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«FESTUNG EUROPA»? EF I TREKANTFORHOLDET
MED USA OG JAPAN *

CECCHINI-RAPPORTENS TO ANSIKTER
Toppsjefene i Europas 40 ledende multinasjonale foretak møtes jevnlig i sitt
eksklusive lobbyorgan, Roundtable of European Industrialists. Den daværende
formannen for denne forsamlingen Wisse Dekker - generaldirektør for
elektronikk-konsemet Philips - la i begynnelsen av 1985 fram en rapport med
tittelen Europe 1990: An Agenda for Action. Rapportens hovedbudskap var at
de gjenværende fysiske og institusjonelle hindringene for fri flyt av varer,
tjenester, kapital og arbeidskraft var i ferd med å gjøre EF til taper i
konkurransekampen med Japan og USA. Det ble videre hevdet at en
homogenisering av produktstandarder og -normer, ubegrensede transport
muligheter mellom EF-landene og en felles valuta ville innebære store
kostnadsfordeler for EFs multinasjonale selskaper.1
Dekkers rapport ble straks oversendt til EF-kommisjonen; og bare noen
måneder senere ble den publisert med nytt omslag som Kommisjonens Hvitbok
om gjennomføringen av det indre marked, redigert av Storbritannias
kommisjonsmedlem Arthur Cockfield. Tesene i Dekkers rapport hadde
Cockfield omarbeidet til 297 lovforslag for gjennomføringen av «det indre
marked».2
Som oppfølging av Hvitboken ble det under ledelse av den italienske
bankmannen Paolo Cecchini utarbeidet 15 rapporter om enkelte sektorers
økonomiske fordeler ved et homogent og helt åpent «indre marked» i EF.
Disse rapportene, som hadde den manende felles tittelen Research on the ’Cost
of Non-Europe’y ble sammenfattet og popularisert i den såkalte Cecchinirapporten.3
Cecchini-rapporten forteller oss at en gjennomført deregulering og
markedsliberalisering i EF vil resultere i større vareutvalg og konsum - og
dermed mer «velferd» - for EFs 346 millioner konsumenter. Fjerningen av
grensekontroller, homogeniseringen av tekniske standarder og forskrifter og
avskaffelsen av proteksjonisme ved offentlige innkjøp skal medføre en
«konstant fornyelse av konkurransen». Dette vil «utløse et tilbudssidesjokk i
Fellesskapets økonomi som helhet. (...) Kostnadene vil gå ned. Prisene vil
følge etter... (...) Uavlatelig konkurranse vil sikre realiseringen av en bære
kraftig god sirkel.»4
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I et lite kapittel med tittelen «Stordriftsfordeler - full fart mot global rivaliser
ing», blir det derimot lagt vekt på at bedriftene i mange nøkkelindustrier ikke
drives med «den spesialisering og størrelse som er nødvendig for å konkurrere
på globalt plan». En viktig grunn til dette er etter EF-kommisjonens mening
at prioritering av nasjonale leverandører ved offentlige innkjøp bidrar til en
oppsplitting av EF-markedet slik at hver enkelt produsent blir for liten til å
være konkurransedyktig på verdensmarkedet. Kommisjonen gir følgende
eksempler på sin målsetting for antall produsenter innen «nøkkelsektorer» i
EF5:* i
Type produkt

Trykk-kjeler
Turbingeneratorer
Elektriske lokomotiver
Koplingsutstyr for off.
telefonsentraler

Antall prod,
i EF

Ant. prod,
i USA

Ønsket ant.
prod, i
EF

12
10
16

6
2
2

4
sterk red.
3-4

7

?

2

Men det skal slett ikke bli snakk om global konkurranse ved offentlige innkjøp.
Kommisjonen forutsetter at offentlige anbudsinvitasjoner skal forbeholdes de
få gjenværende produsentene i EF, som i virkeligheten må bli rene karteller.
Hvordan dette kan rime med «uavlatelig konkurranse» skylder den å forklare.
I en annen rapport, som ikke er myntet på den store offentlighet, blir dette
problemet berørt. Der heter det at sammenslåinger av foretak «sannsynligvis
vil produsere både effektivitetsvinster, spesielt i form av kostnadsreduksjoner,
og en del økning i monopolmakt, som kan manifestere seg i høyere priser».
Men de trøster seg med at ifølge de studier som er gjort, «vil temmelig små
effektivitetsvinster være tilstrekkelig til å oppveie de negative virkningene av
økt monopolmakt». Nettoresultatet blir at de sammenslåtte foretakene oppnår
«ekstraprofitter».6 Så er altså ikke hensikten med «det indre marked» å skape
et paradis for konsumenter, men heller å gi storkapitalen større albuerom, helt
i samsvar med ønskene til Roundtable of European Industrialists.

STORDRIFTSFORDELER
En viktig drivkraft bak dannelsen av EF i 1957 var utvilsomt storkapitalens
behov for et stort og stabilt indre basismarked. Gjennom et slikt indre marked
skulle europeisk industri kunne høste stordriftsfordeler og dermed styrke sin
globale konkurranseposisjon. Den amerikanske kapitalens produktivitetsforsprang ble forklart nettopp med USA-foretakenes stordriftsfordeler på
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hjemmemarkedet.7 Strategene bak EF mente kort og godt at de nasjonale
grensene i Europa var blitt en hemsko for de kapitalistiske produktivkreftenes
utvikling. Eller som EF--arkitekten og Kommisjonens første president, Walter
Hallstein, skrev i forbindelse med Fellesmarkedets 10-års jubileum:
«Fellesmarkedet tjener den europeiske industrien som basis og eksersisplass for dens internasjonale konkurransekraft. Det er kommet i gang
strukturreformer som skal tillate våre foretak å måle seg også med de mest
avanserte oversjøiske konkurrentene. Det betyr konsentrasjon og
spesialisering. Vi kan ikke avfinne oss med den dvergveksten som
småstats vesenet ville ha fordømt mange foretak til. Fellesmarkedet gir i
dag ... målestokken for optimal bedriftsstørrelse.»8
Selv om stordriftsfordeler blir ytterst stemoderlig behandlet i tradisjonell
økonomisk teori, er det et empirisk vel begrunnet fenomen som kapitalismens
systemstrateger tillegger stor vekt.9 Stordriftsfordeler innebærer at arbeidspro
duktiviteten øker og enhetskostnadene synker med økende produksjonsskala
opp til et visst metningspunkt. Innen prosessindustri og i produksjonen av for
eksempel fly, biler, industrimaskiner og halvledere er det betydelige stordrifts
fordeler både når det gjelder utviklingen av nye prosesser og produkter og
produksjonsanleggenes fysiske størrelse. For eksempel kostnadene ved å
konstruere, utprøve og sette i produksjon et nytt flyskrog vil ligge et sted
mellom 2 og 3 mrd. dollar. Men tilleggskostnadene for hvert eksemplar som
blir produsert, vil ikke være høyere enn 50 til 100 mill. dollar.10 Dessuten er
det ofte stordriftsfordeler knyttet til læring i produksjonsprosessen («learning
by doing»). Disse forholdene gjør at ettersom det blir bygget flere skrog, vil
enhetskosnadene synke og profitten pr. enhet vil øke.
På foretaksnivå, som kan omfatte flere geografisk spredte produk
sjonsanlegg og et helt spekter med produkter, er det betydelige stordrifts
fordeler ved markedsføring/salg og kundeservice. Enten foretaket selger 10
eller 1000 enheter pr. år, er totalkostnadene for å opprettholde et salgs- og
serviceapparat omtrent de samme. Siden begynnelsen av 70-årene har for
eksempel de tyske maskinbyggeme tapt betydelige markedsandeler til japansk
maskinbyggingsindustri, som økte sin verdensmarkedsandel fra 8,3 % i 1974
til 18,9 % i 1989. Tyske industriledere hevder at japanernes fremgang ikke
skyldes bedre produkter, men at foretakene deres er større og derfor kan koste
på seg et verdensomspennende salgs- og servicenett. De middelstore tyske
foretakene har derimot ikke ressurser til å bygge opp slike apparater. Som en
konsekvens av dette har den tyske maskinindustrien begynt å fusjonere, også
med foretak i andre europeiske land.11
Det er dessuten påvist stordriftsfordeler ved forskning og utvikling (FoU).
Innen teknologisk avansert produksjon trengs det som regel et forskningsmiljø
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av en betydelig minstestørrelse for å utvikle nye produksjonsprosesser eller
produkter. Eksempler her er kjemisk og elektronisk industri og bilindustrien.
For utviklingen av Opel Astra (avløser for Kadett) og Golf III, som begge ble
lansert høsten 1991, ble det brukt over 5 mrd. DM (20 mrd. kr), selv om de
nye modellene er heller beskjedne modifikasjoner av foregående modeller.12
Stordritsfordeler knyttet til FoU har i stor grad sammenheng med at små
bedrifter rett og slett ikke har finansielle midler til å utvikle og sette i gang
fremstilling av nye produkter innen teknologisk avanserte industrier. Det
amerikanske foretaket Intel brukte i 1980-årene ca. 850 mill. dollar (5,5 mrd.
kr.) på FoU til en ny mikroprosessor som er fire ganger raskere enn de som
tidligere ble markedsført. Investeringer i FoU og bygging av ett eneste
produksjonsanlegg for 4 megabit dynamiske lagerbrikker, såkalte DRAMS
(«Dynamic Random Access Memories»), som kom på markedet i 1989, kom
opp i ca. 1,6 mrd. dollar (10 mrd, kr.). Og eksperter regner med at bare FoU
for den nye 64 megabit DRAM, som japanske produsenter tar sikte på å
markedsføre midt i 90-årene, vil koste minst 6 mrd. dollar (35 mrd. kr). Her
er det enorme kombinerte stordriftsfordeler i FoU og i selve produksjonen:
Store kostnader for FoU og investeringer i produksjonsanlegg må nødvendigvis
fordeles på store produksjonsserier.13
Det er også viktig at storforetak har mer ressurser til å samle inn og
bearbeide informasjon om tilgjengelig teknologi, markeder, rivalenes strategier
osv. Her kan vi snakke om stordriftsfordeler knyttet til informasjonstilgang.
Videre er det stordriftsfordeler knyttet til risikobetonte prosjekter. Storforetak
kan spre sin satsing, og dermed sin risiko, på flere felter eller produkter. Hvis
et prosjekt går galt, har de mye større finansielle ressurser enn småforetak til
å bære tapet. Bankene synes å ha erkjent at storforetak er bedre rustet mot
risiko. Iallfall har empiriske studier i EF-landene vist at selv om de største
foretakene tar opp mye større enkeltlån, med tilsvarende risiko for store tap,
betaler de i gjennomsnitt hele 4 % lavere lånerente enn de helt små bedrift
ene.14 Her kan vi altså snakke om stordriftsfordeler knyttet til finansiering.
Stordriftsfordeler skapes for øvrig ikke bare på produksjonssiden, men også
på kjøpersiden. Når et produkt vinner markedsandeler, vil ofte fordelene ved
å kjøpe dette produktet øke. Det skapes en saueflokk-effekt på etterspørselssiden. Dermed øker markedsandelen enda mer, og det kommer i gang en
prosess med positive tilbakekoblinger. Slike mekanismer gjør seg tydelig
gjeldende for telekommunikasjonsutstyr, datamaskiner, programvare osv. (Dette
innebærer slett ikke at den «beste» teknologien blir dominerende. Når for
eksempel denne artikkelen blir skrevet på en IBM-kompatibel PC med tekstbe
handlingsprogrammet Word Perfect, er det ikke fordi «markedet har valgt ut»
Word Perfect som «det beste», men fordi det blir brukt av så mange andre.)
Tilsvarende mekanismer finnes også for temmelig enkle produkter. Når for
eksempel en vaskemaskinprodusent har lykkes i å oppnå en betydelig
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markedsandel og etablere et omfattende servicenett, vil enda flere kjøpe denne
vaskemaskinen, både fordi den er kjent og fordi det er lett å få service på den.
Sammenfattende kan vi si at stordriftsfordeler finnes i praktisk talt alle
kunnskapsbaserte industrier. Synkende skalaavkastning er derimot - som påvist
allerede av Ricardo og Marx - nærmest et spesialtilfelle som gjelder for
eksempel deler av primærnæringene. Forestillingen om den lille, individualist
iske, fornyende, dynamiske og risikovillige entreprenøren som fungerer som
kapitalismens teknologiske spydspiss, kunne være riktig når det gjaldt
produksjon og markedsføring av knappenåler, binders eller ostehøvler. Men
innen de teknologisk avanserte bransjene i vår tids kapitalisme er forskning,
utvikling, produksjon og markedsføring som regel satt i system av storforetak
med en veldig finanskraft. Kapitalismens utvikling har løpt ifra den lille
«griinderen». Han er en borgerlig illusjon som trives bedre i Høyres
valgkampanjer enn i kapitalismens virkelighet.

FORETAKSFUSJONER SOM FORBEREDELSE TIL «DET INDRE
MARKED»
Stordriftsfordeler gjør at markedsandeler blir en viktig indikator på vellykkethet. Hvis et foretak oppnår en liten økning av sin markedsandel, vil det som
regel ha styrket sin konkurranseposisjon og lagt grunnlaget for ytterligere eks
pansjon. De kapitalistiske foretakenes uavlatelige strev etter å legge under seg
eller slå seg sammen med andre foretak, såkalte fusjoner, har nær sammenheng
med kampen om markedsandeler og utnyttelse av stordriftsfordeler.
Tabell 1 viser at industrien i EF allerede er høyt konsentrert. For eksempel
de 40 største foretakene står for 23 % av industriens samlede omsetning, selv
om de utgjør mindre enn 0,5 prosent av det totale antallet industriforetak med
over 1000 ansatte. Japansk industri har omtrent den samme konsentrasjonsgrad
som industrien i EF, mens industrien i USA er langt mer konsentrert i
storforetak. Tallene i tabell 1 skjuler imidlertid store bransjemessige forskjeller.
EF-kommisjonen fant at: «En sammenligning av størrelsen til europeiske fore
tak med deres amerikanske og japanske konkurrenter viser at de europeiske
markedslederne er mindre for eksempel innen flybygging, dataindustri og
konsumentelektronikk.»15
Generelt var konsentrasjonsgraden i EFs industri fram til midten av 80årene relativt høy innen «gamle» og stagnerende bransjer, som stål og tekstiler,
mens den var lav innen høyteknologiske vekstbransjer. Dessuten viste det seg
at «hyppigheten av foretakssammenslåinger har vært mye lavere i industribran
sjer der etterspørselen øker relativt raskt enn i industrien som helhet, (og) euro
peiske foretak har tapt markedsandeler på tredjemarkeder og på EFs marked
innen disse bransjene.»16 Kommisjonen mener at den lave fusjonshyppigheten
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innen typiske vekstbransjer er en viktig grunn til deres tap av markedsandeler.
Her blir det for eksempel vist til at når det gjaldt elektrisk og elektronisk
utstyr, hadde industrien i EF et tap av markedsandel på 4,1 prosentandeler på
EF-markedet og 8 prosentandeler på ytre markeder mellom 1979 og 1986.17
Tabell 1: De største foretakenes prosentvise andeler av industriens samlede
omsetning i EF, USA og Japan, 1986. Foretak med minst 1000 ansatte.1*
Antall foretak
Land
EF (12 medl)
USA
Japan
8,0

5
6,8 %
13,5

20

40

16,9 %
26,5
17,5

23,0 %
34,6
23,7

En viktig konklusjon på disse studiene var at «Fellesskapets konkurranse
posisjon er mest truet... innen sektorer med relativt betydelige stordriftsfor
deler, ... sterk etterspørselsvekst og høyt teknologiinnhold (kontormaskiner,
elektrisk og elektronisk utstyr, presisjonsinstrumenter, kjemikalier, farmasøyt
iske produkter og flyindustri)».19 En studie av et utvalg av bedrifter innen
«nøkkelbransjer» påpekte dessuten at «i de fleste av disse bransjene kan
Fellsmarkedet ha plass til bare 20 produksjonsanlegg av minste effektive
størrelse, mens de nasjonale markedene i Fellesskapets fire største økonomier
(Tyskland, Frankrike, Italia og Storbritannia) kunne ha plass til bare fire
foretak hver.»20 På denne bakgrunn inntok Kommisjonen en meget positiv
holdning til ytterligere foretakssammenslåinger, spesielt innen høyteknologibransjene.
EFs «Forordning om kontroll med foretakssammenslåinger», som har vært
i kraft siden 21. september 1990, står over den nasjonale kartell-lovgivningen
i de enkelte medlemsland. Ifølge denne forordningen skal Kommisjonen ha
myndighet til å godkjenne eller nekte fusjoner dersom den globale totalomset
ningen til de involverte foretakene overstiger 5 mrd. ECU (ca. 40 mrd. kr.)
pr. år, og minst to av de involverte foretakene har en årlig omsetning innenfor
EF på minst 250 mill. ECU (2 mrd. kr) hver. Generelt skal sammenslåinger
kunne godkjennes hvis de involverte foretakenes samlede markedsandel ikke
overstiger 25 % av EFs marked.
I prinsippet vil det si at EF-kommisjonen kan godkjenne at det eksisterer
bare fire foretak innenfor hver bransje i hele EF-området. Dessuten er det lagt
inn en unntaksklausul: «Konsentrasjoner som hindrer effektiv konkurranse»,
kan godkjennes hvis de «bidrar til realisering av Traktatens grunnleggende
målsettinger på en slik måte at deres fordeler, etter en samlet vurdering, opp
veier den skade de gjør på konkurransen.» Det fremgår utvetydig at
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«fordelene» er «styrking av den europeiske industriens konkurranseevne».21
Og det er selvsagt Kommisjonen som skal foreta den «samlede vurdering».
I oktober 1991 hadde Kommisjonens 40 kartellvoktere behandlet 53
fusjonssøknader, og 52 av disse var blitt innvilget. Det tyske Bundeskartellamt
har gått ut med sterk kritikk av Kommisjonens generøse praksis.22
Den europeiske storkapitalen lot til å reagere spontant på Kommisjonens
signaler om en positiv holdning til sammenslåinger. I EF-landene økte tallet
på fusjoner og kjøp av majoritetsandeler blant de 1000 største foretakene fra
155 i 1983/84 til 622 i 1989/90.1 1989/90 var med andre ord gjennomsnittlig
nesten 2/3 av alle storforetak i EF involvert i en sammenslåing! I det samme
tidsrommet økte tallet på fusjoner mellom foretak i ulike EF-land med en
faktor på mer enn åtte, fra 29 (18,7 % av samlet antall fusjoner) til 241 (38,8
% av samlet antall). Antallet nasjonale fusjoner ble derimot bare vel fordoblet
fira 101 (65,2 % av samlet antall) i 1983/84 til 257 (41,3 % av samlet antall)
i 1989/90 (jfr. tabell 2).
Tabell 2: Sammenslåinger og kjøp av majoritetsandeler blant de 1000 største
foretakene i EF, 1983/84-1989/9023
1983/84

1984/85

1985/86

1986/87

1987/88

1988/89

1989/90

155

208

227

303

383

492

622

Nasjonal
andel0

65,2 %

70,2 %

63,9 %

69,6 %

55,9 %

47,4 %

41,3 %

EF-andel2)

18,7

21,2

22,9

24,8

29,2

40,0

38,8

Interna
sjonal
andel3)

16,1

8,7

13,2

5,6

14,9

12,6

19,9

Antall
operasjo
ner

1) Innen EF-land
2) Mellom to eller flere EF-land
3) Mellom EF- og ikke-EF-land

Det er en klar tendens til at de store haiene sluker de mindre fiskene. Dessuten
blir de store enda større, mens de mindre sakker akterut. 49,7 % av samtlige
fusjoner blant de 1000 største foretakene i EF i 1984/85 gjaldt foretak med
en samlet årsomsetning på minst 1000 mill. ECU (8 mrd. kr). 1 1986/87 hadde
denne størelseskategorien økt sin andel til 56,4 %, og i 1988/89 var den
kommet over 90 %. De fleste som studerer fenomenet, er ikke i tvil om at
«årsaken til giftemålsboomen blant de europeiske elefantene er forberedelsen
på det indre marked fra 1993.»24 Sammenslåingene og rasjonaliseringene av
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større foretak og raseringen av mindre bedrifter i «det indre marked»,
kombinert med EFs deflasjonistiske politikk («prisstabilitet» og «budsjettdisiplin»), vil innebære at den allerede høye arbeidsløsheten bare øker etter 1992,
stikk i strid med Kommisjonens løfter.
Det er også verdt å merke seg at verken fusjonsaktiviteten eller den
allerede oppnådde konsentrajsonsgraden i industrien er tilnærmet lik i de for
skjellige EF-landene. Særlig i Vest-Tyskland, som etter den andre verdenskrig
har hatt en relativt streng kartellkontroll, var det en voldsom økning i fusjons
aktiviteten mot slutten av 80-tallet. Det totale antallet årlig registrerte bedriftssammenslåinger økte med 250 % på bare syv år, fira 575 i 1984 til 2007 i
1991.25 En nederlandsk studie viser dessuten at konsentrasjonsprosessen er
kommet lengre i Tyskland enn i resten av EF: «De tyske foretakene er
gjennomgående 40 % større enn EF-gjennomsnittet, og de oppviser også den
mest effektive størrelse i de viktige bransjene kjemi og metall.»26
Vi må regne med at etableringen av «Det indre marked» vil medføre en
ytterligere styrking av den tyske industriens dominans innen EF. Den står best
rustet til å kjøpe opp rivaler i andre EF-land. Dessuten har tysk storindustri
en særegen eierstruktur, preget av en «delikat balanse mellom stiftelser,
institusjoner knyttet til de ansatte og offentlige institusjoner, alle sammen
koordinert av de allestedsnærværende og mektige storbankene (først og fremst
Deutsche Bank).» Dette gjør at «tyske storforetak er bare marginalt avhengige
av bevegelser i finansmarkedet»:
«Mens nesten alle store britiske foretak og de fleste foretak i Frankrike
og Italia er et lett bytte for utenlandske investorer, gjør eierstrukturen i
tysk industri det praktisk umulig for utenlandske investorer å sette i gang
fiendtlige overtakelser av store tyske foretak. (...) Forholdet mellom aksje
eierne, de store bankene, storforetakene og de viktigste stiftelsene gjør at
hvis noen ønsker å sette i gang et fiendtlig oppkjøp av et tysk storforetak,
ville den potensielle kapreren måtte kjøpe hele landet.»27
Denne asymmetrien mellom den tyske storkapitalen og storforetakene i andre
EF-land kombinert med Tysklands vedvarende handelsoverskudd medførte at
tyske utenlandsinvesteringer i 1980-årene var ca. 5 ganger større enn
utenlandske investeringer i Tyskland.28
På grunn av stordriftsfordelene vil frihandel kombinert med frie
kapitalbevegelser medføre både konsentrasjon av industriforetakene og en
geografisk sentralisering til områder som allerede har et industrielt forsprang.29
EFs indre marked vil stimulere raskere industrivekst i kjerneområdene i
Tyskland, Frankrike og Nord-Italia, og samtidig industriell stagnasjon i de mer
perifere delene av EF-området. De siste 15 årene har følgende regioner hatt
en forholdsvis høy økonomisk vekst, spesielt innen teknologisk avanserte
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sektorer: Baden-Wilrtemberg (med Stuttgart) i Tyskland, Rhone-Alpes (med
Lyon) i Frankrike, Lombardia (med Milano) i Italia og Catalonia (med
Barcelona) i Spania. Disse regionene betegnes gjeme som «EFs fire tigre».

«DET INDRE MARKED» - BARE TIL INNVORTES BRUK
Til å begynne med var europeiske foretaksledere høystemt begeistret over
prosjektet «Det indre marked». Men etterhvert ser det ut til å ha demret både
for dem og for EF-kommisjonen at dette åpne, deregulerte og liberaliserte
markedet ikke nødvendigvis blir noen europeisk sandkasse. Etter fire års
sammenhengende jubel over den «økonomiske dimensjonen» ved «Europa ’92»
skrev det engelske næringslivsbladet The Economist at «hvis prosjekt 1992
river ned grensene ifølge planen, vil europeiske næringslivsfolk få seg et
sjokk». Og de tilføyde at «et økende antall europeiske foretak ønsker at
Fellesskapet skal revurdere sitt liberale standpunkt på nøkkelområder når det
gjelder 1992, som for eksempel konkurranse, industripolitikk og handel.»30
Omtrent samtidig hadde det amerikanske næringslivsbladet Business Week
et prangende oppslag med tittelen «The Battle for Europe». De slår fast at
«Europas fryktinngydende festning begynner å ligne en sveitserost». Og de
fortsetter:
«Når grensene viskes vekk fra kartet idet de 12 nasjonene forbereder seg
på et veldig, sammenhengende marked ved utgangen av neste år, vil Den
gamle verden bli en enda saftigere plomme. De nasjonale foretakene i den
stadig voksende giganten mangler ofte global slagkraft. Det nye Europa
er derfor et fristende marked for japanske og amerikanske foretak.»31
Bladet fortsetter med å kartlegge EF-markedet for biler, kommunikasjonsutstyr,
datamaskiner, konsumentelektronikk, bildekk, kontormaskiner, verktøymaskin
er, anleggsmaskiner og halvledere, og å vurdere hvordan amerikanske og
japanske foretak sannsyligvis vil dele markedene for disse produktene mellom
seg. I motsetning til Cecchini-rapporten som tror at «Det indre marked» vil
bidra til å styrke den europeiske industriens konkurranseposisjon, mener
Business Week at japanske og amerikanske foretak vil ta praktisk talt hele
kaka. Hvis denne prognosen slår til, er EF delvis avindustrialisert og befolket
med japanske og amerikanske foretak ved midten av neste århundre. Litt av
en skrekkvisjon for EFs kapitalister!
Likevel er ikke denne visjonen helt avveis. Et enhetlig, åpent og deregulert
EF-marked er ikke den beste yngleplass for stordriftsfordeler. Det vil tvert imot
være mest fordelaktig for de multinasjonale foretakene som allerede høster
betydelige stordriftsfordeler og har skaffet seg et internasjonalt konkurransefor-
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sprang.32 Mange viktige bransjer er dominert av japanske og amerikanske fore
tak. Beskyttet bare av den nåværende GATT-avtalte, generelle tollsatsen på
2,9 % for industrivarer ville mange industrier i EF være et lett bytte for disse
kjempene. I stedet for å bli en «eksersisplass» for den europeiske industriens
«internasjonale konkurransekraft» (Walter Hallstein), kan «det indre marked»
bli en yndet tumleplass for japanske og amerikanske storforetak. Jeg vil
illustrere denne problemstillingen ved å se nærmere på to europeiske nøkkel
industrier, nemlig bilindustrien og elektronisk industri.

Bilindustrien
Bilindustrien er en av EFs aller største enkeltbransjer både når det gjelder
produksjonsverdi og sysselsetting. I 1988 ble det i EF-landene produsert 12,8
mill. biler, mot 8,2 mill. i Japan og 8,1 mill. i USA. Det året sto EF-landene
for hele 37 % av verdens samlede produksjon av personbiler, mens Japan
hadde 24 % og USA 21 %. Tyskland har den største bilproduksjonen i Europa,
med 1,7 mill. ansatte i sin bilindustri i 1991 og vel 1/3 av EFs samlede
produksjon, mot Fankrikes 1/4, Italias 15 % og Spanias 12 %, mens Storbritan
nia har under 10 % av EFs samlede bilproduksjon.33
Størstedelen av bilene produsert i EF, selges i EF- og EFTA-landene. Bare
Tyskland har en betydelig «oversjøisk» eksport, med ca. 370 000 enheter
skipet til USA i 1987. Med unntak av General Motors (eier av Opel) og Ford
har bilindustrien i EF-landene hittil vært «heleuropeisk». Men også Opel- og
Ford-fabrikkene i Europa har en rent europeisk ledelse og nyter stor selvsten
dighet overfor sine amerikanske moderselskaper.
Hittil er markedet i enkelte EF-land blitt beskyttet med nasjonale kvoter
for import av japanske biler. Spesielt Italia og Frankrike har fastsatt strenge
importkvoter. Samtidig har bilindustrien i disse landene langt på vei lykkes
i å skaffe seg kontroll over markedet i Spania og Portugal, som også har
strenge importkvoter. (Spanias importkvote for japanske personbiler er bare
2000 enheter pr. år, mens importkvoten i Portugal er 10 000 ferdigbygde
enheter pluss montasjesett til 10 000 enheter pr. år.) I Spania var de japanske
bilenes markedsandel i 1988 på 0,9 %, og i Portugal 4,4 %. Italia har hatt de
strengeste mengdebegrensningene på japanske personbiler av samtlige EF-land,
og Frankrike har begrenset den japanske markedsandelen til ca. 3 % (jfr. tabell
3). På den andre siden har Fiat-gruppen 52 % av det italienske bilmarkedet,
mens over 60 % av alle årlig nyregistrerte biler i Frankrike er produsert av
Renault (28 %) eller Peugeot-gruppen (33 %). Bilmarkedene i Italia og
Frankrike er rett og slett godt beskyttede nasjonale markeder. Det blir
manifestert ved at bilindustrien i disse landene har svært høye innenlandske
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markedsandeler og lave eksportkvoter sammenlignet med den tyske bilindu
strien som har vært utsatt for sterkere utenlandsk konkurranse.34
Tabell 3: Japansk bilindustris prosentvise markedsandeler for person- og
kombibiler i europeiske land og USA, 1975 og 199035
Land
Norge
Østerrike
Sveits
Danmark
Nederland
Vest-Tyskalnd
Storbritannia
Frankrike
Italia
Belgia/Luxembourg
Irland
Portugal
Spania
Hellas
EF (12 medl.)
USA
*
1)
2)
3)

1975
28,4 %
5,4
8,4
14,7
15,5
1,7
9,0
1,6
0,1
*
*
*
*
*
*
9,9

1990
44,1 %
29,5
28,0
35,9
26,7
15,4
10,1
3,3
2,0
20,5'
43,4'
4,4'
0,9'
39,9'
9,8
18,52

Differanse
1975-1990
15,7 %
24,1
19,6
21,2
11,2
13,7
1,1
1,7
1,9
*
*
*
*
*
*
8,63

Mangler oppgave
1988
31 % når japanske biler produsert i USA regnes med.
21 % når japanske biler produsert i USA regnes med.

For EF som helhet var den japanske bilindustriens markedsandel på knappe
10 % i 1990 (jfr. tabell 3). Bortsett fra Tyskland er det bare EF-land uten en
egen bilindustri, nemlig Belgia, Danmark, Hellas, Irland, Luxembourg og
Nederland, som har helt fri import av japanske biler. I disse landene har
japanske biler en langt høyere markedsandel enn EF-gjennomsnittet. I Danmark
og Nederland ble japanernes markedsandeler omtrent fordoblet i perioden
1975-1990 (jfr. tabell 3). Dette signaliserer hva fri bilimport til hele EFområdet kunne medføre.
Ifølge planen for «Det indre marked» skal EF-landenes nasjonale import
begrensninger på japanske biler være fjernet fra og med 1. januar 1993. Da
dette gikk opp for de europeiske bilprodusentene, fikk de mildt sagt panikk.
Og den ser ikke ut til å være grunnløs. En studie fra det amerikanske konsu
lentfirmaet McKinsey, bestilt av EF-kommisjonen og bilindustrien, bekrefter
de bangeste anelser. Hvis japanerne fikk fri adgang til EFs personbilmarked,
ville salget bli doblet fra ca. 1,1 mill. enheter i 1990 til 2,2 mill. i 1995. For
EF-landene ville det bety tap av mellom 120 000 og 140 000 arbeidsplasser.
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Fiat ville få et produksjonstap på 209 000 enheter pr. år, for Peugeot ville tapet
bli 190 000 enheter, for Renault 156 000 og for Volkswagen ca. 170000. For
i det hele tatt å overleve måtte Renault og Fiat sannsynligvis slås sammen med
andre foretak.36
Tabell 4: Sammenligning av produktivitet og kvalitet hos bilprodusenter i
Japan, USA og Europa, 1989.31
Produktivitet: Arbeidstimer pr. enhet
Jap. prod, i Japan
Jap. prod, i Nord Am.
Am. prod, i Nord Am.
Am. & jap. i Europa
Europ. prod, i Europa

16,8
20,9
24,9
35,3
35,5

timer
"
"
”
"

Kvalitet: defekter
pr. enhet
52,1
54,7
78,4
*
76,4

* Mangler oppgave

Den japanske bilindustriens konkurranseforsprang kommer til uttrykk i lave
enhetskostnader og høy kvalitet. For sammenlignbare modeller registrerte en
anerkjent amerikansk studie i gjennomsnitt over dobblet så høy arbeidsproduk
tivitet og vel 30 % færre produksjonsfeil i japanske fabrikker i Japan enn i
europeiske fabrikker i Europa (jfr. tabell 4). En viktig grunn til dette er at
japanske produsenter har rendyrket det som på fagspråket kalles «lean
production» - «slank produksjon». Grovt sett går det ut på at alle overflødige
arbeidsoperasjoner er skrellet vekk. Desuten har de japanske bilfabrikkene
gjennom et system av underleverandører organisert i industrigrupperinger såkalte keiretsu - utviklet «just in time» produksjon til det ytterste: Komponen
ter leveres akkurat på det tidspunkt de skal brukes i produksjonen, slik at
kostnader for lagerhold praktisk talt er fjernet. Banker som er innlemmet i
keiretsu, har hittil sikret sine klienter sikre og rimelige kreditter. Keiretsu
organiserer dessuten all FoU med effektiv informasjonsspredning og standardi
sering som grunnprinsipp. Det er for øvrig verdt å merke seg at den japanske
Nissan-fabrikken i Sunderland i England produserer langt billigere enn sine
europeiske konkurrenter, selv om den foreløpig lager bare 120 000 enheter pr.
år og ikke kan sies høste stordriftsfordeler og fordeler ved «just in time»
produksjon fullt ut.38
Etter sterkt press fra den europeiske bilindustrilobbyen, spesielt italiensk
og fransk industri, krevde Kommisjonen at Japan bare skulle få øke sin mar
kedsandel i EF med jevne årlige trinn fra antatt ca. 10 % i 1992 til maksimalt
17 % i 1998. Det vakte oppsikt at denne begrensningen også var ment å skulle
omfatte biler produsert i de japanske fabrikkene etablert innen EF, de såkalte
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«transplants», og at dette skulle gjelde uten hensyn til EF-andelen («local
content») av komponenter og innsatsvarer brukt i «transplants».39
Den japanske bilindustrien har begynt å bygge «transplants» i EF-landene
for å unngå disse landenes massive importrestriksjoner. Nissans fabrikk i
Sunderland, England, produserer allerede 120 000 personbiler pr. år, og Nissan
er dessuten i ferd med å etablere seg i Spania. Toyota bygger fabrikk i Derby.
Ved å kjøpe seg inn i det britiske Rover-foretaket, har Honda etablert seg i
Swindon i Sør-England, og i 1990 produserte den nye fabrikken 26000
personbiler. Subaru forsøker å etablere seg i Frankrike, og Mitsubishi har gjort
forsøk på å slå seg sammen med Volvo Nederland. I 1990 ble det produsert
totalt 260 000 biler i japanske «transplants» i EF-landene, og i 1998 planlegger
de japanske fabrikantene å produsere 1,2 mill. biler i sine europeiske anlegg.
Det er mer en det samlede salget av japanske biler i EF-landene (ca. 1,1 mill.
enheter) i 1990.40
Den japanske bil- og elektronikkindustriens invsteringer er hovedgrunnen
til at akkumulerte japanske investeringer i EF-landene ble mer enn seksdoblet
på bare tre år, fira 6,6 mrd. dollar ved utgangen av 1987, til 42 mrd. ved
utgangen av 1990. Investeringer i EF som andel av Japans samlede direkte
utenlandsinvesteringer økte fra gjennomsnittlig 12,2 % i 1981-84 til 20,6 %
i 1988-89.41
Uttrykket «transplants», som ble lansert av lobbyen til den europeiske
bilindustrien, antyder at det dreier seg om fremmede organer som driver ren
montasjeproduksjon basert på komponenter importert fira Japan. Foreløpig må
rett nok noen komponenter, for eksempel motorer og girbokser, hentes fra
«moderselskapene» fordi de kan produseres økonomisk bare i store serier. Men
Nissan-verket i Sunderland som sysselsetter 2800 arbeidere, importerte også
komponenter fira 177 europeiske underleverandører til en samlet verdi av 4,8
mrd. kr. i 1990. Dette trass i at japanerne klager over foreløpige problemer
med sine europeiske underleverandører når det gjelder punktlighet for
leveranser og produktkvalitet.42
Det faktum at 80 % av Nissan-fabrikkens produksjonsverdi er «lokal», dvs.
stammer fra Europa, gjør at den er praktisk talt like «europeisk» som sine
europeiske konkurrenter. EFs forsøk på å inkludere «transplants» i Japans
samlede «importkvote», viser at hensikten er å hindre japansk bilindustri i å
fortrenge den europeiske gjennom investeringer innen EF. Uten en slik sperre
frykter både billobbyen og eurokratene at EF-landene i løpet av kort tid vil
gjenta USAs utvikling i 1980-årene. Der ble de japanske bilenes markedsandel
tredoblet fra 9,9 % i 1975 til 31 % i 1990, og japanske biler produsert i USA
hadde i 1990 nådd en markedsandel på 12,5 % (jfr. tabell 3).
Men EF-kommisjonens forslag skapte nye konflikter og problemer. I
Storbritannia er praktisk talt hele den eksportdyktige bilindustrien allerede ja
pansk, og de japanske etableringene betyr mye i områder med høy arbeids
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løshet. Den britiske bilindustriens nasjonalforbund har godtatt Nissan-fabrikken
som «britisk bilprodusent», og regjeringen regner den selvsagt som en del av
landets industri. Trass i sterkt press fra Frankrike og Italia, måtte Kommisjonen
til slutt gi etter for Storbritannias motstand mot å inkludere produksjonen i
«transplants» i Japans bil-«eksport» til EF.
Den 31. juli 1991 ble EF og Japan enige om en avtale om at japansk
bilindustri i perioden 1993-1999 skal begrense sin eksport til EF til maksimalt
1,23 millioner enheter pr. år. Det betyr at eksporten gjennom hele 90-tallet vil
bli liggende på omtrent det nivået den hadde nådd i 1990, nemlig ca. 1,1 mill.
enheter. Ifølge avtalen skal japanske «transplants» ha fri markedsadgang i alle
EF-land. Når den planlagte produksjonsveksten i «transplants» er inkludert,
vil den japanske bilindustriens markedsandel i EF øke fra 10 % i 1990 til 16%
i 1999. Mens Italia og Frankrike betrakter markedsandelen på 16 % som en
avtalt grense, mener Storbritannia at dette tallet bare er en prognose som rett
nok er nevnt i avtalen. Men selv om EF-landene ikke er enige om hva de er
blitt enige med Japan om, betyr avtalen at de kan skyve bilindustriens
problemer foran seg i enda noen år.43 For øvrig har EF-kommisjonen fått en
leksjon om at økonomiske problemer slett ikke kan fjernes gjennom liberali
sering og deregulering, og at institusjonelle løsninger så og si trenger seg på
av seg selv.

Elektronisk industri
Den elektroniske industrien er nøkkelindustrien par excellence ved slutten av
det 20. århundre. Grunnen til dette er først og fremst at elektroniske
komponenter inngår i stadig flere industriprodukter. Halvledere eller «integrerte
kretser» finnes i fly, biler, alskens navigasjonssystemer, dreiebenker, ur,
fotoapparater, kopimaskiner, faksemaskiner, telefonsentaler, telefonapparater,
TV- og videoapparater, CD-spillere, mikrobølgeovner, kjøleskap, vaskemaski
ner, flerfoldige typer medisinske apparater osv. 11988 ble det beregnet at euro
peiske industriforetak med 8 millioner ansatte (dvs. vel 1/4 av alle industrisysselsatte i EF) og en samlet omsetning på ca. 4000 mrd. kr. (tilsvarte ca.
7 norske bruttonasjonalprodukt) det året, var helt avhengige av halvledere som
komponenter i sin produksjon.44
I 1990 var 62 % av de samlede innkjøp av halvledere i EF import fra
Japan og USA. I den grad EF-landene har egen produksjon av halvledere, er
den sterkt avhengig av produksjonsutstyr importert fra Japan og USA.45 EFs
handelsunderskudd overfor andre industriland i høyteknologiprodukter,
hovedsakelig kontor- og datamaskiner, halvledere og konsumentelektronikk,
har økt raskt siden midten av 70-årene og var i 1986 kommet opp i 16,7 mrd.
dollar. Til sammenligning hadde EF et overskudd på 10,5 mrd. dollar i sin
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totale eksterne handel i 1986.46 Denne utviklingen, spesielt den store
importavhengigheten når det gjelder halvledere, har skapt bekymring blant
industriledere og politikere.
EFs svakeste punkt er nettopp produksjon av halvledere, selve kjernepro
duktet innen elektronisk industri. Innen denne bransjen er det bare tre
europeiske produsenter, nemlig Philips (Storbrit./Nederland), Siemens
(Tyskland) og SGS-Thomson (Frankrike). Men selv ikke Philips rangerer blant
verdens 11 største produsenter, målt i omsetning, unntatt IBM som produserer
halvledere nesten utelukkende til eget forbruk (jfr. tabell 5). I 1990 sto
japanske foretak for 2/3 av det samlede halvledersalget til verdens 10 største
foretak, unntatt IBM (jfr. tabell 5).
Tabell 5: Verdens største halvlederprodusenter, unntatt IBM*. Omsetning i
mrd. dollar 199(fn
NEC, Japan
Toshiba, Japan
Hitachi, Japan
Motorola, USA
Intel, USA
Fujitsu, Japan
Texas Instruments, USA
Mitsubishi Electric, Japan
National, USA
Samsung, Korea
Matsushita, Japan
*

4,15 mrd. dollar
3,57
3,21
2,75
2,92
2,77
2,72
2,04
1,61
1,34
1,29

IBM som i 1990 hadde en omsetning av halvledere på 4,10 mrd. $, er utelatt fordi selskapets
halvlederproduksjon nesten i sin helhet går til eget forbruk.

Når det gjelder mikroprosessorer, har de amerikanske produsentene Intel og
Motorola fortsatt et lite forsprang på sine japanske konkurrenter. Etter å ha
lansert en ny, superrask mikroprosessor i 1989, økte Intel sin omsetning med
over 30 % fra 1989 til 1990. Men vidunderproduktet hadde kostet flesk. Fra
1984 til 1988 investerte Intel 850 mill. dollar i utvikling av den nye mikropro
sessoren. Både Motorola og Intel har en svak kapitalbase sammenlignet med
sine japanske konkurrenter, og det blir spådd at Japan om få år vil være
ledende også i produksjonen av mikroprosessorer.481 USA blir dette oppfattet
som et militærstrategisk problem. Pentagon har derfor begynt å gi massiv
pengestøtte til forbundet av amerikanske halvlederprodusenter, SEMATEC.49
Når det gjelder dynamiske lagerbrikker, såkalte DRAMS, er det japanske
forspranget overfor både EF og USA allerede et faktum. Japan står for over
90 % av verdensproduksjonen av de største DRAMS. Også i produksjonen av
«skreddersydde» halvledere, såkalte ASICS («Application Specific Integrated
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Circuits») haler de raskt inn på sine amerikanske konkurrenter, mens EFlandene forlengst har falt av lasset.
For om mulig å holde stand mot den japanske flodbølgen, startet EF i 1989
et samarbeids- og utviklingssprogram med europeiske halvlederprodusenter,
JESSI (Joint European Submicron Silicon). Innen dette programmet er det
tyske konsernet Siemens i ferd med å utvikle en 64 megabit DRAM i
samarbeid med IBM. Men enda en gang ser det ut til at japanerne kommer
dem i forkjøpet. Hitachi, Fujitsu, Toshiba, Mitsubishi Electric og Matsushita
har allerede laget prototyper av 64 megabits DRAMS, og Fujitsu har annonsert
at de skal investere 770 mill. dollar i 1992 for å sette i gang produksjon i
1993.1 så fall hopper de over 16 megabit generasjonen som både europeiske
og amerikanske foretak har investert store summer for å produsere fra 1992.50
Figur 1: Gjennomsnittspriser på verdensmarkedetfor lagerbrikker 1984-1991,
og prognose for 1991-1995. Dollar pr. stykk.51
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I produksjonen av DRAMS er det bare de som er først ute, som kan høste
profitter. Prisene på lagerbrikker har en tendens til å falle dramatisk bare et
par år etter at de er satt i produksjon, og denne tendensen ser ut til å forsterkes
for hver ny generasjon. For eksempel 4 megabit DRAMS kostet 125 dollar
stykket da de kom på markedet i 1989, men tidlig i 1991 hadde prisen falt til
bare 17 dollar (jfr. fig 1). Siden den europeiske DRAM-industrien er kommet
på etterskudd, risikerer den å lide store tap i årene som kommer.
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For å hindre at dette skjer, har EF lagt en importtoll på 14,9 % på alle typer
halvledere. Men den europeiske industrien hevder at de trenger en tollbeskyt
telse på 30-50 % over en femårsperiode for i det hele tatt å komme til hektene
igjen. For å komme industrien litt i møte, innførte Kommisjonen i januar 1991
minstepriser på japanske lagerbrikker solgt i EF-området. Mens prisene på
disse brikkene raste nedover på verdensmarkedet (jfr. fig. 1), ble de økt med
10-15 % i EF-landene.52
Minsteprisordningen kombinert med toll kan gi lagerbrikkeprodusentene
et lite pusterom, men samtidig skaper den alvorlige problemer for de største
brukerne av dette produktet, nemlig produsentene av datamaskiner. Hittil har
de stått relativt sterkere enn produsentene av halvledere, og så sent som i 1990
var det to EF-foretak blant verdens ti største innen bransjen målt i omsetning
(jfr. tabell 6).
Tabell 6. Verdens største produsenter av datamaskiner. Omsetning i mrd.
dollar, 1983 og 199053

IBM, USA
Fujitsu, Japan sammen med
ICL, Storbritannia*
Digital Equipment, USA
Unisys, USA
NEC, Japan
Hitachi, Japan
Hewlett-Packard, USA
ATT sammen med NCR,USA
Olivetti, Italia
Siemens-Nixdorf, Tyskland
*

1983

1990

36,5

62,7

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

13,0
12,7
10,1
10,0
9,8
8,1
8,1
7,3
7,1

Årlig vekstrate
8,0 %
17,9
14,9
14,1
23,4
28,4
18,3
13,7
22,1
18,2

Nært samarbeid siden midten av 80-årene. Fujitsu alene hadde en omsetning på 2,8 mrd.
dollar i 1983 og 11,5 mrd. i 1989, som gir en årlig vekstrate på 26,5 % i denne perioden.
ICL hadde en omsetning på 1,28 mrd. dollar i 1983 og 2,64 mrd. i 1989, som gir en årlig
vekstrate på 12,8 %. I 1990 kjøpte Fujitsu 80 % av aksjene i ICL, som på sin side kjøpte
opp det finske Nokia Data.

I tillegg til relativt høye priser på halvledere er de europeiske datamaskinprodusentene plaget av lavere arbeidsproduktivitet enn sine amerikanske og
japanske konkurrenter. Arbeidsproduktiviteten, målt som omsetning pr. ansatt,
er for eksempel gjennomsnittlig ca. 50 % lavere hos produsentene i EF enn
i USA. Som følge av dette har europeiske PCer vært opp til 50 % dyrere fira
produsent enn tilsvarende amerikanske maskiner. Resultatet har vært stagnasjon
og synkende driftsoverskudd eller økende underskudd. 11990 gikk alle de store
europeiske datamaskinprodusentene med tap eller bare så vidt i balanse, mens
deres oversjøiske konkurrenter fortsatt bokførte betydelige profitter trass i et
stagnerende marked. Flere av EF-landenes store datamaskinprodusenter er
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avhengige av statsstøtte for å holde hodet over vannet. For eksempel den
franske Groupe Bull har mottatt tilsammen 7 mrd. franc i subsidier siden
1983.54
Tabell 6 viser at ikke bare de europeiske produsentene, men til og med
selveste IBM har hatt relativ tilbakegang. Av alle foretakene vist i tabellen
hadde IBM den laveste omsetningsveksten i 1983-1990, på 8 % pr. år. Som
en følge av dette sank IBMs verdensmarkedsandel (for maskiner, programvare
og tjenester) fra over 35 % fram til 1983 til ca. 22 % i 1991.55 Også mange
andre av de store amerikanske produsentene har hatt lavere vekstrater enn sine
japanske konkurrenter (jfr. tabell 6).
Vinnerne har vært de store japanske foretakene med en omsetningsvekst
på melom 23 % og 28 % pr år i 80-årene (jfr. tabell 6). Fra 1980 til 1988 økte
Japans datamaskinproduksjon med gjennomsnittlig 20 % pr. år, og i 1988
nådde den samme nivå som USA. I 1990 utgjorde den samlede produk
sjonsverdien for datamaskiner i Japan 63,3 mrd. dollar, i USA 58,1 mrd.
dollar og i hele Vest-Europa 45,6 mrd. dollar.56 Japan hadde i 1988 en netto
eksport av datamaskiner på 13,4 mrd. dollar. Den nest største nettoeksportøren
var Taiwan med 3,8 mrd. dollar. Deretter fulgte Singapore med 3,0 mrd., og
endelig USA med 2,9 mrd. dollar. Samtlige EF-land, bortsett fra Irland, var
betydelige nettoimportører i 1988. Den samlede nettoimporten til VestTyskland, Frankrike, Storbritannia, Italia og Nederland var på vel 9 mrd.
dollar.57
Japans konkurranseforsprang innen dataindustrien er blitt forklart med blant
annet følgende faktorer:
* Japanske produsenter bruker underleverandører i stort omfang. Omfattende
standardisering hjelper underleverandørene til å oppnå stordriftsfordeler.
Kontraktforholdene med underleverandører, som utgjør en viktig
komponent i industrigrupperingene eller «konglomerat»-relasjonene kalt
keiretsu, hjelper moderselskapet til å redusere kostnader for både lagerhold
og investeringer.
* Gjennom keiretsu har japanske produsenter nære forbindelser med handelsog markedsførings-/servicefirmaer. Dette sikrer rask og effektiv tilbakekob
ling fra kunder og god informasjonsflyt om markedsutviklingen.
* Når det gjelder produksjon av datamaskiner, er de store japanske
foretakene vertikalt integrert med en betydelig produksjon av den viktigste
«råvaren», halvledere. Deres utenlandske konkurrenter, med unntak av
IBM, Siemens-Nixdorf, og Hewlett-Packard, er rene datamaskinprodusenter.
* Som medlemmer av keiretsu har de japanske foretakene et intimt forhold
til de store bankene. Sammenlignet med USA og Europa er lånefinansieringen meget høy i forhold til aksjekapitalen. Dermed blir de relativt
uavhengige av aksjemarkedet med dets svingninger og spekulasjonsbølger.
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Lav og stabil lånerente og rikelig kapitaltilang har hittil gjort at de stadig
kunne foreta store modemiseringsinvesteringer.
Den japanske staten tvinger foretakene til å samarbeide i store, nasjonale
FoU-prosjekter støttet av MITI (Ministry of International Trade and
Industry). Dermed unngår de å gjenoppfinne kruttet. Ressursene blir
konsentrert, duplisering unngås, standardisering og kunnskapsspredning blir
fremmet.
Det er også viktig at j apanske foretak konsentrerer sin FoU-virksomhet om
å omsette oppfinnelser til produksjon. De legger med andre ord vekt på
anvendt teknisk og produksjonsrelatert FoU fremfor grunnforskning.

«FESTUNG EUROPA»?
Eksemplene bilindustrien og elektronisk industri viser at EFs program for
kreftenes frie spill, for liberalisering og deregulering, slett ikke skal gjelde
overfor tredjeland. Samme hvor mye EF-økonomene pukker på sin yndlingsideologi om frihandel og komparative fortrinn, så er Kommisjonens byråkrater
og yrkespolitikere realister som innser at en samtidig etablering av «det indre
marked» og fullstendig liberalisering av EFs eksterne handel ville innebære
en katastrofe for viktige deler av EF-landenes industri. I stedet for å la
dereguleringsprosjektet sprenge EFs grenser, erkjenner Kommisjonen at
institusjonelle ordninger, reguleringer og beskyttelsestiltak er nødvendige for
å fremme EFs industri. Her blir det igjen klart at formålet med «Det indre
marked» er å gjøre de europeiske storforetakene «kampdyktige» på verdens
markedet og samtidig beskytte dem på deres europeiske «eksersisplass».
Dette «proteksjonistiske» synet har for så vidt støtte i økonomisk teori
(forutsatt stigende skalavkastning) og erfaring. Mange studier har vist at bare
det/de land som allerede har skaffet seg et konkurranseforsprang, kan profitere
på frihandel med industrivarer. Derfor var frihandel i Storbritannias interesse
fram til slutten av 1800-tallet, og USA tjente stort på frihandel i perioden fra
slutten av første til slutten av andre verdenskrig, mens denne fordelen etter ca.
1960 flyttet stadig mer over til de to nye industrimaktene Vest-Tyskland og
spesielt Japan.58 Både når det gjelder etableringen av «Det indre marked» og
av handelshindringer overfor tredjeland, er Kommisjonen en lojal representant
for den europeiske storkapitalens interesser.
Kritikere av EFs proteksjonisme har hentet fram et slagord som kan vekke
ubehagelige assosiasjoner: Under den andre verdenskrigen gikk Joseph
Goebbels inn for en «Festung Europa» som forsvar mot de alliertes invasjon.
EF bruker i dag et helt arsenal av av både defensive og offensive midler for
å forsvare seg mot konkurranse utenfra. Her har tollbarrierer forholdsvis liten
betydning, selv om EFs importtoll på industrivarer er gjennomsnittlig 4 %, mot
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for eksempel bare 2-3 % i EFTA-landene.59 En rekke direkte reguleringstiltak
spiller en langt viktigere rolle. La oss se nærmere på de viktigste skytsene i
dette handelspolitiske bolverket.

Avtaler om importkvoter
EF-landenes viktigste proteksjonistiske våpen er muligens mengdemessige
importrestriksjoner. Disse er nedfelt i tosidige avtaler, såkalte importkvoteavtaler. En importrestriksjon hos den ene avtaleparten fremstår som en «selvpålagt» eller «frivillig» eksportbegrensning hos den andre. 1 1986 var 54,1 % av
EF-landenes samlede import underlagt slike avtaler, mens de tilsvarende tallene
for USA og Japan var henholdsvis 45 % og 43,5 %. I februar 1989 hadde
GATT registrert i alt 90 gjeldende avtaler med individuelle EF-land som
importører. Det tilsvarte en fjerdedel av samtlige avtaler registrert av GATT.
I tillegg kom 96 avtaler inngått av EF sentralt.60
Avtaler inngått av de enkelte EF-land har i hovedsak omfattet industrivarer,
med biler (13 avtaler), konsumentelektronikk (23 avtaler), fottøy (13 avtaler)
og bearbeidede jordbruks- og fiskeprodukter (6 avtaler) som de viktigste, og
med biler som den største verdimessige komponenten. Det er først og fremst
Japan (53 avtaler), Sør-Korea (13) og Taiwan som har måttet underskrive disse
avtalene. På EF-nivå har importkvoteavtalene hittil først og fremst vært knyttet
til EFs «Felles jordbrukspolitikk» (39 avtaler) og GATTs multifiberavtale,
foruten importbegrensinger på tekstiler (24 gjeldende avtaler).61 Med opp
rettelsen av «Det indre marked» ved utgangen av 1992 vil dette forandre seg.
Da vil EF sentralt stå for alle importkvoteavtaler med tredjeland. Vi har sett
at dette allerede gjelder for biler, der Japan har avtalt å begrense sin eksport
til EF til maksimalt 1,23 mill. enheter pr. år fram til 1999.
1 1980-årene var det en tydelig økning i importkvoteavtalenes varighet, og
et økende antall produkter ble underlagt beskyttelse. Dette skjedde trass i at
slike avtaler er et dobbelt brudd med GATT-reglene. For det første bryter de
med GATTs «grunnlov», nemlig forbudet mot diskriminering av enkelte land
(«Most Favoured Nation Clause»), og for det andre er de klart i strid med
GATT-avtalens Artikkel XI som krever fjerning av alle slags kvantitative
importbegrensninger.62 Når EF-landene kan ture fram med denne slags
proteksjonisme, er det ikke minst fordi deres mektigste rival, USA, i stor ut
strekning bruker det samme våpnet overfor de samme landene.63
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Anti-dumping tiltak
Med henvisning til GATTs regler for anti-dumping tiltak begynte EF å
iverksette slike tiltak i 1980. I 1984 vedtok Ministerrådet en forordning om
anti-dumping politikk som i sin ordlyd stort sett er i samsvar med GATTs
ytterst generelle og vage regler. I 1987 ble EFs anti-dumping regler utvidet
med den såkalte «skrutrekker-regelen». Den går ut på at anti-dumping toll også
kan legges på produkter som blir sammensatt/montert i EF dersom importen
av disse produktene allerede er underlagt slik toll og andelen av komponeneter
levert fra landet det gjelder, er minst 60 % av samlet komponentverdi. Trass
i at GATT, etter klage fra Japan, gjorde det klart at «skrutrekker-regelen» er
«ulovlig», bestemte EF at den skal stå ved kraft inntil videre. Et anti-dumping
tiltak varer i fem år og kan forlenges i nye fem år hvis klagen om dumping
blir opprettholdt.64
I perioden 1980-1988 ble i alt 176 forskjellige produkter rammet av EFs
anti-dumping tiltak. I årene 1980-85 var den gjnnomsnittlige anti-dumping
tollen på 23 %, og den resulterte i en beregnet gjennomsnittlig mengdereduksjonen i importen av de aktuelle varene på 40 %. Tidlig i 80-årene var
det først og fremst homogene varer, spesielt kjemiske produkter og metaller,
som ble pålagt anti-dumping toll. Senere ble produkter som datamaskinskrivere, halvledere, kopimaskiner, elektroniske vekter, video- og CD-spilllere mest
fremtredende. Som allerede nevnt, har produsenter av halvledere innen EF
siden midten av 80-årene vært beskyttet av en «generell» anti-dumping toll på
14,9 %, foruten at Kommisjonen har fastsatt minstepriser på halvledere. Som
ytterligere eksempel kan nevnes at EF-kommisjonen i juli 1989 la anti
dumping toll på inntil 33,9 % på CD-spillere importert fra Japan og Sør-Korea.
Det vakte oppsikt at det japanske foretaket Sony som produserer nesten alle
sine CD-spillere for det europeiske markedet i Colmar i Frankrike og som
hadde holdt høyere priser enn sine europeiske konkurrenter, likevel ble pålagt
en anti-dumping toll på 10 %.65 Foruten Japan er det NIC-landene Sør-Korea,
Taiwan, Hong Kong, Thailand, Singapore, Brasil og Mexico som er hovedofrene for EFs anti-dumping tiltak.66
Flere studier har påvist at Kommisjonens metode for beregning av
dumping-marginer resulterer i «dumping» i tilfeller der utenlanske foretak rett
og slett bare er mer konkurransedyktige enn sine rivaler i EF. Det er derfor
blitt konkludert med at anti-dumping tiltak er «Kommisjonens nyeste forsøk
på å løse det den oppfatter som det ’japanske problem’».67 En kan spørre
hvordan slikt er mulig i vår antatt liberalistiske epoke. Forklaringen er at EF
også her er i godt selskap med andre mektige industriland. I årene 1986/871988/89 iverksatte EF i alt 24 anti-dumping tiltak, mens USA også på dette
feltet var verdens ledermakt med i alt 89 tiltak. Og anti-dumping tiltak ser ut
til å være forbeholdt noen få store industriland: «Fra 1980 til 1986 ... sto de
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fire landene Australia, Canada, EF (som i denne forbindelse regnes som ett
land) og USA for 1276 av i alt 1288 undersøkelser, og 767 av totalt 775
positive funn».681 verdensøkonomien er det fortsatt makta som rår; handelen
blir liberalisert bare når det passer de sterkeste.

Kravet om «lokalt innhold»
Dette kravet overfor EF-eksteme investorer, som GATT har erklært «illegalt»,
brukes ikke bare i forbindelse med påstått dumping. (EFs anti-dumping
forordning av 1987 slår som nevnt fast at et produkt fra filial av utenlandsk
selskap i EF ikke er «europeisk» hvis minst 60 % av verdien av komponenter
og råvarer er importert.) Kommisjonen har for eksempel tatt sikte på at euro
peiske filialer av foretak fra tredjeland kan bli likestilt med europeiske foretak
ved offentlige innkjøp bare hvis minst 50 % av verdien av deres innsatsvarer
og råvarer stammer fra EF-land. Og det går rykte om at Kommisjonen gir
regional støtte til filialer av foretak fra tredjeland bare hvis deres «lokale
innhold» er over 80 %.691 1990 kjøpte det japanske foretaket Fujitsu 80 % av
aksjene i det britiske dataforetaket ICL. Noen måneder senere ble ICL
ekskludert fra størstedelen av det EF-finansierte forskningsprogrammet JESSI.
Begrunnelsen for eksklusjonen var selvsagt at ICL ikke lenger er «euro
peisk».70

Sær-europeiske produktstandarder
EFs system av produktstandarder og -normer som nå blir utviklet, kan i noen
tilfeller, spesielt innen TV og telekommunikasjon, brukes til proteksjonistiske
formål. I 1989 ble det for eksempel bestemt at det skai utvikles en særegen
EF-norm for den nye generasjonen TV-apparater med høy billedoppløsning,
det såkalte HDTV. For dette formålet ble det satt i gang forskning innen det
«all-europeiske» EUREKA-programmet under sterk medvirkning av de to EFgigantene på dette feltet, Philips-konsemet i Nederland og Thomson-gruppen
i Frankrike.
Det er verdt å merke seg at beslutningen om en «europeisk» HDTV-norm
kom etter at det var kjent at et japansk system snart ville være klart for
produksjon. Samtidig som Ministerrådet i EF fattet denne beslutningen, i
desember 1988, erklærte de ironisk nok at de var fast bestemt på å unngå å
etablere en «Festung Europa». Men i sin tale til EF-parlamentet noen uker
senere begrunnet Kommisjonens president, Jacques Delors, HDTV-vedtaket
med at «Fellesskapet ønsker ikke i noe tilfelle å overlate monopolet på audio
visuell teknologi til japanerne og programteknologien til amerikanerne».71

116

I august 1991 presenterte EF-kommisjonen forslag til en forskrift som påbyr
at fra 1. januar 1993 skal alle fjernsynspapparater med billedbredde på mer
enn 52 cm være utstyrt med dekoder for D2-MAC-signaler for å kunne selges
innen EF. Med dette knepet har Kommisjonen sikret EF-konsemene pusterom
til å ferdigutvikle det analoge HDTV-systemet som ifølge fagfolk er
underlegent i forhold til de amerikanske og japanske digitale systemene. (En
viktig fordel ved de digitale systemene skal være at signalene kan sendes
gjennom de tradisjonelle jordbundne nettene og ikke bare gjennom systemer
for satelitt-TV.) Dekoderne for D2-MAC-signaler vil imidlertid koste
konsumentene dyrt. Tilleggsprisen på ethvert TV-apparat som selges etter 1.
januar 1993 er anslått til mellom 1200 og 2000 kroner, og disse pengene går
rett i lommene til Philips og Thomson.72
Strevet med å utvikle sær-europeiske standarder inneholder selvsagt et
betydelig element av proteksjonisme. Men samtidig vil slike standarder bidra
til at EF-foretak blir innestengt i det europeiske markedet og hindret i sin
globale ekspansjon. Innad vil de kunne danne mektige karteller; utad vil de
ikke være på banen i det hele tatt.

Statlig industripolitikk som moderne merkantilisme: Airbus-prosjektet
Airbus Industrie ble dannet i desember 1970 som et konsortium etter fransk
mønster. I bakgrunnsdokumentene heter det blant annet at det saken gjelder,
er «om Europa vil la en av dets mest moderne industribransjer forkomme, eller
om en gjennom det tetteste internasjonale samarbeid vil styrke denne sektoren
og gi den nye impulser.»73 Andelene i konsortiet, som har gjennomgått flere
endringer siden starten, er i dag slik sammensatt:
Aerospatiale, Frankrike
37,9 %
Daimler-Benz (som har kjøpt opp MBB),
Tyskland
37,9 %
British Aerospace (tidl. Hawker Siddeley),
Storbritannia
20,0 %
Construcciones Aeronautics SA (CASA),
Spania
4,2 %
Dessuten er den nederlandske flyfabrikken Fokker «assosiert medlem», og det
britiske foretaket General Electric Company (GEC, som nå er slått sammen
med det tyske Siemens-konsemet) har i lang tid vært fast underleverandør av
flymotorer.
Airbus Industrie er ikke et industriselskap i egentlig forstand, men heller
en slags salgs- og koordineringsorganisasjon, nærmest et salgskooperativ for
de fire medlemsforetakene. Eventuelle driftsoverskudd eller tap i Airbus
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Industrie blir fordelt på medlemmene etter deres andeler. Airbus sitt regnskap
er følgelig alltid nøyaktig i balanse.
Størstedelen av komponentene til flyene blir produsert av konsortiets
medlemmer som sender dem til Aerospatiales fabrikk i Toulouse, Frankrike,
for montering. Der har også Airbus Industrie sitt hovedkontor. Produksjonen
av komponenter til Airbus-fly inngår i foretakenes øvrige aktivitet på en slik
måte at den ikke kan identifiseres i deres publiserte regnskaper. De faktiske
produksjonskostnadene for komponentene er derfor kjent bare for det enkelte
konsortiemedlem. Airbus Industrie har ikke mulighet til å øve noen kostnads
kontroll; og konsortiemedlemmene, som faktisk er underleverandører i
monopolposisjon, kan praktisere grov overprising. I noen tilfeller er det blitt
hevdet at komponentprisene har vært inntil ti ganger høyere enn prisene på
verdensmarkedet. Dette har ført til mye krangel og konflikt, spesielt mellom
de nasjonale partnerne og Airbus-sentralen i Toulouse. Men konsortie
medlemmene står last og brast om å forhindre at finansdirektøren til Airbus
Industrie får innblikk i deres innteme regnskaper.74
Mangelen på oversikt og kostnadskontroll i Airbus-konsortiet har fått det
amerikanske næringslivsbladet Business Week til å karakterisere det som «et
politisk mareritt». Men dette marerittet har på mange måter vært en veritabel
suksess fra EF-standpunkt. Det begynte med det teknisk avanserte mellomdistanseflyet A300 med bred kabin som gjorde sin jomfrutur i oktober 1972.
Denne modellen viste seg å ha hele 30 % lavere drivstoffbruk og mye lavere
støynivå enn sine amerikanske konkurrenter.
Prisøkningene på olje etter 1973 kom som bestilt for Airbus Industrie. I
1978 fikk det amerikanske flyselskapet Eastern Airlines låne fire A300 nesten
gratis på prøve i et halvt år. Testen falt positivt ut. Eastern Airlines rapporterte
at de ville spare 40 mill. dollar pr. år ved å skifte ut hele sin kort- og mellomdistanseflåte med A300; og de bestilte umiddelbart 32 fly fra Airbus Industrie.
Grunnen til at Airbus ga Eastern Airlines så ekstremt gunstige introduk
sjons vilkår var at de ville komme seg inn på det store amerikanske markedet
som utgjør ca. halvparten av verdensmarkedet for passasjerfly. Til å begynne
var det likevel størst framgang utenfor USA.75 Tidlig i 80-årene var målset
tingen å oppnå en verdensmarkedsandel på 30 %. Men i 1988 hadde Airbus
solgt bare 168 fly til 78 forskjellige kunder rundt om i verden. Den sterke
økningen i etterspørselen etter fly mot slutten av 80-årene, og dermed økt
produksjonshastighet, førte til kvalitetsproblemer hos Boeing og Douglas. Dette
skapte økt interesse for Airbus-flyene både i og utenfor USA. Ordrereservene
økte voldsomt, fra bare 200 enheter i 1985 til 1600 enheter eller 30 % av den
samlede ordrereserven i verden i april 1991 (jfr. tabell 7). I 1991 var Airbus
blitt verdens nest største flyprodusent, etter Boeing, med en verdensmarkedsan
del på 35 %.76

118

Siden slutten av 70-årene har Airbus utviklet flere nye modeller, og de kan
nå møte etterspørselen for de fleste kategorier kort- og mellomdistansefly. I
1990 ble det solgt flere enheter av Airbus-flyet A320 enn av noen annen flymodell i verden, og i 1991 hadde det kommet inn langt flere ordrer på
modellene A330 og A340 enn på Douglas sin rivalmodell MD11 eller Boeings
nye 111.11
Airbus Industrie sin målsetting fra 1980 er utvilsomt blitt realisert. Nå
planlegger konsortiet å utvikle et nytt «super-jumbo» fly med 600 til 800 seter
som skal ta opp kampen med Boeings jumbo-jet 747. Det er interessant å
merke seg at for å få «superjumboen» i produksjon hurtigst mulig (de første
flyene skal være produsert i år 2002) og for å sikre høyest mulig kvalitet på
vitale komponenter, har Airbus tilbudt de tre japanske storforetakene
Mitsubishi Heavy Industries, Kawasaki Heavy Industries og Fuji Heavy
Industries å være underleverandører. Disse kontraktene vil samtidig sikre
«superjumboen» praktisk talt monopol på det betydelige japanske markedet.
Ikke uventet skrev en toneangivende amerikansk avis at «Airbus sitt tilbud til
de japanske foretakene vil skape bekymring i USA».78
Tabell 7: Prosentandeler av verdens samlede leveranser av sivile jetfly, 198690, og av flyindustriens samlede ordrereserver, april 1991J9

Andel av samlede
leveranser
Airbus Industrie
McDonnell Douglas
Boeing

15,1 %
16,7
64,5

Andel av ordrer

30 %
14
53

Flyproduksjon er USAs største eksportindustri og et av de få områder der
amerikanerne har sluppet japansk konkurranse. I USA har det vakt stor
irritasjon at Airbus nå er i ferd med å utkonkurrere deres nest største
flyprodusent, McDonnel Douglas. I 1990 hadde Douglas sin divisjon for
transportfly et driftsunderskudd på 177 mill. dollar, og selskapet måtte si opp
8400 arbeidere. Business Week mener at Airbus sin «fremdrift nå truer selve
eksistensen til Douglas’s kommersielle flydivisjon.»80 Hittil har ikke Airbus
maktet å bygge opp et like effektivt vedlikeholds system og et så verdensom
spennende og hurtigarbeidende servicenett som sine amerikanske konkurrenter.
Hvis denne svakheten blir overvunnet, har de amerikanske gigantene virkelig
grunn til å føle seg truet.
På grunn av stordriftsfordelene må flyfabrikkene ha meget store
produksjonsserier for å gå med overskudd. Av den grunn er det så viktig for
dem å vinne markedsandeler. Airbus sin økning av markedsandelen og Douglas
sitt tap siden begynnelsen av 80-årene er slik sett en stor delseier for Airbus
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og et alvorlig tilbakeslag for Douglas. Likevel er det langt igjen før Airbus når
det såkalte «break-even» punktet, der alle kostnader er dekket og produksjonen
begynner å gi netto profitt. I tillegg til at det trengs store produksjonsserier,
står Airbus her overfor det problemet at alle kontrakter om flykjøp utenfor EF
er i dollar. Og dollarkursen har variert voldsomt de siste 20 årene. Ved den
første rentabilitetsberegningen, som forutsatte 3,22 DM pr. dollar, ble «breakeven» anslått til ca. 360 fly. Ved senere beregninger, som har forutsatt lavere
dollarkurs i forhold til DM, er «break-even» punktet blitt økt til 860 og senere
ca. 1000 fly. Pessimistiske altemativberegninger har til og med anslått «breakeven» punktet så høyt som over 130 000 solgte fly. Med sin nåværende
produksjonskapasitet på maksimalt ca. 140 fly pr. år, ville Airbus følgelig
trenge over 900 år på å nå «break-even» punktet!81
Mangelen på økonomisk lønnsomhet gjør Airbus til et bunnløst sluk for
statlige subsidier. En stor del av disse subsidiene blir gitt som billige statslån
uten tilbakebetalingstermin for finansiering av utviklingskostnader. Vel 75 %
av Airbus sine utviklingskostnader er blitt dekket av slike lån, først og fremst
fra Tyskland og Frankrike. Resten av statsstøtten er rene eksportsubsidier. Når
dollaren faller under 1,80 DM pr. dollar, blir det tilsvarende tapet av ekportinntekter dekket av subsidier. Ifølge en studie fra US Department of Commerce
har den tyske og franske staten gitt Airbus subsidier på ialt 13,5 mrd. dollar
(ca. 90 mrd. kr.) siden konsortiet ble grunnlagt.82
De senere årene har det vært harde konflikter mellom USA og EF om
statsstøtten til Airbus. USA mener at disse subsidiene er i strid med GATTreglene. De krever at all eksportstøtte skal avskaffes og at maksimalt 25 %
av Airbus sine utviklingskostnader skal kunne finaniseres med billige statslån.83
EF hevder på sin side, med åpenbart god grunn, at også USAs flyprodusenter
er subsidiert gjennom sine lukrative leveranser til militærvesenet, der de i
praksis nyter totalt monopol og tar overpris innen sine respektive spesi
alområder. Praktisk talt alle utviklingskostnader i amerikansk flyindustri blir
dekket av direkte overføringer fra Pentagon eller av superprofittene på leveran
ser til militærvesenet. I følge EF-kommisjonen har den amerikanske
flyindustrien mottatt subsidier på i alt 22 mrd. dollar siden 1970. På denne
bakgrunn vil EF neppe prøve å stanse eksportsubsidiene til Airbus, og
Kommisjonen fastholder at minst 45 % av konsortiets utviklingskostnader må
kunne finansieres med billige statslån.84
Airbus-prosjektet kan sies å representere en strategi for «moderne
merkantilisme» som tar sikte på eksportøkning og stimulering av veksten innen
høyteknologisektorer gjennom systematisk statlig støtte.85 Den moderne
merkantilismen tilkjennegir en fundamental pessimisme når det gjelder det
kapitalistiske markedssystemets evne til på egen hånd å realisere den innovasjonstakten og den økonomiske veksten som er nødvendig for å hevde seg
i konkurransekampen mellom nasjonene. Denne tankegangen er stikk i strid
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med Cecchini-rapportens budskap om dereguleringens og markedsliberalismens
velsignelser.
Økonomer som tror på sin katekisme om komparative fortrinn og fri
konkurranse, er frustrerte over at den tilsynelatende liberalistiske EFkommisjonen innfører massive beskyttelsestiltak for europeisk bilindustri og
elektronisk industri og godtar enorme subsidier til Airbus. Følgende
hjeretesukk om Kommisjonens holdning til Airbus-subsidiene er i så måte
representativt: «EF-kommisjonen som ellers er temmelig kritisk til at det gis
statsstøtte til kommersielle selskaper, lukker sine øyne for alt dette med
henvisning til europeisk ’high-tech’».861 motsetning til disse økonomene later
det til at Kommisjonen ikke bare har innsett at deregulering og liberalisering
overfor tredjeland kan ødelegge europeisk industri, men at offensive
beskyttelsestiltak er ytterst nødvendige.

EF-støtte til industriell forskning og utvikling
Som ledd i å styrke Europas høyteknologi-industri har EF satset mye på
forskning og utvikling (FoU), spesielt innen mikroelektronikk og telekommu
nikasjoner. Jeg har allerede nevnt JESSI som har et totalbudsjett på 8 mrd.
ECU (ca. 65 mrd. kr) over knappe 10 år. Dette programmet skal få 3,8 mrd.
ECU (30 mrd kr) fra EF. Videre finnes ESPRIT (European Strategic Pro
gramme for Research and Development in Information Technologies), som
over perioden 1983-1992 vil ha mottatt ca 2,4 mrd. ECU (20 mrd. kr) fra EFkassa, RACE (Research and Development for Advanced Communications in
Europe) og det «all-europeiske» programmet EUREKA med nesten 300
forskjellige prosjekter, som også får betydelige beløp fra Brussel. EFs FoUinnsats er konsentrert om høyteknologi-områder der europeisk industri er under
sterkt press fra amerikanske og japanske konkurrenter.87
Men det spørs om dette er nok til å sikre EFs internasjonale konkurranse
posisjon innen disse bransjene. I 1990 var de samlede utgiftene til FoU innen
mikroelketronikk i Europa 11,5 mrd. dollar (mindre enn 33 dollar pr
innbygger), i Japan ca. 17,5 mrd. dollar (144 dollar pr. innbygger) og i USA
ca. 36 mrd. dollar (145 dollar pr. innbygger). De tre regionene brukte for øvrig
nesten en tredjedel av sine samlede FOU-utgifter til mikroelektronisk
forskning.88 Grunnen til at Europa har så mye lavere FoU-innsats pr. innbygger
enn Japan og USA ser ikke ut til å være lav offentlig støtte, men at industrien
selv investerer mye mindre på dette feltet. Når vi ser bort fra FoU for militære
formål (som er spesielt høy i USA), var den offentlige andel av samlede FoUutgifter i 1983 på 39,9 % i Vest-Tyskland, 46,3 % i Frankrike (57,8 %
innbefattet militærvesenet), 30,3 % i Storbritannia (49,8 % innbefattet
militærvesenet), 28,6 % i USA (46,0 % inklusive militærvesenet), og 23,6 %
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i Japan. I det teknologiske lederlandet Japan investerer med andre ord indus
trien forholdsvis mest og staten forholdsvis minst i FoU, og industriens
«innovasjonslyst» kan forklare mye av Japans suksess i etterkrigstiden.89
EFs sterke satsing på teknologipolitikk og støtte til FoU innen høyteknologi
ser ut til å ha sin grunn i at eurokratene oppfatter høyteknologien som en
sesam som kan bidra til å løse de fleste av Europas problemer. Som Gerd
Junne påpeker, er teknologipolitikken blitt en «’meta-politikk’ i den betydning
at teknologipolitikkens målsettinger (internasjonal konkurranseevne overfor
USA og Japan) har en tendens til å dominere nesten alle andre felter i politik
ken^...) Samtidig kan den store betydning som tillegges ’nye teknologier’, gi
et ’progressive (fremtidsrettet) ’image’ til en ellers konservativ politikk, mens
det søkes ’teknologiske’ løsninger for samfunnsmessige problemer (i stedet
for løsninger som ville innebære endringer i den eksisterende maktstruk
turen).»90
EFs teknologisatsing virker politisk samlende. Mange sosialdemokrater har
utvilsomt problemer med å svelge programmet for det deregulerte og
liberaliserte «indre marked» og Kommisjonens arbeid for å avskaffe pengeog fininaspolitikken som motkonjunkturvirkemidler og gjennomføre en
systematisk deflasjonspolitikk («budsjettdisiplin» og «prisstabilitet»). Tekno
logipolitikken skaper derimot begeistring og en følelse av fellesskap og
ffemtidsrettethet; den er en gulrot til EF-tvileme.

NOEN PERSPEKTIVER PÅ EFs TREKANTFORHOLD MED USA OG
JAPAN
Politiske og økonomiske konflikter mellom EF-landene gjør det høyst uvisst
hvorvidt de greier å stable på beina en politisk og økonomisk union. Ja, selv
det nåværende valutasamarbeidet står i fare for å gå helt opp i limingen, noe
som ikke minst skyldes den umulige kombinasjonen av faste valutakurser og
frie kapitalbevegelser (jfr. Olav Fagerlids artikkel i Vardøger 20). «Det indre
marked» er derimot det minimum EF-regjeringene klarer å enes om. Fra 1.
januar 1993 får følgelig EF karakter av en kapitalisme uten stat, en kapitalisme
som er deregulert innad, men avskjermet utad. Med sin sosialdarwinistiske vekt
på deregulering, liberalisering og deflasjonistisk politikk vil «Det indre
marked» innebære et hardere økonomisk og sosialt klima med større sosiale
ulikheter. Samtidig vil EF stå overfor mer konfliktfylte internasjonale forhold,
med Japan og USA som sine store rivaler.
Etter Tysklands samling hadde EF i 1990 en arbeidsstyrke på nærmere 155
millioner, mot USAs 125 og Japans 64 millioner. Og EF er verdens største
handelsmakt, med vel 20 % av verdens samlede eksport (eksklusive EF-intem
handel) i 1986, mot USAs 13 % og Japans 12 %. Dessuten er utenrikshandelen
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av relativt større kvantitativ betydning for EFs økonomi enn selv for Japan:
Samlet eksport og import av varer utgjorde 19,5 % av EFs bruttonasjo
nalprodukt i 1989, mens den tilsvarende andelen var 17 % for Japan og 16 %
for USA. (Det betyr ikke at eksporten er uviktig for USA. Ifølge USAs
handelsminister Carla Hills er det blitt beregnet at USAs eksport står for hele
75 % av landets økonomiske vekst.)91
Siden begynnelsen av 80-tallet har EF-landene gjort store anstrengelser for
å ekspandere på verdensmarkedet gjennom en systematisk deflasjonspolitikk
ledet av den tyske Bundesbank som i realiteten har kontroll over EFs felles
valuta, ECU. Som følge av denne politikken har EF-landene vært preget av
lav vekst i den interne etterspørselen. Det er karakteristisk at EFs eksport
ifølge Kommisjonens beregninger økte med gjennomsnittlig 5,4 % pr år i 1990
og 1991, mens den interne etterspørselen økte med mindre enn 2 %.92 Her kan
vi snakke om en tendens til japanisering av Europa.
Tabell 8: EFs, USAs og Japans handels- og driftsbalanse r, 1984 -1991. Mrd.
dollarn
EF

JAPAN

D

H

D

-32,3
-24,7
+10,5
+36,1
+17,3
+ 3,3
- 0,8
-3 1,4*

+7,4
+18,5
+46,5
+37,9
+17,0
+ 7,9
-3,1
-60,51

-154,9
-194,9
-157,8
-157,4
-127,0
-115,9
-108,1
-73,5

-90,4
-114,4
-135,8
-150,9
-126,4
-106,4
-92,2
i

H

ro

H

0°

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

USA

+ 42,6
+ 60,5
+ 84,0
+ 96,4
+ 95,0
+ 76,9
+ 63,6
+103,7

D
+35,7
+48,9
+85,2
+87,1
+79,6
+57,0
+35,9
+73,0

Noter: H er handelsbalanse; D er driftsbalanse. + betyr overskudd, - er underskudd. Handelsbalansene er
regnet fob både for import og eksport.
1)

For 1991 omfatter tallet det gjenforente Tyskland

2)

Inkluderer offentlige overføringer til USA som bidrag til dekning av kostnadene ved Gulf-krigen.

På midten av 80-tallet kunne det se ut som om EFs eksportdriv ga gode
resultater. Handelsbalansen skiftet fra et underskudd på 32 mrd. dollar i 1984
til et overskudd på 36 mrd. i 1987. Men senere skrumpet overskuddet igjen,
og i 1990 og 1991 ble det underskudd på henholdsvis 0,8 og 31,4 mrd. dollar
(jfr. tabell 8). I 1992 regner Kommisjonen med at EF vil få et handelsunder
skudd på ca. 25 mrd. dollar. EFs handelsoverskudd i 80-årene skyldtes nok
først og fremst at dollaren var sterkt overvurdert. Straks dollarkursen gikk ned
igjen mot slutten av 80-årene, forsvant også handelsoverskuddet som i
hovedsak hadde vært skapt av overskudd i handelen med USA. Det over
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skuddet skrumpet inn fra ca. 20 mrd. dollar i 1986 og 1987 til balanse i 1989
og betydelige underskudd i 1990 og 1991.94
Fram til 1990 hadde EFs underskudd i handelen med Japan stabilisert seg
på rundt 20 mrd. dollar pr. år. Men i 1991 kom det opp i 32,2 mrd. dollar,
samtidig som USAs handelsunderskudd med Japan økte til 44 mrd. dollar.95
Mens både USA og EF er underskuddsland, fikk Japan et rekordoverskudd på
sin handelsbalanse på over 100 mrd. dollar i 1991, og nærmere 3/4 av dette
overskuddet kan tilskrives Japans overskudd med EF og USA, (jfr. tabell 8).
På den andre siden er både USAs og EFs handelsunderskudd først og fremst
skapt av deres underskudd overfor Japan. Japans store og vedvarende
handelsoverskudd innebar at landet i 1986 ble verdens største kreditomasjon,
med samlede nettofordringer overfor utlandet på 129,8 mrd. dollar. På den
andre siden ble USA i 1985 verdens største skyldnemasjon.96
I de fleste industriland er utenrikshandelen i stor grad bransjeintem, dvs.
at de eksporterer og importerer de samme produktkategoriene, f.eks. hvitevarer,
biler, verktøymaskiner osv.97 Japans utenrikshandel er derimot typisk
komplementær: Størstedelen av landets import er råvarer til industrien, mens
eksporten består av høyt bearbeidede industrivarer. I 1990 var vel 98 % av
eksporten industriprodukter, dominert av biler og andre transportmidler,
kontormaskiner og elektronisk utstyr, vitenskapelig og optisk utstyr og
verktøymaskiner som til sammen utgjorde 69 % av samlet eksportverdi.
Derimot besto 49,7 % av importen av matvarer, råvarer, olje, gass og kull.98
Hver dag mottar de japanske havnene 80 millioner tonn olje, 30 millioner tonn
jernmalm og 25 millioner tonn kull. Ved slutten av 80-årene utgjorde importen
av viktige råvarer til industrimakten Japan følgende andeler av verdens samlede
import: Kobber 58 %; zink 21 %; jem og jernmalm 30 %; olje 17,5 %; kull
30,5 %; bly 19 %; mangan 20,5 % og nikkel 93 %. Landets viktigste råvarele
verandører er Australia, Indonesia, Malaysia, Folkerepublikken Kina, India,
Saudi Arabia, Iran og USA.99
Komplementariteten i Japans utenrikshandel har selvsagt sammenheng med
landets mangel på naturressurser. Og den innebærer at Japan er langt mer
avhengig av utenrikshandelen enn dens andel av bruttonasjonalproduktet kan
tyde på: For å holde industrien i gang, må Japan importere praktisk talt alle
råvarer og all energi; og for å kunne betale for disse varene må landet
eksportere industrivarer. Dette forholdet har sikkert bidradd til Japans sterke
eksportorientering. Men først og fremst innebærer det at japanske myndigheter
har en vital interesse av å sikre en pålitelig og stabil råvaretilførsel.
Japans overtak i internasjonal handel er ikke noe mysterium. Vi har sett
at landet ligger lengst framme innen bilindustrien og elektronisk industri. Også
japansk industri som helhet har nådd en høyere arbeidsproduduktivitet, målt
som produksjon pr. tariffmessig årsverk, enn industrien i noe annet land. Det
skyldes ikke først og fremst høy produktivitet pr. arbeidstime, men mange
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arbeidstimer (og tilsvarende korte ferier) pr. år. Den høyeste timeproduktiviteten har vest-tysk industri, som også hadde den korteste tariffmessige årsarbeidstiden blant alle de større industrilandene på bare 1697 timer i 1988 (jfr.
tabell 9).100
Tabell 9: Bruttoprodukt pr. arbeidstime og pr. tariffmessig årsverk i industrien
i 1987 (Vest-Tyskland = 100) og relative arbeidskostnaderpr. produsert enhet
i industrien malt i felles valuta, 1990.m

Japan
USA
Vest-Tyskland
Nederland
Belgia
Sverige
Frankrike
Italia
Spania
Storbritannia

Prod. pr.
arbeidstime

Prod. pr.
årsverk

Relative arbeidskost
nader pr. enhet, 1990
(1987=100)

83
90
100
85
80
76
75
70
55
54

105
101
100
88
82
82
78
73
58
56

81
85
99
94
98
119
92
109
127
107

Nå dreier ikke «kunkurranseevne» seg bare om produktivitet og lønnskostnader
pr. enhet, men i like stor grad om kvalitet, punktlige leveranser, kundeservice
osv. På grunn av et forholdsvis høyt lønnsnivå har for eksempel den tyske
industrien relativt høye arbeidskostnader pr. produsert enhet (jfr. tabell 9). Like
fullt er den, som alle vet, meget konkurransedyktig. Men også på dette området
har japansk industri opparbeidet seg et forsprang i forhold til EF-landene.
Når «det indre marked» er etablert, vil EFs eksterne handelsbalanse få
langt større betydning både økonomisk og politisk, og den vil bli fast koblet
til EFs deflasjonistiske økonomiske politikk med hovedvekt på «budsjettdisiplin» (balanserte offentlige budsjetter) og «prisstabilitet» (jfr. Olav Fagerlids
artikkel i Vardøger 20). «Det indre marked» vil innebære en skjerping av EFs
eksportfremstøt kombinert med proteksjonistiske tiltak. USAs og Japans
adgang til EF-markedet vil bli vanskeligere. Logikken i denne prosessen er at
både EF, USA og Japan vil øke sine anstrengelser for å gjøre økonomiske
fremstøt på hverandres bekostning. Dermed vil verdensøkonomien ha to
økonomiske stormakter som av eget ønske driver en systematisk deflasjonistisk
politikk, nemlig EF og Japan. Den tredje stormakten i trekantforholdet, USA,
vil på grunn av sine enorme betalingsbalanseunderskudd (jfr. tabell 8) før eller
siden bli tvunget til også å føre en deflasjonistisk politikk.
Resultatet av denne konstellasjonen kan bli en alvorlig stagnasjon eller
nedgang i verdensøkonomien, med økt arbeidsløshet og tiltakende rivaliseringer
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og konflikter mellom de tre økonomiske stormaktene. Med sin avanserte
eksportstruktur og EFs og USAs avhengighet av japansk produserte halvledere
og annet elektronisk utstyr, står Japan økonomisk meget godt rustet for slike
konflikter. Men i overskuelig fremtid vil USAs militære og dermed politiske
hegemoni sannsynligvis bestemme disse konfliktenes forløp. Vi bør imidlertid
ikke glemme at Japan nå øker sin militære opprustning, med vekt på marinen,
at 90 % av Japans våpen blir produserte innenlands, og at USAs militærvesen
er blitt sterkt avhengig av elektroniske komponenter produsert i Japan.102
I dag er det klare tegn til at EF på noen felter prøver å alliere seg med
USA i kampen mot «den japanske utfordringen». Amerikanske konsern blir
invitert til FoU-samarbeid med foretak i EF, og det er tydelig at EF-landene
foretrekker amerikanske direkte investeringer og bedriftsoppkjøp fremfor
japanske. På den andre siden prøver amerikanske foretak og politikere å utnytte
europeemes skepsis overfor japanere.103
I amerikansk offentlighet kan vi nå merke en entydig anti-japansk
stemning. Boken The Corning War with Japan av George Friedman og
Meredith LeBard, som har vakt mye oppmerksomhet og diskusjon, legger stor
vekt på Japans råvareavhengighet. Forfatterne mener at denne avhengigheten
innebærer en strategisk avhengighet av den amerikanske marinen som
«garanterer friheten på verdenshavene». Hvis Japans økonomiske fremgang
skulle bli utålelig for USA, ville amerikanerne i siste instans ha sjøblokade
som effektivt forsvarsmiddel. Og forfatterne er overbevist om at logikken i den
økonomiske konkurransekampen med nødvendighet må munne ut i politiske
og militære konflikter.104
En annen, hemmelig amerikansk studie med tittelen Japan 2000, som ble
laget på oppdrag av CIA, fremstiller japanerne som «skapninger av en tidløs,
amoralsk, manipulativ og kontrollerende kultur». Japans handelspolitikk blir
stemplet som «hensynsløs», deres tilbakeholdenhet i Golf-krigen blir karakte
risert som et utslag av nasjonal egoisme, og Japan blir beskyldt for å «strebe
etter en dominerende verdensrolle». Studien spår at «jo svakere Amerika blir,
desto større blir japanernes forakt», og den konkluderer med at Japan er «en
signifikant trussel mot USAs nasjonale sikkerhet».105
Det ville være for enkelt å avfeie disse ytringene som rent oppspinn, som
kolportasje satt i sirkulasjon av akademiske tullinger. Det finnes nemlig flust
av tegn på at de er symptomatiske for en ny stemning i det amerikanske
samfunn. Blant foretaksledere, i massemedia, i politiske kretser og i
meningsmålinger i USA kan en spore en sterk tendens til fiendtlighet overfor
Japan. Meningsmålinger viser at Japans popularitet (målt på en skala fra 1 til
100) falt fra 61 i 1986 til 52 i 1990. Ikke noe annet land, bortsett fra Kina etter
massakren på Tien-an-men-plassen har noen gang notert et så dramatisk
popularitetsfall. Ifølge de samme meningsmålingene svarte 60 % av de spurte
i 1990 at de betraktet Japan som en «kritisk trussel». Det var en høyere
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prosentandel enn for noen annen «mulig trussel».106 Amerikanernes markering
av 50-års dagen for Japans overfall på Pearl Harbor i desember 1991 gjorde
deres økende fiendtlighet mot japanere tydelig for allverden. På den andre
siden har ikke japanere flest glemt USAs atombombing av Hiroshima og
Nagasaki.
En knirkefri og stabil allianse mellom EF og USA mot «den japanske
utfordring» er likevel ikke sannsynlig. En slik allianse vil for det første bli
hindret av alt konfliktstoffet mellom de to blokkene, som EFs jordbruksproteksjonisme og subsidiene til Airbus bare representerer eksempler på.107 For
det andre er USA blitt en halvert stormakt: De har - foreløpig - beholdt sitt
militære hegemoni, mens deres økonomiske hegemoni forlengst er tapt.108
Kombinert med at den felles sovjetiske «trussel» er forbi, vil dette føre til mer
rivalisering og skiftende taktiske allianser mellom de tre blokkene; og USA
vil ikke nøle med å forsvare sine økonomiske interesser på bekostning av EF.
Mens Japan - hittil uten nevneverdig hell109 - strever med å styrke sitt domene
i Asia, har USA bygget opp en skanse på det amerikanske kontinentet. 11989
inngikk USA og Canada en omfattende frihandelsavtale, og den 12. august
1992 undertegnet USA, Canada og Mexico Den nordamerikanske frihandels
avtalen (NAFTA). Med den største frihandelssonen i verden, med 350 mill.
innbyggere og nesten 30 % av verdens bruttoprodukt, håper USA å oppnå ny
økonomisk styrke ved å kombinere kanadiske råstoffer og lavtlønnet mexicansk
arbeidskraft med amerikansk kapital.
At GATTs «Uruguay-runde» har stått i stampe i årevis er en følge av at
de tre økonomiske blokkene EF, NAFTA og Japan (med sitt domene) er i ferd
med å ta form. Vi ser konturene av av tre rivaliserende maktblokker som alle
kjemper om globalt økonomisk hegemoni. EF blir aktør i en «verdensorden»
preget av uorden, maktkamp, økonomiske kriser og politiske konflikter. Enten
de selv er klar over det eller ei, arbeider tilhengerne av norsk EF-medlemsskap
i virkeligheten for at Norge skal slutte seg til denne kampen om globalt
hegemoni. Det er én grunn til at venstresiden må si nei til at Norge innlemmes
i den europeiske festningen.
(August 1992)
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