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Innledning

Det er vanlig å betegne perioden 1950-73 som de kapitalistiske industrilande
nes gyldne vekstperiode ("The Golden Age"). Sammenliknet med tidligere 
perioder og årene etterpå, var produksjonsveksten raskere og produktivitets
veksten høyere, arbeidsledigheten og inflasjonen lavere. Riktignok var det 
visse tilbakeslag i 1950- og 1960-årene, men disse var svake og av kortvarig 
karakter. I hele OECD-området vokste bruttonasjonalproduktet (BNP) 
gjennomsnittelig med noe under 5 % pr. år i perioden 1950-73 mot omtrent 
det halve i årene etter 1973. Bruttonasjonalprodukt pr. innbygger vokste med 
ca. 3.5 % pr. år 1950-73, mot under 2 % i 1973-89, og arbeidsledigheten var 
av størrelsesorden 2-3 % i 1950- og 1960-årene mot 8-10 % i 1980-årene.1

Årsaken til etterkrigsperiodens lange økonomiske oppgangsperiode har 
sammenheng med mange faktorer. Den sannsynligvis mest robuste forklar
ingsmodellen tar utgangspunkt i at det var tilstede et spesielt gunstig 
vekstklima like etter den andre verdenskrig. Enkelte av de faktorer som skapte 
dette vekstklimaet var et resultat av krigen, mens andre faktorer forbindes med 
et uutnyttet vekstpotensial fra mellomkrigsperioden. Det gunstige vekstkli
maet hadde også nær sammenheng med det utviklingsnivå mange av 
industrilandene hadde nådd i slutten av mellomkrigsperioden som muliggjorde 
en etterfølgende vekstinnhenting, eller "catch-up" prosess, i forhold til 
lederlandetUSA. Den lange og vedvarende veksten hadde ellers sammenheng 
med en rask teknologisk framgang i 1950- og 1960-årene, samtidig som 
reduserte handelshindringer la grunnlaget for en sterk ekspansjon av handelen 
mellom de utviklete industriland.2

I dette gunstige vekstklimaet ble EF etablert ved at de seks landene 
Frankrike, Belgia, Italia, Luxemburg, Nederland og Vest-Tyskland inngikk 
avtalen om Det europiske økonomiske fellesskap, den såkalte Romatraktaten, 
i 1957.1 følge Romatraktaten var formålet med EF å skape økonomisk vekst, 
øke levestandarden, sikre en balansert økonomisk ekspansjon og sikre et 
nærmere forhold mellom medlemsstatene. Virkemidlene var etableringen av 
et fellesmarked med fri bevegelse av arbeidskraft, varer, tjenester og kapital, 
tilnærming av medlemslandenes økonomiske politikk og felles toll- og 
handelspolitikk overfor tredjeland.3 Men sannheten er vel snarere at dannelsen 
av EF i første rekke var ment å sikre den europeiske storkapitalen en stort og
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stabilt indre basismarked i den internasjonale konkurransekampen. Eller for 
å bruke den militære, og treffende, språkbruken til EF-arkitekten Walter 
Hallstein: ’’Fellesmarkedet tjener den europeiske industrien som basis og 
eksersisplass for dens internasjonale konkurransekraft".4

1 1973 ble EF utvidet med tre nye land; Danmark, Irland og Storbritannia.. 
Og i 1980-årene fulgte nye utvidelser hvor noen av de fattigste europeiske 
land ble medlemmer. Således ble Hellas medlem i 1981, mens Portugal og 
Spania ble medlemmer i 1986. De seks opprinnelige medlemsland (EF6) 
utgjorde drøye 50 % av befolkningen i den europeiske del av OECD-området 
i 1960. De senere territorielle utvidelser har økt disse andeler til 68 % i 1973 
og nær 80 % i 1989. Produksjons- og befolkningsmessig utgjør således EF- 
landene det absolutte tyngdepenkt i Europa i dag (jfr- tabell 1).

Tabell 1. Befolkning i EF (mill.)

1960 1973 1989

EF 172.5 256.7 323.9
OECD-Europa 336.2 378.8 407.9

Andel EF (%) 51 68 79

Kilde: OECD Labour Force Statistics
aI 1960 EF6, 1973 EF9 og 1989 EF12

EF-integrasjonen var tilsynelatende vellykket fram til midten av 1970-årene. 
Den generelle velferd økte jevnt og klimaet for vekst og akkumulasjon var 
godt. Oljeprissjokket i 1973 og de etterfølgende års svake vekst og sterkt 
økende arbeidsledighet, reiste imidlertid en rekke spørsmålstegn ved hvor 
vellykket prosjektet var. Vekstutflatningen og særlig økt arbeidsledighet fikk 
nemlig et sterkere gjennomslag i EF-landene enn i det øvrige OECD-området. 
I tillegg kom beslutnings- og koordineringsproblemer i EF-organene klarere 
fram, problemer som ble aktualisert og forsterket etter Storbritannias inntreden 
i 1973. Av denne grunn ble etterhvert EF-organene nokså handlingslammet, 
integrasjonsprosessen stoppet mer eller mindre opp og den europeiske 
storkapitalen var høylydt misfornøyd. Skiftet kom i 1985 gjennom den såkalte 
Hvitboken med forslag om 1500 direktiver og forordninger som burde vedtas 
for å oppnå den gamle målsetting om et felles indre marked. Dette er kjent 
som planen om Det indre marked 1992 (DIM). Og senere samme året ble 
Romatraktaten endret på en rekke viktige områder via Enhetsakten. Det 
sentrale punkt i Enhetsakten er at EF’s beslutningsregler ble endret fra 
enstemmighet til beslutninger gjennom (stort sett 2/3) kvalifisert flertall.

16



Utgangssituasjonen

Krigen og et uutnyttet teknologisk potensiale fra mellomkrigsperioden var som 
nevnt hovedårsaken til det gunstige internasjonale vekstklimaet like etter 
krigen. Dette gunstige vekstklimaet kombinert med et sterk etterspørselspress, 
delvis betinget av en massiv dollarinnsprøytning (Marshallhjelpen), bidro til 
at de fleste vest-europeiske land rundt 194748 hadde nådd førkrigsnivåets 
produksjonsvolum. For Vest-Tyskland, Østerrike og Italia tok det naturligvis 
noe lenger tid, men ikke lenger enn at bruttonasjonalproduktet nådde nivået 
før krigen rundt 1951-52.5 Samlet sett lå de europeiske land imidlertid lenger 
bak den ubestridte økonomiske stormakt USA i begynnelsen av 1950-årene 
enn like før den andre verdenskrig.6 For Vest-Europa var bieffekten av den 
andre verdenskrig en "kreativ destruering" av økonomien; moderne realkapital 
investert like etter krigen erstattet gammel, delvis ødelagt kapital. Derimot 
virket krigen utelukkende vekststimulerende på amerikansk økonomi.

Handelen økte raskt mellom industrilandene de første etterkrigsår, og en 
rekke internasjonale avtaler ble inngått for å sikre det internasjonale varebyttet 
og storforetakenes internasjonale ekspansjon. Bretton Woods-konferansen i 
1944 resulterte i opprettelsen av Valutafondet (IMF) og Verdensbanken. Begge 
disse organisasjoner hadde internasjonale betalingsproblemer som hovedsak. 
Tollforhandlinger resulterte i opprettelsen av GATT i 1948, og Organisasjonen 
for europeisk økonomisk samarbeide (OEEC) ble opprettet det samme år i 
forbindelse med Marshallplanen. Ganske snart ble imidlertid OEEC’s viktigste 
oppgave å lette handelen mellom medlemslandene, og det ble opprettet en 
multilateral europeisk betalingsordning. Senere tok organisasjonen også opp 
andre europeiske samarbeidsproblemer, bl.a. samordning av konjunkturpolitik- 
ken. I 1961 ble organisasjonen reorganisert og gitt nytt innhold, og navnet 
skiftet til OECD. USA og Canada ble samtidig tatt opp som fullverdige 
medlemmer.7

Det første skritt i retning av en organisert markedsdannelse i Europa ble 
tatt allerede under krigen, i og med at Belgia, Nederland og Luxemburg 
inngikk avtalen om en økonomisk union (Benelux) i 1944. Markedsintegrasjo
nen gikk videre ved at disse land sammen med Frankrike, Vest-Tyskland og 
Italia i 1952 etablerte Den europeiske kull og stålunion. Denne unionen 
representerte et fellsmarked for stål, jernmalm og kull. Drøyt fem år senere 
inngikk så de samme land avtalen om Det europeiske økonomiske fellesskapet, 
Romatraktaten.

Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) trådte i kraft i begynnelsen av 
1960 med Danmark, Norge, Portugal, Sveits, Sverige, Storbritannia og 
Østerrike som medlemsland. Finland var assosiert medlem, og Island ble 
medlem i 1970. EFTA-avtalen innebar at toll og kvoterestriksjoner mellom 
medlemslandene skulle avvikles for industriprodukter over noe tid. I
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motsetning til EF-blokken, hadde imidlertid EFTA-landene ingen felles tollsats 
overfor tredjeland.

Vest-Tyskland var det klart dominerende land i EF fra starten av. Det 
tyske Wirtschaftswunder ble selve kjennetegnet på Vest-Tyskland i 1950- og 
60-årene, og tyske storforetak innen stål, maskinindustri og elektronisk industri 
ble raskt de dominerende innen sine områder i Europa. Allerede i 1954 var 
produksjonen pr. innbygger større enn i det andre økonomiske hovedlandet i 
EF, Frankrike. Den tyske frammarsj forsatte utover i 1950-årene og, som det 
framgår av tabell 2, var produktiviteten betydelig høyere enn i Frankrike i 
I960.8 På den annen side var arbeidsledigheten større i Vest-Tyskland. 
Ledigheten i Vest-Tyskland hadde imidlertid vist et sterkt trendmessig fall 
gjennnom hele 1950-årene; fra over 8 % i 1950 til nær ingen ledighet i I960.9

Tabell 2. Produksjon og arbeidsledighet EF6

BNP pr. innbygger Gjennomsn.arb.-
1960 (USA =100) ledighet 1950-60

(i%)

Belgia 49 4.0
Frankrike 53 2.1
Vest-Tyskland 61 4.6
Italia 47 6.9
Luxemburg 74 n.a.
Nederland 60 2.5

Gjennomsnitt
EF6* 57 4.0

Kilde: BNP pr. innbygger; egne beregninger, se note 8. Arbeidsledighet; A. 
Maddison: Phases of capitalist development, Oxford University Press, Oxford 
1982, tabell C6. 
n.a. =data mangler 
‘Uvektet gjennomsnitt

Av de andre opprinnelige EF-land var BNP pr. innbygger i Nederland omtrent 
på linje med nivået i Vest-Tyskland i 1960, mens det var vesentlig høyere i 
Luxemburg. Produksjonsevnen var lavest i Belgia og Italia. Ut fra dé to 
indikatorer arbeidsledighet og BNP pr. innbygger var Belgia og Italia de land 
som var minst utviklet av de opprinnelige 6 EF-land, og begge landene hadde 
et betydelig vekstpotensial vis å vis de øvrige EF-land. Og med datidens 
målestokk hadde de store uutnyttede arbeidskraftsreserver på grunn av stor 
arbeidsledighet. Italia hadde i tillegg en stor jordbruksbefolkning som viste seg
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å lette den senere økonomiske transformasjon.10 Jorbrukets dominerende 
stilling og den svake industrielle basis, understreker det særegne ved Italias 
utgangsposisjon i EF.

Hvordan var så situasjonen i EF-landene sammenliknet med de øvrige 
OECD-land? Industrien i USA var fortsatt de europeiske hovedlandene helt 
overlegen, og som tabell 2 viser, var BNP pr. innbygger i EF i gjennomsnitt 
drøye halvparten av nivået i USA rundt 1960. Produksjonsevnen var på den 
annen side naturligvis betydelig høyere enn i de fattige Sør-Europeiske land, 
men noe lavere enn i EFTA-landene. Dette framgår av tabell 3 som gir en 
sammenlikning med de seks EFTA-landene Østerrike, Finland, Island, Norge, 
Sverige og Sveits (EFTA6).11 Den høye produksjonsevnen i Sveits forklarer 
imidlertid hele forskjellen mellom EF6 og EFTA6, i det BNP pr. innbygger 
her lå svært nært opp til nivået i USA i 1960. Normert til USA (=100) var 
produksjon pr. innbygger i Sveits 91. Tilsvarende andeler i Østerrike og 
Finland var 47, i Norge og Island henholdsvis 56 og 57 og i Sverige 69. Sveits 
unntatt, lå derfor EFTA-landene på nokså lik linje med EF-landene i 1960. 
Som følge av den høye produksjonsevnen i Sveits var det større interne 
forskjeller i produksjonsevne i EFTA-blokken enn i EF6.

Arbeidsledigheten var vesentlig lavere i EFTA6 enn i EF6. Den 
gjennomsnittelige ledighet i Østerrike i 1950-årene var noe under 4 %. 
Forøvrig var arbeidsledighet totalt fraværende i EFTA-området i 1950- og 
1960-årene. Yrkesaktiviteten lå omtrent på linje med EF-nivået.12

Tabell 3. Produksjon og arbeidsledighet EF6 og EFTA6‘

EF6 EFTA6

BNP pr. innbygger
1960 (USA=100) 57 61
Arbeidsledighet
1950-60 (i %) 4.0 1.8

Kilde:Som tabell 2 
‘Uvektet gjennomsnitt

Sammenfatningvis var produksjon pr. innbygger og produktiviteten nokså lik 
i EF- og EFTA-landene på det tidspunkt de to handelsblokker ble etablert. 
I gjennomsnitt var produksjonsevnen noe høyere i EFTA-landene, hvilket 
skyldes at Sveits hadde klart høyest BNP pr. innbygger, mens det var lavest 
i Italia. Alle landene, med unntak av Sveits, hadde et stort teknologisk gap vis 
å vis det industrielle lederland USA på grunn av USA’s store produktivitets- 
forsprang. Dette teknologiske gap var noe høyere for EF-landene. Forskjellen
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mellom EF6 of EFTA6 var imidlertid mest påfallende når det gjaldt 
ressursutnyttelse. Arbeidsledigheten var vesentlig høyere i EF-landene, hvilket 
primært skyldes den høye ledighet i Italia. Den store ledighet, men viktigere 
en stor jordbruksbefolkning som virket som et arbeidskraftreservoar for 
framtidig industriell ekspansjon, samt et lavt nivå på BNP pr. innbygger, betød 
at Italia hadde det beste utgangspunkt for en rask vekst de etterfølgende tiår.

Fra vekst til stagnasjon

Tilsynelatende virket EF-samarbeidet etter intensjonene de første årene. Mens 
den interne handel mellom EF-landene utgjorde omlag 30 % av EF-landenes 
samlete utenrikshandel i 1958, økte den jevt utover i 1960-årene til over 50% 
i 1970.13 1 det store og hele vokste produksjonen i EF-landene omtrent som 
OECD-gjennomsnittet i 1960-årene. Veksten var størst i Frankrike, Belgia og 
Italia, mens Vest-Tysklands høye vekst fra 1950-årene viste tegn til å flate ut. 
Fra 1965/66 til oljeprissjokket i 1973 er det en klar tendens i retning av at 
EF-landene innhenter deler av USAs produksjons- og produktivitetsforsprang, 
og veksten er også vesentlig høyere enn i EFTA-landene. Samtidig skjer det 
en konvergensprosess internt i EF-området; de land som hadde svakest 
utgangspunkt i slutten av 1950-årene, registrert som lavest BNP pr. innbygger, 
vokser sterkest de etterfølgende år og motsatt. Også internt i de enkelte EF- 
land finner det sted en konvergensprosess. I stor grad er imidlertid dette 
vekstmønstret betinget av store flyttestrømmer fra mer perifere regioner til de 
respektive lands økonomiske kjerneområder.14

Fra 1973/74 og fram til første del av 1980-årene møter imidlertid 
integrasjonsbestrebelsene problemer, og EF synes ikke lenger å være i stand 
til å sikre den europeiske storkapitalen gode nok betingelser i den internasjo
nale konkurransekampen. Veksten i den interne EF-handel faller15, invester
ingene reduseres16, og produksjons- og produktivitetsveksten utvikler seg 
svakere enn i EFTA-landene. Videre er det klare tegn til at vekstinnhentningen 
vis å vis USA tar slutt. Men viktigere fra en velferdsvurdering, er det at 
arbeidsledighetsproblemet etterhvert blir svært presserende. Fra en arbeidsle
dighet på omlag 2.5 % i 1973 vokser ledigheten til godt over 10 % i midten 
av 1980-årene. 1 1973 var noe over 3 millioner personer arbeidsløse i EF mot 
vel 15 millioner i 1985, og særlig blir mange unge etterhvert ledige. Samtidig 
tiltar inflasjonen, og stagflasjonsproblemet blir dominerende i de store EF-land.

De økonomiske problemer er delvis bakgrunnen for de krav om 
organisatoriske endringer og større effektivitet i EF-systemet som ledende 
kapitalgrupperinger og EF-byråkrater etterhvert kommer med.17 Men de må 
samtidig forstås som krav fra kapitalinteresser som for lengst har sprengt 
rammene for de europeiske nasjonalstatene. Ønskene er tosidige. For det første
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reises det krav om at dereguleringen må drives lenger, alle hindringer for fri 
bevegelse av kapital, arbeidskraft, varer og tjenester mellom EF-landene må 
bort. For det andre kommer det krav om at beslutningsprosessen i EF-systemet 
må effektiviseres. Det essensielle ved dette krav er at flertallsbeslutninger må 
erstatte enstemmighet i de sentrale organer Kommisjon og Ministerråd. Dette 
er som nevnt bakgrunnen for Enhetsakten av 1985 som i stor grad åpner for 
vanlige flertallsbeslutninger i Kommisjonen og beslutninger med kvalifisert 
flertall i Ministerrådet

For de ledende kapitalgrupperinger var dereguleringskravene naturlige og 
strategiske målsettinger. For mens Romatraktaten fjernet tolltariffer og 
kvoterestriksjoner for handel, ble ikke fysiske hindre (grensekontroll, 
tolldeklarasjoner) og tekniske hindre (for eks. ulike produktstandarder mellom 
de enkelte land) i nevneverdig grad fjernet. Konkurransevilkårene landene 
imellom var fortsatt på mange områder ulike, og dette hindret i første rekke 
de virkelig store industriforetak fra ytterligere ekspansjon og større markedsan
deler. Kravene om full deregulering skulle endre EF til et egentlig fellesmar
ked.18 Kravene ble vedtatt i 1985 ved at Kommisjonen la fram sin Hvitbok, 
og er markedsført som planen om Det indre marked 1992 (DIM). Planen er 
gjort kjent gjennom den såkalte Cecchini-rapporten.19

Men la oss vende blikket litt tilbake og se litt nærmere på hva som faktisk 
skjer utover i 1960- og 1970-årene. Figur 1 viser hovedtrekkene ved 
produksjonsutviklingen hvor sammenlikningsgrunnlaget igjen er EFTA-landene 
og USA. Veksten i EF6 er høyere enn i EFTA6 i siste del av 1960-årene, men 
etter midten av 1970-årene er tendensen motsatt. Veksten i EF-området er 
videre betydelig høyere enn i USA fra midten av 1960-årene til midten av 
1970-årene. Mens BNP pr. innbygger var 57 i EF6 i 1960 (USA =100) og 
omtrent den samme i 1965, stiger denne andelen til omlag 70 rundt 1973/74. 
Etter 1975 stopper vekstinnhentningen opp, og i slutten av 1980-årene er 
produksjonsevnen vis å vis USA omtrent den samme som i 1973/74.

Tabell 4 (s. 23) viser utviklingen mer i detalj hvor vekst i BNP pr. 
innbygger er vist som avvik fra USA. Både i perioden 1960-73 og 1973-82 
stiger produksjonen raskere i alle EF6-land enn i USA. Etter oppsvinget i 
verdensøkonomien i 1982 generert av president Reagans ekspansjonistiske 
politikk, gjennom store budsjettunderskudd kombinert med en stram 
pengepolitikk, gjør en motsatt utvikling seg gjeldende. Veksten i EFTA- 
landene er omtrent som i EF6 den første og siste periode. Det er primært i 
årene like etter det første oljeprissjokk at disse land har en høyere vekst enn 
EF-landene.

Som nevnt ble EF utvidet med Danmark, Storbritannia og Irland i 1973 
og Spania, Hellas og Portugal i 1980-årene. Veksten i de nye EF-land er noe 
forskjellig sammenliknet med de opprinnelige EF-land i 1960-årene. Den 
viktigste forskjell er den høyere vekst i de sør-europeiske land, alle land hvor
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utgangspunktet var svakt i 1950-årene. For det andre var utviklingen i 
Storbritannia spesielt svak i denne perioden, og som eneste OECD-land fant 
det ikke sted noe vekstinnhentning vis å vis USA her. 1 1970-årene reduseres 
den sterke veksten i Spania, Portugal og Hellas betraktelig, og i perioden 1982- 
89 følger de nye EF-landene stort sett vekstmønstret i EF6.

Tendensen i retning vekstutjevning internt i EF6 var som nevnt nokså klar 
fram til det første oljeprissjokk i 1973. Denne tendens fortsatte også utover 
i 1970-årene, mens forskjellene de aller siste år har økt, jfr. figur 2.1 lys av 
Romatraktens ønske om å sikre en balansert økonomisk utvikling i medlems
statene, må tendensen til vekstkonvergens sies å ha vært rimelig vellykket. 
Nye, store ulikheter oppstår imidlertid i 1980-årene som følge av Hellas, 
Portugal og Spania sin inntreden. Og dette har stilt helt nye politikkrav til 
ønsket om en balansert utvikling.20

Figur 1. BNP pr. innbygger, gjennomsnitt1 EF6 og EFTA6. USA=100.

Kilde: Som tabell 2
TJvektet gjennomsnitt

Vekstutjevningen har imidlertid skjedd raskere EFTA-blokken enn i EF- 
landene. I hele denne 30-års perioden har det vært en klar tendens til at de 
land som opprinnelig lå lengst tilbake (Østerrike, Finland, Norge og Island) 
har vokst raskere enn de land som opprinnelig lå lengst framme (Sverige og 
Sveits). Men fordi de interne produksjonsforskjeller i utganspunktet var 
vesentlig større i EFTA6 enn i EF6, har de interne forskjeller hele tiden vært 
større i EFTA-landene.
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Tabell 4. BNP pr. innbygger. Årlig gjennomsnittlig vekst (%) i avvik fra USA

1960-73 1973-82 1982-89

Belgia 1.9 1.3 -1.0
Frankrike 1.9 1.4 -1.2
Vest-Tyskland 0.9 1.1 -0.6
Italia 1.6 2.1 -0.6
Luxemburg 0.4 0 0.9
Nederland 1.2 0.5 -1.4

EF6a 1.3 1.1 -0.7

Danmark 1.2 0.8 -1.0
Hellas 4.3 1.2 -1.5
Irland 0.9 2.5 -0.3
Portugal 4.3 0.9 -0.8
Spania 3.5 0.2 0
Storbritannia 0 0.3 0.2

EF12a 1.8 1.0 -0.6

Østerrike 1.6 1.9 -0.9
Finland 2.0 1.8 0.2
Norge 1.0 2.8 -0.2
Sverige 0.6 0.7 -0.9
Island 1.0 3.5 -2.3
Sveits 0.3 -0.2 -1.1

EFTA6a 1.1 1.8 -0.9

Kilde: Som tabell 2. 
‘Uvektet gjennomsnitt

Både i EF-landene og i EFTA-landene har det altså på lang sikt gjort seg 
gjeldende en klar vekstinnhentningsprosess, eller "catch-up" prosess. De har 
blitt relativt sett mer like; og alle landene, de store EF-land inkludert, har 
styrket seg vis å vis USA. Den mest plausible forklaring på dette fenomen, 
er den såkalte teknologi-gap teorien. I følge denne teorien har teknologiske 
endringer vært viktigste kilde til vekst og produktivitetsforbedringer i de 
kapitalistiske industriland i etterkrigsperioden. Men i motsetning til de mer 
tradisjonelle vekstteorier, antar denne teorien at teknologien i de fleste land 
i liten grad er egenutviklet. Teknologiske endringer i følgelandene respresen- 
terer i stor grad imitasjon av teknologien i de ledende industriland, som i første
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rekke har vært USA. Denne teorien forklarer for eksempel Japans frammarsj 
i etterkrigsperioden med at japanerne opprinnelig var svært tilbakeliggende, 
at det teknologiske gap var stort, og at landet i stor grad har kopiert 
amerikansk teknologi. Men imitasjonen av amerikansk teknologi har vært 
betinget av stor egeninnsats i form av forsknings- og utviklingsarbeid og gode 
akkumulasjonsbetingelser for industrikapitalen.21

Figur 2. Variasjon BNP pr. innbygger EF6 og EFTA6a

Kilde: Som tabell 2.
aSpredningskoeffisient; uvektet standardavvik 
dividert på uvektet gjennomsnitt (i %).

Denne modellen er rammen for den etterfølgende vekstanalyse hvor forskjeller 
i vekst i BNP pr. innbygger i EF- og EFTA-landene og de øvrige OECD-land, 
i alt 23 land, søkes forklart.22 Det hovedinntrykk beregningene gir er for det 
første at landenes ulike utgangsposisjon, det teknologiske gap, i betydelig grad 
forklarer vekstforskjellene. Kapitaltilvekst gir en ikke ubetydelig forklarings
kraft, og det samme gjør hypotesen om at den underliggende produktivitets
vekst er større i perioden 1960-73 enn i de mer vekstsvake årene etter 
oljeprissjokket i 1973, perioden 1973-89. Ulik sysselsettingsvekst gir på den 
annen side liten forklaringskraft, det samme gjelder jordbruksaktiviteten.23

Tabell 5 gir beregningsresultatene for den modellformulering som 
forklarer vekstforskjellene best.24 Resultatene er vist samlet som gjennomsnitt 
for EF6 og EFTA6. Den faktiske (uvektete) vekst i BNP pr. innbygger i EF6 
var 4.1 % pr. år 1960-73 og 1.9 % pr. år 1973-89. Tilsvarende vekstrater i
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EFTA6 var h.h.v. 3.9 % og 2.2 %.25 De beregnete vekstrater fra modellen 
er angitt i linjen under.

Tabell 5. Faktisk og beregnet vekst i BNP pr. innbygger. Årlig gjennomsnit- 
telig vekst i %. Vekstbidrag fra de enkelte faktorer (i %)*.

1960-73 1973-89

EF6 EFTA6 EF6 EFTA6

Faktisk vekst 4.1 3.9 1.9 2.2
Beregnet vekst 4.3 4.1 1.9 2.0
Bidrag fra

- Underliggende
prod.vekst 1.6 1.6 -0.3 -0.3

- Teknologisk gap
- Kapitaltilvekst 1.2 1.0 0.9 0.9

1.5 1.5 1.3 1.4

‘Uvektet gjennomsnitt

Modellen overvurderer veksten noe den første periode, mens det motsatte 
skjer den andre periode. I første periode bidrar den underliggende produktivi
tetsvekst med 1.6 % av den årlige beregnete vekst på 4.3 % i EF6. Bidraget 
fra det teknologiske gap og kapitaltilveksten er h.h.v. 1.2 % og 1.5%. De 
respektive faktoreres bidrag til veksten i EFTA6 i samme periode er h.h.v. 1.6 
%, 1 % og 1.5 %. Altså nokså små forskjeller sammenliknet med EF6.1 den 
andre periode reduseres vekstbidraget fra den underliggende produktivitetsvekst 
dramatisk, mens vekstbidraget fra kapitaltilvekst og det teknologiske gap 
reduseres moderat både i EF6 og EFTA6.

Den relativt høyere vekst i EF-landene i perioden 1960-73 skyldes altså 
primært større grad av tilbakeliggenhet, med andre ord at det teknologiske gap 
var større (jfr. tabell 3 og fig. 1). Høyere kapitaltilvekst i EFTA-landene enn 
i EF-landene forklarer den lille vekstforskjell etter 1973 (jfr. note 16). Den 
underliggende produktivitetsvekst er lik i de to grupper av land og bidrar ikke 
til vekstforskjeller i noen av periodene. Sammenfatningsvis viser derfor denne 
modellberegningen at faktorer som forklarer forskjell i vekst i EF- og EFTA- 
landene i gjennomsnitt er nokså like.26 Målt ved det konvensjonelle mål BNP 
pr. innbygger, har de mer markedsorienterte EF-landene ikke hatt en bedre 
utvikling enn de mer regulerte EFTA-landene på tross av at deregulering og 
markedsliberalisering nettopp er ment å øke profittene, bedre investerings- 
mulighetene og fostre høy vekst. Kapital til veksten og investeringene har 
faktisk vært noe lavere i EF-landene enn i EFTA-landene, og den underligg-
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ende produktivitetsvekst har vært lik i de to blokker. Tolkningen av dette er 
at mer marked og mindre plan ikke har bedret betingelsene for nyskaping og 
produktivitet.

Utviklingen mot massearbeidsløshet

Som vist er langtidstrenden en noe svakere produksjonsvekst i EF-landene 
enn i EFTA-landene, men vesentlig høyere vekst enn i USA. De aller siste år 
har imidlertid stort sett alle EF-land i likhet med de fleste EFTA-land, tapt 
terreng vis å vis USA og i enda sterkere grad, til Japan. Den konvensjonelle 
forklaring på disse vekstproblemer, og den forklaring som EF-kommisjonen 
nytter i, er den såkalte eurosklerose-hypotesen. I følge dette synet er EF- 
landene preget av stive institusjonelle og økonomiske strukturer selv om 
tollmurer er borte og kapital- og arbeidskraft flyter fritt mellom landene. Dette 
gir opphav til markedssegmentering, hemmet konkurranseevne og tapte 
markedsandeler. Og det skaper problemene på arbeidsmarkedet.

Arbeidsledighetsproblemene er nemlig av ganske ny dato også i EF- 
landene. For med unntak av Italia, var ikke arbeidsledighet noe stort problem 
i EF-landene før i slutten av 1970-årene. Da skjer det nærmest en eksplosjons
artet utvikling som i art og omfang er nokså lik landene imellom. I Frankrike 
stiger ledighetsraten fra 2.7 % i 1973 til 8.2 % i 1982, i Vest-Tyskland fra 
0.6% til 5 % i samme periode og i Italia fra 6.4 % til 9.2 %. I Belgia stiger 
ledigheten enda raskere; fra 2.4 % i 1973 til drøye 13 % i begynnelsen av 
1980-årene. Disse gjennomsnittstall dekker dessuten over store regionale 
forskjeller i de enkelte land.27 Figur 3 viser utviklingen for EF6 samlet.

Ledigheten stiger også i de øvrige OECD-land utover i 1970-årene, men 
i et langt mer beskjedent omfang. Rundt 1980 er ledighetsraten omlag 2 % i 
gjennomsnitt for EFTA-landene. Finland var eneste land med ledighet av 
betydning på dette tidpunkt, der var ledigheten 5 %. Ledigheten i USA var 
høyere enn i EF-landene i hele 1970-årene. Etter 1982 er situasjonen motsatt. 
Da sank ledigheten i USA fra en topp på 9.7 % i 1982 til drøye 5.3 % i 1989.

Det er altså noe helt særegent som synes å skje på arbeidsmarkedet i EF- 
landene utover i 1970-årene. Nær alle EF-land tilhører gruppen av OECD-land 
hvor ledigheten stiger raskest, og ingen av suksesslandene når det gjelder 
mestring av arbeidsledighetsproblemer er EF-land. Disse land regnes vanligvis 
som Sverige, Sveits, Østerrike, Japan og Norge, altså fire EFTA-land i tillegg 
til Japan.28 Det synes som om det er visse fellestrekk ved EF-landene som 
fremmer ledighetsproblemer.

Analyser av årsaker til arbeidsledighet tar ofte utgangspunkt i at 
arbeidsledighetsraten rent definisjonsmessig er bestemt av produksjonsvolum 
(BNP), arbeidsproduktivitet, yrkesaktivitet og befolkningens størrelse.
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Figur 3. Gjennomsnittelig arbeidsledighetsrate (%) i EF6a, EFTA6* og USA

Kilde: OECD Economic Outlook 48 (dec. 1990), 
tabell R19. ‘Uvektet gjennomsnitt.

Endret lediget i et land er altså bestemt av endret produksjonsvolum, 
befolkningsendring, produktivitetsendringer og endret yrkesaktivitet29 Ut fra 
denne sammenhengen vil det, alt ellers likt, være en negativ samvariasjon 
mellom for eksempel produksjonsvekst og arbeidsledighetsvekst Det vil si, 
jo sterkere produksjonsvekst det er i et land desto mindre vil arbeidsledighets- 
raten vokse og vica versa. Det er denne type sammenheng en har i tankene 
når det antas at sterkere vekst vil redusere arbeidsledigheten. Og sterkere vekst 
via tilbudssidesjokk som følge av deregulering og et mer "fleksibelt" 
arbeidsmarked, er EF-kommisjonens svar på hvordan arbeidsledigheten skal 
reduseres, jfr. planen om Det indre marked 1992.30

Det er imidlertid ingen enkel og entydig sammenheng mellom arbeids
ledighet og produksjon. Produksjon, sysselsetting og produktivitet endres 
samtidig, ofte etter bestemte mønstre31, og empiriske undersøkelser viser at 
det langt fra er noen klar sammenheng mellom produksjonsvekst og vekst i 
arbeidsledighetsraten.32 Produksjonsvekst er altså hverken en nødvendig eller 
tilstrekkelig betingelse for løsing av arbeidsløshetsproblemer, og de land som 
har mestret arbeidsledighetsproblemene best har hatt vidt forskjellig vekst. 
Etter 1973 har Norge og Japan hatt høy vekst, veksten i Sverige har vært godt 
under gjennomsnittet i OECD, mens Sveits har hatt lavest vekst (jfr. tabell 
4). Mer generelt vil vi finne at mens produksjonsveksten etter 1973 er noe 
sterkere i EFTA-landene enn i EF-landene, er veksten i arbeidsledighet helt 
vesenforskjellig. Det er helt andre faktorer en svak vekst i BNP som har vært 
avgjørende for utviklingen av arbeidsledigheten i EF-landene.
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Det viktigste kjennetegnet ved de fem OECD-land som har hatt suksess i 
mestring av arbeidsledighetsproblemene i 1970- og 1980-årene, er institusjons- 
aliseringen av mål og virkemidler for å nå full sysselsetting.33 Denne 
institusjonaliseringen har ulik bakgrunn i de forskjellige landene, men har for 
det første hatt det fellestrekk at det har vært et utstrakt ønske om å bruke 
økonomisk politikk for å oppnå full sysselsetting. For det andre har landene 
brukt finans- og pengepolitikk og valutapolitikk for å regulere den økonomiske 
aktivitet (Keynesiansk politikk). For det tredje har spesielle virkemidler vært 
anvendt direkte på arbeidsmarkedet for å regulere tilbud av og etterspørsel 
etter arbeidskraft. For det fjerde har det vært en stor grad av enighet om ikke 
å bruke arbeidsledighet for å nå andre økonomiske mål (prisstabilitet og bedret 
handelsbalanse).

Bakgrunnen for arbeidsmarkedspolitikken har, som nevnt, vært vesenfor- 
skjellig. I Sveits og Japan har sterke kapitalgrupperingers ønske om orden og 
stabilitet for å sikre veksten vært en viktig betingelse. Dette har også betydd 
en del for virkemiddelbruken. Sveits har for eks. for en stor del "løst” 
arbeidsmarkedsproblemene ved å sende fremmedarbeidere ut av landet samtidig 
som kvinner i stor skala har forsvunnet fra arbeidsstyrken. I Sverige, Norge 
og Østerrike har den fulle sysselsetting, i varierende grad, blitt sikret gjennom 
en nokså godt organisert arbeiderklasse med sentrale lønnsforhandlinger som 
et viktig element

Årsaker til massearbeidsledigheten i EF-området må derfor blant annet 
være at ønsket om full sysselsetting ikke har stått særlig sterkt ved 
utformingen av den økonomiske politikk i disse landene. Inflasjonsproblemer 
har blitt prioritert framfor ledighetsproblemer, og det har blitt ført en tilsiktet 
deflasjonspolitikk. Undersøkelser tyder således på at forskjell i finans- og 
pengepolitikk forklarer store deler av forskjellen i arbeidsledighetsvekst i 
OECD-området. Ulik reallønnsutvikling synes å bety nokså lite.34

Nå kan det innvendes at den manglende reguleringspolitikk i EF-landene 
ikke skyldes en bevisst deflasjonspolitikk, men manglende evne til å føre 
økonomisk politikk. Grunnen til dette er i så fall at EF-integrasjonen 
etterhvert har medført at de enkelte lands økonomiske politikk er utilstrekkelig 
samtidig som EF’s egne institusjoner ikke er tilstrekkelig utviklet for å erstatte 
manglende nasjonal styring. Det er nemlig åpenbart at de nasjonale 
produksjonssystem blir oppløst raskere i EF enn i EFTA-landene utover i 
1970- og 1980-årene, samtidig som erstatningen med et nytt overstatelig 
produksjonssystem skjer nølende. På denne måten fungerer ikke arbeidsdelin
gen mellom EFs felles økonomiske politikk (herunder EMS) og enkeltmed- 
lemmenes politikk tilfredsstillende. Ut fra denne type argument er det altså 
manglende reguleringsmuligheter som er årsak til de særegne arbeidsledighets- 
og stagflasjonsproblemer i EF-landene.35
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Men bevisene på at EF-Iandene fører og ønsker å føre en bevisst deflasjons- 
politikk er etterhvert blitt så overveldende og ugjendrivelige at denne type 
argumentasjon ikke lenger holder. Den entydige vekt som legges på 
prisstabilitet er for eksempel et gjennomgående trekk ved Delors-rapporten.36 
Den samme vektlegging finnes i en rekke andre EF-rapporter.37 Også i 
oppsummeringen fra EF-toppmøtet i Luxembourg sommeren 1991 om den 
monetære union, heter det at hovedmålet for den økonomiske politikk er 
lavest mulig prisstigning og å få ned statenes budsjettunderskudd.38

Den ekstreme vekt som legges på prisstabilitet legitimeres ved at lav 
inflasjon på lang sikt gir høy vekst og lav arbeidsledighet Nå er imidlertid de 
statistiske funnene for denne type sammenhenger mildt sagt ikke særlig 
overbevevisende.39 Tilhengerne av deflasjonspolitikk sier da at problemet er 
at politikken ikke har virket lenge nok.

Nå trenger en imidlertid ikke å gripe til offisielle EF-dokumenter for å vise 
at målet for den økonomiske politikk er prisstabilitet - sine qua non. En ting 
er at planen for Det indre marked 1992 helt klart bærer preg av å være et 
dereguleringsprosjekt som skal gi redusert spillrom for den offentlige sektor. 
Viktigere er det at helt sentrale sider ved den økonomiske politikk er bundet 
opp til en deflasjonspolitikk. EF-landenes pengepolitikk har nemlig sterke 
bindinger til Deutsche Bundesbank via koplingen av de nasjonale valutaer til 
EF-valutaen ECU, og dermed til Bundesbanks politikk. Og Bundesbank^ 
politikk er en deflasjonspolitikk. Ja, faktisk er stabile priser nedfelt som eneste 
økonomiske hovedmål for den tyske sentralbank.40

(August 1991)

Noter

Takk til Olav Fagerlid, Peder Martin Lysestøl, Rune Skarstein, Knut Stenberg og 
Tore Thonstad som har kommentert en tidligere versjon av denne artikkelen. De 
hefter naturligvis ikke for forfatterens meninger og vurderinger.

1) For produksjonstall, se A. Maddison: Phases of capitalist development, Oxford 
University Press, Oxford 1982 og R. Summers og A. Heston: Improved internatio
nal comparisions of real product and its composition: 1950-80, Review of Income 
and Wealth 30 (1984), s.207-262. Se ellers diverse utgaver av OECD National 
Accounts. Produksjonstall presenteres også i det etterfølgende. For oversikt over 
arbeidsledighet og andre arbeidsmarkedsindikatorer, se OECD Labour Force 
Statistics og OECD Economic Outlook.

2) Moses Abramovitz, en av pionerene innenfor anvendt vekstanalyse, har argu
mentert best for disse synspunkter. Se ’’Rapid growth potensial and its realisation; 
the experience of capitalist economies in the postwar period”, i E. Malinvaud 
(red.): Economic growth and resources (Vol I), Macmillan Press, London 1978.
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Se også artikkelen ’’Catching up, forging ahead and falling behind”, The Journal 
of Economic History 46(1986), s.385-406. Forøvrig vises det til for eks. A. 
Maddison, op.cit og W.Baumol: "Productivity growth, convergence and welfare", 
The American Economic Review, 76(1986), s. 1072-1085.

3) For en kortfattet og grei oversikt over Romatrakten, se A. Hagelia: Romatraktaten, 
en kortfattet presentasjon, Rapport, Landbrukets utredningskontor, Oslo 1990.

4) Sitert etter R.Skarstein:"Om drivkreftene bak formingen av en europeisk for
bundsstat", Vardøger no. 4 1972, s. 60-61.

5) I R. Dumke: "Reassessing the Wirtschaftwunder: Reconstruction and postwar 
growth in West-Germany in an international context", Oxford Bulletin of Econo
mics and Statistics 52(1990), s.451-491, er det gitt en god analyse av veksten i 
industrilandene de første etterkrigsår.

6) Dataene til A. Maddison, op.cit kan gi et omtrentlig inntrykk av hvilken effekt den 
andre verdenskrig hadde på produksjonsevnen i USA på den ene siden og de 
øvrige OECD-land på den annen side. 11938 var gjennomsnittverdien av BNP pr. 
innbygger for de øvrige OECD-land (Maddison har data for 16 land, 15 land 
eksklusive USA) ca. 69 % av nivået i USA. I 1950 var gjennomsnittsverdien 
redusert til 54 %. Altså en vesentlig reduksjon.

7) For en mer utfyllende diskusjon, se for eks. W. Molle: The economics of European 
integration, Dartmouth Press, Aldershot 1990. Den etterfølgende summariske 
gjennomgang av markedsintegrasjonen i Europa bygger i stor grad på dette 
arbeidet.

8) Vi har konstruert et fullstendig sett av data for BNP pr. innbygger i internasjonale 
priser [offisiell valutakurs korrigert for forskjeller i kjøpekraftparitet (PPP)] for alle 
OECD-land. OECD National Accounts 1960-89, Paris 1991 (tabell 2 og 3, s. 145) 
gir data for BNP pr. innbygger i perioden 1970-89 i løpende internasjonale priser. 
Disse produksjonstall er normert til nivået i USA (USA =100). Deretter er denne 
tidsserien ført tilbake til 1960 ved beregning av årlige vekstrater på grunnlag 
R. Summers og A.Hes ton, op.cit. Produksjonstallene er her gitt som BNP pr. 
innbygger relativt USA i faste internasjonale 1975-priser.

9) Se A. Maddison, op.cit, tabell C6. Yrkesaktiviteten var på den annen side høyest 
i Vest-Tyskland. Arbeidsstyrken (sysselsatte pluss arbeidsledige) i prosent av 
befolkningen, var 47.7 % i 1960. Yrkesaktiviteten i de øvrige EF-land dette år 
var Belgia 39.2 %, Frankrike 43.6 %, Italia 45.0 %, Luxemburg 41.9 % og 
Nederland 37.6 % (OECD: Labour Force Statistics 1963-83, tabell 3).

10) Sysselsettingsandelen i jordbruket var ca. 32 % i Italia i 1960. Tilsvarende andel 
var 23 % i Frankrike og 14 % i Vest-Tyskland. I Storbritannia, det land hvor 
arbeidskraftpotensialet i jordbruket først forvant, var sysselsettingsandelen samme 
år under 5 % (OECD: Labour Force Statistics 1963-83, tabell 7).
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11) De senere EF-medlemmer Danmark, Storbritannia og Portugal var som nevnt i 
hovedteksten, også opprinnelige EFTA-medlemmer. I sammenlikningen mellom 
EF og EFTA holder vi oss stort sett til de opprinnelige EF-land (EF6) og de 
opprinnelige EFTA-land pluss Island, EFTA6.

12) I 1960 var yrkesaktiviteten (definert som ovenfor) 46.8 % i Østerrike, 48.6 % i 
Finland, 38.8 % på Island, 40.6 % i Norge, 37.6 % i Sverige og hele 49.8 % i 
Sveits (OECD: Labour Force Statistics 1963-83, tabell 3).

13) Se J.Fagerberg: "Nedgangen i EF’s samhandlingsgrad etter 1973: Tre teorier om 
årsakssammenhenger" Internasjonal politikk 48(1990), s. 99-109.

14) Den regionale utvikling har hele tiden vært viet stor oppmerksomhet i EF, og en 
relativt stor del av EF*s fellesbudsjett har blitt brukt til regionale støttetiltak (først 
og fremst infrastruktur). Se EF-kommisjonen: Third periodic report from the 
Commision on the social and economic situation and evelopment of the regions 
of the community, Briissel 1987 og EF-kommisjonen: The regions in the 1990s, 
Brussel 1990. En mer kortfattet oversikt over den regionale utvikling i EF er gitt 
av T.Paboa-Schioppa m.fl.: Effeciency, stability and equity, Oxford University 
Press, Oxford 1987. Fellesbudsjettet i EF er imidlertid nokså beskjedent, en svært 
liten del av BNP brukes derfor til støttetiltak av denne type.

15) Fra 1973 til 1985 faller den interne handel som andel av samlet handel i EF6 fra 
omlag 55 % til ca. 48 %. Etter 1985 synes den interne handel å ha økt noe (J. 
Fagerberg, op.cit.) Fagerberg gir også en interessant teoretisk diskusjon av mulige 
årsaker til den reduserte interne handel og EF-landenes tap av markedsandeler på 
egne markeder. Han konkluderer med at datene hans ikke synes å bekrefte den mye 
omtalte "eurosklerose"-hypotesen, dvs. at EF-landene er preget av stive institusjon
elle og økonomiske strukturer som gir opphav til markedssegmentering og hemmet 
konkurransevne (se senere). Tap av markedsandeler skyldes primært økt industria
lisering i Japan og i NIC-landene.

16) Investeringskvoten (bruttorealinvesteringer som andel av bruttonasjonalprodukt) 
var i gjennomsnitt over perioden 1960-73 22.9 % i Frankrike, 25.5 % i Vest-Tysk- 
land og 28.1 % i Italia. De tilsvarende andeler i perioden 1973-89 var 21.6 % i 
Frankrike, 21.0 % i Vest-Tyskland og 22.6 % i Italia. I gjennomsnitt for EF6 
(uvektet gjennomsnitt) falt investeringskvoten fra 25.6 % i 1960-72 til 21.4 % i 
1973-89. Fallet i investeringsaktiviteten var ikke så markert i EFTA-landene. I 
gjennomsnitt for EFTA6 (uvektet gjennomsnitt) falt investeringskvoten fra 25.1% 
til 23.8 % [OECD: National Accounts 1960-89, tabell 7 og 10, s. 122-124]. Se 
forøvrig den etterfølgende vekstanalyse.

17) Det er helt klart at det ikke er "massene" som krever endringer av EF-systemet. 
I "Det europeiske hjemmemarkedet", Kontoret EFs offecielle publikasjoner, 
Luxemburg 1987, heter det for eks. at "I de senere år har der været tiltagende 
press på regjeringene for, at disse skulle gjøre noget kategorisk ved Europas 
økonomiske tilbagegang....I stadig stigende grad er forretningsfolk, økonomer, 
politikere og medlemmer av Europa-Parlamentet blevet klar over, at fornyet vækst 
i Europa afhænger af opprettelsen af et sammenhængende marked." Men hevdes 
det, "Også almindelige borgere drager i stadig stigende grad værdien av
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Fællesskabet i tvivl, når der fortsat findes så mange hindringer for den frie 
bevægelighed".

18) Som følge av bl.a. dette har flere med opplagt riktighet hevdet at EF med sin 
opprinnelige Romatraktat var mer å betrakte som en tollunion enn et egentlig 
fellesmarked. Se for eks. T.Thonstad: "EF’s indre marked”, Nytt norsk tidsskrift 
7(1990), s. 236-243.

19) Se P. Cecchini: The European challenge 1992. The benefits of a single market, 
Wildwood House, Hants 1988.

20) Se særlig EF-kommisjonen The regions of.., op.cit.

21) For en nærmere diskusjon av denne teorien, se for eks. M. Abramovitz: "Catching 
up, forging...", op.cit., W. Baumol, op.cit. og S. Do wrick og D. Ngyen: "OECD 
comparative growth 1950-85: Catch up and convergence", The American Economic 
Review 79(1989), s. 1010-1030.

22) En nærmere presentasjon av modell, beregningsopplegg og resultater er gitt i 
A.Skonhoft: EF og EFTA. En komparativ veks studie, Notat, Trondheim 1991. 
Student Lars Krogstad har assistert i beregningsarbeidet.

23) Jordbruksaktiviteten er målt ved opprinnelig andel sysselsatte i jordbruket. Grunnen 
til at denne variabel ikke gir noen effekt er at den er korrelert med det teknolog
iske gap. M.a.o. når jordbruksaktivitet trekkes inn i modellen oppstår det 
multikolinearitetsproblemer.

24) Denne regresjonslikningen er som følger (n=46):

g = 1.56 - 1.87 per + 0.06 s + 2.15 gap ;R adj=0.78 
(1.74)** (-7.35)* (1.44)*** (5.73)* SEE=0.82

Her er g årlig gjennomsnittelig vekst i BNP pr. innbygger (i %), per en dummy- 
variabel lik 0 i perioden 1960-73 og lik 1 i perioden 1973-89, s kapitaltilveksten 
målt ved årlig gjennomsnittelig investeringskvote (bruttorealinvesteringer i % av 
bruttonasjonalprodukt) og gap det teknologiske gap. Det teknologiske gap i land 
i er uttrykt ved BNP pr. innbygger (X) relativt USA i utgangsåret (h.h.v. 1960 og 
1973); gaPi =ln[Xu#(0)/Xi(0)].
n = antall observasjoner (46 = 23 land og to observasjonsperioder). SEE= standard- 
feil estimat, i parantes t-verdi. * signifikant forskjellig fra null på 1%-nivå, ** på 
5%-nivå og *** på 10%-nivå.

25) Tabell 4 viser vekstavvikene fra USA. I perioden 1960-73 var den årlige 
gjennomsnittelige vekst 2.8 % i USA, mens den var 1.6 % i gjennomsnitt over 
perioden 1973-89 [OECD: National Accounts 1960-89 og L. Summers og A. 
Heston, op.cit.].
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26) Forskjellene for de enkelte land er imidlertid til dels betydelige fordi forskjeller 
i kapitaltilvekst og teknologisk gap er større mellom enkeltland enn samlet for 
de to grupper av land. Forskjell i teknologisk gap bidrar primært til den observerte 
vekstutjevning internt i de to blokker. Og den høye vekst i Italia fram til begynnel
sen av 1980-årene og den sammenhengende lave vekst i Sveits forklares ut fra 
dette fenomen.

27) EF-kommisjonen: Third periodic report... gir en god oversikt over regionale 
forskjeller.

28) Se for eks. B. Rowthom og A. Glyn: MThe diversity of unemployment experience 
since 1973”, i S. Marglin og J. Schor: The golden age of capitalism, Clarendon 
Press, Oxford 1990 og J. MacCallum: ’’Unemployment in the OECD-countries in 
the 1980s”, The Economic Journal 96(1986), s.942-960. Island tilhører trolig den 
samme gruppen, men utelates ofte i internasjonale kompartive studier.

29) Arbeidsledigheten er gitt av sammenhengen U =L - N, hvor L er arbeidsstyrken 
og N er antall sysselsatte. Arbeids ledighetsraten følger som (*) u =U/L = 1 - N/L. 
Hvis befolkningens størrelse er B og yrkesfrekvensen er b, følger L= bB. Sam
menhengen produksjon (BNP) og sysselsetting er videre pr. def. gitt av X =aN, 
hvor X er produksjon og a arbeidsproduktivitet. Innsatt i (*) gir dette (**) u =1 - 
X/abB. Endret ledighetsrate er derfor rent definisjonsmessig gitt av endringer i 
produksjon, befolkning, arbeidsproduktivitet og yrkesaktivitet.

30) I følge Cecchini-rapporten, s. 97, op.cit. forventes markedsintegrasjonen i seg selv 
å skape 1.8 millioner nye arbeidsplasser.

31) Den mest kjente av disse sammenhengene er den såkalte Verdooms lov. Denne 
’’loven” gir en positiv sammenheng mellom produksjonsvekst og produktivtetsvekst. 
Dvs. hvis det er sterk vekst i BNP vil det samtidig være en tendens til at arbeids
produktiviteten også vokser sterkt. Verdooms lov alene kan altså forklare en 
manglende sammenheng mellom sterk produksjonsvekst og redusert arbeids
ledighet

32) Med data for 19 OECD-land (tverrsnittanalyse) viser B. Rowthom og A. Glyn, 
op.cit. at den forventete negative sammenheng er meget svak for perioden 1973-85. 
Andre periodiseringer gir ikke nevneverdig forskjellig resultater.

33) Se G.Therbom: Why some peoples are more unemployed than others. The strange 
paradox of growth and unemployment, Verso Publishers, London 1986. Den 
etterfølgende argumentasjon bygger på dette arbeidet. Se også B. Rowthom og 
A.Glyn, op.cit. for noen av de samme synspunkter. Argumentasjonen er imdlertid 
langt mer dyptgående hos Therbom.

34) I den kjente studien til J. MacCallum, op.cit. ble sammenhengen mellom 
økonomisk politikk og vekst i arbeidsledighet undersøkt for 18 OECD-land over 
perioden 1979-85. Hans hovedkonklusjon (s. 942) er at ’’disse beregninger viser 
at forskjell i arbeidsledighetsraten mellom de ulike land etter 1979 primært skyldes 
ulik finans- og pengepolitikk, reallønnsutviklingen betyr mindre”. Disse observasjo
ner støttes i stor grad av R. Dombusch: "Unemployment, Europe’s challenge of
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the ’80s", Challenge sept-okt 1986, s. 11-19. MacCallum stiller seg også sterkt 
avvisende til eurosklerose-hypotesen, og har i det store og hele mange av de 
samme synspunkter som G. Therbom, op.cit.

35) Dette er et synspunkt som bl.a. J. O. Andersson argumenterer for. Se MDen 
europeiske marknaden i et nordisk och reguleringsteoretisk perspektiv", Nordisk 
tidsskrift for politisk økonomi 24(1990), s. 23-38.

36) Delors-rapporten, J. Delors: Report on economic and monetary union in the 
European Community, EF-kommisjonen, Brussel 1989, diskuterer grunnlaget for 
en monetær union i EF.

37) Et viktig dokument er for eks. EF-kommisjonen: "One market, one money", 
European Economy 44, 1990.

38) Se for eks. Dagbladet 16.8.91.

39) Se for eks. kap. 4 i EF-kommisjonen: "One market, one...", op.cit. En del av 
resultatene fra dette arbeidet er nyttet i Norges Bank: "Utviklingen mot en 
økonomisk og monetær union innen EF", Penger og kreditt 19(1991), s. 19*-26*. 
Men det gjøres her grunnleggende feiltolkninger av det statistiske materialet, og 
som forsvarsskrift for den økonomiske politikk i EF-landene er dette arbeidet 
ytterst svakt.

40) Se forøvrig Olav Fagerlids artikkel i dette nummer av Vardøger.
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