
Ådne Cappelen og Anton Hellesøy:

Strukturelle endringer i norsk 
økonomi etter krigen

I denne artikkelen skal vi se på noen av de langtidsendringene 
som har foregått i norsk økonomi etter 1945 og hvilke perspek- 
tiver dette gir for årene fremover.

Første del av artikkelen tar for seg de næringsmessige for
skyvninger som har skjedd og ser på noen av de konsekvensene 
dette har fått for veksttakten i økonomien.

Andre del ser på de forskjellige konjunkturfasene vi har hatt 
og hvorledes konjunkturene har endret karakter. Dette følges 
av et avsnitt om endringene i etterspørselens sammensetning 
(konsum, investering, eksport og import).

I artikkelen vil det bli argumentert for at industrien inntar 
en sentral rolle i vekstforløpet etter krigen. I det fjerde 
hovedavsnittet vil vi se nærmere på hvordan industriens akku- 
mulasjonsbetingelser har utviklet seg.

Artikkelen avsluttes med et lengre avsnitt hvor vi forsøker å 
oppsummere noen av de viktigste endringene som har skjedd i 
norsk økonomi og hvilken betydning dette kan ha for perspek
tivene fremover.

NOEN HOVEDTREKK I UTVIKLINGEN ETTER KRIGEN

Sett under ett har den økonomiske veksten i Norge etter 1945 
vært raskere enn i noen annen tilsvarende lang periode. Fra 
1950 - da vi stort sett kan si at normale tilstander var gjen
opprettet etter krigen - og frem til 1979 vokste bruttonasjonal

144



produkt (BNP) i volum i gjennomsnitt med 4,2% pr. år, dvs. at 
BNP ble mer enn tredoblet i denne perioden.1 Til sammenlig
ning var veksten i perioden 1920-39 på gjennomsnittlig 3,2% 
pr. år og i perioden 1900-15 nede i 2,8% pr. år.

Samtidig som veksten etter krigen altså har vært relativt høy 
er det også et påfallende trekk at den har vært meget jevn 
sammenlignet med tidligere perioder. I hele perioden 1950-79 
var det bare ett år at veksten i BNP var lavere enn 2% (i 1958), 
ellers har den variert mellom 2% og 6,8% (i 1976).

Til tross for at etterkrigsperioden har vært preget av en rela
tivt jevn vekst, har vi også hatt markerte konjunkturbevegelser. 
Dette skal vi ta opp i et eget avsnitt seinere i artikkelen.
I tabellen nedenfor har vi delt opp etterkrigstperioden i under- 
perioder for å se hvordan trenden har endret seg. Oppdelingen 
er foretatt slik at den i størst mulig grad gjør veksten uav
hengig av konjunkturbevegelsene, dvs. at hver periode strekker 
seg fra en konjunkturtopp til en annen.

Tabell 1. Gjennomsnittlig årlig vekstrate i BNP (volum)

50-56 56-61 61-65 65-69 69-74 74-79 utenom oljev, 
74-79

Vekst i BNP 
Vekst i sys

4,2 3,8 4,8 4,2 4,2 4,7 2,9

selsetting 0,1 0,2 0,6 0,8 0,8 1,2 1,2
Vekst i BNP/ 
årsverk 4,1 3,6 4,2 3,4 3,4 3,5 1,7

Kilde: Nasjonalregnskapstall 1949-65 og 1962-78; Økonomisk 
Utsyn 1980

Som vi ser av første linje i tabellen, varierer den gjennom
snittlige vekstraten noe fra periode til periode. Den svakeste 
veksten hadde vi i siste halvpart av 50-årene (først og fremst 
på grunn av den kraftige lavkonjunkturen i 1958-59), den ster
keste i perioden som fulgte deretter. Selv i siste halvpart av 
70-årene - som vi har opplevd som nokså kriseartet - har vi, 
takket være oljeinntektene, hatt en vekst som ligger godt over 
gjennomsnittet for etterkrigstiden.

I andre linjen i tabellen har vi satt opp den årlige vekstraten 
i sysselsettingen, målt i antall årsverk. Som vi ser økte sys
selsettingen nokså svakt i 50-årene, vesentlig på grunn av en 
svak vekst i de arbeidsdyktige aldersklasser (som igjen skyldes 
lave fødselstall i 30-årene). Fra begynnelsen av 60-årene end
ret dette seg ganske vesentlig. I første omgang skyldtes det 
at de store etterkrigskullene begynte å komme ut i arbeidslivet
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(gjennomsnittlig fødselstall i perioden 1946-50 var f.eks. ca. 
50% høyere enn gjennomsnittet for 30-årene). Dette høye fød
selstallet holdt seg til ut i begynnelsen av 7<Hårene og vil 
gjøre seg gjeldende gjennom hele 80-årene.

I neste omgang fikk vi fra midten av 70-årene en kraftig øking 
i den kvinnelige yrkesdeltakingen (fra 1974 til -78 økte f.eks. 
den sysselsatte andelen av kvinnelig yrkesbefolkning fra ca.
50% til over 60%), samtidig som den totale yrkesbefolkning 
altså fortsatt vokser sterkt. Resultatet er at sysselsettings
veksten stiger enda mer i andre halvdel av 70-^årene.

Veksten i BNP har altså holdt seg temmelig jevnt i hele etter
krigstiden, mens veksten i antall sysselsatte har vært økende. 
Dette må bety at BNP/årsverk har vokst stadig langsommere. At 
det er slik, ser vi av den nederste linjen i tabellen. Dersom 
vi tolker BNP/årsverk som et uttrykk for arbeidsproduktiviteten 
i økonomien som helhet, er det altså tydelig at veksten i denne 
er lavere i 70-årene enn den var tidligere. Hvorfor vi har 
hatt denne utviklingen skal vi forsøke å gi et svar på séinéte 
i artikkelen.

Den sterke og jevne veksten i BNP i etterkrigstiden har langt 
fra vært noen "balansert vekst", næringsmessig sett. I figurene 
1 og 2 har vi forsøkt å illustrere de næringsmessige forskyv
ningene som har foregått i etterkrigstiden.

Figur 1 viser utviklingen i sysselsettingen i hovednæringene, 
uttrykt i andelen av den totale sysselsettingen. Som vi ser, 
har primærnæringene hatt en markert nedgang i sysselsettings
andelen, mens tertiærnæringene har hatt en tilsvarende øking.
For tertiærnæringene var det næringene utenom offentlig tjeneste 
yting som hadde en særlig sterk øking i første halvdel av peri
oden, mens den offentlige sektor økte særlig sterkt i andre halv 
del av perioden. Dette siste avspeiler først og fremst den kraf 
tige økingen i den kvinnelige yrkesdeltakingen. I perioden 1974 
78 økte kvinnelig sysselsetting med ca. 135 000. Av disse gikk 
80 000 til offentlig sektor.2

For bergverk, industri, bygg & anlegg og kraftforsyning ser vi 
at sysselsettingsandelen har holdt seg omtrent konstant gjennom 
hele perioden.

I figur 2 viser vi fordelingen av bruttonasjonalproduktet på de 
samme næringene. Som vi ser viser denne figuren til dels en 
helt annen utvikling, særlig i 70-årene. En slik ulik utvik
ling for sysselsettings- og BNP-andelen viser at gjennomsnitts
produktiviteten (bruttoprodukt/årsverk) for de enkelte næringer 
har utviklet seg forskjellig.

146



Figur 1. Sysselsetting fordelt etter næring.. Prosent

147



Tar vi utgangspunkt i 1950, ser vi at primærnæringene da hadde 
14% av BNP, mens de hadde hele 30% av sysselsettingen. Gjen
nomsnittsproduktiviteten i primærnæringene var altså under 
halvparten av gjennomsnittet for hele økonomien. Går vi fram 
til 1979, ser vi at dette har endret seg svært mye. Primær
næringene har i denne tiden fått redusert sin sysselsettings
andel ganske dramatisk, fra 30% til 8%, samtidig som andelen 
av BNP har sunket mye mindre. Resultatet av dette er at brutto
produkt/årsverk har nærmet seg gjennomsnittet, men at det fort
satt ligger under.

For sekundærnæringene under ett ser vi at de hadde en gjennom
snittsproduktivitet noe over gjennomsnittet for hele landet i 
1950, og at dette endret seg lite fram til begynnelsen av 70- 
årene. Fra 1974 begynner imidlertid oljevirksomheten å for
styrre dette bildet. Totalt øker sekundærnæringene sin andel 
av BNP i denne perioden fordi oljeutvinningen øker så voldsomt; 
fra 1974 til 1979 øker olje- og gassutvinningen sin andel av 
BNP fra praktisk talt null til 9%. Men samtidig absorberer 
denne sektoren nesten ikke arbeidskraft i det hele tatt.

Industrien får på den andre siden redusert sin andel av BNP 
ganske mye i samme periode. I 1972 var andelen 24% og denne 
var sunket til 18% i 1979. Samtidig synker sysselsettingsan
delen bare med et par prosent, slik at bruttoprodukt/årsverk i 
industrien i 1979 var falt til under gjennomsnittet for økono
mien som helhet.

Også for tertiærnæringene har det skjedd betydelige endringer.
I 1950 hadde offentlig og privat tjenesteyting en andel av BNP 
på 12% og en produktivitet klart under gjennomsnittet.3 Dette 
endrer sgg lite frem til midten av 60-årene, men da begynner 
sysselsettingsandelen å øke kraftig uten noen tilsvarende øking 
i BNP-andelen. Resultatet er at denne sektoren i dag har en 
gjennomsnittsproduktivitet som er like lav som i primærnæring
ene. For tertiærnæringene for øvrig ser vi at disse i 1950 
hadde en produktivitet som var nesten dobbelt så høy som gjen
nomsnittet, men at denne er redusert betydelig fram til 1979; 
i første halvdel av perioden skjedde dette fordi disse næringene 
absorberte særlig mye arbeidskraft, mens det i siste halvpart 
først og fremst er veksten i bruttoprodukt som har stagnert.

For å oppsummere:noe av det som er sagt: I perioden 1950 til 
1979 har vi fått en stor grad av utjevning i produktiviteten 
mellom næringene, vi har hatt en relativt sterk vekst i produk
sjonen, samtidig som produktivitetsveksten har vært synkende. 
Fram til begynnelsen av 70-årene vokste industrien omtrent i 
takt med økonomien som helhet, både med hensyn til produksjon
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og sysselsetting, samtidig som mye arbeidskraft ble overført 
fra primær- til tertiærnæringene. I 70-årene har industrien 
stagnert og gått tilbake, mens sysselsettingsveksten totalt har 
økt. Omtrent hele denne veksten er gått til tertiærnæringene, 
særlig offentlig tjenesteyting.

Spørsmålet nå er om vi på grunnlag av et slikt grovt bilde kan 
si noe om hva som har vært drivkraften i denne utviklingen, 
særlig i det at produktiviteten har vært fallende.

Betrakter vi norsk etterkrigsøkonomi, vil vi se at det hele 
tiden har eksistert næringer med betydelig overskuddsarbeids
kraft i den forstand at selv en stor reduksjon i sysselsettin
gen bare i meget liten grad vil gå ut over produksjonen i disse 
næringene. Mest typisk har dette vært tilfelle i jordbruket og 
i fiskerinæringen hvor en stor del av arbeidskraften er sjøl- 
sysselsatte. I perioden 1950-79 har vi hatt en nedgang i sys
selsettingen i disse næringene på over 200 000 årsverk, samtidig 
som bruttoproduktet har økt. Grunnen til at bruttoproduktet 
ikke har gått ned, er selvsagt at nedgangen i sysselsetting er 
kompensert av økt mekanisering både i jordbruk og fiske. Poen
get her er at dette er muligheter som stort sett har vært til 
stede produksjonsteknisk sett, men som bare lar seg realisere 
ved redusert sysselsetting. Og redusert sysselsetting i pri
mærnæringene forutsetter en tilstrekkelig etterspørsel etter 
arbeidskraften fra andre næringer. Som vi ser av figur 1, så 
har denne etterspørselen for det meste kommet fra tertiærnærin
gene; og så lenge disse har en produktivitet over gjennomsnit
tet for økonomien, så vil en slik overføring av arbeidskraft 
selvsagt øke produktiviteten i økonomien som helhet. Fram til 
ca. 1970 var da også dette en viktig faktor bak produksjons
veksten. Fra begynnelsen av 70-årene begynner imidlertid vek
sten i tertiærnæringenes BNP-andel å stagnere, mens sysselset
tingsandelen fortsetter å vokse. Særlig gjelder dette offent
lig tjenesteyting som har økt sin sysselsettingsandel kraftig 
i 70-årene. Sammmenlignet med tidligere, da primærnæringene 
reduserte sin sysselsettingsandel samtidig som den i stor grad 
opprettholdt sin BNP-andel, så har det omvendte forholdet gjort 
seg gjeldende for tertiærnæringene i 70-årene (økende syssel
settingsandel, stort sett samme BNP-andel). At nettopp offent
lig tjenesteyting har vokst så sterkt, henger åpenbart sammen 
med at markedskreftene bare i liten grad bestemmer sysselset
tingen i denne sektoren. Poenget er at fra et akkumulasjons- 
synspunkt er det mange ting som tyder på at deler av tertiær
næringene i dag har overtatt som et område med overskuddsar- 
beidskraft.

Ser vi tilbake på etterkrigstiden, ser det altså ut til at i
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perioder med sterk vekst vil overskuddsarbeidskraften avta, 
mens den gjerne vil øke igjen i stagnasjonsperioder. Det er 
på en slik bakgrunn at noen økonomer velger å betrakte veksten 
som etterspørselsbegrenset og i sammenheng med dette trekker 
fram industrisektoren som drivkraften i omfordelingen mellom 
næringene.4 Tankegangen bak et slikt syn er omtrent følgende: 
Et typisk trekk ved industrien som helhet er at den nyter godt 
av markerte stordriftsfordeler,5 noe som gir seg uttrykk i at 
produktiviteten er stigende med stigende produksjon og syssel
setting. Dette innebærer at en viss vekst i industrien vil 
absorbere arbeidskraft fra den øvrige økonomien og dermed øke 
produktiviteten både i industrien og i de sektorene utenfor 
industrien som gir fra seg sin overskuddsarbeidskraft. Jo 
større veksten i industrien er, desto større vil derfor veksten 
i økonomien som helhet være; og jo større veksten i industri
sysselsettingen er i forhold til veksten i sysselsettingen 
utenfor industrien, desto større vil produktivitetsveksten 
være i økonomien som helhet.

I tabell 2 nedenfor har vi i de to første linjene satt opp 
vekstratene for produksjon og sysselsetting i industrien for 
de samme periodene som i tabell 1. På samme måte som foran har 
vi så funnet veksten i produktiviteten (3. linje). Nederst har 
vi satt opp veksten i sysselsetting utenfor industrien.

Tabell 2. Gjennomsnittlig årlig vekstrate i industrien 
(volum)

50-56 56-61 61-65 65-69 69-74 74-79
Vekst i brutto- 
prod. 4,6 4,0 6,0 4,7 4,6 -0,7
Vekst i syssels. 0,7 0,2 1,4 0,5 1,2 -0,9
Vekst i brutto-
prod./årsverk 3,9 3,8 4,6 4,2 3,4 0,2
Vekst i syssels.
utenfor indust- -0,1 0,2 0,4 0,9 0,7 1,8
rien
Kilde: Som tabell 1

Av tabell 2 ser vi at det helt åpenbart er en nær sammenheng 
mellom veksten i produksjonen og veksten i produktiviteten i 
industrien. Dette er en sammenheng som gjerne omtales som 
"Verdoorns lov”, og det har vært vanlig å tolke denne som et 
uttrykk for at vi har dynamiske stordriftsfordeler i industrien 
Cvekst avler vekst1).

Sammenligner vi tabell 2 med tabell 1 foran, vil vi dessuten 
se at:
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- det er en nær sammenheng mellom veksten i bruttonasjonal
produktet og veksten i industriproduksjonen,

- veksten i produktiviteten i økonomien som helhet er positivt 
forbundet med veksten i industriproduksjonen og negativt for
bundet med veksten i sysselsettingen utenfor industrien.6

Den første av disse sammenhengene synes å tyde på at industrien 
har en betydning for veksten i økonomien som går ut over den 
forholdsmessige andel den har i BNP. I hele etterkrigsperioden 
har industrien bidratt med i overkant av 20% av BNP, men av 
sammenhengen ovenfor ser det ut til at f.eks. en prosents øk
ning i industriproduksjonen vil øke BNP med over 0,4%, dvs. 
dobbelt så mye som industriens andel skulle tilsi. Også, denne 
sammenhengen (som gjerne omtales som TKaldors lov1) kan tolkes 
som uttrykk for at det eksisterer dynamiske stordriftsfordeler 
i industrien sett under ett.

Den andre sammenhengen peker hen på det vi sa foran om at vi i 
hele etterkrigstiden har hatt næringer utenfor industrien med 
betydelig overskuddsarbeidskraft.

De to sammenhengene gjelder som vi ser for perioden 1950-74.
I perioden 1974-79 sank industriproduksjonen med 0,7% pr. år i 
gjennomsnitt. I samme periode hadde vi en vekst i BNP på 4,7% 
pr. år, dvs. en vekstrate godt over gjennomsnittet for etter
krigstiden og langt over det vi skulle vente ut fra veksten i 
industrien (gitt at de sammenhengene som er nevnt ovenfor er 
lineære og stabile). Dette henger sammen med den voldsomme 
veksten i oljevirksomheten,. Sektoren olje- og gassutvinning 
sto i denne perioden for 1,8 prosentpoeng av den årlige veksten 
i BNP, det vil si at nesten 40% av veksten i BNP skyldtes tilje- 
og gassutvinning i Nordsjøen aleine. I figur 2 foran så vi at 
utenom oljevirksomheten er det særlig offentlig sektor som vok
ser særlig sterkt i denne perioden. I forhold til perioden 
fram til 1974, da det var veksten i industrien som bestemte 
takten i veksten i BNP, synes det som om dette mønsteret er 
brutt i siste del av 70-årene: Industrien har stagnert og gått 
tilbake både med hensyn til produksjon og sysselsetting; olje
sektoren har vokst kraftig uten å absorbere arbeidskraft i sær
lig grad (figur 1 og 2); oljeinntektene har gjort det mulig å 
sysselsette både de som blir arbeidsledige og den økte arbeids- 
krafttilgangen i den sterkt økende offentlige sektor. Resul
tatet er blitt en svakere produktivitetsvekst i økonomien som 
helhet.

KONJUNKTURUTVIKLINGEN I ETTERKRIGSTIDA

I avsnittet foran har vi tatt for oss noen av hovedtrekkene i 
utviklingen etter krigen. I dette avsnittet og de to neste
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skal vi gå litt nærmere inn på visse sider ved utviklingen som 
har særlig interesse.

Fram til begynnelsen av 70-årene var de fleste økonomer og po
litikere opptatt av å peke på den stabilitet som preget kon
junkturbevegelsene i internasjonal økonomi. Selv så seint som 
i 1977 forsøkte framtredende økonomer å bortforklare etterkrigs
tidens største konjunkturnedgang i 1974/75 som et sammenfall av 
mange uheldige omstendigheter som neppe vil gjenta seg.7 Kon- 
junkturtilbakeslagene ble ansett for å være kortvarige fenome
ner. Dette skyldes de stabiliserende elementer i de vestlige 
økonomiene9 -slik som det høye og økende offentlige forbruket, 
skattepolitikken, sosiale tiltak som sikret grupper uten arbeid 
en viss kjøpekraft, fagbevegelsens styrke som hindret at arbeids
løsheten i lavkonjunkturperioder førte til stor nedgang i real
lønningene, og ikke minst en aktiv motkonjunkturpolitikk. På 
bakgrunn av den langsiktige stagnasjonsperioden de vestlige 
økonomier har bak seg siden 1974, er imidlertid disse stabili
serende elementene blitt økonomenes fremste angrepsmål. Det 
som tidligere var stabiliserende elementer, oppfattes nå som 
en hemsko for en ny oppgangsperiode. Nyliberalistiske strøm- 
ninger med krav om mer marked gjør seg sterkere gjeldende.

Ettersom norsk økonomi er en integrert del av den internasjonale 
økonomi, har konjunkturbevegelsene også vært merkbare i Norge, 
om enn i mindre grad enn i mange andre land. Som en liten åpen 
økonomi med en relativt ensidig råvareorientert industri i til
legg til en stor handelsflåte, er den norske økonomien følsom 
overfor verdensmarkedskonjunkturene. Konjunkturbevegelsene i 
Norge er altså nøye knyttet til hva som skjer i andre land.

I de ti første årene etter 2. verdenskrig var konjunkturmøn- 
steret forskjellig i Vest-Europa og USA. Konjunkturnedgangen 
i USA i 1948/49 kunne knapt spores i Vest-Europa, antakelig på 
grunn av gjenreisningspolitikken etter krigen. Derimot opp
levde Vest-Europa en nedgang i 1951/52 som USA ikke merket, 
mens USA fikk en nedgang i 1953/54 delvis som følge av at Korea- 
krigen sluttet.

Det første store samtidige tilbakeslaget i internasjonal øko
nomi etter krigen kom i 1958/59, og dette tilbakeslaget rammet 
også Norge med stor styrke.8 Utover i 60-årene var konjunktur
bevegelsene mer moderate enn nedgangen i 1958/59, og spesielt 
sammenlignet med nedgangen i siste halvpart av 70-årene. De 
tilbakeslagene i veksten som kom i 1962 i Vest-Europa (noe før 
i USA) og 1967 var egentlig bare en noe svakere vekst i forhold 
til en ellers veldig sterk økonomisk vekst. I USA kunne ned
gangen i 1967 knapt merkes, noe som blant annet hang sammen med
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opptrappingen av Vietnam-krigen. Derimot ble USA rammet ster
kere av nedgangen i 1971 enn Vest-Europa hvor nedgangen også 
kom noe seinere. Krisa i 1974/75 var parallell både i USA og 
Vest-Europa. Konjunkturbølgene i Norge falt stort sett sammen 
med bølgene i Vest-Europa, men med en tendens til å slepe litt 
etter i tid.

For 20-årsperioden 1955-1975 ser vi tendenser til synkrone (dvs. 
samtidige) konjunkturbevegelser i USA, Vest-Europa og Norge. Et 
nærmere studium av en del store vest-europeiske land styrker 
denne konklusjonen selv om det finnes visse nasjonale særegen
heter både hva angår tidspunkt mer presist, men særlig styrken 
av konjunkturbølgene.5 Krisa i 1974/75 var altså spesiell, ikke 
fordi den skjedde samtidig i mange land - det hadde nemlig 
skjedd flere ganger før - men fordi den var så dyp og fordi den 
ikke ble etterfulgt av noen betydelig konjunkturoppgang.

Konjunktursvingningene i Norge har vært mer moderate enn i Vest- 
Europa for øvrig, og de har gjennomgående kommet noe seinere 
enn i andre land. Dette skyldes dels strukturelle forhold og 
dels den økonomiske politikken. I hovedsak skyldes konjunktur
bevegelsene i Norge impulser som kommer fra eksporten. Den 
norske vareeksporten består i stor grad av råvarer og halv
fabrikata som er gjenstand for store lagerbevegelser. Nedgan
gen i denne eksporten kommer på et ganske tidlig stadium av 
konjunkturnedgangen internasjonalt. På grunn av produksjons
tekniske forhold (kapitalintensiv produksjon medfører at store 
faste kostnader påløper selv om produksjonen trappes ned) tar 
det tid før eksportnedgangen slår ut i eksportvareproduksjonen.
I stedet øker bedriftene sine lagre. Dessuten består en viktig 
del av motkonjunkturpolitikken i å gi finansiell støtte til 
eksportbedriftene slik at produksjon og sysselsetting opprett
holdes til tross for sviktende salg. I den grad produksjonen 
reduseres blir virkningen på sysselsettingen beskjeden fordi 
eksportindustrien er kapitalintensiv. Liknende forhold gjelder 
for skipsfartstjenestene hvor konjunkturell nedgang i verdens
handelen og særlig oljetransportbehovet, reduserer inntektene 
i næringene. Fordi næringen er svært kapitalintensiv, skal det 
mye til at fraktratene faller så lavt at det ikke er nok til å 
dekke hvertfall en del av de faste kapitalkostnadene. Derfor 
blir også nedgangen i sysselsettingen i denne næringen moderat. 
Etterspørselen etter forbruksvarer holdes derved oppe og kon
junkturnedgangen merkes således i liten grad i forbruksvaresek- 
torene. Arbeidsløshetsstønadene virker i samme retning. Alt 
i alt får derfor en konjunkturnedgang bare små virkninger på 
sysselsettingen og lønningene.

Når salgsinntektene i eksportnæringen synker, mens lønningene
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holdes oppe, skjer det en kraftig nedgang i profitten i de kon
junktur f øl somme næringene. Dette, sammen med en lavere kapasi
tetsutnytting for eksisterende fast kapital, fører til lavere 
investeringer og dette forplanter seg videre til investerings- 
varesektorene, kanskje spesielt maskinprodusentene. Selv om 
anleggsinvesteringene også synker vil aktiviteten i bygge- og 
anleggssektoren være avhengig av de offentlige anleggsinves
teringer samt boligbyggingen. Tradisjonelt har motkonjunktur
politikken tatt sikte på å stimulere aktiviteten i bygge- og 
anleggssektoren slik at den private investeringsnedgangen har 
blitt motvirket. Et spesielt kjennetegn ved industristrukturen 
i Norge er at investeringsvareproduksjonen er relativt beskje
den. Maskininvesteringene og investeringer i transportmidler 
vil derfor i stor grad føre til økt import. Svingningene i 
slike investeringer får altså store konsekvenser for importen, 
men forholdsvis små konsekvenser for norsk industri totalt.
Dette reduserer konjunktursvingningene i Norge.

En åpen økonomi som den norske gir altså muligheter for å pro
dusere andre ting enn det som etterspørres innenlands. For 
Norge har en effekt av dette vært at vi ikke har så stor pro
duksjon av konjunkturfølsomme investeringsvarer, men i stedet 
konjunkturfølsomme råvarer, halvfabrikata og tjenester (skips
farten) hvor kapitalintensiteten er relativt høyere enn i annen 
industri. Virkningen på resten av økonomien av denne konjunk- 
turømfintligheten er imidlertid moderat som vist ovenfor. Be
hovet for omfattende motkonjunkturpolitikk har derfor vært be
grenset bortsett fra deler av 70-årene, og politikken har i 
stor grad vært ført ved hjelp av kredittpolitiske virkemidler 
(lagerstøtte, statsbanksystemet i forbindelse med boligbygging 
og kommunal infrastruktur) og ikke finanspolitisk etterspørsels- 
regulering. En annen konsekvens av denne industristrukturen 
er at underskudd på betalingsbalansen først og fremst oppstår 
når kapitalakkumulasjonen er som raskest, idet importen da blir 
stor på grunn av stort importinnhold i investeringene.

ENDRINGER I ETTERSPØRSELENS SAMMENSETNING

Et hovedtrekk ved utviklingen etter 2. verdenskrig er den sterke 
veksten i den offentlige sektors bruk av varer og tjenester. 
Denne veksten er mest markert på 60- og 70-tallet, mens den 
bare er moderat på 50-tallet. Således er det offentlige for
brukets andel av BNP omtrent fordoblet fra 1950 til i dag.
Denne økningen har skjedd på bekostning av det private forbruket 
hvis andel av BNP har sunket med over 10% etter krigen. For
skyvningen mellom privat og offentlig forbruk skyldes den øken
de reelle samfunnsmessiggjøring av reproduksjonssfæren fra fa
milie til institusjoner. Dette er særlig merkbart i helsesek
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toren som har ekspandert kraftig siden midten av 60-tallet. Ut
bygging av trygdesystemet er et annet eksempel. For det andre 
henger veksten sammen med økende utdanningskrav til arbeids
kraften, og særlig fra begynnelsen av 60-tallet skjer det en 
sterk utbygging av både grunnskole (9-årig skole) og universi
tetet (bl.a. ble omsetningsavgiften økt med to prosentpoeng i 
1967 nærmest for å finansiere dette).

Investeringsandelen har vært noenlunde konstant, men med store 
konjunkturelle svingninger. Sammenligner vi sammensetningen 
av etterspørselen etter krigen med situasjonen før krigen, ser 
vi at investeringsandelen har økt betraktelig på bekostning av 
det private forbruket, samtidig som overskuddet på betalings
balansen fra 30-årene er forsvunnet og det er i stedet blitt 
underskudd. Videre ser vi at det militære forbruket når et 
rekordhøyt historisk nivå. Aldri har det vært anvendt så store 
deler av BNP til militære formål som etter krigen hvis vi sam
menligner med årene etter 1865.10

Tabell 3. Nasjonalprodukt etter anvendelse (fordeling i pro
sent av BNP)

1937 1949 1953 1957 1962 1962 1966 1970 1974 1978
Privat konsum 65,4 60,9 57,2 52,4 54,3 59,0 55,6 53,9 51,0 51,2
Off. konsum 6,9 9,1 11,2 10,5 12,0 14,0 15,5 16,9 18,3 20,5
militært 0,9 2,2 4,3 3,1 3,1 3,4 3,7 3,5 3,0 3,0

Bruttoinvester
inger 25,1 37,9 35,3 36,1 36,1 29,5 30,5 30,5 33,6 29,1
Eksport 31,5 31,3 36,0 41,8 35,6 38,5 40,8 41,8 46,3 41,3
-Import 29,1 39,2 39,7 40,8 38,0 41,0 42,3 43,1 49,2 42,1
BNP 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1Q0,Q 100,0
Nettonasjonal- 
produkt 87,5 81,5 81,0 80,0 79,2 86,7 86,6 86,2 85,6 83,2

Kilde: Nasjonalregnskap 1962-78, 1949-65, 1865-1960.
Tabell 4. Nasjonalprodukt etter anvendelse^ vekstrater i % 

pr. år

1946/49 1949/53 1953/57 1957/62 1962/66 1966/70 1970/74 1974/78

Privat konsum 5,3 2,6 2,9 4,1 3,3 3,8 3,6 3,5
Offentlig konsum -1,7 9,9 1,7 4,7 6,4 6,2 5,0 5,9
militært -0,7 21,7 -3,1 1,8 5,5 4,4 -0,8 2,7

Bruttoinvester
inger 12,1 1,7 5,2 3,7 6,5 5,8 7,4 -0,4
Eksport 19,7 8,8 7,6 6,7 6,9 5,4 6,1 6,7
Import 13,4 3,6 7,7 6,0 7,5 7,3 6,1 1,9
BNP 7,7 4,5 3,9 3,9 4,5 3,8 4,8 4,4

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

Figur 3. Innførsels- og utførselsverdi etter varegruppe.
1880 - 1975. Prosent

Matvarer
Food

Kapitalvarer 
Capital goods

Råvarer vesentlig fra landbruket 
Raw materials mainly agricultural

Malmer Brenselsstoffer
MetalUftrrous ores r/yyyyi Fuels

Uedle metaller
Base me tak

Konsumvarer 
Consumer goods

Andre bearbeidde varer 
Other manufactures

Per cent

Kilde: Historisk statistikk 1978^ s. 260

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

Tabell 5. Bruttoprodukt etter industrisektor^ fordeling i 
prosent

1949 1953 1957 1962 1962 1966 1970 1974 1978

Nærings-* og nytel
se smi dde1indus t ri 20,2 17,2 15,0 15,9 19,0 19,0 16,4 15,6 16,4
Tekstilindus tri 14,2 14,5 11,0 9,8 11,7 9,7 8,0 ‘5,6 5,1
Trevarer og møbler 7,9 7,9 7,2 6,9 3,2 8,4 9,6 11,0 11,4
Treforedling 10,5 10,0 9,3 7,0 4,9 5,4 5,8 5,5 5,0
Grafisk 5,1 4,4 5,0 5,6 8,9 8,9 7,6 6,6 7,0
Kjemisk og min.dndio 12,1 11,7 14,5 15,0 13,5 14,1 15,9 16,6 16,2
Metaller 5,5 8,3 10,2 9,2 6,1 7,4 8,1 10,2 9,2
Verkstedprod. 18,9 19,4 20,5 23,6 20,5 20,4 22,0 22,0 23,1
Skip m.v. 5,9 6,6 7,4 7,0 7,1 6,8 6,7 6,9 6,6

Kilde: Nasjonalregnskap 1949-65 og 1962-78

Tabell 6. Privat konsum etter type (fordeling i prosent)

1949 1953 1957
---- r
1962 !

i 1962 1966 1970 1974 1978*

Varige konsum
varer 11,8 12,6 12,9

i
15,2 j 9,2 10,1 10,7 12,1 11,9

Andre varer 64,4 65,1 62,9 59,4 ! 60,9 60,1 60,1 57,7 56,7
Boligtjenester 5,6 5,7 7,5 7,9 i 11,6 10,5 10,2 10,6 10,7
todre tjenester 18,2 16,6 16,7 17,5 i 18,3 19,2 19,0 19,5 20,7
Kilde: Som ovenfor
* Tallene for 1978 er foreløpige og overvurderer tjenestekon- 

sumets andel.

Endringene i sammensetningen av det private forbruket har vært 
betydelig etter krigen (jfr. tabell 6). I de første to årene 
etter krigen var boligmangelen utbredt og utover i 50-årene 
vokste boligkonsumet sterkere enn annet konsum. Samtidig eks
panderte bygge- og anleggssektoren sterkt, og antall boliger 
tatt i bruk pr. år nådde en foreløpig topp midt i 50-årene.12 
Videre er det viktig å legge merke til den sterke veksten i kjøp 
av varige forbruksvarer som møbler, TV, biler o.l. Introduk
sjonen av TV og opphevelse av spesiell løyve for å få kjøpt 
bil skapte en saaregen konsumboom i begynnelsen av 60-årene.

157



Tjenestekonsumet har økt mer moderat som andel av samlet kon
sum, mens konsum av andre varer har sunket betraktelig. For 
næringsstrukturen har dette ført til at produsenter av varige 
forbruksvarer (møbel- og verkstedsindustrien) har fått økt 
etterspørsel, mens øvrige vareprodusenter herunder primærnær
ingene har opplevd en svakere etterspørselsvekst. Videre ser 
vi også at det økende tjenestekonsumet har bidratt til den gene
relle endringen av nærings- og sysselsettingsstrukturen i ret
ning av økt vekt på tjenesteytende produksjon. Det er også 
grunn til å merke seg at mens etterspørselen etter varige for
bruksvarer i stor grad retter seg mot utlandet, så er tjeneste- 
konsumet hovedsakelig dekket ved innenlandsk produksjon (turist
reiser i utlandet er det viktigste unntaket). Ettersom etter
spørselen etter varige forbruksvarer varierer mye mer fra år til 
år, er dette et forhold som reduserer produksjonssvingninger i 
Norge.

Hvordan kan vi forklare at privat konsum som andel av BNP har 
sunket så kraftig i etterkrigsperioden (jfr. tabell 3), mens 
lønnsandelen av faktorinntekten samtidig har økt? Forklaringen 
ligger på to plan. For det første har faktorinntektene som an
del av BNP sunket kraftig fordi netto indirekte skatter (in
direkte skatter minus subsidier) har økt sterkt. I 1950 ut
gjorde de indirekte skattene bare 5% av BNP, i 1960 knapt 10%, 
i 1970 vel 13% og i 1980 om lag 20%. Bak denne skatteøkningen 
ligger selvsagt en viktig grunn til inflasjonen i etterkrigs
tida. I tillegg kommer at avskrivningene på den faste kapi
talen (kapitalslitet) har økt sin andel av BNP med om lag 5%, 
noe som reflekterer den økende kapitalinnsatsen som skal til 
for å produsere et gitt bruttonasjonalprodukt.

For det andre har de direkte skattene som andel av lønnskost
nadene økt kraftig. Dels har arbeidsgiveravgiftene til pen
sjonsordningen o.l. økt kraftig, særlig fra midten av 60-tallet 
etter innføring av folketrygden. Dette sammen med økte medlems
premier førte til en rask akkumulasjon av folketrygdfondet fram 
til slutten på 70-tallet hvor fondsopplegget har stoppet opp 
(i faste priser). Dette fondet som representerer en form for 
tvungen sparing for lønnstakerne, har i vesentlig grad gått med 
til å finansiere ulik infrastrukturinvestering i offentlig regi. 
Videre har også stats- og kommuneskattene økt kraftig som andel 
av utbetalt lønn. For å illustrere dette kan vi nevne at mens 
en industriarbeider med hjemmeværende kone og to barn hadde en 
marginalskatt på om lag 30% i 1960, er skatten i dag nesten 50%. 
Selv om de offentlige overføringene har økt sterkt, har disse 
ikke vært tilstrekkelige til å kompensere for skatteøkningen.

Denne kraftige økningen i beskatningen har altså ført til at
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stat og kommuner i dag tar inn halvparten av BNP i form av skat
ter (brutto). En stor del av disse skattene (nesten halvparten) 
går tilbake til private som subsidier eller stønader, mens res
ten går med til å finansiere offentlig forbruk og investeringer. 
Videre har den offentlige sektor gjennomgående økt sine ford
ringer på den private sektor (med unntak av de par siste årene) 
og dermed muliggjort finansiering av private investeringer.
Denne kanaliseringen av offentlige kreditter har skjedd via 
statsbanksystemet13 og har særlig hatt betydning for boligin
vesteringen (Husbanken), investeringene i jordbruk og fiske og 
kraftutbygging.

Tabell 7. Bruttoinvesteringer etter næring (fordeling i pro
sent)

1949 1953 1957 1962 1962 1966 1970 1974 1978
Primærnæring 9,3 9,5 9,3 8,1 7,9 7,4 6,6 5,8 7,1
01 j e vi rks omhe t 0 0 0 0 0 0,5 1,5 14,2 9,5
Indus tri 16,9 16,6 15,2 17,4 17,1 17,2 15,3 14,4 9,6
Elforsyning 5,8 6,8 7,1 7,9 9,8 8,3 7,4 5,6 9,7
Boliger 16,8 17,6 14,6 13,6 15,0 15,2 18,6 17,1 17,9
Sjøfart 24,9 20,8 23,8 19,9 20,5 18,7 13,5 8,3 5,4
Andre næringer 17,2 17,9 18,5 20,0 17,6 18,7 20,2 19,5 25,8
Off. konsum 9,1 10,8 11,5 13,1 12,1 14,0 16,9 15,1 15,0

Kilde: Som tabell 5.
I tabell 7 viser vi fordelingen av bruttoinvesteringene etter 
næring. Som vi ser, har offentlige investeringer økt sin andel 
av de samlede investeringer.14 Ettersom vi i tabell 3 så at 
investeringsandelen har vært om lag konstant i etterkrigstida, 
betyr dette at en stadig større del av den samlede etterspør
selen skyldes offentlige investeringer. Samlet offentlig etter
spørsel har således økt sin andel av BNP med om lag 10% fra 1950 
og fram til i dag hvor andelen er 25%. I tillegg til invester
inger i offentlig forvaltning har investeringene i offentlige 
bedrifter betydd omtrent like mye regnet i andel av BNP slik at 
det offentlige i dag står for om lag en tredjedel av samlet 
etterspørsel.15 Selv om offentlige investeringer kan betraktes 
som uproduktive er de i stor grad reproduktive, dvs. de bidrar 
til utbygging av infrastruktur, undervisnings- og forskningsfor
mål som i neste hånd påvirker den private akkumulasjonsevnen. 
Effekten av de offentlige investeringer med hensyn på akkumula
sjonen er imidlertid uviss, og det er da også symptomatisk at 
når det blir snakk om å øke de private investeringene, er det 
først og fremst de offentlige investeringene som må vike plas
sen på de offentlige budsjettene.

Ser vi på den næringsvise sammensetningen av investeringene 
(tabell 7), er det viktig å legge merke til hvordan sjøfarts
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næringene har gått sterkt tilbake helt siden 60-årene og dels 
blitt erstattet av oljevirksomheten. Boliginvesteringene er 
store i begynnelsen på 50-tallet, men faller så fram til slut
ten av 60-tallet og når en ny topp rundt 1970. Investeringene 
i kraftutbygging er økende som andel av BNP på 50-tallet som 
en følge av DNAs industripolitikk, men faller så andelsmessig 
helt fram til midten av 70-tallet da oljekrisen gjør vannkraft- 
utbygging til et svært lønnsomt foretagende.

Primærnæringenes andel av investeringene har falt gjennom det 
meste av etterkrigstiden, til tross for at det i disse nærin
gene har foregått en kraftig mekanisering av produksjonen. 
Imidlertid skjer det en endring fra midten av 70-tallet på bak
grunn av Stortingets vedtak om inntektsøkning i jordbruket. 
Virkningene av dette vedtaket viser igjen i tabell 8, som viser 
driftsresultat (eierinntekt) etter næring og hvor primærnærin
genes økte andel kommer klart fram. Det er for øvrig verdt å 
legge merke til at i alle de sektorene av økonomien hvor grunn
renter (og til dels monopolrenter) er dominerende inntektskilde 
(jordbruk, kraft- og vannforsyning og oljevirksomhet), har det 
vært en sterk økning i inntektene. Mens disse næringene bare 
hadde 1/4 av eierinntekten for fem år siden, har de nå nesten 
2/3. Dette forholdet er ikke uten betydning for de industrielle 
sektorers krise (jfr. utviklingen for industri, bygg- og anlegg 
samt sjøfart), og det sier noe om hvor negativ utviklingen i 
industriens bytteforhold har vært overfor andre sektorer. In
dustriens investeringer har sunket som andel av de samlede in- 
vesteringer fra midten av 60-årene og utover. Vi skal i neste 
avsnitt komme nærmere inn på industriens utvikling.

Tabell 8. Eierinntekt (driftsresultat) etter næring (fordeling 
i X)

1949 1953 1957 1962 1962 1966 1970 1974 1978

Jordbruk, skog
bruk, fiske 25,6 24,9 22,6 21,0 21,7 22,8 20,2 21,2 29,5
Bergverk og in
dustri 31,8 29,8 25,6 25,4 13,3 15,5 21,7 30,3 14,8
Bygge- og anleggs
virksomhet “ 6,1 5,6 4,4 5,7 5,7 8,2 7,4 7,1 3,9
Kraft- og vann
forsyning 2,4 1,9 2,3 4,0 4,9 4,6 4,7 6,0 8,0
Varehandel 17,6 16,9 14,8 17,2 25,1 19,8 11,5 9,2 3,8
Sjøtransport 0,0 6,0 14,3 3,5 5,1 5,2 11,4 7,6 -12,2
Annen samferdsel 1,6 1,5 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 -1,8 -3,3
Annen tjeneste
yting 14,9 13,4 16,0 21,1 24,2 23,9 23,1 22,3 29,9
01j evirksomhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,9 25,6

Kilde: Som tabell 5.
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Som kjent har en viss del av kapitalakkumulasjonen i Norge vært 
finansiert ved lån eller aksjekapital fra utlandet. Utenlands- 
finansieringen var ganske beskjeden på 40- og 50-tallet, men 
tiltok på 60-tallet; og en særlig drastisk økning fikk vi da 
oljeinvesteringene for alvor tok til i 1973/74. Da 2. verdens
krig var slutt hadde Norge netto fordringer på utlandet på sam
me måte som etter 1. verdenskrig. Den lave eksportkapasitet og 
store behov for maskiner etc. som fantes rett etter krigen, 
førte imidlertid til at valutareservene først ble brukt opp, og 
til tross for Marshal1-hjelp etter hvert også til låneopptak i 
utlandet (særlig i USA). Midt på 60-tallet var likevel ikke 
gjelden større enn verdien av ett års nettoinvesteringer, mens 
den i dag tilsvarer tre års nettoinvesteringer, noe som i høy 
grad henger sammen med krisen i sjøfarten samt oljevirksomheten. 
Imidlertid er det grunn til å påpeke at den tiltakende uten- 
landsfinansiering av investeringene skjedde før midten av 70- 
tallet. Dette er et uttrykk for at norsk økonomi i stadig 
mindre grad var i stand til å finansiere investeringsnivået ved 
innenlands sparing.

INDUSTRIUTVIKLINGEN

Vi har hevdet at den drivende faktor i veksten i Norge etter 
krigen har vært veksten i industrien - i alle fall for perioden 
fram til begynnelsen av 70-årene. I dette avsnittet skal vi se 
litt nærmere på noen av de faktorene som kan ha vært bestemmende 
for veksten i industrien.

Internasjonale sammenligninger av industristrukturen viser at 
norsk industri er relativt sterkt orientert mot råstoffbearbei- 
dende industri, mens f.eks. verkstedsindustrien er av mindre 
betydning. Den historiske bakgrunnen er at industrialiseringen 
i Norge skjedde på basis av råstofftilgang (f.eks. skog) og ener
gi (vannkraft). Krisa i 30-årene førte dessuten til en omlegg
ing av industristrukturen i retning av økt satsing på hjemme
markedet og konsumvarer, noe som bl.a. hang sammen med protek
sjonismen og verdensmarkedets sammenbrudd. Dette endret seg 
noe da veksten tok seg opp igjen fra midten av 30-årene etter 
at det fra 1931 og fremover foregikk en betydelig omfordeling 
av inntekt fra lønn til profitt. Investeringsraten tok seg 
opp og verkstedsindustrien økte igjen i relativ betydning i 
forhold til bl.a. næringsmiddel- og tekoindustri.

Etter krigen fortsatte den utviklingen som hadde startet i de 
fem siste årene før krigen. Verkstedindustriens betydning økte 
særlig på bekostning av konsumvarebransjer som etter hvert møtte 
hardere utenlandsk konkurranse. Videre hadde vi en sterk eks
pansjon av elektrometallurgisk og kjemisk industri i disse årene.

161



Her var det statlige engasjementet sterkt og vi fikk en kraf
tig vekst i statlig eierkapital i norsk industri nettopp knyt
tet til disse ekspanderende og kapitalintensive sektorene. Det 
politiske elementet i utviklingen av industristrukturen er der
for vesentlig for å forstå utviklingen. DNA hadde og har en 
industripolitisk strategi som går ut på å prioritere eksport- 
orientert storindustri (jfr. Lars Mjøsets artikkel i dette nr. 
av Vardøger.) Det var f,vekst gjennom eksport"-politikken som 
også kom til å være rettesnoren for den aktive handelspoli"" 
tikken som DNA førte. Denne politikken kom av og til direkte 
i motstrid til et mer hjemmemarkedsorientert industriborger- 
skap, slik tilfellet var da Nordøk-forhandlingene brøt sammen 
på 50-tallet.

I begynnelsen av 60-årene ser det ut til at noen av utviklings
tendensene i etterkrigstiden er i ferd med å endres. Verksteds- 
industrien øker fortsatt kraftig produksjonen, men øker ikke 
lenger sin andel av samlet industriproduksjon som tidligere. 
Dette kan i noen grad henge sammen med at industriinvesteringene 
endret sammensetning med mindre vekt på maskininvesteringer i 
forhold til tidligere. En annen grunn er at en del av nærin
gene som hadde avtatt i betydning gjennom 50-årene, gjennomgår 
en kraftig strukturendring (f.eks. treforedlingsindustrien) og 
oppnår høyere vekst enn før.

Den sterke veksten i verdensøkonomien fram til begynnelsen av 
70-tallet sammen med den økende liberaliseringen fører stadig 
flere industrier over til eksportmarkedene. Etter 1974 har 
verdensmarkedet vokst lite, kapitalakkumulasjonen har avtatt 
(bortsett fra i oljeindustrien), og dermed har konsumvarebran- 
sjene klart seg bedre enn eksportindustri og investeringsvare- 
industri.

I tabell 9 har vi beregnet vekstraten for industrileveranser 
til konsum, investering og eksport i perioden 1950-74.

Tabell 9. Gjennomsnittlig prosentvis årlig vekst i industrien^ 
etter anv.

1950-56 1956-61 1961-65 1965-69 1969-74
I alt 4,8 4,2 6,2 4,6 4,5
Eksport 5,7 6,4 10,7 6,9 4,1
Konsum 2,2 2,9 3,1 3,0 2,1
Investering 6,7 4,0 5,4 2,5 5,9
Kilde: Historisk Statistikk 1978, tabell 136 og 139

La oss se på konsumvareutviklingen først. Vi har foran kommen-
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tert nærmere hvordan sammensetningen av privat konsum har ut
viklet seg etter krigen (se tabell 6). Som nevnt der er det 
en svak, men tydelig tendens til en økende tjenesteandel av 
privat konsum. Dette er et velkjent trekk ved inntektsvekst 
på det nivået Norge befinner seg og gir noe av forklaringen på 
den svake veksten i den industrirettede konsumetterspørselen. 
Enda viktigere er imidlertid det faktum at privat konsum i hele 
etterkrigstiden har fått redusert sin andel av BNP. I tabell 
3, s. , har vi vist hvordan fordelingen av BNP på privat kon
sum, offentlig konsum og investeringer har utviklet seg etter 
krigen. Som vi ser av tabellen, har det foregått en betydelig 
omfordeling mellom offentlig og privat konsum. Fra 1949 til 
1978 har det private konsum fått sin andel redusert med ca. 10%, 
mens det offentlige konsum har økt tilsvarende. Siden offent
lig konsum praktisk talt i sin helhet går til å etterspørre 
tjenester, innebærer denne omfordelingen mellom offentlig og 
privat konsum en markert tendens til at tjenesteetterspørselen 
tar en stadig større andel av konsumet. Mens tjenesteetter
spørselen (bortsett fra boligtjenester) i 1953 utgjorde ca.
27% av det totale konsumet, så var denne andelen i 1978 steget 
til over 40%.

Resultatet av denne utviklingen ser vi i tredje linje i tabell 
9 foran: I hver eneste periode vokser leveranser fra industrien 
til konsum svakere enn industrien under ett, og dette avspeiler 
seg i en stadig relativ tilbakegang for konsumvarebransjene.
Det er grunn til å anta at denne relative nedgangen i konsum- 
vareetterspørselen etter industrivarer har følger for veksten 
i økonomien som helhet.

Som vi vet har den keynesianske oppskriften på etterspørsels- 
regulering etter krigen gått ut på å kompensere en mangel på 
effektiv etterspørsel ved å øke de offentlige utgiftene i for
hold til inntektene (budsjettunderskudd). Et slikt budsjett
underskudd vil i første rekke stimulere konsumetterspørselen, 
enten gjennom økt offentlig konsum eller gjennom økt privat 
konsum ved reduserte skatter. Uansett så vil virkningen av 
dette være at bare en liten del av den økte effektive etter- 
størselen vil tilflyte industrien som økt inntekt. Dersom det 
er slik at det er industriveksten som har vært bestemmende for 
veksten i økonomien som helhet, er det åpenbart at nedgangen i 
konsumetterspørselen etter industrivarer stadig har redusert 
virkningen av den keynesianske etterspørselsreguleringen. I og 
med at en stadig større del av etterspørselsstimulansen retter 
seg mot sektorer med en lav produktivitetsvekst, vil dette både 
svekke den underliggende veksttrenden og slå ut i et stadig 
sterkere prispress. Jfr. det som er sagt om konjunkturpolitik- 
ken foran).
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Mens altså konsumetterspørselen etter industrivarer har vist 
en relativt avtagende trend i hele etterkrigstiden, har på den 
andre siden eksportandelen vært jevnt økende (tabell 9 og 10) . 
Heller ikke dette er noe særegent for Norge, men et typisk 
trekk ved alle industrialiserte land som følge av den økende 
internasjonale spesialiseringen i produksjonen. Likevel vari
erer den veZative vellykketheten når det gjelder å øke ekspor
ten mellom landene, og det er gode grunner til å anta at dette 
er en viktig forklaringsfaktor på forskjeller i vekstratene.

For det første vil enhver vekst i BNP kreve vekst i importen, 
avhengig av inntektsnivået og av hvor spesialisert og selvfor
synt landet er. Samtidig er det klart at et land på noe lengre 
sikt vil være bundet av å holde en tilnærmet balansert betal
ingsbalanse. Ved en gitt importelastisitet16, vil det dermed 
være veksten i eksporten som begrenser veksten i økonomien som 
helhet. For Norge er det beregnet at importelastisiteten for 
hele perioden 1951-66 var ca. 1,4.17 For å oppnå en vekst på 
4% pr. år, betyr dette at eksporten må øke med ca. 5,6% pr. år.

For det andre vil det være slik at jo mindre hjemmemarkedet er, 
desto viktigere er det å øke eksporten for å utnytte stordrifts
fordelene i produksjonen. Av den grunn vil små land ha en stor 
eksportandel, mens store land i større grad vil kunne oppnå "op
timal skala" på hjemmemarkedet.

For det tredje, eksport- og konsumsammensetningen vil på noe 
lengre sikt være bestemmende for produksjonsstrukturen i et 
land og dermed også for fordelingen av investeringsetterspør- 
selen. Mens konsumetterspørselen i stadig større grad vender 
seg mot sektorer med et lavt potensiale for produktivitetsvekst 
(jfr. foran), så vil økt eksport motvirke en slik utvikling.
For en gitt investeringsandel, vil dermed en økt eksport gi økt 
produktivitetsvekst fordi en større del av investeringene vil 
gå til sektorer med et høyt potensiale for produktivitetsvekst.

Den stadig økende eksportandelen vi har hatt etter krigen har 
altså vært "nødvendig" både ut fra betalingsbalansehensyn og 
ut fra hensynet til veksten. En bekreftelse på det siste finner 
vi i tabell 2 og 9. I tredje linje i tabell 2 har vi produk
tivitetsveksten i industrien i de enkelte perioder; i andre 
linje i tabell 9 har vi eksportveksten i de samme periodene.
Som vi ser er det en meget nær samvariasjon mellom produktivi
tetsvekst og eksportvekst og ingen tilsvarende sammenheng for 
de andre komponentene i industrietterspørselen. Det er nettopp 
denne nære sammenhengen mellom eksportvekst og produktivitets
vekst som har gitt opphavet til uttrykket "eksportledet vekst". 
Med dette sies det ikke noe om retningen på sammenhengen, tvert
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imot: det man legger vekt på er at eksportvekst gir mulighet 
for gevinst gjennom stordriftsfordeler og spesialisering, og 
at dette igjen vil styrke eksporten. Som vi nevnte foran vil 
slike sammenhenger være av særlig stor betydning for små land 
som Norge.

La oss se litt nærmere på betydningen av eksporten og den øken- 
den internasjonale spesialiseringen for industrien. I tabell 
10 nedenfor har vi vist utviklingen i eksport- og importandel
ene for 9 industrisektorer og for industrien under ett.

Som vi ser har eksportandelen stagnert noe fra midt på 60-tal- 
let, og det er god grunn til å anta at dette er et viktig mo
ment til forklaringen på stagnasjonen i produktiviteten. De 
stordrifts- og spesialiseringsfordelene som fantes ved slutten 
av krigen og som kunne realiseres ved internasjonal handel, var 
muligens blitt noe redusert i midten av 60-årene. Ser vi på 
den sektorvise utviklingen, merker vi oss at sektorene med rask 
produktivitetsvekst også har hatt økende eksportandeler og til 
dels også importandeler, ,for eksempel teknologi, delvis tre-

Tabell 10. Markedsandeler* for industrisektorene i prosent

1949 1955 1960 1965 1970 1976
Nærings- og nytelsesmid- E 12 13 11 14 16 16.
delindustri I 5 4 3 5 8 9
Tekoindustri E 0 2 4 9 14 17

I 23 23 26 36 45 55
Trevarer og møbel- E 3 4 5 7 5 7
industri I 5 6 7 9 11 12
Treforedlingsindustri E

I
49
4

47
6

48
7

49
9

43
14

41
19

Grafisk industri E 10 0 1 1 2 2
I 10 2 2 4 5 6

Kjemisk og min. industri E 33 31 27 42 27 25
I 34 38 44 47 44 36

Metallproduksjon E 51 51 58 63 73 75
I 63 41 41 38 66 64

Verkstedsindustri E 3
30

8 14 19 22 27
I 40 45 47 49 55

Skipsbyggerier E •3 3 6 7 5 12
I 10 11 11 12 9 15

Industri i alt E 17 19 20 25 24 24
I 21 22 25 29 32 33

*Eksportandelen (E) er definert som eksportleveranse/brutto- 
produksjon, mens importandelen (I) er definert som import/ 
(bruttoproduksjon-eksport+import).
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vare- og møbelindustri, metallproduksjon og verkstedindustri. 
Kjemisk industri er et unntak, men det er mulig at det skyldes 
at oljeraffinerier som kommer med i tallene for 1970 og -76 
forskyver bildet noe. Grunnen til at disse næringene har opp
levd sterkere produktivitetsvekst enn industrien i gjennomsnitt, 
synes å være at de via en omstrukturering har vært i stand til å 
orientere seg mot det kraftig ekspanderende verdensmarkedet.

Det vi har villet fremheve her, er altså at eksporten har vært 
av stor betydning for at norske industrier skulle kunne inn
kassere de produktivitetsgevinster som ligger i storskalapro- 
duksjon og spesialisering. Det er imidlertid også et annet mo
ment som har stor betydning i denne sammenhengen, nemlig mulig
heten for å finansiere kapitalakkumulasjonen. Betingelsen for 
en rask kapitalakkumulasjon er på sin side at profittraten hol
der et tilfredsstillende nivå. Sammenhengen mellom profitt
rate og kapitalakkumulasjon er illustrert i figur 4 nedenfor 
som viser tall for industrien i perioden 1949-78.18 Det er et 
brudd i tallserien i 1969, idet vi da går over til å bruke nye 
nasjonalregnskapstall for realkapitalens vekstrate og regnskaps- 
statistikkens tall for "totalrentabilitet” før skatt i indust
rien, mens tallene for profittraten før 1969 er basert på noe 
enklere beregninger. Av figuren ser vi en klar tendens til en 
fallende profittrate i de første 10 årene.19 Utviklingen i 60-
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og 70-årene har vært mer ujevn, men det er kanskje en svak ten
dens til fall også siden 1960. Også veksten i realkapitalen 
synes å ha hatt en svakt fallende tendens fra begynnelsen av 
60-årene. Det synes altså som om den stagnasjonen vi har hatt 
i eksporten fra midten av 60-tallet, motsvares av en svikt i 
kapitalakkumulasjonen; og det er ikke tvil om at dette har be
tydning for den avtakende produktivitetsveksten i industrien 
det siste tiåret.

I tabell 11 har vi forsøkt å belyse noe nærmere hvordan finan
sieringen av investeringene i industrien har skjedd etter kri
gen. Alle tallene er i prosent og regnet i forhold til netto
investeringene i hver periode.

Tabell 11. Finansiering av industriens nettoinvesteringer. 
Prosent20

1950-53 54-57 58-62 63-66 67-70 71-74 75-78
Nettoinvesteringer 100 100 100 100 100 100 100
Aksjeemisjoner 12 11 12 18 20 29 19
Gjeldsøkning til 
utlandet -5 12 12 6 4 19 67
Driftsresultat 299 295 255 246 297 250 162
Kilde: Nasjonalregnskap og Statistisk Årbok, diverse år.

Vi ser at overskuddet i bedriftene utgjorde en mindre del av 
investeringene mot slutten av 50-tallet enn tidlig på 50-tallet 
samtidig som lån i utlandet (netto) sto for en større del. På 
60-tallet økte egenfinansieringen av investeringene samtidig 
som utenlandsfinansieringen (netto) var mindre. Imidlertid økte 
industriens fordringer og gjeld til utlandet svært mye på 60- 
tallet. Mens de samlede fordringer i 1960 bare var vel 700 
millioner kroner, var de over 3 milliarder i 1970. Tilsvarende 
tall for gjeld (brutto) var 1,4 milliarder kroner i 1960 og 4,5 
milliarder i 1970.

I 70-årene økte betydningen av dette kraftig. I 1977 var for 
eksempel bruttogjelden oppe i 20 milliarder kr, mens fordrin
gene bare var på knappe 7 milliarder. Dette henger sammen med 
etablering av store petrokjemiske anlegg fra midten av 70-årene. 
Egenfinansieringen synker kraftig utover i 70-årene. Tabell 11 
gir egentlig ikke et godt nok bilde av industriens egenfinan- 
sieringsevne fordi driftsresultatet er regnet brutto. Fra 
driftsresultatet må det trekkes skatter, renteutgifter og aksje
utbytte for at vi skal få fram hva bedriftene sitter igjen med 
til å finansiere nettoinvesteringene. Dette har vi gjort i
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tabell 12 for årene 1967-78 (dessverre finnes ikke tall lenger 
tilbake enn dette).

Tabell 12. Disponible inntekter i industrien 1967-78. Prosent

1967-70 1971-74 1975-78
Driftsresultat 100 100 100
- Aksjeutbytte 5 6 8
- Netto renteutgifter 16 18 27
- Direkte skatter 8 7 10
= Disponibelt 71 69 55

Kilde: Regnskapsstatistikk for bergverk og industri 1967-78

Et vesentlig trekk i denne utviklingen er at den disponible an
delen av driftsresultatet er stadig synkende. Dette skyldes 
i første rekke økte renteutgifter. Den sterke gjeldsøkingen 
(jfr. tabell 11 foran) samt økte rentesatser har ført til at 
en stadig større del av overskuddet i industrien går som renter 
til bankkapitalen. I 1978 er faktisk vel 40% av driftsresul
tatet i industrien gått til netto rentebetalinger, mens dette 
i 1977 var knapt 30%. Denne kraftige økingen viser at indust
rien er svært sårbar overfor endringer i rentepolitikken; og 
det er forbausende å se hvor lite reaksjoner det har vært fra 
industrihold mot omleggingen av rentepolitikken. Det er mulig 
at sammenflettingen av industri- og bankkapital er så tett at 
"snevre” industriinteresser ikke blir artikulert. Men at denne 
utviklingen har betydning for industriens akkumulasjonsevne og 
dermed sysselsettingen på lengre sikt, er det liten tvil om.

PERSPEKTIVER PÅ UTVIKLINGEN FRAMOVER

Det er ikke mulig å si noe om utviklingen i norsk økonomi i 80- 
årene uten å gi en vurdering av oljevirksomhetens betydning for 
økonomien. Vi skal derfor først kort si noe om hvilken betyd
ning oljevirksomheten kan komme til å få i årene framover, for 
deretter å si noe om hvilke muligheter industrien vil stå over
for ut fra en vurdering av verdensmarkedsutviklingen og olje
virksomheten.

Ifølge St.meld. nr. 79 (1980-81) "Langtidsprogrammet 1982- 
85" vil Norge i 80-årene produsere om lag 60 millioner 
tonn oljeekvivalenter (toe.) pr. år. Hvis Stortingets 
målsetting fra 1974 om å produsere 90 mill. toe. pr. år 
fortsatt ønskes opprettholdt, kan produksjonen tenkes å nærme 
seg 80 mill. toe. pr. år rundt 1990. Ut fra en forutsetning 
om en moderat oljeprisøkning (2% mer enn andre priser) vil
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bruttoproduktet i oljesektoren ligge på vel 20% av BNP i 80- 
årene, med en noe stigende tendens mot slutten av perioden.
Som andel av samlet eksport vil eksporten av olje og gass ut
gjøre rundt 40% i 80-årene. Disse tallene alene antyder den 
rolle oljevirksomheten med stor sannsynlighet vil komme til å 
spille i norsk økonomi framover. Hvilke konsekvenser dette vil 
få for utenriksøkonomien er ikke helt klart. Det vil i stor 
grad avhenge av hvor mye av statens oljeinntekter som vil bli 
kanalisert innenlands. Hvis det ikke skjer noen særlig økning 
utover det som allerede brukes i 1980, er det sannsynlig at 
overskuddene på betalingsbalansen vil ligge rundt 20 milliarder 
kroner årlig. Til sammenligning kan det nevnes at statskassens 
samlede gjeld til utlandet ved utgangen av 1979 var knappe 30 
milliarder kroner.

Oljevirksomheten representerer en betydelig inntekt utover "nor
mal" avlønning" til arbeidskraft og kapital. Dette overskuddet, 
eller oljerenten, er dels grunnrente og dels monopolrente grunnet 
i OPEC-kartellets prispolitikk. I Norge tilfaller denne olje
renten dels de utenlandske selskapene som driver i Nordsjøen, 
dels norske selskaper og dels staten via beskatning av selska
pene .

Oljerenten betales dels av andre sektorer i norsk økonomi, men 
i hovedsak av utlandet, og representerer en betydelig merverdi- 
overføring mellom ulike sektorer i økonomien og mellom ulike 
land i verdensøkonomien. Disse merverdioverføringene har selv
sagt betydelige konsekvenser for akkumulasjonsbetingelsene i de 
sektorene og de land som er avhengige av å kjøpe olje. En ve
sentlig grunn til at de sterkt økende oljepriser har hatt så 
stor virkning på OECD-landenes økonomier er at de land som har 
håvet inn oljerenten ikke har vært i stand til eller ønsket å 
kjøpe tilsvarende mer varer fra OECD-landene. Dette har resul
tert i store overskudd på OPEC-landenes betalingsbalanser og 
underskudd på OECD-landenes. OPEC-landenes overskudd har blitt 
plassert i verdipapirer og fast eiendom i OECD-landene og dels 
skapt de såkalte petrodollars. Betydningen av dette kan vi få 
et inntrykk av fra tabell 13.

Tabell 13. Overskudd på driftsregnskapet. Milliarder $

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
OECD 11 -26 0 -19 -25 11 -37 -81
OPEC 8 60 27 37 29 5 67 114
U-land -8 -26 -31 -19 -13 -26 -35 -50
Kilde: OECD Economic Outlook^ juli 1980
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Den kraftige økningen i energipriser i verden er imidlertid 
bare en av flere faktorer bak OECD-landenes stagnerende utvik
ling fra midten av 70-årene. Når nå disse landene igjen står 
foran en periode med kanskje direkte nedgang i produksjonen, 
styrker bare det oppfatningen av at stagnasjonsperioden langt 
fra er et tilbakelagt stadium. Denne stagnasjonen på de tra
disjonelle norske eksportmarkeder har selvfølgelig avgjørende 
betydning for den eksportorienterte vekststrategi. Imidler
tid er det også viktig å være klar over de direkte negative 
virkninger oljeprisøkningene har hatt for den norske industri
sektor og for forbrukerne. I de siste årene har forbrukerne, 
som i hovedsak er lønnsarbeidere, fått redusert sine'disponible 
realinntekter og dermed måttet redusere sitt private forbruk 
med de konsekvenser dette har for produsenter og distributører 
av forbruksvarer og tjenester.

På denne bakgrunn er det viktig I gjøre opp med en enkel opp
fatning av at det å bruke oljerenten innenlands vil føre til 
at Norge utvikler seg til å bli en ICuwait-økonomi. Kuwait- 
økonomien er nemlig nettopp preget av at de ikke i særlig grad 
bruker penger innenlands, men i stedet eksporterer kapital til 
utlardet. Dette framgår jo klart av tabell 13 som viser hvilke 
enorme kapitaloverføringer det er mellom OPEC- og OECD-landene. 
Kapitaleksport basert på oljerente vil derfor for norsk økonomi 
ta seg ut som korntollen tok seg ut for de klassiske økonomer, 
nemlig en inntektsoverføring til en klasse/stat som ikke bidrar 
til å øke den betalingsdyktige etterspørsel etter norske varer 
og tjenester og heller ikke på det internasjonale markedet (dvs. 
import), men bare opptrer som rentenist i en kapitalisme som 
står i beit for akkumulerbar merverdi. På den måten skviser 
staten industrien fra begge "sider": både som grunnrentehever 
og som rentenist. Fra marxister har det med rette vært reist 
kritikk mot deler av den keyneske teorien om underskuddsbud- 
sjettering som virkemiddel mot sviktende akkumulasjon. Det vi 
imidlertid nå står overfor, er en gigantisk overbudsjettering 
og dermed fordringsøkning på resten av økonomien nasjonalt og 
internasjonalt. At dette kommer til å få negative virkninger 
på akkumulasjonen er vi ikke et øyeblikk i tvil om.

Nå er det kanskje grunn til å tvile på om DNA vil klare å la 
være å bruke oljerenten. For det første vil det å la være å 
bruke oljerenten, drastisk begrense spillerommet for en fort
satt utvikling av "velferdskapitalismen" slik vi har lært å 
kjenne den i Norden. Den veksten de tradisjonelle sektorer i 
økonomien vil være i stand til å framvise, er jo nettopp hind
ret blant annet av stigende energipriser. Dermed er noe av 
grunnlaget for en betydelig økning av statsutgiftene borte 
fordi det finansielle grunnlag er borte (når vi ser bort fra
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oljerenten. Videre vil forsøk på å la være å bruke olje- 
renten åpenbart bli møtt med motstand fra grunnplanet i sosial
demokratiet selv, og ikke minst fra fagbevegelsen som ser sine 
interesser truet både på grunn av den svake veksten i indust
rien, men også på grunn av den reallønnsnedgangen som krisen 
fører med seg og som administreres gjennom inntektspolitikken.
Vi kan nesten si at uten bruk av oljerenten vil det grunnlag 
DNA har bygd sitt økonomisk/politiske kompromiss på, bryte 
sammen. Det betyr ikke at DNA uten oljerenten ville ha stått 
uten alternativer i sin økonomiske politikk, men at en slik 
nyorientering kunne ha blitt smertefull. En liten forsmak på 
hva en slik nyorientering innebærer har vi allerede fått med 
den omlegging av den økonomiske politikken som skjedde fra års
skiftet 1977/78.

DNAs økonomisk/politiske grunnlag kan sies å bestå i følgende 
tre punkter:

- En oppfattelse av norsk kapitalisme som blandingsøkonomi, 
dvs. det finnes en relativt uavhengig privatøkonomisk sfære 
hvor produksjonen foregår og en offentlig sektor som påvirker 
fordelingen av denne produksjonen. Kapitalismen skal ikke 
reformeres i produksjonssfæren, men i fordelingssfæren. Kapi
talismens sosiale aspekt blir ansett for kun å framtre i en 
urettferdig fordeling, ikke som en utbyttingsprosess i pro
duksjonen.

- Denne "fordelingssosialismen" avhenger av en rask økonomisk 
vekst for å tilfredsstille krav om økt lønn og økte overfør
inger via den offentlige sektor. For å stimulere veksten og 
produktivitetsutviklingen må veksten kanaliseres mot det 
raskt ekspanderende verdensmarked, derav en eksportorientert 
industrialiseringsmodell.

- Fordelingen i produksjonssfæren mellom arbeid og kapital har 
vært gjenstand for et kompromiss mellom arbeidere og kapita
lister. Lønnsutviklingen i industrien var knyttet til eks
portsektoren som den ledende sektor hvor lønningene ble fast
lagt som en funksjon av eksportpris- og produktivitetsvekst 
slik at profittandelen i eksportsektoren var tilstrekkelig til 
å finansipre en akkumulasjonsrate som garanterte veksten på 
lang sikt.

Krisa i kapitalismen fra 1974 og utover skaper en rekke prob
lemer for denne strategien. For det første kan eksportveksten 
bare fortsette i samme tempo som før ved å vinne markedsandeler 
på eksportmarkedene. Dette forutsetter en ganske hard inntekts
politikk for i første omgang å dempe den nominelle lønnsveksten 
og s nere også den reelle lønnsveksten. Dessuten er dette en
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politikk som føres i mange land og gjør den mindre realistisk 
som en samlet strategi for OECD-området. Det er ikke tilfeldig 
at de kombinerte inntektsoppgjørene kommer omtrent samtidig med 
krisa i verdensøkonomien (det første kombioppgjøret var i 1975). 
Den lave veksten sammen med motkonjunkturpolitikken fører til 
store underskudd på offentlige budsjetter. Dette leder videre 
til en kredittpolitikk som må sørge for at den offentlige sek
tor får dekket sitt lånebehov uten for stor konkurranse med 
andre låntakere. Krisa gjør at den private sektors produksjon 
ikke lenger kan fortsette uten direkte statlige inngrep. Både 
blandingsøkonomien, "fordelingssosialismen" som ikke har noe å 
fordele lenger, og klassekompromisset på grunnplanet (inntekts
stoppen og inntektsloven eliminerte jo "samarbeid" og forhand
ling på bedriftsnivå) står i fare. Så lenge arbeiderne ikke 
lokalt gjennom forhandlinger kan ta ut noe av produktivitets
veksten i økte lønninger (dvs. lønnsglidning), er det liten 
grunn til å tro at produktiviteten vil øke like mye som før.

Kan så oljerenten være redningen for sosialdemokratiet? Hvis 
vi ser bort fra at oljerenten kan brukes til u-hjelp og kapi- 
taleksport, er det bare mulig å bruke den ved enten å øke im
porten eller redusere eksporten, eventuelt en kombinasjon av 
dette. Hvilke tiltak kan få dette i stand? Hvis pengene brukes 
til å øke det offentlige kan dette skje ved at dette vries mer 
over mot direkte import, for eksempel import av utstyr til ut
bygging av telekommunikasjoner, bedre utstyr til helsesektoren 
og til offentlige kommunikasjoner (togsett og fly) . Oljeren
ten kan brukes til å øke produksjonsutstyret i industrien eller 
bygge opp ny virksomhet basert på utenlandsk produserte maskiner 
og kanskje hele produksjonsanlegg. Dette er tiltak som vil 
kunne øke arbeidsproduktiviteten og frisette arbeidskraft som 
kan skaffes andre jobber ved ytterligere bruk av oljerenten 
innenlands. Store miljøinvesteringer kan foretas ved hjelp av 
import. Som vi har vært inne på før, er produksjonsmiddelsek- 
toren liten i Norge slik at slik etterspørsel etter produksjons
midler bare i liten grad vil påvirke etterspørselen i Norge.
Det er imidlertid viktig å legge merke til at en politikk som 
tar sikte på å bruke oljerenten innenlands må være selektiv. 
Generell etterspørselsstimulering vil nemlig fort kunne føre 
til press på arbeidsmarkedet, lønnsglidning og utkonkurrering 
av den konkurranseutsatte industrien. Dette argumentet er da 
også det som vanligvis framføres mot for stor bruk av oljeren
ten. Argumentet er riktig nok i prinsippet, men vi mener at 
det ikke må overdrives tatt i betraktning den konkrete situa
sjonen som norsk økonomi vil befinne seg i framover. For det 
første vil tilgangen på arbeidskraft bli relativt god framover 
av demografiske årsaker (de store barnekullene fra 60-tallet 
kommer ut på arbeidsmarkedet) og fordi kvinners yrkesaktivitet
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øker sterkt (lavere barnetall og ønske om lønnet arbeid hos 
kvinnene). For det andre er den tradisjonelle økonomien inne 
i en krise som fører til at den bare i liten grad har behov for 
mer arbeidskraft. For det tredje vil en rask teknologisk ut
vikling som blant annet kan skje ved innføring av mikroproses
sorer, gjøre det nødvendig med tiltak som skaper nye arbeids
plasser for å unngå økt ledighet. Mens fagbevegelsen er redd 
for den teknologiske arbeidsløshet som kan komme til å oppstå 
i 80-årene, synes de fleste økonomer og politikere å være opp
tatt av å presse innenlandsk etterspørsel nedover av hensyn til 
det angivelige stramme arbeidsmarked; og med samme begrunnelse 
avvises bruk av for stor del av oljerenten. Til sist er det 
grunn til å peke på at forsøk på å la være å bruke oljerenten 
innenlands for i stedet å drive kapitaleksport kan føre til 
revaluering av norske kroner og dermed likevel presse de kon
kurranseutsatte deler av industrien ut av markedet. I tillegg 
vil som nevnt en slik kapitaleksport bare øke de problemer som 
OECD-landene allerede har med å tilpasse seg stigende oljepri
ser. En aktiv importpolitikk fra Norge vil i alle fall være 
et lite bidrag til å dra lasset (jfr. OECDs lokomotiv- og kon- 
voistrategier).

Hvilke utviklingsmuligheter har så industrien i dette bildet?
Vi har allerede vært inne på noen av de problemer som den vil 
møte i 80-åra. Dels er eksportindustrien svekket av manglende 
markedsvekst, og dels kan den komme til å bli svekket av det 
norske kostnadsnivået, selv om betydningen av endringer i kon
kurranseevnen (definert som lønnskostnader pr. produsert enhet 
i internasjonal valuta) er noe overdrevet. Et høyt kostnads
nivå kan være en faktor bak utvikling av produktiviteten slik 
at det å senke kostnadsnivået relativt til andre land kan svekke 
veksten i produktiviteten. Som nevnt foran, kan det tenkes at 
en fortsatt eksportorientert strategi vil være problematisk. 
Hvorvidt den skal lykkes vil være avhengig av erobring av mar
kedsandeler. Det vil muligens kunne føre til en ganske hard 
lønnspolitikk både fra myndighetenes side og fra bedriftene. 
Dette kan skape problemer for klassekompromisset som DNA bygger 
på.

En annen mulighet er å satse mer på energiintensiv industri som 
allerede er velutbygd fra før. Dette kan skje både med utgangs
punkt i vannkraft og i olje eller gass fra Nordsjøen. Dette 
innebærer altså at industriutbyggingen skal baseres på at de 
inntekter som norsk økonomi får på grunn av komparative for
deler ved vannkraft- og oljeproduksjon, dels skal tilfalle in
dustrigreiner (hvor Norge ikke har nevneverdige komparative 
fortrinn) for at disse skal kunne ekspandere på verdensmarkedet. 
Hvis dette er riktig, kan miljøbevegelser bli av betydning for
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å hindre en fortsatt rørlegging av norske vassdrag. I så fall 
vil en kunne forsterke de tendenser til konflikt som allerede 
i dag finnes mellom den mellomlagsdominerte miljøbevegelsen og 
arbeiderne i eksportindustrien. For partiet SV vil selvsagt 
dette bli et dilemma, mens det for DNA neppe er så stort et 
problem. Denne industrialiseringsmodellen vil i hovedsak måtte 
føre til en styrking av statskapitalismen i Norge, bl.a. fordi 
statseie allerede er ganske dominerende innen eksportindustrien, 
men ikke minst fordi det i framtida vil være staten som sitter 
med en stor del av den merverdi som kan omdannes til kapital.
Det er dette det kapitalhungrige, men merverdifattige Volvo- 
konsernets leder Per Gyllenhammer har innsett. Fra regjerings
hold er det også tegn som tyder på at man betrakter dette som 
en realistisk strategi. I stadig større grad knyttes kontrak
ter om oljeleveranser fra statens side til krav om industriav- 
taler med andre land, blant annet Vest-Tyskland. Norge har 
altså arbeidskraft og merverdi, men trenger markeder og tekno
logi for å omdanne oljerenten til kapital. På dette planet 
ligger selvsagt et alvorlig problem for den statskapitalistiske 
strategien. Staten har merverdi, men mangler entreprenører. 
Blandingsøkonomien tok jo utgangspunkt i at den private kapital 
i hovedsak skulle skaffe til veie entreprenørene. Nå blir kan
skje staten i større grad nødt til å skaffe disse selv.

Dermed oppstår det et behov for å avpolitisere de statlige be
slutningene som blir nødvendige på bedriftsnivå. Når staten 
eier og driver store deler av industrien, vil det være vanske
lig å skille økonomi fra politikk på samme måte som før. I 
noen grad kan staten forsøke å løse dette ved å opprette et 
statens forvaltningsselskap for på den måten å skyve de aktive 
kapitalistene vekk fra departementene og over i et eller annet 
direktorat, men dette er neppe nok. En videre mulighet er å 
endre bedriftsorganiseringen slik at de ansatte selv får mer å 
si over den daglige driften. Dette vil selvsagt i noen grad 
øke medbestemmelser, men i mye høyere grad øke integrasjonen 
og avmakten. I tillegg vil dette kunne føre til at fagbeveg
elsen får andre funksjoner i økonomien enn den til nå har hatt. 
Mens fagbevegelsen hittil i hovedsak har innlatt seg på makro- 
korporative avtaler, vil en utvikling som den som er skissert, 
forsterke de tendenser til mikro-korporatisme som allerede 
finnes i dag gjennom "bedriftsdemokratiet” og hovedavtalen. I 
så fall blir det kanskje bare i Polen at arbeiderklassen kommer 
til å forlange "frie" fagforeninger.

Mens det kapitalistiske verdensmarkedet på 60-tallet fikk en 
stimulans fra statlige reduksjoner i tollsatser og handels
hindringer, er mulighetene for fortsatt stimulans av denne 
typen nesten uttømt fordi tollbeskyttelsen nå er så lav. Dette
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vil ytterligere svekke en eksportorientert strategis muligheter 
for å gi vekst. Et moment som modifiserer dette, er at norsk 
industri takket være de fordeler den nå opplever fordi den gis 
fortrinnsrett ved leveranser til Nordsjøen, kan oppnå kunnska
per og teknologi i forbindelse med utnyttelse av ressurser på 
havbunnen. Dette kan gi grunnlag for en framtidig nisje på 
verdensmarkedet. Hvis heller ikke dette gir tilstrekkelig in
dustriell vekst, blir DNA nødt til å se mer på den importkon- 
kurrerende industriens ekspansjonsmuligheter i tida framover.

NOTER

1) Vi vil i denne artikkelen bruke bruttonasjonalprodukt (BNP) 
som mål for det samlede produksjonsresultat i løpet av et 
år. Bruttonasjonalprodukt er det samme som verdien av alle 
varer og tjenester som er produsert i løpet av året minus 
verdien av alle varer og tjenester som er medgått som inn
satsvarer for å produsere disse varene. Dersom vi også 
hadde trukket fra kapitalslitet, dvs. den beregnede slitasje 
på produksjonsmidlene i løpet av året, ville vi fått netto- 
nasjonalproduktet. Dette er den størrelsen som best uttryk
ker verdiskapingen i løpet av året. Siden beregningen av 
kapitalslitet imidlertid er temmelig usikker, bruker vi 
gjerne heller bruttonasjonalprodukt som mål for verdiskap
ingen, særlig når det som her er snakk om endringer fra år 
til år.
Endringer i BNP i votum vil si at vi beregner veksten i BNP 
i faste prisers dvs. vi skiller ut de endringer i BNP som 
skyldes at prisene stiger og ser bare på endringer i mengder.

2) OECD, Labour Foroe Statistics3 1967-78^ Paris 1980, s. 325.
3) Siden produktivitet har noe å gjøre med forholdet mellom 

produksjonsresultat (bruttoprodukt) og innsatsfaktorer (ar
beidskraft), og siden produksjonsresultatet for mange typer 
tjenester ikke lar seg definere uavhengig av innsatsfaktorene, 
vil produktivitetsbegrepet ofte være svært tvilsomt når det 
gjelder tjenesteyting. Det blir gjerne hevdet at dette fører 
til en undervurdering av produktivitetsfremgangen i tjeneste
yting. Dette høres ikke rimelig ut, siden en påviselig un
dervurdering av produktivitetsfremgangen selvsagt vil bli 
rettet opp av statistikkprodusentene. Problemet er nok hel
ler at tallene er mer usikre enn for virksomhet hvor produk
sjonen er målbar i fysiske størrelser.

4) Se f.eks. T.F. Cripps & R.J. Tarling: Growth in advanced 
capitalist economies^ Cambridge University Press, 1973;
John Cornwall: Modem Capitalism. St. Martins Press, New 
York 1977; Nicholas Kaldor: Further Essays in Economic 
Theory. Duckworth, London 1978.
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5) Med stordriftsfordeler mener vi at produksjonskostnadene pr. 
produsert enhet er mindre jo større produksjonsmengden er. 
Grunnen til at det er slike stordriftsfordeler i produksjonen, 
finner vi i mulighetene for økende arbeidsdeling og spesiali
sering, ikke bare innen bedriftene, men også mellom bedrif
tene, når markedet øker. Dessuten: selv uten økende arbeids
deling og spesialisering, vil lange produksjonsserier gi øk
ende læring i produksjonen og dermed redusere produksjons
kostnadene ("learning by doing").

6) En økonometrisk test gir følgende regresjonsligninger for 
de tre relasjonene:
I pI = 0,75 + 0,67 q 

(0,07)
(R2 = 0,964) 1950-79

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

(R2 = 0,982) 1950-74

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

- 0,77 
(0,08) Ui

1950-74

(R2 = 0,986)

hvor Pj. = produktivitetsvekst i industrien
= produksjonsvekst i industrien 

^BNP = Proc*uksjonsvekst i økonomien som helhet 
]?BNP = produktivitetsvekst i økonomien som helhet 
eUI = sysselsettingsveks1: utenfor industrien

Korrigerer vi for den vekst i BNP som skyldes den rene olje- 
og gassutvinning (se tabell 1, siste kolonne), vil vi for 
hele perioden 1950-79 få følgende regresjonsligninger iste
denfor II og III ovenfor:
IIa qBNP = 3,00 + 0,26 q (R2 = 0,94)

(0,03) i

Ilia p = 2,91 + 0,23 q - 0,61 e (R2 = 0,984)
MP (0,05) 1 (0,16) 01

7) Dette er ett av synspunktene i den såkalte McCracken-rappor- 
ten Towards Full Employment and Frioe Stability * OECD, Paris 
1977.

8) Noen spesielle grunner til dette er behandlet i Norges øko
nomi etter krigen, SØS 12, s. 361, Statistisk Sentralbyrå, 
Oslo 1965.

9) Jfr. Konjunkturbølger fra utlandet i norsk økonomi^ SØS 36, 
Statistisk Sentralbyrå, Oslo 1978.
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10) Jfr. Nasjonalregnskap 1865-1960^ tabell 50.
11) Det paradoksale er at disse komparative fordelene ved handel 

hva angår jordbruksvarer bare i beskjeden målestokk er reali 
sert p.g.a. proteksjonismen. Denne dualiteten i handelspoli 
tikk kan bare forstås ut fra en analyse av klassestrukturen 
landene.

12) Boligbyggingen nådde en ny topp i begynnelsen av 70-årene 
bl.a. som en følge av Venstres.boligpolitikk som ble reali
sert av Borten-regjeringen med Seip som kommunalminister.

13) En liten del av folketrygdfondets midler er imidlertid plas
sert i private banker.

14) I de siste årene har denne utviklingen snudd, noe som henger 
sammen med innstrammingspolitikken fra og med 1978.

15) Statens engasjement i oljevirksomheten betyr mye for tallene 
de siste årene.

16) Et lands importelastisitet vil si den prosentvise øking i 
importen ved en prosents øking i BNP.

17) Beregnet av Houthakker & Magee, gjengitt i A.P. Thirlwall:
Balance-of-payments theory and the UK experience. Macmillan, 
1980, s. 256.

18) For perioden 1950-69 har vi estimert følgende relasjon for 
industrien totalt:

k = 0,437 n (SER = 22,7%, DW = 1,85)
Z (0,022) 1 1

hvor k står for vekst i fast realkapital og IIt_^ står for
profittraten realisert i foregående år. En tilsvarende re
lasjon for årene 1968-78 ga følgende resultat:

k = 0,559 n (SER = 33,1%, DW = 1,66)
(0,056)

19) Kurvene er flyttet slik at nivåene møtes i 1969. Profitt
raten i 1978 er 5,8% og ikke 8,4% som på figuren.

20) Tallene etter 1962 er ikke sammenlignbare med tidligere 
tall på grunn av nye definisjoner i nasjonalregnskapet.
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