnleg
gende forskjellige holdninger overfor andre områder av verden, så som de
sosialistiske landene og utviklingslandene.
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Det strukturpolitiske kappløpets konsekvenser for europeisk
integrasjon
Det strukturpolitiske kappløpet mellom de store industrilandene har motsetningsfulle konsekvenser for den europeiske integrasjonen. På den ene siden
foregår kappløpet ikke bare mellom de tre store blokkene USA, Japan og VestEuropa, men også mellom de forskjellige vest-europeiske landene. Dersom ri
valiseringen mellom medlemsstatene øker, kan dette føre til en oppløsning av
EF. Men mot dette står det faktum at nettopp i de høyteknologiske sektorene
er de europeiske industriforetakene - dersom de skal klare seg i kappløpet - mer
og mer henvist til de europeiske nabolandenes markeder. Forskjellene i kon
kurranseposisjoner mellom de enkelte medlemslandenes industrier fører
imidlertid til at det blir vankelig både å formulere og å realisere en integrert
europeisk industripolitikk i praksis.
EF-kommisjonen fastslo nylig at industriutviklingen i de såkalte vekstsektorene innen alle EFs medlemsstater ligger klart under i konkurransen med Japan
og USA.25 Riktignok er ikke utgiftene til forskning og utvikling mindre innen
EF enn i Japan, men de anvendes åpenbart mindre effektivt. Det er mange
overlappinger mellom forsknings- og utviklingsaktivitet i de enkelte landene.
Dessuten er forskningen mindre anvendelsesorientert: Den japanske forsknin
gen fører for tiden til fire ganger så mange patenter som EF-landenes forsk
ning.26 Dermed svekkes den europeiske konkurranseevnen, og det fører som påpekt ovenfor - til økende statsinngrep. Disse nasjonale tiltakene har hit
til ikke vært koordinert innenfor europeiske rammer og truer med å undermi
nere det felles markedet. Dette skjer på forskjellig vis.27
(a) Enkelte medlemsland treffer særavtaler med tredjeland for å beskytte sitt
eget marked mot uønsket konkurranse. Dette kan føre til at foretak fra slike
EF-land engasjerer seg mer aktivt i andre markeder innen EF-området, eller
at de ensidig griper til proteksjonistiske forholdsregler (som for eksempel
franskmennenes forsøk på å kanalisere all import av videospillere gjennom
tollstasjonen Poitier, en tollstasjon som ikke bare hadde en vanskelig beliggen
het som økte importørenes transportkostnader, men som også var så underbemannet at det hopet seg opp titusener videospillere fordi det tok så lang tid
å skrive ut importpapirene). Slike tiltak betyr i virkeligheten oppgivelse av en
hver felles handelspolitikk. De vanskeliggjør også handelen mellom de en
kelte medlemsstatene fordi den påvirkes av de byråkratiske formalitetene om
kring handelen innad i EF.
(b) Direkte industripolitiske subsidier fører til vridning av konkurransebetingelsene og undergraver dermed forutsetningene som ligger til grunn for felles
markedet. 11978 utgjorde de forskjellige offentlige støttetiltak innen EF tilsammen 65 Mrd. ECU (den felles europeiske pengeenheten: 1 ECU ca. 7,65 kr 0.a.).
Dette utgjorde 3,75 % av EFs samlede bruttonasjonalprodukt. 1 1970 lå denne
andelen ennå bare på 3 %.28
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(c) Ved siden av direkte subsidier er et annet industripolitisk virkemiddel blitt
stadig viktigere de siste årene: statens egen innkjøpspolitikk. Statsoppdrag blir
i økende grad oppfattet som en vesentlig del av den nasjonale industripolitik
ken. De er i dag oppe i en andel på omkring 10 % av EFs bruttonasjonalpro
dukt.29 En rekke sektorer leverer imidlertid en atskillig høyere andel av sin
produksjon på statskontrakter.
Og denne andelen er nettopp spesielt høy innenfor de høyteknologiske
områdene, der staten gjerne avtar halvparten av den samlede produksjonen.
Det finnes til og med sektorer der staten er eneste kunde,'eksempelvis telenettsinstallasjoner og selvsagt rustningsprodukter. Gitt at den offentige andel
av bruttonasjonalproduktet synes å øke kronisk 30, vil denne tendensen til at
statsoppdragene får økende betydning bare fortsette. Jo mer statsleveransene
brukes til å understøtte hvert lands nasjonale industri, desto mindre kommer
de det felles europeiske markedet til nytte.
Det blir stadig tydeligere at en slik oppsplitting av de nasjonale markedene har
store ulemper for den europeiske industrien, særlig innen de høyteknologiske
sektorene.31 Nettopp på slike områder som databehandling og telekommuni
kasjon er jo de nasjonale markedene simpelthen for små til at produsentene
kan bli store nok til å klare seg i den internasjonale konkurransen.32
De europeiske produsentenes andel av verdensmarkedet for informasjonstek
nologier er således for tiden bare 10 %. Selv innenfor EF leverer europeiske
produsenter mindre enn 40 % av omsetningen. EF-kommisjonen frykter der
for at det skal utvikle seg en ond sirkel: På grunn av for liten markedsandel
er industrien ikke i stand til å benytte seg av masseproduksjonens stordriftsfor
deler; dermed blir avkastningen liten. Det fører til at de nødvendige investeringer og forskningsbestrebelser som kunne gjøre disse europeiske industrisektor
ene internasjonalt konkuransedyktige, ikke kan gjennomføres, eller i det
minste ikke kan finansieres av bedriftene selv. Alt tyder på at denne situasjo
nen vil forverres heller enn forbedres i den nærmeste framtid.33
Disse problemene var man fullt klar over allerede tidlig på 1970-tallet. I 1971
og 1976 fastsatte EF retningslinjer for regulering av statlige bestillinger fra det
private næringslivet, men disse retningslinjer er slett ikke blitt fulgt opp over
alt. Bestemte sentrale områder - som transport, vannforsyning, energi og tele
kommunikasjon - var i utgangspunktet holdt utenfor bestemmelsen om at også
bedrifter fra andre EF-land skal ha mulighet for å levere inn anbud, og når det
gjaldt bestillinger av høyteknologiske produkter tok man knapt hensyn til
denne bestemmelsen.34 Men på dette punkt skjer det nå visse forandringer.
Særlig innen telekommunikasjons-området har man tatt skritt i retning av å
etablere et reelt europeisk marked for anbud.35 Også når det gjelder
datamaskin-markedet, har EF-kommisjonen lagt fram liknende forslag.
11981 presenterte EF-kommisjonen et nytt initiativ som kan føre samarbeidet
opp på et nytt kvantitativt og kvalitativt nivå. Innen rammene av det mandatet
som ble forelagt kommisjonen av EFs råd den 30.5.1980, har EF-kommisjonen
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tatt direkte kontakt med forskjellige europeiske bedrifter. Disse bedriftene
stilte omkring 100 fagfolk til rådighet, og disse folkene inngikk i «styringsgrup
pen» og i fem tekniske arbeidsgrupper som deltok i utarbeidelsen av ESPRITprogrammet («European Strategic Research Programme in Information
Techology»).36
Riktignok hevder EF-kommisjonen at dette programmet er en logisk fortset
telse av et allerede etablert flerårig forskningsprogram omkring informasjons
nettverk, anvendelser og programvare. Men ESPRIT skiller seg likevel skarpt
fra de eksisterende programmene: omfanget er mye større og programmet er
systematisert på en måte som minner mer om ESPRITs japanske og amerik
anske forbilder enn om de tidligere mer ad hoc-pregede programmene man
har sett innen EE Når man ser hvordan ESPRIT-programmet med hurtigtogsfart er blitt sluset gjennom de forskjellige besluttende organer innen EF, kan
man lett forstå hvilken betydning det blir tillagt. Det har antakelig spilt en viss
rolle at EFs ministerråd her er blitt påvirket fra to sider: fra Kommisjonen og
- via de nasjonale regjeringene - fra de foretakene som har fått anledning til
å være med fra de forskjellige medlemslandene.37
Selv Vest-Tysklands regjering har her vært i stand til å heve seg over sin gene
relle motstand mot statsinngrep og har gitt ESPRIT sin støtte. Dette grunner
seg nok i innsikten om at hvert enkelt EF-medlemsland mangler ressurser til
å gjennomføre programmer med bredde og intensitet nok til å kunne hevde
seg i konkurransen med USA og Japan. (Amerikanske storforetak som IBM og
Xerox bruker jo eksempelvis mer penger på utvikling av kontorautomatiser
ing enn denne sektorens europeiske bedrifter til sammen.38 Liknende pro
grammer er også under arbeid innen telekommunikasjons- og bioteknologiområdene.39 Denne utviklingen tyder på at den globale rivaliseringen mel
lom USA, Japan og Vest-Europa i dagens situasjon kan tvinge fram nye integrasjonsframstøt innad i Europa, på samme måte som Øst/Vestsystemkonkurransen på 1950-tallet var en vesentlig årsak til at man i det hele
tatt satte igang med bestrebelser på europeisk integrasjon.

Økende konflikter mellom Vest-Europa og USA
Innen informatikk-området er Europa for tiden en slagmark for konkurranse
kampen mellom amerikanske og japanske produsenter. Japanske bedrifter
har i sterkere grad vendt seg mot europeiske markeder, skremt av den amerik
anske elektronikkidustriens aggressive reaksjoner. Det var særlig produsent
ene av elektroniske komponenter som reagerte på japanernes evne til å erobre
markedsandeler i USA. På det europeiske markedet har amerikanske foretak
vært med siden denne bransjens barndom. Den skjerpede konkurransen på
europeiske markeder har ført til en veritabel priskrig. Dette er gunstig for euro
peiske kjøpere, men ødeleggende for europeiske produsenter. Dersom Europa
skal klare å opprette en konkurransedyktig informatikkindustri, synes det helt
nødvendig at de europeiske produsentene får visse fortrinn mot de japanske
og amerikanske produsentene på de europeiske markedene.

76

Sett i lys av den internasjonalt omfattende intensivering av industripolitikken,
har de økende motsetningene mellom USA og Japan to årsaker. For det første
det faktum at EF ser seg nødt til å begrense importen fra USA og Japan. Dette
skjer i alle tilfelle der tilbakeliggende land skal prøve å innhente et teknologisk
forsprang. For det andre det faktum at USA bare driver industripolitikk in
direkte, nemlig gjennom sin rustningspolitikk. Dette har direkte følger både
for den amerikanske utenrikspolitikken og for landets utenriksøkonomiske
politikk, noe som igjen fører til konflikter mellom industrilandene.

Relativ proteksjonisme overfor amerikanske og japanske bedrifter
Om Vest-Europa skal bli i stand til å føre en effektiv industripolitikk, må euro
peiske foretak på en eller annen måte bli begunstiget av EFs medlemsstater.
Nettopp det amerikanske eksemplet viser at statlige oppdrag som garanterer
sikre framtidige markeder, er en av de mest virkningsfulle formene for «utvik
lingshjelp» til industrien.40 Ved framtidige statlige bestillinger må derfor ame
rikanske og japanske foretak diskrimineres sterkere enn tidligere.
De europeiske foretakene må også stimuleres på andre måter. De utviklingsbevilgninger som EF har skutt inn i telekommunikasjonsprosjektene CADDIA og
INSIS, tjener åpenbart til å gi de deltakende europeiske foretakene innen dette
området en sjanse til å utvikle nye produkter og nye tjenesteytelser som kan
gi dem et forsprang i forhold til amerikanske og japanske konkurrenter, selv
på deres eget hjemmemarked.41
Slike forsøk på å stimulere den europeiske industrien betyr vann på mølla for
proteksjonistene i den amerikanske Kongressen. Europeiske støttetiltak og
amerikanske proteksjonistiske forholdsregler kan komme til å påvirke hver
andre gjensidig i en ond sirkel, og dette kan skjerpe konfliktnivået mellom
Vest-Europa og USA, et konfliktnivå som allerede er anspent på grunn av kon
troversene om handelen med jordbruksprodukter og stål.

Rustningspolitikk som industripolitikk: Følgene av den amerikanske krigsøkonomien
Den amerikanske regjeringen benytter enhver sjanse til å fordømme de euro
peiske støttetiltakene overfor industrien og hevder selv å ha den reneste sam
vittighet i slike saker. Men det er et faktum at den amerikanske høyteknolog
iske industrien spekkes med milliardbidragfra USAs forsvarsbudsjett. Således
er den amerikanske staten, særlig representert ved Pentagon, likevel den vik
tigste avtaker av høyteknologiske produkter. Eksempelvis ble i 1979 hele 57
% av flyindustriens avsetning, 57 % av avsetningen på området «radio- og tvkommunikasjons-utstyr» og 23 % av avsetningen av «tekniske og vitenskap
elige instrumenter» levert til staten.42 Staten opptrer på disse feltene ikke bare
som oppkjøper, men også som viktigste finanseringskilde for forskning og ut
vikling. Pentagon finansierer for tiden omkring 30 % av all forskning og utvik-
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ling i USA. På området grunnforskning står staten faktisk for mer enn to tredje
deler av all finansiering. I bestemte bransjer er den statlige andelen spesielt
høy: Regjeringen finansierer for eksempel 70 % av forskning og utvikling inn
enfor flyindustrien og 48 % innenfor kommunikasjonsvesenet.43
Med det gigantiske rustningsprogrammet Reagan-administrasjonen planleg
ger for årene framover, vil hovedvekten i den industrielle utviklingen bli ytter
ligere forskjøvet i retning av rustningsindustrien. Omkring 1.500 milliarder
dollar vil i årene 1982-87 bli fordelt til rustningsformål. Dette vil medføre 18,3
% økning i avsetningen av halvledere til militært utstyr, mens avsetningen til
sivile formål bare vil øke med 11,8 %. Tilsvarende ulik utvikling forventes på
datamaskin-markedet (militær økning 16,4 %, sivil økning 11,8 %), på marke
det for «teknisk og vitenskapelig utstyr» (militær økning 9 %, sivil økning 5,6
%) og på markedet for kommunikasjons-teknologier (militær økning 11,6 %,
sivil økning 5,3 %).44
Den amerikanske rustningspolitikken lar seg knapt rettferdiggjøre lenger ut
fra rent militærstrategiske overlegninger. Det amerikanske forsvarsdepartementet har åpenbart industripolitiske baktanker. Hvor langt dette har gått vi
ser seg for eksempel i det faktum at det var Pentagon som tok initiativet til be
grensning av importen med avanserte hukommelseschips (64-K RAM chips)
fra Japan. Pentagon begrunnet dette med at japanernes markedsandel på 70
% truet den amerikanske halvleder-industrien og satte det amerikanske for
svaret i en sårbar situasjon i tilfelle krig.45
Ut fra alt dette kan vi slutte at USA bedriver industripolitikk gjennom sin militærøkonomi. En av de mest prominente kritikere av denne politikken. Robert
B. Reich, har vist at Pentagons støtte til industriutvikling minner sterkt om den
måten det japanske industridepartementet (MITI) stimulerer den japanske
industrien.
Ad denne (om)veien søker den amerikanske staten å hjelpe industrien ut av
krisen. Men en slik strategi har konsekvenser på det internasjonale plan, kon
sekvenser som virker sterkt belastende på forholdet mellom USA og VestEuropa. Tre områder der det har utviklet seg slike meningsforskjeller mellom
USA og Vest-Europa skal analyseres i det følgende.
Det første konfliktområdet gjelder fordelingen av militærutgiftene. Amerik
anske politikere har lenge forsøkt å påvirke de vesteuropeiske regjeringene til
å øke rustningsutgiftene. Dette ville automatisk øke etterspørselen etter
høyteknologiske amerikanske våpensystemer. Eksempelvis kjøper den tyske
Bundeswehr 40 % av sine elektroniske systemer og komponenter fra andre
NATO-land, og særlig fra USA.46 For europeiske foretak ville det være et alter
nativ å skaffe nok forsknings- og utviklingsressurser til å kunne levere tilsvar
ende våpensystemer. 1 dette tilfellet må de legge beslag på ressurser som opp
rinnelig var tiltenkt sivil forskning, noe som også begunstiger de amerikanske
produktenes konkurransedyktighet på verdensmarkedet. Utvikling av egne
europeiske våpensystemer har som regel vist seg svært vanskelig. Man er ikke
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i stand til å få gjennomslag overfor amerikanske produkter, selv om de europe
iske systemene viser seg teknologisk overlegne eller i det minste likeverdige
og dessuten billigere. De amerikanske våpensystemene selges ofte som pak
ker, slik at enkeltdeler ikke kan erstattes av europeiske produkter.47

Også bestrebelsene på å standardisere NATOs militære utrustning viser at den
amerikanske regjeringens propaganda om økte europeiske militærutgifter i
en meget stor grad dreier seg om å sikre avsetningen på amerikanske rustningsprodukter. Standardiseringsbestrebelsene har hittil vært mislykkede. Europa
har fortsatt å kjøpe amerikanske våpen, men kjøp av europeiske våpen til USA
har det ikke blitt noe av. Under utprøving i USA fikk den europeiske Leopardpanservognen ingen reell sjanse, og en bestilling på «Roland» antiluftskytsraketter ble trukket tilbake igjen.48
Disse eksemplene gjør det nærliggende å tro at det ikke er det militære utstyret
som sådan den amerikanske regjeringen bekymrer seg for, men snarere utrust
ning med amerikanske våpensystemer, hvis avsetning også gir et viktig bidrag
til et nytt økonomisk oppsving i USA. Med tanke på den økende øst/vestspenningen er dette helt funksjonelt fra USAs synspunkt. Ikke bare bidrar det
innad i USA til å understreke nødvendigheten av å fortsette den tradisjonelle
kald-krigs-beredskapen og nok en gang anvende rustningspolitikken som
surrogat for industripolitikk, men det tjener også til å presse nølende allianse
partnere som gjene vil gå litt langsommere fram med de forskjellige former
for såkalt modernisering av forsvarssystemene, «Nachrustung».
Det andre konfliktområdet dreier seg om øst/vest-handelen. Her er det fram
for alt forskjellige økonomiske interesser, og ikke så mye forskjellige stand
punkter i militærstrategiske spørsmål som skaper bitre kontroverser mellom
den amerikanske og de europeiske regjeringene.
Den hittil skarpeste konflikten mellom amerikanere og europeere var den
amerikanske presidentens forbud i juni 1982 mot leveranser fra amerikanske
bedrifter eller datterselskaper til den planlagte gassrørledningen fra Sibir til
Vest-Europa.49 Selv om dette forbudet ble trukket tilbake igjen i november
1982, har motsetningene mellom de allierte vart ved, noe toppkonferansen i
Williamsburg mot slutten av mai 1983 beviste.

Europeerne og amerikanerne presenterte der to forskjellige lister over produk
ter som det enten skulle være forbud mot å eksportere eller bare begrenset ad
gang til å eksportere til de sosialistiske landene. USA har en meget omfangsrik
liste, en liste som en gang på 1960-tallet provoserte Krustsjov til å bemerke at
amerikanerne burde være konsekvente og forby selv eksport av knapper, for
knapper bidro jo i siste instans til å holde buksene oppe på sovjetiske solda
ter.50 De vesteuropeiske landene og Japan holdt seg derimot til COCOM-listen
utarbeidet av «Coordinating Committee for Multilateral Export Controls», som

79

er en form for «gentlemen’s agreement» mellom disse landene. Fra amerikansk
side presser man stadig på for å utvide denne listen og dermed tilpasse den
til den amerikanske. Ideen bak dette er at selv rent sivile produkter kan øke
Sovjets militære potensiale, enten gjennom å forbedre produktiviteten, gjen
nom frisettelse av forskningspersonell som kan utføre militærorientert forsk
ning, eller gjennom forbedret konkurranseevne for land i den tredje verden,
osv.51
Vest-Europa og USAs forskjellige posisjon uttrykker deres forskjellige orienter
ing når det gjelder teknologisk utvikling. Amerikansk forskning og utvikling
har alltid vært sterkt konsentrert om rustningsprodukter, hvis anvendbarhet
for militære formål ligger klart i dagen. Den tekniske utviklingen i VestEuropa, framfor alt i Vest-Tyskland, har vært mye mindre rustningsorientert.
Dersom eksportprodukter med potensiell militær anvendelse skal utelukkes,
vil dette framfor alt ramme sektorer og produkter der amerikanske produsent
er innehar en ledende posisjon på verdensmarkedet. For å jevne ut denne kon
kurranseulempen, har den amerikanske siden interesse av at eksportbegrensningene defineres så bredt som mulig, slik at konkurranseforholdet mellom
europeiske og amerikanske bedrifter blir vridd minst mulig. Konflikten om
øst/vest-handelen dreier seg derfor i stor grad om de forskjellige vestlige lan
denes konkurranseposisjon.
Det tredje konfliktområdet har å gjøre med landenes forskjellige posisjoner i
nord/sør-konflikten. Her gjelder i det samme som i øst/vest-forbindelsene. Ge
nerelt sett viser det seg at de europeiske landene har vært mer velvillige over
for kravene til en ny internasjonal økonomisk orden enn USA. USAs og VestEuropas forskjellige posisjoner grunner seg igjen til dels i deres forskjellige stil
ling på verdensmarkedet. De amerikanske produsentenes sterke konsentra
sjon innen de aller mest avanserte teknologiene tilsvarer kravene fra luftfartsog romfartsprodusentene og fra militærvesenet generelt. Men en slik konsent
rasjon fører til at den amerikanske industrien ikke har klart å skaffe seg noen
særlig framtredende markedsposisjon i u-landene, som etterspør relativt enkle
produkter. Dersom £ra/?<#-kommisjonens anbefalinger om å støtte u-landene
gjennom en massiv overføring av økonomiske ressurser ble fulgt opp, ville
disse ressursene primært ha gått til kjøp av europeiske og japanske produkter.
Opptrappet utviklingshjelp ville derfor være en subsidiering framfor alt av eu
ropeisk og i neste omgang også av japansk eksport til den «tredje verden». Det
er derfor ikke overraskende at USA har mindre sans for slike forslag enn de
europeiske landene.
Det er nødvendig med flere og mer detaljerte studier av de sammenhengene
som her er antydet. Det gjelder framfor alt å analysere hvorvidt de nevnte interesseforskjellene virkelig spiller en rolle i konkrete beslutningsprosesser vedrørendeøst/vest- eller nord/sør-forholdene. Dernest melder spørsmålet seg
om de internasjonale interessemotsetningene vil svekkes på grunn av de finmaskede internasjonale sammenfletninger som har utviklet seg gjennom de
multinasjonale foretakenes verdensomspennende ekspansjon og på grunn av
de vidt forgrenede internasjonale samarbeidsavtalene som i dag er etablert
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mellom forskjellige land. En første og helt foreløpig undersøkelse av dette
spørsmålet52 gir grunn til å anta at samarbeidsavtalene knapt betyr annet
enn en fortsettelse av det strukturpolitiske kappløpet med andre midler.
Oversatt fra tysk av Lars Mjøset
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