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Vi fortsetter gjengivelsen av foredragene fra Sosi-
aløkonomisk Samfunns høstkonferanse 1962, med
statsråd Kjell Ho/lers foredrag om Norges industri-
politikk under skjerpet konkurranse. Vi gir også en
omtale av finansråd Eivind Erichsens redegjørelse
om OECD's behandling av de økonomiske vekstpro-
blemer. I tidligere numre har vi gjengitt:

Nr. 1, 1963: Forskningssjef Aukrusts innledning til
konferansen og foredragene til eksportkonsulent
HaNan om utlandet som marked og konkurrent og
generaldirektør van Themaat om konkurransereglene
i Det europeiske økonomiske fellesskapet.

Nr. 2, 1963: Prisdirektør Rolf Semmingsens fore-
drag om konkurransereguleringer i Norge, overretts-
sakfører Johan Storm Bulls foredrag om reklame og
sales promotion under skjerpede konkurranseforhold,
og professor Leif Holbcek-Hanssen om konkurranse-
former, deres struktur og utvikling.

I neste nummer vil vi bringe den siste del av stof-
fet fra høstkonferansen, professor Preben Munthes
og professor Holbcek-Hanssens rundebordsintervju og
Munthes avsluttende oppsummering.
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Under de begivenhetsrike forhandlingsrundene i
Brussel, har vi her hjemme ikke festet oss ved at
Kommisjonen i oktober la fram et utkast til aksjons-
program for den økonomiske politikken i fellesskapet
for tiden fram til 1965. Kontorsjef Arne Lie i Norges
Bank gir en framstilling av programmet.

.47-rt.42.

Byråsjef Olaf Scetersdal gir i dette nummer en
omtale av Gerhard Stoltz' utredning om Prisnivå og
sysselsetting. Utredningen er gjort etter anmodninä
av regjeringen, for å gi svar på en del fundamentale
spørsmål i den kjente problemstillingen full syssel-
setting — stabile priser.

Redaktøren av fagbladet til Norges Handels- og
kontorfunksjonærers forbund, Erling A. Hansen, har
sendt Sosialøkonomen et diskusjonsinnlegg med kri-
tiske merknader om den tradisjonelle form for pris-
konkurranse.

Sosialøkonomens konjunkturtermometer gir som
ellers korte og ferske data om konjunktursituasjonen.

Arne Lie (c. o. 1951), kontorsjef i Norges Bank.

Kjell Holler (c. o. 1950), industriminister

Olaf Scetersdal (c. o. 1952), byråsjef i Finans-
departementet.

Eivind Erichsen (c. o. 1943), finansråd.

Erling A. Hansen, redaktør for Handels- og
kontorfunksjonæren.

gna0old :

Side

Akademikerne og skatten 	  1

Kommisjonens arbeidsprogram for 1962—
1965 av kontorsjef Arne Lie 	  2

Vår industripolitikk under skjerpet kon-
kurranse av statsråd Kjell Holler 	  6

Prisnivå og sysselsetting av Gerhard Stoltz
omtalt av byråsjef Olaf Sætersdal .... 14

Økonomisk vekst i OECD, sammendrag av
en artikkel av finansråd Eivind Erichsen 16

Priser, myter og økonomisk virkelighet
av redaktør Erling A. Hansen 	  20

Studentstoff 	  22

Konjunkturtermometeret 	  24

Sosialøkonomen utkommer med 10 nummer pr. år og sendes
gratis til medlemmene av Sosialøkonomisk Samfunn.

Redaksjonens adresse: Frederiksgate 3, Oslo

Abonnementspris kr. 30.- pr. ir.

Løssalg kr. 3. - pr. nr.

Henvendelser om abonnement og forsendelse rettes til

UNIVERSITETSFORLAGET, Nils Juels gate 16, Oslo
Tel. 44 79 00 - Postgiro 15 530

ANNONSEPRISER:

Bakre omslagsside . . . . kr. 300.-
/i side 	  kr. 250.-
/2 side 	  kr. 150.-

1 /4 side 	  kr. 90.-
!8 side 	  kr. 55.-

1 /18 side 	  kr. 35.-



SOSIALOKONOMEN
TIDLIGERE STIMULATOR

Utgitt av Sosialøkonomisk Samfunn

Redaktører :

EGIL BAKKE	 ESKILD JENSEN

Redaksjonssekretær : ARNE FAYE
	

Studentredaktør : LARS ARESVIK

Nr. 3 - 17. iirgang - Mars 1963

<X>G00000************************0000.04000000G<>4.000000-0-0004040040.0**0.00000.0000.0001

AKADEMIKERNE OG SKATTEN

Akademikersambandet har for nylig satt i gang
en bredt opplagt kampanje for å øke forstdelsen for
skatteprogresjonens uheldige virkninger. Det er
mulig at en slik kampanje vil gi resultater. Det av-
henger av mange ting.

For det første avhenger det av hvordan kampan-
jen blir ført.

Den nui for all del ikke føres som et korstog mol
progresjonen i seg selv, men mot den konkrete ut-
forming progresjonen nå har. Det har vært en alt
for sterk tilbøyelighet hos tilhengerne og motstan-
derne av den någjeldende progresjon å argumentere
på et rent generelt grunnlag.

Det er etter vår mening heller ikke særlig klokt
fore kampanjen på det grunnlag at progresjonen

virker innsatshemmende. Det kan nemlig legges fram
mange undersøkelser og vurderinger som går i mot-
satt retning, og diskusjonen blir da lett avsporet til

gjelde holdbarheten i argumentasjonen på dette
begrensede område i stedet for progresjonen i sin
alminnelighet.

Heller ikke argumentet om at progresjonen lokker
til uhederlighet synes å ha noe særlig for seg. Det
er grunn til å tro at skattesnyteri kan ha sin grunn
i mange andre forhold enn den aktuelle progresjon.

Hva står da tilbake? Ikke så svært mye. Det som
etter vår mening kan hevdes i all enkelthet er at

progresjonen nå er blitt urimelig. Den begynner for

tidlig og er for bratt. Den er simpelthen ikke lenger
rettferdig. Alminnelige lønnsmottakere blir rammet
av progresjonssatser som opprinnelig var tiltenkt
en helt annen inntektsgruppe enn dem.

Ved vurderingen av hva Akademikersambandet kan

oppnå ved sin skattekampanje må vi huske på at
debatt om skatteprogresjonen naturlig glir over i en

alminnelig skattedebatt. Det må være en forutsetning

for Sambandets kampanje at den klarer å holde seg

innenfor det begrensede felt som skatteprogresjonen

tross alt er, og ikke glir over i videre politiske
spørsmål hvor akademikerne ikke har noen spesielle

gruppeinteresser. En utglidning på dette felt — noe

som lett kan skje — til kunne skade akademikernes

interesser i lang tid framover hvis de etterhvert blir

sett på som en gruppe med politisk kampstilling
mot regjeringen og det den representerer.

Det er et stort spørsmål om det lenger er argu-

menter som er mangelvaren i ordskiftet om skatte-

progresjonen. Er i virkeligheten ikke skatteprogre-
sjonen nå blitt et slikt prestisjespørsmål at star-
slåtte kampanjer lett kan virke mot sin hensikt.

Bør man ikke overveie å la saken få litt fred. Det

kan være at det virkeige valg står mellom å oppnå

en politisk seier eller en lempning i skatteprogre-

sjonen.



ARNE LIE:

Kommisjonens
aksjonsprogram

for
1962 — 1965

Diskusjonen i Norge av Det europeiske økonomiske fellesskapet har
i det siste halvaret konsentrert seg om forhandlingene med Storbritan-
nia, og bruddet i februar. Kontorsjef Arne Lie i Norges Bank, en av
bankens eksperter på fellesmarkedsspørsmål, belyser i denne artik-
kelen det omfattende aksjonsprogrammet som Kommisjonen la fram
i oktober 1962, og som har vært lite kjent i Norge. Det er et program
for den økonomisk politikken, av tilsvarende karakter som en trontale,
og gjelder annen etappe i etableringen av Fellesmarkedet.

I oktober 1962 la Kommisjonen
frem et program for den okono-
miske politikken i annen etappe
av Fellesskapets overgangstid. Med
den politiske organisering som
Fellesskapet har, var det naturlig
for Kommisjonen å utarbeide et
slikt dokument. Romatraktaten
forutsetter at Kommisjonen tar
initiativet til å klargjøre økono-
miske problemer og stille forslag
om hvordan de bor håndteres og
den gir Kommisjonen i visse til-
felle myndighet til å treffe av-
gjørelser som blir bindende for
medlemslandene.

Aksjonsprogrammet er et poli-
tisk dokument som i flere hen-
sende kan sidestilles med regjerin-
gens trontale ved åpningen av en
ny stortingssesjon. Det har derfor
mange av de svake sider sona
karakteriserer politiske dokumen-
ter. Formuleringene er ofte vage
og gir rom for fortolkning. Mål-
settingene er klarere preiserte enn
de virkemidler og arbeidsmetoder
som skal føre frem til realiseringen
av målene. Det kan også være at
flere av målsettingene er innbyr-
des motstridende. De politiske idé-
er og fremtidsperspektiver er
imidlertid såpass klart formulert
og så ergjerrige at dokumentet har
en sterk appell til det politiske
miljø i Fellesskapet. Målsettingene

ville ha fortont seg helt urealist-
iske bare for et par år tilbake.
Kommisjonen har ønsket å påvirke
den politiske tenkning i Felles-
skapet. Aksjonsprogrammet skal
derfor bli forstått av og virke på
Fellesskapets befolkning, det er
ikke et opplegg til en økonomet-
risk modell, myntet på økonomer.
Et nytt økonomisk, sosialt og poli-
tisk system er i ferd med å bli
bygget opp på kontinentet.

Tre generelle inntrykk av
aksjonsprogrammet skal her kom-
menteres nærmere :

Fellesskapets og Kommisjonens
innflytelse i verden, viljen til å se
problemer i en større sammenheng
og den sterke vekt som legges på
det felles ansvar og et felles hand-
lingsmønster.

Fellesskapet har i stigende grad
blitt senteret for politisk/okono-
misk tenkning og initiativ både for
Vest-Europa og den vestige ver-
den. Fellesskapets virksomhet om-
fatter alle sider av landenes øko-
nomiske, sosiale og politiske liv.
I høy grad blir utenrikspolitikken
en del av virksomheten. Forhand-
lingene med Storbritannia ble
knyttet sammen med sikkerhets-
politiske overveielser, med den
form for samarbeide som Felles-
skapet skulle ha med utenforstå-
ende land og med spørsmålet om

hylke land Fellesskapet skulle om-
fatte. Den politiske og økonomiske
oppbygging av kontinentet vil
fore til gjennomgripende endringer
i utenforstående lands samkvem
med kontinentet. Håndteringen av
øst/vest-spørsmålene og utvik-
lingslandenes problemer vil måtte
bli annerledes under et integrert
européisk kontinent enn den har
vært tidligere. Man kan vurdere
dette som en god eller betenkelig
utvikling.

Aksjonsprogrammets fundamen-
tale siktepunkt er å skape en sam-
funnsform på kontinentet som vil
utgjøre en politisk og økonomisk
enhet, som vil ha felles okonomis-
ke og politiske grenser utad og
som taler med en tunge i inter-
nasjonale spørsmål. Det kan være
langt frem før dette mål er nådd,
men politikere både i øst og vest
synes å være innstilt på at utvik-
lingens retning er klar. For
«Europa-idealistene» er dette en
livsoppgave, og deres ,syn har vun.-
net sterk bredde i befolkningen,
til tross for nasjonalistiske mot-
strømninger. For amerikanerne
har en europeisk samling, økono-
misk og politisk, vært et hoved-
punkt i deres utenrikspolitikk, i
alle fall intil for nylig. For Sovjets
vedkommende har Krusjtsjov er-
kjent at Fellesskapet er kommet



for å bli, uansett om man liker
det eller ikke, og har antydet at
man for fremtiden står overfor
«spørsmålet om mulighetene for
økonomisk samarbeid og fredlig
økonomisk konkurranse, ikke bare
mellom enkelte land med forskjel-
lig sosiale systemer, men også
mellom deres økonomiske grup-
peringer». Organiseringen av kon-
tinentet vil skape nye situasjoner
som verden for øvrig vil føle seg
tvunget til å svare på: Fellesska-
pet vil kunne bestemme hvilke
økonomiske og politiske spørsmål
som skal bli ansett for å were
«viktige» og som verden derfor
blir opptatt av, og på hvilken måte
man skal lose disse spørsmålene.

Det annet hovedtrekk ved Kom-
misjonens aksjonsprogram er ev-
nen og viljen til å se den økono-
miske virksomhet i en større
sammenheng, og til å løse enkelt-
spørsmålet innenfor et sluttet øko-
nomisk system. De samarbeids-
organisasjoner som vi hittil har
hatt i den vestlige verden, har i
det vesentlige tatt seg av parti-
elle problemer som er blitt behand-
let mer eller mindre isolert fra det
økonomiske og politiske liv for
øvrig. Oppbyggingen av et integ-
rert européisk samfunn må ifølge
aksjonsprogrammet, bli angrepet
samtidig fra alle sider av landenes
økonomiske og sosiale liv. Det er
den samme betraktningsmåte som
har vært av vesentlig betydning i
etterkrigstidens økonomiske poli-
tikk på den nasjonale plan. De
politiske organer har fått økende
kjennskap til økonomiske sammen-
henger og har vist en økende vilje
til å vurdere enkelttiltak i lys av
målsettingene for den økonomiske
politikken som helhet. Arbeids-
metoden adskiller seg sterkt fra
de samarbeidsformer som er fulgt
i GATT, IMF, EFTA og OEEC.
Økonomisk integrasjon mellom
medlemmene av EFTA søkes nådd
gjennom frihandel for industri-
varer. Frihandelen er da definert
negativt ; det er forbudt å pålegge
toll eller A kvoteregulere importen.
Formålet med forbudet er å stimu-
lere til en mer hensktsmessig pro-
duksjonssammensetning for fri-
handelsvarer innenfor EFTA -om-
rådet (høyere produktivitet, storre
handel). Liberalisering av vare-
byttet innenfor OEEC og EFTA
har uten tvil hatt den tilsiktede
og gunstige virkning generelt sett.

Men en gunstigere produksjons-
sammensetning vil ikke nødvendig-
vis i alle tilfelle bli resultatet av
liberaliseringen. Virkningen av de
komparative produksjonsfordeler
kan bli opphevet ved andre private
eller statlige tiltak, f. eks. gjen-
nom en monopolistisk organisering
av produksjons- og salgsvirksom-
heten og ved den interne skatte-
og avgiftspolitikk. Frihandelen er
ofte et utilstrekkelig virkemiddel
for A oppnå en spesialisering mel-
lom landene. Den er bare én blant
mange måter å lose dette proble-
met på. En alminnelig liberaliser-
ing av utenrikstransaksjoner for
varer, tjenester og kapital av den
type man har hatt i OEEC og
EFTA kan derfor være den minst
tilfredsstillende form for okono-
misk integrasjon innenfor et stør-
re område. Liberaliseringen for-
utsettes å lede investerings- og
produksjonsvirksomheten inn i et
optimalt spor ved hjelp av Adam
Smith's usynlige hånd. En inte-
grasjon som søkes iverksatt bare
gjennom denne type virkemiddel
(eller rettere avskaffelse av virke-
middel') vil bli meget begrenset
og ikke alltid fordele fordelene
likt på alle land som deltar i
integrasjonsarbeidet. Av særlig
betydning er det at industrisam-
funn har en tendens til, under
frie forhold», å ekspandere ster-

kest i områder hvor industrien
allerede på forhånd er konsentrert.
Ifølge aksjonsprogrammet vil «de
store ulikheter i levevilkår og øko-
nomiske utviklingsnivå mellom de
forskjellige områder i Europa ikke
automatisk bli utjevnet innenfor
rammen av en liberal økonomisk
politikk og konkurranse på like
vilkår. Av historiske årsaker har
de forskjellige områder ikke en
felles utgangsstilling, og det er
derfor grunn til å frykte at opp-
rettelsen av Fellesmarkedet vil
forsterke de gjeldende ulikheter».
Liberaliseringstiltakene må følges
opp på det «interne plan» g jen-
nom en felles organisering av den
økonomiske politikken for øvrig.
En side av denne interne politikk
er utformingen av en mellomfolke-
lig kartellovgivning og et kontroll-
og rettsapparat som sorger for at
lovene følges. En annen side er
utformingen av retningslinjer for
avgiftspolitikken. En tredje side
er en politikk for lokaliseringen
av industriel I e nyinvesteringer.

Alle sider omfattes av aksjonspro-
grammet.

Det kan således hevdes at den
endring i investerings- og produk-
sjomivirksomheten som liberalise-
ringen av utenrikstransaksjoner
tilsikter, lettere og mer effektivt
kunne oppnås direkte ved at lan-
dene ble enig om en bestemt inve-
sterings- og produksjonspolitikk.
Utformingen av en slik politikk
på det interne plan ligger impli-
sitt i Kommisjonens forslag om
økonomisk programmering. Når vi
i Vest-Europa startet integrasjons-
arbeidet med utgangspunkt i inter-
nasjonal frihandel, så skyldes det-
te sannsynligvis en alminnelig
vanetenkning om at internasjonalt
samarbeide i første rekke knytter
seg til landenes varebytte. Sam-
tidig kunne vi ved denne samar-
beidsordning bevare forestillingene
om at vi fortsatt hadde i behold
den ilasjonale suverenitet over vår
egen økonomiske politikk på sen-
trale felter, slik som investerings-
politikken, skatter, sosiale forhold
osv. Nasjonal suverenitet i tradi-
sjoniAl forstand og økonomisk
integrasjon er imidlertid uforen-
lig. I den grad det har vært mulig
for oss å bevare vår nasjonale
suverenitet innenfor OEEC og
EFTA er årsaken den at en in-
tegrasjon ikke har funnet sted.
Hvis på den annen side norsk
næringsvirksomhet skulle bli full-
stendig integrert med en europeisk
eller atlantiske økonomi, vil en
nasjonal suverenitet være uten
vesentlig reelt innhold. Vårt iøko-
nomi ske og sosiale liv ville da bli
en del av det europeiske eller
atlartiske samfunn og en «norsk»
politikk i dette samfunn ville i det
vesentlige bli begrenset til den
innflytelse som vårt næringsliv og
våre politiske organer kan øve på
samfunnets felles økonomiske poli-
tikk. Nasjonal suverenitet i tradi-
sjonell forstand kan bare bevares
i den utstrekning vi gir avkall på
å integrere oss og samarbeide med
andre land.

I et integrert samfunn, av den
type som Fellesskapet vil utvikle
på Kontinentet, må politiske be-
slutninger treffes i andre former
og etter andre regler enn dem som
gjelder for statenes nasjonale
suve renitet i tradisjonell forstand.
Et integrert samfunn av flere land
må innføre et prinsipp om mellom-
folkelig solidaritet. 'Denne solida-
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ritet tar formen av en felles poli-
tikk som er basert på et felles
ansvar for problemer som sam-
funnet står overfor, uansett i hvil-
ke saker og distrikter de melder
seg. Økonomisk/politiske avgjørel-
ser må da, i henhold til aksjons-
programmet, bli truffet etter fel-
les drøftelser av felles organer
som forsøker å avveie de ulike
befolkningsgruppers interessmot-
setninger. Etter som samarbeids-
formene utvikles videre og de
europeiske lands økonomiske og
sosiale liv knyttes fastere sammen
i en enhet, vil interessemotsetnin-
gene i stadig mindre utstrekning
følge de tidligere geografiske gren-
ser. Skillelinjene i interessekon-
flikter vil gå mellom befolknings-
grupper, næringsgrupper og dist-
rikter. Håndteringene av økono-
miske spørsmål gjennom en felles-
politikk er ledetråden i Kommisjo-
nens aksjonsprogram.

I jordbruket er fellespolitikken
kommet til uttrykk i et prissystem
som skal gjelde for alle land, i fel-
les støtteordninger for produksjon
og avsetning av matvarer og i en
felles finansiering av jordbruks-
støtten på basis av de avgifer som
landene vil legge på importerte
matvarer. Energipolitikken omfat-
ter en felles forsyningspolitikk for
olje og kull og et støtte- og saner-
ingsprogram for mindre drivver-
dige kullgruver på basis av de
energipriser som Fellesskapet vil
holde. Innenfor sosialpolitikken
skal trygdeordningene gjøres ens,
slik at de trygdede underordnes
noenlunde like vilkår uansett na-
sjonalitet. Arbeidsvilkårene skal
være tilnærmet de samme for den
samme type arbeid. Særlig stor
interesse knytter seg til Kommi-
sjonens forslag om en felles kon-
junkturpolitikk for, ifølge Marjo-
lins utsagn, å unngå mellomkrigs-
tidens økonomiske utvikling som
var karakterisert av en veksling
av tilbakeslag og oppgang. Felles-
skapet vil bygge ut den økonomis-
ke informasjonstjenesten, bedre
den økonomiske analysemetode og
etablere et handlingsapparat for
Fellesskapets utøvende organer og .

nasjonale regjeringer. Den økono-
miske vekstpolitikkk og distrikts-
utbyggingen blir fellesoppgaver
etter programmer som regjerin-
gene utarbeider individuelt og som
blir koordinert og inkorporert i en
indikativ langtidsprogrammering

for Fellesskapet som helhet. Kom-
misjonen legger vekt på å komme
frem til et felles syn på økono-
miske vekstmuligheter som veiled-
ning for de private investeringer.
Pengepolitikken har tidligere i
særlig sterk grad vært knyttet
sammen med forestillingen om
nasjonal suverenitet. Ulikhetene i
landenes pengepolitikk og penge-
systemer er ofte en konsekvens av
de ulike metoder som regjeringene
og Parlamentene følger for finan-
sieringen av statsbudsjettet og
offentlige organers virksomhet.
Kommisjonens forslag om en felles
pengepolitikk innenfor et føderalt
sentralbanksystem bryter radikalt
med 50-årenes pengepolitiske dis-
integrasjon som var en vesentlig
årsak til de kortsiktige valutapro-
blemer, spekulative kapitalbevegel-
ser osv. i denne tiden.

Systemet med felles losninger
kommer enda sterkere frem i Fel-
lesskapets utenrikspolitikk. Han-
delsavtaler med 3. land skal for-
handles av Kommisjonen. Det var
Kommisjonen som forhandlet om
verdensomfattende tollreduksjoner
under den såkalte Dillon-runden,
og dette vil også bli tilfelle for de
forhandlinger som vil bli ført på
basis av president Kennedys Trade
Expansion Act. Hjelpen til de un-
derutviklede land blir utformet
etter en felles plan. Kommisjonen
forhandlet seg frem til og fremla
forslag om en assosieringsavtale
for de 18 afrikanske stater.

Fellesordninger vil ikke under
enhver omstendighet gi bedre løs-
finger økonomiske spørsmål,
verken for den enkelte stat eller
for den europeiske befolkning som
helhet, enn et system med flere
individuelle nasjonale ordninger.
En felleshåndtering av problemene
kan imidlertid gjøre det lettere h
få klarlagt interessekonfliktene og
mulighetene for en rimelig av-
veiet» politikk. Fellespolitikken
behøver ikke å bety en utilstrekke-
lig differensiering etter lokale for-
hold av økonomiske virkemidler og
administrativ praksis. Kommisjo-
nens arbeidsmetoder gir en viss
garanti for at de enkelte medlems-
lands ulike forutsetninger blir tatt
hensyn til. De fleste beslutninger

Fellesskapet treffes på grunnlag
av forslag av Kommisjonen som
på sin side på forhånd har hatt
inngående konsultasjoner med
medlemsland, næringsgrupper og

fagforbund. I hvilken grad mino-
ritetenes avvikende standpunkter
og ønskemål vil bli imøtekommet
i praksis innenfor en slik felles-
politikk for flere land, er avhen-
gig av de politiske grupperinger
i Fellesskapet til enhver tid, og
politikernes vilje til å vise måte-
hold overfor motstandere. Utvik-
lingen på dette felt kan ikke f or-
utsies. Som tidligere nevnt ligger
det implisitt i aksjonsprogrammet
at politisk innflytelse i sterkere
grad vil bli øvet av Fellesskapets
politiske grupperinger på tvers av
landegrensene, gjennom Europa-
parlamentet, Den økonomiske og
sosiale komité, Kommisjonen og
andre fellesorganer, og i mindre
grad gjennom statenes samarbeid
på regjeringsplan.

Det er en vesentlig egenskap
ved politiske programmer at de
ofte ikke blir gjennomført. Jeg
skal ikke uttale meg om det i så
fall er å beklage eller glede seg
over hvis aksjonsprogrammet skul-
le lide samme skjebne. Noen
opplysninger kan kanskje karak-
terisere den reaksjon som pro-
grammet har forårsaket i det poli-
tiske miljø på Kontinentet. Pres-
sen har gitt en forholdsvis utførlig
fremstilling av programmet, i
motsetning til hva som har vært
tilfelle her hjemme. Hovedpunkte-
ne er kjent blant politikerne, næ-
ringsorganisasjoner og fagforbund.
Idéene om langtidsprogrammering
har foranlediget en diskusjon i
Tyskland om «planøkonomi» kon-
tra «liberalisme». Denne diskusjon
ble innledet av økonomiminister
Erhard, som hadde anmodet om å
få fremlegge sine syn for Europa--
parlamentet da det behandlet ak-
sjonsprogrammet i november 1962.
Erhardt gikk den gang sterkt i
mot hva han i aksjonsprogrammet
fant av «planøkonomiske» og
«sentralistiske» synspunkter. Hall-
stein svarte på dette at kreftenes
frie spill ifølge Erhardts system
ikke er annet enn de sterkes frie
spill med den maktesløse. Senere
ble det arrangert en konferanse
i Roma om dette spørsmål med del-
takere fra de europeiske planleg-
gingsinstitutter, næringsdrivende
og fagforbund. Ifølge de oppfat-
ninger som er kommet til uttrykk
i Europa-parlamentet, under møtet
i Roma og ved en rekke andre
møter mellom politikere eller næ-
ringsdrivende, synes det klart at



en europeisk planleggingspolitikk
etter de linjer som er antydet av-

Kommisjonen er alminnelig aksep-
tert og ønsket. Selv i Tyskland er
det en stadig 'i3terkere reaksjon
mot den form for liberalisme som
Erhard doserer (men som han
svært ofte ikke praktiserer). Det
ville være til mental helsebot for
deler av det norske folk om en
person eller institusjon som blir
trodd kunne gi en beskrivelse av
den økonomiske planlegging som
foregår på Kontinentet, de mål
den inneholder, de midler som bru-
kes og de økonomiske og sosiale
resultater som den har nådd.

Den politiske oppslutning på
Kontinentet om Kommisjonens
aksjonsprogram er sterk og posi-
tiv. Kommisjonen har i lengre tid
arbeidet med disse spørsmål og
omhyggelig følt seg frem til hva
som ville kunne bli akseptert av
medlemslandenes regjeringer. Fle-
re av programmets hovedkapitler,
slik som konjunkturpolitikk, øko-
nomisk programmering, penge-
politikk, energipolitikk, er for god
tid tilbake allerede tatt opp av
Europa-parlamentet i form av til-
rådinger og uttalelser til Kommi-
sjonens allierte i dette spørsmål.
Dette ble nylig bekreftet i en reso-
lusjon som Europa-parlamentet
vedtok i februar 1963. Parlamentet
fordømmer her Frankrikes hand-
linger i forbindelse med bruddet.
i forhandlingene med Storbritan-
nia, anmoder regjeringene om å
lette andre lands tiltredelse til
Fellesskapet og erklærer å gjøre
alt som står i dets makt for å bi-
stå Fellesskapet i å virkeliggjøre
Kommisjonens aksjonsprogram in-
nenfor de frister som er fastsatt.
Aksjonsprogrammet har også vært
foranledning til et felles politisk
program som de sosialdemokrat-
iske partier i Fellesskapet vedtok
på deres 5. kongress i november
1962. Sosialdemokratene støtter
sterkt opp om Kommisjonens for-
slag. I særlig grad går de langt i
å understreke nødvendigheten av a
opprette et Europas forenede sta-
ter i et politisk forbund med føde-
rativ struktur, hvor de enkelte
stater overfører sin suverenitet til
de felles europeiske institutter
som gir felles europeiske interes-
esser prioritet fremfor statencs
sgerinteresser. Europa-parlamen-
tets myndighetsområde må derfo -:
utvides, slik at Parlamentet for

overgangsperiodens utløp kan opp-
fylle ,de konstitusjonelle og lov-
givende funksjoner som et parla-
ment skal ha. Om den økonomiske
politikken er det fremhevet at et
felles europeisk planleggingsorgan
er nødvendig for å gjennomføre
de mål som de sosialdemokratiske
partier stiller opp for Fellesskapet.
Ledende representanter for de
øvrige partigrupper (bortsett fra
Gaulleister og kommunister) har
likeledes sluttet opp om aksjons-
programmet.

Det er fristende 'a tro at aksjons-
programmet og den støtte det har
fått, kan vise seg bare å bli fine
talemåter om en stor idé, etter at
Fellesskapet ble kjørt inn i en
blindgate med bruddet i forhand-
lingene med Storbritannia. Med-
lemslandene er for tiden ikke inn-
stilt på å treffe økonomiske og
politiske tiltak før de har fått klar-
lagt hva som skal være Fellesska-
pets hovedmål med hensyn til
Europas utenrikspolitiske oriente-
ring overfor USA, Sovjet og andre
deler av verden, de samarbeidsfor-
mer som Fellesskapet vil søke å
utvikle overfor disse verdensdeler
og de politiske forpliktelser som
skal gjelde mellom medlemslande-
ne innbyrdes. Det er tre tenkelige
utviklingsmuligheter :

Etter en omorganisering av sik-
kerhetspolitikken ifølge franske
synsmåter og med tilfredsstillende
garantier til Frankrike om poli-
tisk og økonomisk «uavhengighet»
for Europa, kan Frankrike si seg
villig til å utvide Fellesskapet til
å omfatte Storbritannia og kan-
skje enkelte andre europeiske
land. Dette vil gi en ny politisk
stimulans til å føre videre den
økonomiske integrasjon etter ak-
sjonsprogrammets retningslinjer.
Enkelte nye medlemsland må dog
forventes å ha store betenkelig-
heter mot endringer i de beståen-
de forhold, uansett i hvilken ret-
ning endringene vil gå. Visse for-
sinkelser kan derfor oppstå. Den-
ne utviklingsmulighet synes for
tiden å være lite sannsynlig.

Etter en tid vil medlemslandene
i Fellesskapet få en stadig sterke-
re følelse av at konflikten mcd de
Gaulle om Europas sikkerhetspoli-
tikk og Europas avhengighet eller
uavhengighet av andre stormakter
ikke i seg selv er noen grunn til

gi avkall på de økonomiske og
sosiale vinninger som en bedre

organisering av Europas økonomi-
ske liv forer med seg. Et hoved-
formål med Roma-traktaten er jo

bedre levevilkårene for befolk-
ningen. Med økonomisk styrke føl-
ger større innflytelse over økono-
miske og politiske forhold i ver-
den. Flere av de Gaulles idéer om
en europeisk stormakt synes da
meget rimelige. Det er ingen hel-
lig skrift som sier at det bare er
ame rikanerne og Sovjet som skal
bestemme verdens skjebne. Euro-
péerne i Fellesskapet vil kanskje
«gjøre det beste ut av situasjo-
nen> og føre den økonomiske og
politiske integrasjon videre under
sterk fransk innflytelse, i håp om
en åpning for Storbritannia og
andre land senere en gang. Ak-
sjonsprogrammet vil bli gjennom-
fort i raskt tempo. Fellesskapet
vil bli sveiset sammen i en sterk
kontinentalmakt som etterhvert,
form av losere handels- og asso-
sieringsavtaler, vil omgi seg med,
europeiske satelittstater. Satelitt-
statene vil bli underordnet den
økonomiske og politiske utvikling
på kontinentet, men vil i formen
ha i behold sin nasjonale suvere-
nitel i tradisjonell forstand. Denne
utviklingsmulighet er ifølge de na-
værende utsikter meget sannsyn-
lig.

de Gaulle kan ha mer vidtrek-
kende intensjoner med bruddet i
Brüssel. Han er en motstander av
Romatraktaten og en mellomfolke-
lig rettsorden basert på overnasjo-
nale politiske organer og et uav-
heng ig mellomfolkelig rettsappa-
rat. Overnasjonale organer kan
kom:me i konflikt med hans poli-
tiske handlefrihet i Frankrike og
over for andre land. Han vil neppe
beklage at Fellesskapet brøt sam-
men. Ved et slikt sammenbrudd
kan muligheter åpne seg for et
omfattende økonomisk og politisk
samarbeid mellom Frankrike og
Tysliland på et annet grunnlag enn
Roma-traktaten, liknende det sam-
arbeid om utenrikspolitikk, forsvar
og kulturelle saker som nå søkes
innledet ved Avtalen av 22. januar
i år mellom de Gaulle og Aden-
auer Andre europeiske land vil
kunne bli knyttet til det nye sam-
arbeidsgrunnlag med Frankrike/
Tyskland som sentrum. Aksjons-
programmet vil da, i den nåværen-
de form, høre historien til. Denne
utvikling må vi betrakte som en
reell mulighet.
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Statsråd Kjell Holler:  

Det er ikke bare handelspolitiske begivenheter som skjerper konkur-
ransen for norsk industri, men også teknologiske og strukturelle fak-
torer. Kjell Holler nevner disse momenter som bakgrunn for hva vi
bes r satse på i industripolitikken.

under skjerpet konkurranse

Tittelen på dette foredrag reiser
med en gang spørsmålet om hvor-
dan man skal fortolke begrepet
industripolitikk. Det sier seg selv
at den alminnelige økonomiske
politikk som fores i et land, virker
inn på den industrielle utvikling.
Det gjelder prispolitikken, kar-
tellovgivningen, skattepolitikken,
lønns- og sosialpolitikken, kreditt-
politikken osv. Det kunne i og for
seg være en brukbar fremgangs-
måte trekke fram en del elemen-
ter innen de forskjellige områder
av den økonomiske politikk som
kan sies å ha en særlig tilknytning
til industrien, og kommentere dis-
se. Jeg tror imidlertid ikke det er
det man egentlig har i tankene
når man bruker begrepet industri-
politikk, og for meg faller det iall-
fall naturlig å legge foredraget
opp på en annen måte. Jeg vil ta
for meg en del aktuelle industrielle
problemer slik vi i dag møter dem
cg arbeider med dem i Industri-
departementet, og forsøke å vur-
dere noon av de konsekvenser og
oppgaver som den skjerpede kon-
kurranso fører med seg.

Jeg skulle tro at det er enighet
cm at en sterk industriell vekst
så å si vil måtte representere
kjernen i den alminnelige økono-
miske ekspansjon i vårt land i
Lrene fremover. Behovet for en
sterk industriell vekst er naturlig-
vis ikke noe særtrekk for vårt
eget land. Det er den samme pro-
blemstilling vi finner igjen i de
fleste land. For vårt eget langs

vedkommende setter imidlertid
naturgrunnlaget på enkelte tradi-
sjonelle områder en forholdsvis
snever grense for videre ekspan-
sjon.

Vi trenger et effektivt og mo-
derne jordbruk og fiske, men det
er neppe pa disse områder vi ser
de store muligheter for å øke
primærproduksjonen. Når det gjel-
der skogbruket kan tømmeravvirk-
ningen i mange år fremover ikke
økes særlig uten at det går utover
tilveksten i skogen. Vi er jo alle-
rede forlengst på importbasis når
det gjelder tømmer. Flere av våre
kjente gruver er i ferd med 6.
tømmes ut, og selv om nye mulig-
heter åpnes på visse felter. synes
iallfall vekstmulighetene å være
begrenset til noen få områder.
Hvalfangsten er en døende næring,
og skipsfarten synes h være kom-
met inn i sin mest alvorlige struk-
turkrise etter krigen.

Disse og andre forhold under-
streker i seg selv behovet for en
sterk industriell ekspansjon, dels
for å skape nye arbeidsplasser,
men først og fremst fordi den ska-
per forutsetningene for en almin-
nelig økonomisk vekst i vårt land
og en rask utbygging av velferds-
politikken i videre forstand. Vi
må også se i øynene at industrien
i årene fremover vil måtte gi et
stigende bidrag når det gjelder a,
skape de valutamessige forutset-
ninger for økonomisk vekst, sær-
lig hvis krisen i skipsfarten blir
langvarig. Vi må, i Norge som i

andre land, regne med at en sti-
gende andel av yrkesbefolkningen
vil gå over i den tjenesteytende
sektor, og dette gjør det desto mer
nødvendig på den ene side å bygge
ut de direkte valutaskapende indu-
strier, og på den annen side å ut-
vikle importsparende produksjon,
slik at man kan holde situasjonen
i betalingsbalansen under forsvar-
lig kontroll.

De forhold jeg her har nevnt
bidrar derfor til å trekke industri-
en sterkere inn i bildet enn til-
fellet har vært tidligere. Samtidig
møter vi så generelt en skjerpet
konkurranse som på en rekke om-
råder vil virke avgjørende inn på,
utviklingstakten og industripro-
duksjonens sammensetning. Man
kan peke på en rekke årsaker til
denne skjerpede konkurranse, og
jeg vil få lov til å nevne noen
iøynefallende trekk.

For det første har vi endringene
i de markedsmessige f orutsetnin-
ger. Tre fjerdedeler av vår tradi-
sjonelle industrieksport er som
kjent knyttet til Vest-Europa, og
over to tredjedeler av den sterke
eksportøking i hjemmeindustrien
har også ;kommet på idet vest-
europeiske marked.

Jeg skal ikke her animere til
noen diskusjon om fellesmarkedet,
men jeg finner det naturlig h ta
som utgangspunkt at de markeds-
messige forutsetninger i årene
fremover vil bli av en ganske
annen karakter enn de industrien
har arbeidet under i det forgagne



tidsrom. For det forste er vi alle-
rede med i et marked som omfat-
ter 90 millioner mennesker, der
toll og restriksjoner stadig redu-
seres. For det annet ligger situa-
sjonen slik an at blir de øvrige
EFTA-land medlemmer eller asso-
siert med fellesmarkedet, må det
være grunn til å anta at Norge
også finner en tilfredsstillende til-
knytning til et større marked.
Spesielt når det gjelder industrien
er situasjonen som kjent den at
også de såkalte assosieringstil-
hengere i Stortinget gikk inn for
at assosieringen som minimum
burde omfatte en tollunion for
industriens vedkommende. Hvor-
vidt dette er et realistisk alterna-
tiv skal jeg ikke gå nærmere inn
på her. Jeg bare konstaterer at
148 av våre 150 stortingsmenn er
innstilt på en linje som innebærer
tollfri adgang for norsk industri
til et vest-europeisk marked. Det
ligger i dagen at disse nye mar-
kedsdannelser representerer en
helt avgjørende endring av kon-
kurransevilkårene for norsk indu-
stri.

Den annen årsak til den skjer-
pende konkurranse finner vi i den
generelle teknologiske utvikling,
som dels av egen kraft, men også
dels i forbindelse med dannelsen
av stormarkedene, synes å kalle
på en forsert teknisk og organisa-
torisk rasjonaliseringsprosess.

En tredje årsak er den tekno-
logiske utvikling på visse spesi-
elle områder der norsk industri
tradisjonelt har hevdet seg godt,
men hvor nye utvklingstendenser
i sterk grad synes å skjerpe våre
vekstproblemer.

En fjerde årsak finner vi i den
pågående integrasjonsprosess. Jeg
tenker da ikke på integrasjonen
mellom landene, men mellom be-
drifter i næringslivet, dvs. endrin-
ger i den industrielle organisasjon.
Det dreier seg dels om horisontal
integrasjon som innbefatter sam-
menslutning av bedrifter på sam-
me trinn i foredlingsprosessen, og
som gir muligheter for sterkere
spesialisering i de enkelte bedrif-
ter og fellesskap i salg, finansier-
ing, forskning m. v. Dessuten kom-
mer den vertikale integrasjon inn
gjennom en organisatorisk sam-
menbinding av råvareproduksjon
og videreforedling, — en utvikling
som ofte synes å ware motivert
ut fra markedsstrategiske hensyn.

En femte årsak finner vi i den
industrialiseringsprosess som på-
går i utviklingslandene, og som på
en del felter allerede har skapt
betydelige konkurranseproblemer
for eldre industriland med høyere
lønnsnivå. Forskyvninger i kon-
kurranseforholdene ved at nye
land med billig arbeidskraft og
betydelige naturressurser kommer
inn i bildet, må utvilsomt ventes
i stigende grad i fremtiden.

Endelig vil jeg som en siste
årsak til den skjerpede konkurran-
se for norsk industri nevne den
strukturelle overkapasitet som vi
for tiden synes å stå overfor på
flere viktige områder. Jeg ser i
denne ,sammenheng bort fra de
mer utpreget konjunkt -urmessige
svingninger på spesielle områder
som forhåpentligvis må sies å være
av mer forbigående varighet.

De forskjellige årsaker til skjer-
pet konkurranse som jeg her har
nevnt virker — selvsagt med vari-
erende utslag fra område til om-
råde — inn på våre industrielle
vekstmuligheter og på vurderin-
gen av spørsmålet: Hvor bor vi
satse ?

Det kan være naturlig å dele
problemet inn i to hovedområder.
For det første spørsmålet om ut-
nyttingen av vårt eget råstoff-
og energigrunnlag og viderefor-
edling basert på dette grunnlag.
For det annet spørsmålet om vide-
reforedling generelt, dvs. proble-
met med å få til en storre industri-
ell bredde basert på teknisk know-
how og forskning, og utnytting av
de markedsmessige muligheter som
veksten og forandringen i forbru-
ket kontinuerlig fører med seg.
La meg først få kommentere noen
av de områder hvor vi har natur-
gitte ressurser.

Spørsmålet om videreforedling
av havets og skogens råstoffer har
jo i lang tid stått på dagsordenen
og representerer en naturlig og
nødvendig utviklingslinje. Med vår
strategiske beliggenhet i forhold
til havets råstoffer og de mulig-
heter dette innebærer bl. a. for
kvalitetsproduksjon, skulle vi ha
gode sjanser for å komme med i
den raske ekspansjon i produksjo-
nen av foredlede fiskeprodukter.
Kan vi makte å lose de organisa-
toriske og vel også til en viss grad
sosiale og yrkesmessige problemer
som reiser seg på dette område,
Vil vi dessuten så og si som bi-

produkt løse en del distriktspro-
blemer i vanskeligstilte strøk av
vårt land, først og fremst nord-
over.

I treforedlingssektoren er f or-
holdet at vi fremdeles eksporterer
7--800 000 tonn tremasse og cel-
lulose, dvs. produkter som for en
stor dels vedkommende represen-
terer en mer beskjeden foredling . .
Vi har utvilsomt nasjonaløkono-
miske gevinstmuligheter for at-
sk illig hundre millioner kroner
gjennom høyforedling av tømmer-
stokker. Vi må sette meget inn på
i vårt land å fremme denne ut-
vikling, og deltakelsel større mar-
keder vil utvilsomt lette proses-
sen.

Innenfor våre mer tradisjonelle
eksportindustrier knytter det seg
særlig interesse til utviklingen av
den kraftkrevende industri. Vi har
som kjent store reserver av rela-
tiv t rimelig kraft, og under den
skjerpede konkurranse, vi vil stå
overfor i årene fremover, skulle
man tro at det ville være prinsipi-
ell enighet om det riktige i å satse
sterkt på dette område, selv om
det selvsagt vil være delte menin-
ger om hvor sterkt man skal sat-
se. Vi produserer i dag nærmere
35 milliarder kWh pr. år og har
kraftreserver som teoretisk mulig-
gjor en samlet produksjon på 130
milliarder kWh. Nå må man være
klar over at det ikke vil være
praktisk politikk å bygge ut all
denne kraften. For det forste re-
presenterer en del av de siste
kraftkilder relativt kostbar kraft
soin det neppe noen gang vil kom-
me på tale å bygge ut, og dessuten
ligger det i tiden at man finner
det riktig å legge stadig sterkere
vekt på naturvernhensyn, noe som
også tilsier en nøyere vurdering
av den økonomiske vinning ved
kraftutbyggingen på den ene side
og naturhensyn og deres betydning
for folkets alminnelige velferds-
nivå på den annen side. Vi regner
imidlertid med at vi iallfall kan
bygge ut en produksjon på nær-
mere 80 milliarder kWh av såkalt
bil I ig eller relativt billig kraft.

Jeg vil imidlertid gjerne ha sagt
at man ikke må overvurdere
konkurransemessige for trinn som
vår vannkraft representerer. For
del forste skal den til en viss grad
kompensere det forhold at det i
mange tilfelle er relativt dyrt å
rei se industri i Norge, og dessuten



det forhold at vi ligger mindre
heldig til rent transportøkonomisk
i forhold til de dominerende mar-
keder. For det annet har det i
løpet av relativt få år funnet sted
en ganske bemerkelsesverdig ut-
vikling når det gjelder mulighete-
ne for å skaffe billig energi fra
andre kilder, først og fremst
naturgass og olje. Prisene har her
gått relativt sterkt nedover, mens
kraftprisene i vårt land i de senere
år har steget ikke ubetydelig.
Dette er et forhold som vil bli
forsterket etter hvert som vi må,
gå løs på de nye dyrere kraftkil-
der. Vi har jo stort sett begynt
med de billigste naturligvis. Når
det gjelder atomkraften, skal ikke
jeg her kaste meg inn i den disku-
sjon som for tiden pågår på atom--
kraftens plassering i energisekto-
ren. Den vil neppe i overskuelig
tid bli en stor konkurrent til vann-
kraftverk som er nedskrevet. Mcd
en avskrivningstid på 25 år på
våre nye store kraftverk vil vi,
når avskrivningen er foretatt, være
i stand til å produsere energi til
priser som det skal noe til å kon-
kurrere med. Dette er for s2ì vidt
et forhold som tilsier at vi i de
nærmeste 10-15 år satser s5., mye
på kraftutbyggingen som overhode
mulig. En sak for seg er at utvik-
lingen innenfor atomsektoren
en måte må sies å være uberegne-
lig. Man kan ikke se bort fra at
det kan komme nyskapninger 2,-)m
forrykker bildet. Det er derfor
under enhver omstendighet all
grunn til å delta i og følge mege, t
nøye med i utviklingen, da vi her
står overfor forhold som på lengre
sikt kan bli av stor betydning for
uformingen av vår egen energi-
politikk.

Endelig har vi de produksjons-
tekniske og markedsmessige en-
dringer innenfor en del kraftkre-
vende industrisektorer som jeg har
berørt innledningsvis og som fører
med seg at det forsprang vi har
gjennom billig vannkraft så og si
blir «spist opp» ved at den teknis-
ke utvikling har gått i disfavor
av ,de tradisjonelle produksjons-
metoder. Typiske eksempler på
dette har vi i kvelstoffsektoren og
karbidsektoren. Det er forlengst
en kjent sak at skulle Norsk Hydro
i dag ta opp produksjon av sitt
tradisjonelle produkt på et helt
nytt industristed, ville de etter alt

domme forlate elektrolysemeto-

den og basere seg på bruk av olje.
Dette forhindrer ikke at det fort-
satt vil være en riktig politikk og-
så å øke kvelstoffremstillingen
etter tradisjonell metode ved en
utvidelse av produksjonen på de
eksisterende produksjonssteder,
dvs. ved å henge på» nye produk-
sjonsledd som kan innebære en
rimelig marginalinvestering og re-
presentere mer effektiv utnyttelse
av de totale investeringer som tid-
ligere er foretatt på disse steder.
Men utviklingen på dette felt
representerer et markert skudd
for baugen».

Når det gjelder karbid har vi
opplevet noe lignende. Veksten
den petrokjemiske industri har
her fort mer seg nye metoder som
har gjort at man i lengre tid fak-
tisk har vært sterkt i tvil om det
i hele tatt vil være forsvarlig å,
satse på denne industrielle klas-
siker etter den tradisjonelle pro-
duksjonsmetode. Under enhver om-
stendighet synes det klart at den
skjerpede konkurranse her tvinger
fram en integrasjon mellom frem-
stilling og videreforedling av rh-
stoffet, f. eks. til plast og andre
ferdigvarer. Det påtenkte prosjekt
på Verdalsora er inntil videre stilt
i bero, men man arbeider med
spørsmålet om h få en definitv
klarlegging av de forskjellige for-
hold på dette område og det er
derfor for tidlig å si om dette er
et prosjekt som må droppes eller
ikke.

I ferrolegeringssektoren, og
særlig ferrosilisium, synes den
strukturelle overkapasitet som
flere r vil være til stede, å måtte
virke sterkt bremsende på n37
vekst. Norge har en sterk posi-
sjon på dette område og vi dekker
om lag 30 prosent av Vest-Europas
forbruk. Ferrosilisium ekspanderer
i takt med stålforbruket og man
kan selvsagt si at man her står
overfor en usikkerhetsfaktor, idet
stålforbruket kan svinge temmelig
fort fra ett år til et annet. I og
med at det først og fremst er
Vest-Europa som representerer
vårt aktuelle arbeidsområde, synes
forholdene på dette marked a
føre med seg at ny ekspansjon av
betydning først vil kunne komme

siste halvdel av 1960-årene.
I jern- og stål-sektoren er det

etter hvert Norsk Jernverk som er
kommet til A innta den domineren-
de stillino . . I og for seg skulle vi

ha relativt gode forutsetninger
denne sektor i og med at vi har
egne råstoffer som foredles glen-
nom elektrisk smelting. Vi står
her overfor et produksjonsområde
der langtidsutviklingen i meget
sterk grad vil bli bestemt av de
losninger som måtte bli funnet
når det gjelder vårt lands forhold
til et vest-europeisk fellesmarked.
Den usikkerhet man har for øye-
blikket har fort med seg at man
har mättet pålegge bedriften å
utsette en del investeringer, inve-
steringer som opprinnelig hadde
sin begrunnelse i at vi var med
et frihandelsområde som etter
hvert ville representere et ganske
stort toll- og restriksjonsfritt mar-
ked. Går Storbritannia med mens
Norge skulle bli stående utenfor,
vil dette måtte fore til ganske
kraftige omlegninger av invester-
ingspolitikken for å mote den nye
konkurransemessige og markeds-
messige konstellasjon som
vil føre med seg.

Et interessant område i rask ut-
vikling har vi i magnesiumsekto-
ren, et lettmetall som vel krever
ennå større kvanta elektrisk ener-
gi pr. tonn enn aluminium, og som
bare har en vekt på 2/3 av alumi-
niumen. Den lave vekt indikerer
hvilke betydelige muligheter dette
metall kan få på lengre sikt når
man finner fram til riktige og
hensiktsmessige teknisk-økonomis-
ke losninger for anvendelse av
av metallet, en prosess som er i
full utvikling. Skulle f. eks. bruken
av dette metall slå gjennom med
stor styrke i verdens bilindustri,
åpner det seg jo et ganske even-
tyrlig marked på lengre sikt.
Norsk Hydro er en av verdens
største produsenter på dette om-
råde og bedriften planlegger en
betydelig ekspansjon. Ved en pro-
duksjon på 30 000 tonn på Herøya
er det fullt der, og en ytterligere
ekspansjon vil da måtte innebære
etablering på et nytt sted i vårt
land. Vi har betydelige fordeler
når det gjelder den produksjons-
metode som i dag brukes, men vi
må være klar over at vi også her
står overfor mulighetene for en
alternativ produksjonsteknisk los-
ning som innebærer et langt min-
dre kraftforbruk, og følgelig en
tilsvarende relativ svekkelse av
vår konkurranseevne på dette
punkt. På det nåværende tidspunkt
tør jeg imidlertid ikke uttale meg
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nærmere om disse utviklingsten-
denser.

Et av de mest betydningsfulle
områder innenfor den kraftkreven-
de industri som jeg gjerne vil få
kommentere noe nærmere, er alu-
minium. Vårt land kom som kjent
tidlig med i aluminiumsproduksjo-
nen, men i beskjeden målestokk.
Det var først etter den annen ver-
denskrig at vi for alvor gjorde
vårt inntog på dette produksjons-
omrade. Kapasiteten i dag ligger
på om lag 200 000 tonn til en
samlet produksjonsverdi av om
lag TOO millioner kroner. Ved en
ytterligere ekspansjon på de be-
stående produksjonssteder kan vi
i midten av 1960-årene komme
opp i en produksjon på mellom
250 og 300 000 tonn. Det store
spørsmål er imidlertid om man
skal ta sikte på en ytterligere
sterk vekst ved å etablere ny alu-
miniumindustri på en del steder i
vårt land.

Når det gjelder aluminium be-
finner vi oss for tiden i en på
mange måter paradoksal situasjon.
På den ene side foreligger det en
meget betydelig overkapasitet på
dette område og særlig i USA og

Canada er utnyttingen av den be-
stående kapasitet mangelfull. Kam-
pen om markedene er derfor meget
hard, og prisene er det siste år
blitt redusert. Samtidig med den-
ne situasjon arbeides det med en
rekke investeringsplaner rundt
omkring i verden nettopp når det
gjelder aluminium, og dette er da
også tilfelle i vart eget land. For-
klaringen ligger selvsagt i for-
ventningene om en betydelig stig-
ning i forbruket fram mot siste
halvdel av 1960 årene.

At forbruket kommer til å stige
av dette meget anvendelige metall
må være helt på det rene, men
risikoen knytter seg naurligvis til
spørsmålet hvor raskt. En kan
gjøre seg atskillige refleksjoner
omkring denne situasjon. Skal det
forhold at andre land planlegger
en sterk stigning i produksjonen
føre til at vi i Norge holder oss
tilbake og avventende, eller skal
vi ta nettopp denne aktivitet i ut-
byggingssektoren som et tegn
at de fleste regner med så vidt
sterk vekst i fremtiden at det er
riktig å satse tidlig for å komme
med For vårt vedkommende måtte
da begrunnelsen være at vi skulle

ha relativt gode forutsetninger
for å produsere rimelig på dette
område, slik at vi trass i en sterk
konkurranse skulle kunne hevde
oss på en tilfredsstillende måte.

Jeg for mitt vedkommende hel-
ler til den oppfatning at når det
gjelder så langsiktige investerin-
ger som det her dreier seg om, har
man ingen sjanse til å komme med

utviklingen hvis man satser for
seat. Det knytter seg selvsagt en
risiko til utviklingen på lengre
sikt, men her skal man være klar
over at det er ikke myndighetenes
vurdering av risikomomenter som
alene er avgjørende. De prosjekter
so in det arbeides med skal reali-
seres av bestående bedrifter som.
selvsagt ikke vil gå til slike kjem-
pe messige investeringer uten at
det ligger en forretningsmessig
vurdering bak, dvs. at de alt i alt
finner det er berettiget å ta den
risiko som ligger i å investere på
dette område.

E den melding om utbygging av
kraftkrevende industri som Regje-
ringen for kort tid siden la fram
for Stortinget, tar man sikte på
som minimum A etablere 4 alumi-
niumsverker på nye steder. Det



som for oyeblkket har kommet
lengst, er som kjent prosjektet på
Husnes i Hordaland, der det domi-
nerende utenlandske innslag kom-
Pier fra det sveitsiske konsern
AIAG. Slik situasjonen ligger an
skulle det vel være gode mulig-
heter for at dette prosjekt defini-
tivt kan bringes i havn, og det vil
i så fall representere det største
utenlandske investeringsprosjekt
vår historie opp til i dag. For det
annet arbeider Elektrokemisk med
planer om h etablere aluminium-
produksjon på Lista. Norsk Hydro
overveier et lignende alternativ
plassert på Karmøy og endelig vil
det være naturlig for Årdal og
Sunndal Verk a,. gå videre, parol-
lelt med utbygging til optimal
kapasitet på de steder der selska-
pet i dag driver produksjon. Re-
regjeringen har ikke tatt stand-
punkt til et eventuelt femte verh.
En kan for så vidt også like gjer-
ne kalle det et eventuelt fjerde
verk hvis Norsk Hydro i første
omgang skulle foretrekke å satse
på andre alternativer enn alumi-
nium på Vestlandet.

Under enhver omstendighet er
det på det rene at en så vidt sterk
ekspansjon på aluminiumsektoren
som man tar sikte på, forutsetter
et betydelig samarbeid med uten-
landsk kapital, enten direkte gjen-
nom etablering av felles ,selskaper,
eller gjennom etablering av lang-
siktige salgsavtaler. Et samarbeid
med utenlandske interessenter på,
dette område byr utvilsomt på fle-
re fordeler. For det første vil det
ikke være riktig å skaffe til veie
de betydelige kapitalmengder som
trengs for denne ekspansjon ute-
lukkende via norske kapitalmar-
ked. For det annet står vi i alumi-
nium overfor et eksempel på den
sterke integrasjonsprosess som jeg
nevnte innledningsvis, i dette til-
felle vertikal integrasjon ved at
produksjon og videreforedling av
aluminium i stigende utstrekning
finner sted innenfor samme sel-
skap, et forhold som i høy grad
bidrar til å skjerpe konkurransen
på den gjenstående «frie» del av
markedet. Alt i alt er Industri-
departementet av den oppfatning
at mulighetene for en betydelig
ekspansjon skulle være til stede.

Departementet har også i flere
år arbeidet med spørsmålet om
norsk videreforedling av alumini-
um, Jog spørsmålet har vært ojen-

stand for debatt i Stortinget. Vi
har en viss videreforedling i Norge
i dag, men den er beskjeden i for-
hold til den betydelige råvarepro-
duksjon vi har. For tiden synes
det å ligge slik an at det ikke
knytter seg merkbare produksjons-
tekniske fordeler til å legge vide-
reforedlingen vegg i vegg med rå-
vareprodusjonen. Følgelig er ten-
densen fremdeles at viderofored-
lingsanleggene legges i nærheten
PV de store forbrukersentra for
Pluminium. Transportokonomiske
forbold gjør da at Norge med sin
beliggenhet får betydelige handi-
cap i konkurransen. Dette er en
meget beklagelig situasjon, idet
videreforedling av råstoffene rent
generelt representerer en sentral
linje i vår inclustripolitikk. Kunne
vi videreforedle ytterligere 100 000
tonn aluminium, kunne vi plusse
rlinst 200 millioner kroner på pro-
duksjonsverdien. Departementet
arbeider med dette spørsmål, men
det er ennå for tidlig å si hvilke
resultater som kan komme ut av
det.

La meg som avslutning for den
kraftkrevende sektors vedkommen-
ne nevne spørsmålet om et nytt
storanlegg i Hauge i Dalane basert
på våre titanmalm-forekomster.
Det har vært ført forhandlinger
om dette prosjekt som innebærer
en betydelig videreforedling av
norske råvarer, men spørsmålet
er ennå ikke definitivt avklaret
selv om det vel kan sies å være
ganske gode muligheter. Et anlegg
av naturlig størrelsesorden på det-
te område vil antakelig kreve indu-
strielle investeringer på mellom
250 og 300 millioner kroner, og et
kraftforbruk på 1 milliard kWh.
Hvis man ikke får til denne vide-
reforedling, som for en betydelig
del må baseres på utenlandsk kapi-
taltilførsel, synes det å spøke stygt
for den nåværende gruveproduk-
sjon, idet konkurransen har tiltatt
meget kraftig nettopp i denne
sektor.

Jeg skulle anta at svært mange
forbindelse med de utbyggings-

prosjekter jeg hittil har berørt
sitter med et spørsmål på tungen
Er det mulig å skaffe til veie de
store kraftkvanta og de betydelige
kapitalbeløp som må reises over
det norske kapitalmarked, uten at
dette går ut over de øvrige nær-
ingslivs kapital- og kraftbehov
Når det gjelder kapitalsiden vil

selvsagt svaret først og fremst av-
henge av hvor stor utenlandsk
kapitalimport man kan få. Her er
imidlertid situasjonen den at Re-
gjeringen har stilt opp som forut-
setning for dette utbyggingspro-
gram at man får en tilstrekkelig
stor kapitalimport knyttet til det-
te. Hvis det viser seg ikke å bli
mulig, må man ta opp til over-
veielse å redusere tempoet i eks-
pansjonen, nettopp av hensyn til
de øvrige kapitalbehov som man
vil mote i årene fremover. Jeg kan
for øvrig når det gjelder investe-
ringsbudsjettet i årene fremover
for industriens vedkommende, peke
på at under forutsetning av at den
totalramme som er stilt opp for
investering i industri og bergverk
i langtidsprogrammet 1962-65
kan føres videre på lengre sikt,
er departementet av den oppfat-
ning at man vil kunne gjennom-
fore en betydelig utvidelse av
investeringene i kraftkrevende in-
dustri uten at det vil begrense
mulighetene for å løse andre vik-
tige investeringsoppgaver i indu-
strien. For nærmere vurdering av
de beregninger og forutsetninger
som knytter seg til denne påstand,
nøyer jeg meg med å henvise til
stortingsmeldingen om utbygging
av vannkraft og kraftkrevende in-
dustri.

Et lignende forhold gjelder for
øvrig også kraftsiden. En har i
den samme melding utarbeidet en
prognose som viser at med det
nåværende tempo i kraftutbyggin-
gen, vil det bli rom for en langt
større ekspansjon i de kraftkre-
vende industrier i 1960-årene enn
den en hadde i 1950-årene. Når en
da dessuten tar i betraktning at
en i siste halvdel av 1960-årene
antakelig vil nå en større met-
ningsgrad i de øvrige forbruks-
grupper, kan situasjonen simpelt-
hen bli den at selve tempoet i
kraftutbyggingen i stigende grad
vil avhenge av det tempo vi mak-
ter IA holde når det gjelder utbyg-
ging av kraftkrevende industri.
Det utbyggingsprogram som jeg
har skissert, skulle derfor kunne
innpasses i vår kraftbalanse på en
slik måte at vi får en rimelig av-
veining mellom kraftanvendelsen
til ulike industrier og behov i vårt
land.

Så meget når det gjelder vekst-
mulighetene og problemene innen-
for den mer tradisjonelt betonte
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eksportindustri som i særlig grad
har sin tilknytning til vårt natur-
grunnlag. Når det gjelder det
annet hovedområde, viderefored-
ling generelt, vil det i
heten i det vesentlige si utviklin-
gen i det som et stadig mer mis-
visende ord kalles for hjemmein-
dustrien. Går vi en del år tilbake

tiden, kan man vel si at det var
et temmelig markert og skarpt
skille mellom hjemmeindustrien og
eksportindustrien. Skillet har i
mange år utvilsomt vært atskillig
mer markert enn f. eks. tilfellet
har vært i vårt naboland Sverige.
Det er klart at dette er en svak-
het. En kombinert eksport- og
hjemmeindustribedrift som opere-
rer på flere markeder, vil selvsagt
ha atskillig lettere for å tilpasse
seg i en omstillingsprosess som
innebærer at man i sterkere grad
enn før må satse på eksporten..
De har atskillige erfaringer, kjen-
ner markedet og har bygd opp et
apparat som kan danne en platt-
form for videre arbeid. Når det
derimot gjelder bedrifter som
praktisk talt helt og holdent har
arbeidet innenfor et lite hjemme-
marked, mangler disse forutsetnin-
ger. For store deler av norsk hjem-
meindustri som stort sett har vært
innstilt på h arbeide ph et lite
nasjonalt marked, vil følgelig over-
gangen til større markeder med
den skjerpede konkurranse det
forer med seg, kreve en betydelig
tilpasning og omstilling. I realite-
ten er vel situasjonen den at det,
antakelig vil skje storre forandrin-
ger i et lite lands hjemmeindustri
enn i tilsvarende industrier i stør-
re industriland, som f orutsetnings-
vis allerede er tilpasset et større
hjemmemarked. En slik omstil-
lings- og tilpasningsprosess vil
måtte berøre de fleste sider av en
industribedrifts virksomhet. Det
vil kreve en alminnelig teknisk,
merkantil og fagmessig opprust-
ning. Med utgangspunkt i en del
spesielle trekk ved norsk hjemme-
industri, kan det være grunn til
ca, peke på enkelte særlig viktige
oppgaver og problemer.

Forutsetningene for b. utnytte
fordelene ved et storre marked er
selvsagt at man kan eksportere.
Dersom frigjøringen av markedene
bare skal føre til at varestrømmen
til Norge øker, vil hjemmeindustri-
en uvegerlig gå tilbake. Det kre-
ves derfor en offensiv holdning,

og i de senere år har en rekke av
hjemmeindustriene tilskyndet av
EFTA-samarbeidet inntatt en slik
holdning, noe som ikke minst er
kommet til uttrykk i eksporttalle-
ne fra hjemmeindustrien. Mens
eksporten fra hjemmeindustrien
1949 utgjorde ca. 100 mill. kroner
vil den i 1962 antakelig komme
opp i mellom 1350 og 1400 mill.
kroner. I denne sammenheng kan
det være av interesse å nevne at
i tidsrommet fra 1959 til 1961 økte
eksporten fra de tradisjonelle
eksportindustrier med ca. 280 mill.
kroner, mens hjemmeindustriens
eksportøking i samme tidsrom ut-
gjorde 425 millioner kroner. Nå
kan man kanskje si at denne sam-
menligning ikke er helt fair over-
for de tradisjonelle eksportindu-
strier idet jo året 1961 på flere
områder var preget av særlige
salgsproblemer for eksportindu-
strien. Men tallet er likevel inter-
essant fordi det viser så sterk
vekst i hjemmeindustriens eksport.
Situasjonen er for øvrig den at
hvis vi tar for oss økningen i net-
toeksporten fra 1950 til 1960, altså
i løpet av en 10 årsperiode, har
de kraftkrevende industrier hatt
en andel av eksportøkningen
33 prosent, treforedlingsindustrien
21 prosent og hjemmeindustrien
32 prosent. Hjemmeindustrien har
med andre ord stått for bortimot
1/3 av eksportøkingen i dette tids-
rom. Dette viser at det foregår en
gradvis endring i eksportens sam-
mensetning fra ensidig vekst for
råvarer og halvfabrikata i retning
av en storre andel av hoyforedlede
varer. Dette er en utvikling som
innebærer en industriell modnings-
prosess. Noe av forklaringen
selvsagt søkes i den teknologiske
utvikling som fremskynder en mer
spesialisert produksjon som igjen
krever større markeder og frem-
tvinger eksport. På en rekke felter
står man også overfor en langsom-
mere forbruksutvikling på hjem-
memarkedet slik at bedrifter som
ønsker å holde et høyere utvik-
lingstempo simpelthen må finne
større rom gjennom eksport.

Det er særlig verkstedindustrien
som regnet i millioner kroner, har
hevdet seg best, men bransjer som
tekstil-, møbel-, maling, lakk og
gummivareindustri har også hev-
det seg bra. Likevel kan man vel
si at den alminnelige situasjon i
hjemmeindustrien i det store o„,

hele er at man mangler eksport-
erfaring og et fast etablert salgs-
apparat i utlandet. Eksportarbei-
det har i en viss utstrekning vært
preget av improvisasjon og forsøk.
En stabil eksportutvikling forut-
setter selvsagt et målbevisst ar-
beid etter langsiktige planer.

Sviktende leveringsevne har og-
så vært en vesentlig årsak til at
norske eksportører ikke har fått
fotfeste på utenlandske markeder.
Dette henger dels sammen med at
bedriftene har vært for små, men
de spesielle forhold ph det norske
marked har også ledet til at de
norske hjemmeindustribedrifter vel
i for sterk grad har satset på for
mange hester. Forholdet ved et
større marked tilsier en sterkere
grad av spesialisering og variant-
begrensning som er nødvendig
både når det gjelder eksport og
når det gjelder salg på eget hjem-
memarked.

I denne forbindelse kan det være
grunn til A, omtale det strukturelle
problem som vi står overfor ved
at norsk hjemmeindustri gjennom-
gående består av atskillig mindre
bedrifter enn tilfellet er i tilsva-
rende industrier i større land. Vi
er sparsomt utstyrt med de større
bedrifter og konserner som ofte
gjennom underleveranseavtaler etc
kan virke som samlepunkter og
kraftsentra i de større lands indu-
stri I et stormarked er dette
strukturtrekk selvsagt en avgjort
svakhet. Dette melder seg i mange
forhold, både når det gjelder f orsk-
ning, produktutforming, produk-
sjonsteknikk, finansiering og ikke
minst når det gjelder salgsorgani-
sasjon. Jeg vil spesielt fremheve
at effektivt eksportarbeid og ut-
viklingen av spesialisert produk-
sjon krever større organisatoriske
enheter enn vi har i Norge i dag.
Spesialisering av mindre produk-
sjonsenheter kan ofte være direkte
farlig dersom bedriftene ikke har
en større organisasjon A, støtte seg
til.

Nå kan man selvsagt si at det
alltid er blitt hevdet at de små,
bedrifter vil ha vondt for å klare
seg Jeg ser for så vidt ikke så
pessimistisk på de mindre bedrif-
ters fremtid generelt. Rent umid-
delbart har vi en tendens til
forestille oss at en bedrift må,
være stor for å drive massepro-
duksjon, og det gjelder selvsagt
innsmfor mange forbrukerområder
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som f. eks. biler, vaskemaskiner,
kjøleskap osv. Men like sikkert er
det at en liten bedrift gjennom en
riktig spesialisering og begrens-
ning også kan drive masseproduk-
sjon og derigjennom få større
sjanser til å greie seg. De mindre
bedrifter vil også ofte ha et mer
lokalt avgrenset marked som gir
en viss beskyttelse under hardere
konkurranseklima. Dertil kommer
at utviklingen av underleverandør-
systemet bringer inn et nytt mo-
ment i vurderingen. Om vi tar de
amerikanske kjempebedrifter som
General Motors og andre, kan de
ha opptil 40 å 50 000 mindre be-
drifter som underleverandorer.
Istedenfor at de større bedrifter
utkonkurrerer de små, er situasjo-
nen i disse tilfelle i virkeligheten
omvendt : Hvis den store bedriften
går konkurs, går også atskillige
tusen små bedrifter konkurs.

De forhold som her er nevnt for-
hindrer selvsagt ikke at det gjel-
der å få til en omorganisering av
norsk hjemmeindustri i retning av
storre enheter. I de større indu-
striland ser vi ofte slik integrasjon
av bedrifter ved hjelp av opera-
sjoner i aksjemarkedet. Slikt kan
stort sett ikke skje i norsk hjem-
meindustri fordi bedriftenes aksjer

de aller fleste tilfelle ikke er til
salgs. Norsk hjemmeindustri må
gå veien om frivillig samarbeid
frivillig integrasjon. De store an-
tall sammenslutninger som er dan-
net i løpet av de to-tre siste årene,
vitner om at industrien har gått
sterkt inn for denne linje. I forste
omgang er det eksportsamarbeid
som har vært det sentrale for disse
sammenslutninger. Salgssamarbeid
vil neppe være nok. I betraktning
av at salg og produksjon er nokså
uløselig sammenbundet, er det
grunn til å tro at salgssamarbeid
etter hvert vil fremtvinge et mer
omfattende fellesskap mellom be-
driftene, dvs. en reell integrasjon.
Vi ser i dag mange interessante
tendenser til en slik utvikling.

For å bidra til å fremme hjemme-
industriens omstilling, er det som
kjent dannet et omstillingsråd med
lik representasjon fra industriell
selv og offentlige eller halvoffent-
lige organer. Rådet får for neste
budsjettår til disposisjon 5 mill.
kroner. Mange vil utvilsomt stille
spørsmålet Er ikke dette en dra-
pe i havet i forhold til de store
kapitalbehov som en effektiv til-

pasning til større markeder vil
kreve ? Det er i og for seg et natur-
lig spørsmål, men jeg tror spørs-
målet i dette tilfelle er stilt på
feilaktige premisser. Det sier seg
selv at de store kapitalbehov har
vi først og fremst i de enkelte
bedrifter, når det gjelder anskaf-
felse av nye bygninger, bedre ma-
skiner etc. Men dette er en kapital
som for storpartens vedkommende
må komme gjennom det ordinære
kapitalmarked. I samarbeidsavta-
lene mellom staten og det private
kredittvesen er hjemmeindustriens
omstilling spesielt fremhevet som
et høyprioritert formal for kreditt-
givningen. Ved siden av dette kom-.
mer de offentlige eller halvoffent-
lige finansieringsinstitusjoner og-
så sterkt inn i bildet. Det gjelder
Industribanken, Tiltaksfondet og
Distriktenes Utbyggingsfond som
tilsammen representerer en ganske
stor kapitalkilde etter norske for-
hold. De er finansieringsinstitu-
sjoner som først og fremst skal ta
sikte på å dekke kapitalbehovet
for mindre og mellomstor industri,
det vil i praksis særlig si hjemme-
industrien.

De midler som derimot er stilt
til disposisjon for Omstillingsrå-
det, tar utelukkende sikte på å
finansiere felles tiltak, dvs. tiltak
som er felles for en hel bransje
eller gruppe av bedrifter. Det drei-
er seg her i første rekke om tiltak
som kan sies A ha en mer organi-
satorisk karakter. Det er tiltak
som i seg selv ikke behøver å være
særlig kapitalkrevende, men som
ved sin gjennomføring kan virke
som en katalysator på omstillings-
prosessen.

Ved siden av dette skal Omstil-
lingsrådet også mer generelt være
et overvåkingsorgan når det gjel-
der hjemmeindustriens utvikling
og omstilling. Den skal være et
forum der industri og myndigheter
kan komme sammen for å drøfte
problemene og hvor man kan få
en rask og effektiv saksbehandling
ved at de departementer som først
og fremst berøres av problemene
er direkte representert. Jeg håper
at dette rådet kan vise seg h bli
et godt hjelpemiddel i den utvik-
ling vi nå er inne i.

Rent generelt vil jeg si at mens
det tross alt er lettere å vurdere
vekstmuligheter og utviklingsten-
denser når det gjelder vår tradi-
sjonelle eksportindustri -- basert

på våre naturlige ressurser — , er
forholdene og mulighetene langt
vanskeligere å vurdere når det
gjelder hjemmeindustrien og for-
edlingsindustrien i sin alminnelig-
het. Denne industri er for en me-
get stor del basert på importerte
råvarer, og man har med visse
unntak ikke noen egentlig natur-
gitte forutsetninger å bygge ph.
Utviklingen vil derfor på disse
områder utvilsomt i langt sterkere
grad avhenge av den menneske-
lige faktor. Den vil avhenge av
spørsmål som effektiv bedrifts-
ledelse, effektiv arbeidsinnsats fra
de ansatte, spørsmålet om industri-
elt organisasjonstalent, lønnsnivå-
ets høyde, skattepolitikk, sosiale
utgifter og kanskje ikke minst :
Den vil være avhengig av den
alminnelige tekniske og faglige
standard i samfunnet. Situasjonen
kan karakteriseres ved et treffende
eksempel som jeg for en tid siden
leste om. Det gjaldt sogar en
sosialøkonom som, jeg hadde nær
sagt av en eller annen merkverdig
grunn, hadde fått en stilling ved
en større privat bedrift. Han ble
sett på med en smule skepsis og
mistro fra kollegers side : Hvordan
kunne egentlig hans generelle sam-
funnsøkonomiske utdannelse kom-
me til anvendelse innenfor et så
vidt spesielt område som det han
arbeidet meid ? Vel, vedkommende
satt nå der og studerte produk-
sjonskurver, statistikk osv. og
gjorde sine refleksjoner : Så opp-
daget han noe interessant som vis-
te seg å skulle være av meget stor
betydning for bedriften. Respekten
for vedkommende gikk tydelig
noen hakk i været, og det var en
som spurte : «Si meg en ting, er
dette noe du har lært på Universi-
tetet, eller er det noe du har fun-
net opp selv ?». Til det svarte han
at «Dette er noe jeg har lært å
finne opp selv! Svaret er godt,
og det karakteriserer i virkelig-
heten mange av de oppgaver vi
står overfor i norsk industri i
årene fremover. Vi har sett at-
skillige eksempler i de siste 10 år
på industriområder som har vært
særlig utsatt og hvor man har
fryktet en sterk tilbakegang med
tilsvarende store vanskeligheter.
Vel, vanskeligheter har det saktens
vært nok av, men det har vist seg
at bedriftene har vært i stand til

møte situasjonen. Noe av for-
klaringen ligger kanskje i det
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psykologiske plan. Når man stil-
les overfor et sterkt press, tvin-
ges man til å søke nye utveier og
finne nye midler, og så kan det
nettopp vise seg at denne herd-
ningsprosess i seg selv innebærer
grunnlaget for ny fremgang og
vekst på lengre sikt. Det er derfor
ikke lett å komme med noen spå-
dom om hvor norsk foredlings-
industri vil befinne seg om ti år.
Vi vil komme til å oppleve både
gleder og skuffelser. Vi kan finne
vekst og framgang på nye områder
som vi i dag kanskje ikke regner
med, mens på en annen side nye
tekniske forutsetninger kan skape
problemer nettopp på områder der
vi i dag kanskje tror at mulig-
hetene skulle være tilsvarende
bedre. En ting kan man vel ha
lov til å si som en ganske generell
karakteristikk av norsk hjemme-
industri : Den sterke omstilling til
eksport viser at husmannsånden
er i ferd med å bli feidd ut av
hjemmeindustrien! Det er et gle-
delig trekk som gir løfter og
muligheter for fremtiden.

Som avslutning på dette fore-
drag skulle jeg ha lyst til å kom-
mentere litt en spesiell problem-
stilling som vi stilles overfor. Jeg
tenker på det sterke krav som i
dag foreligger i vårt land om stør-
re fart i industrireisingen i dist-
riktene. Det er et spørsmål der det
synes å råde en kompakt politisk
enighet i vårt Storting. Motiverin-
gen for dette ligger selvsagt først
og fremst i nærings- og distrikts-
politiske betraktninger, men også
mer generelle velferdspolitiske
synspunkter blir med stor og sti-
gende styrke bragt inn i debatten.
Med sin vanlige sans for kraftfull
karakteristikk av situasjonen har
direktør Reidar Carlsen satt fin-
geren på et sentralt punkt når han
sier at den sterke sentraliseringen
i de større byer tvinger folk til
bo i siloer. Dette finner sted i et
land der man vel har mer plass
pr. innbygger fra naturens side
enn i de aller fleste andre.

Vel, dette er et omfattende pro-
blemkompleks som kan vurderes
og angripes fra mange synspunk-

ter. Jeg har lyst til å trekke det
inn i en spesiell sammenheng :
Kommer dette sterke og høyt prio-
riterte krav i konflikt med grunn-
leggende økonomiske realiteter
som den skjerpede konkurranse
fører med seg ? Sett i et historisk
perspektiv synes det jo å være
en utpreget tendens til konsentra-
sjon. Industri kommer lettest der
det på forhånd finns industri, der
det finns et industrielt faglig
miljø, der det på forhånd er fore-
tatt betydelige grunnlagsinveste-
ringer osv. Er det slik at oppbyg-
ging av store industrielle sentra
representerer en økonomisk nød-
vendighet, et moment som da i til-
felle skulle bli forsterket ved at vi
som nasjon i årene fremover skal
hevde oss i et stadig sterkere
internasjonalt konkurranseklima ?

Jeg tror det er vanskelig å gi
et enkelt svar på dette spørsmål.
Det man kan si er vel imidlertid
at det ikke er snakk om et enten-
eller, men et både-og. Uten å kunne
fiksere eksakte kriterier på den
riktige størrelse av industrisentra,
føler jeg meg likevel nokså sikker
på at grensene går der, og at disse
overskrides ikke bare i andre land,
men også i vårt eget land. Jeg er
således ikke i tvil om at en fort-
satt konsentrasjon i Oslo-området
når det gjelder industrien neppe
er nasjonaløkonomisk riktig. Det
kan utvilsomt settes opp regne-
stykker som viser at det oppstår
en klar konflikt mellom rent pri-
vatøkonomiske resonnementer sett
fra den enkelte bedrifts side, og
mer generelle samfunnsøkonomiske
resonnementer. Vi har også etter
hvert sett atskillige eksempler på
at bedrifter har sett seg nødsaget
til å flytte av en rekke grunner,
og selv om det finns unntak, synes
de fleste å ha funnet seg vel til
rette med en lokalisering lenger
borte fra det store sentrum.

Vi står her overfor et meget
komplisert spørsmål som har man-
ge sider, og det er svært mang:
tildels motstridende krefter som_
gjør seg gjeldende. Jeg tror imid-
lertid det prinsipielle grunnsyn
nom Industridepartementet gjorde

gjeldende i meldingen til Stortin-
get for et par år siden om Indu-
strireising i distriktet, fremdeles
er gyldig. Dette syn innebærer på
den ene side at man ikke kan vente
at det vil være mulig å reise indu-
stri på alle steder i vårt land hvor
det kunne være ønskelig ut fra et
mer sosialt synspunkt, men på den

nen side vil man gjennom en
mer planmessig utvikling av litt
sørre industrielle sentra rundt om-
kring i våre landdistrikter, få til
en geografisk spredning av indu-
strien som iallfall meget langt på
vei vil kunne tilfredsstille dist-
riktskravene. Hvis slike sentra
sentra bygges ut til en naturlig,
størrelse, vil de også kunne repre-
se atere en effektiv utnytting av
grunnlagsinvesteringene uten at
man kommer opp i overbefolknin-
gens og trafikkaosets problemer.
Jeg tror derfor at ønsket om en
sterkere spredning av industrien
i høy grad kan la seg forene med.
de krav som den skjerpede kon-
kurranse fører med seg.

Jeg har i det foregående søkt
h belyse en del av de industrielle
problemer som vi i dag stilles
overfor. Situasjonen er ikke enkel
og det bilde man kan tegne opp
på mange områder er upresist og
usikkert. Men slik har det vel
all tid vært, selv om man nok kan
si at tempoet når det gjelder for-
andringer, nydannelser og nyskap-
ninger nok er større enn noen-
sinne før. Den utvikling vi i årene
fremover går inn i, vil utvilsomt
stille oss overfor store oppgaver,
men den vil også stille oss over-
for store muligheter. Det er viktio-

og nødvendig å søke å trekke opp
retningslinjer for utviklingen, men
det er like viktig at vi som folk
har en offensiv innstilling og hold-
ning til problemene og deres los-
fling. Vi har i løpet av første halv-
del av dette århundre, tildels under
knivskarp konkurranse på verdens-
markedet på en rekke områder,
oppnådd en meget betydelig indu-
sti iell vekst. Jeg ser ingen grunn
til at vi ikke i annen halvdel av
dette århundre skal kunne sikre
fortsatt industriell fremgang til
beste for hele vårt folk.
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Gerhard Stoltz: PRISNIVA

OG SYSSELSETTING     

Vedlegg til St.meld. nr.16 (1962-63). 

Omtalt av byråsjef Olaf Smtersdal.

Fagokonomer og ansvarlige myn-
digheter er i de senere år blitt sta-
dig mer opptatt av problemene om-
kring prisutviklingen. Blant norske
økonomer ble det lenge betraktet
som noe bort imot reaksjonær
liberalisme å hevde at noe for-
nuftig kunne oppnås ved å holde
stabile priser. En «moderat» pris-
stigning ville etter manges mening
gi en god stimulans til investering
og dermed være et viktig middel
til å opprettholde full sysselset-
ting.

Kanskje er det utviklingen i ret-
ning av en stadig mer «åpen oko-
nomi» som har ført til en endret
holdning til prisproblemene. Kvan-
titative restriksjoner på utenriks-
handelen ble stort sett fjernet i
1960-årene, og vi er nå inne i en
periode da resterende bindinger på
utenrikshandelen er i ferd med å
forsvinne. Dette kan ha fått oko-
nomene til å endre den «modell»
som har ligget til grunn for reson-
nementer omkring prisproblemene.

Samtidig med dette er målset-
tingen om full sysselsetting blitt
koblet mer sammen med målet om
høyest mulig produksjonsvekst.

Men fremmer da ikke en mode-
rat prisstigning målet om full sys-
selsetting og høyest mulig pro-
duksjonsvekst ? Svaret på dette
spørsmålet avhenger meget av hva
en legger i uttrykket moderat
prisstigning. Det er neppe tvil om
at en så sterk prisstigning som vi
har hatt her i landet i store deler
av etterkrigstiden, kan ha virket
som en hemsko for produksjons-
utviklingen. Et samfunn med en
åpen økonomi og faste valutakur-
ser kan ikke i lengre tid ha ster-
kere prisstigning enn andre land

uten å komme opp i betalings-
balanseproblemer. Myndighetene
kan da bli tvunget til å fore en
økonomisk politikk som ikke kan
fremme full sysselsetting og sterk
produksjonsvekst samtidig som det
løser betalingsbalanseproblemene.

Spørsmålet en må stille seg er
da om det er mulig å holde full
sysselsetting og samtidig ha sta-
bilt prisnivå. I en utredning om
de problemer som knytter seg til
prisstabilitet under full sysselset-
ting gjør professor Gerhard Stoltz
et forsøk på å besvare spørsmålet.
Bakgrunnen for utredningen er
at Stoltz i 1957 fikk i oppdrag av
myndighetene å gi en analyse av
disse problemene. Det ble samtidig
oppnevnt et utvalg av universitets-
økonomer som skulle gi råd under
utredningsarbeidet.

Stoltz kommer frem til at det
i hovedsaken er tre ting som kan
få prisnivået til å gå opp:
1. Et ettersporselsoverskott for

økonomien som helhet.
2. Administrerte prishevinger,

dvs. oppregulering av priser
fra monopolistiske bedrifters
og økonomiske sammenslutnin-
gers side.

3. Ytre skift i prisnivået.
De to første faktorene kan en si

står i forbindelse med sysselset-
tingssituasjonen, mens den siste
kan sees på som uavhengig av de
indre ettersporselsforhold.

For å ha full sysselsetting må
det være tilstrekkelig etterspørsel
etter arbeidskraft. Det vil igjen si
at det må være et etterspørsels-
overskott som er positivt eller
null. Stabilt prisnivå betyr som
forste tilnærmelse at det ikke må
være ettersporselsoverskott. De to

mål skulle derfor være forenlige
ved at etterspørselsoverskottet
holdes lik null. Men det er van-
skelig å oppnå en slik presisjon
i de økonomiske virkemidler at
etterspørselsoverskottet over en
lengre periode kan holdes på null.
For å være sikker på at det ikke
oppstår etterspørselssvikt og der-
med arbeidsløshet, må en regne
med at en i de fleste perioder vil
ha et overskott i etterspørselen.

I et samfunn med fri konkurran-
se vil dette føre med seg stigende
arbeidslønner. Under konstante
produksjonsforhold vil det igjen si
at prisene på produktene stiger.
Men en øking i produktiviteten gir
mulighet for at lønnsøkingen kan
bli absorbert slik at prisene på
produktene ikke stiger. Tiltak som
kan fremme produktiviteten kan
derfor være effektive midler til
holde igjen prisstigningen.

Det blir i utredningen pekt på
at i et moderne samfunn vil ikke
ettersporselsoverskott slå ut på
samme måte som i et samfunn
med fri konkurranse. Der er sam-
menslutninger av ulike slag som
kan gripe inn og påvirke priser
og kostnader og dermed admini-
strere prisendringene. Dette er
særlig aktuelt i arbeidsmarkedet.
Det er grunn til å tro at selve den
organisasjonsdominerte markeds-
form som vi har i arbeidslivet gjor
at lønningene er mer upåvirket av
et ettersporselsoverskott enn om_
vi hadde fri konkurranse. Til gjen-
gjeld vil det kunne bli civet press
fra organisjonenes side for å heve
lønningene også når det ikke fore-
ligger noe etterspørselsoverskott.

Stoltz trekker også fram andre
forhold ved okonomien som kan
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Direktor Bengt Collén i Svensk Tobaks AB ga på

høstkonferansen uttrykk for at Interskandinavisk

konkurrens i dag g joi oss bettre rustade att opere-

ra på en storre marknad i morgon.

Colléns foredrag er dessverre ikke mulig å gjengi

da det i store trekk bygde på henvisninger til en

plansje. Bildet viser direktør Collén i aksjon foran

plansjen.

få prisnivået til å bevege seg opp-
over. Endringer i ettersprørselens
sammensetning vil kunne føre til
at prisene stiger selv om det ikke
er etterspørselsoverskott i økono-
mien som helhet. Prisene vil stige
på de områder der etterspørselen
stiger, men på grunn av motstand
mot prisnedsettelse vil de ikke gå
ned på de områder hvor etterspør-
selen har tatt ay.

En liknende form for prisstig-
ning kan framkomme på grunn av
ulik vekst i produktiviteten. I de
næringer der produktiviteten sti-
ger sterkest vil det være en ten-
dens til sterkest vekst i lønninge-
ne. Av forskjellige grunner, bl. a.
press fra organisasjonenes side,
må de andre næringene følge med
slik at lønningene stiger raskere
enn produktiviteten og prisene må
settes opp.

Som konklusjon på spørsmålet
om sammenheng mellom prisstig-
ning og full sysselsetting fram-
heves det i utredningen at det
ikke er en ubetinget nødvendighet
at prisnivået stiger som folge av
at arbeidskraften nyttes fullt ut.

Men med det system vi har for
fastsettelse av priser og inntek-
ter vil sjansene være store for at
man ikke til enhver tid makter å
holde prisnivået stabilt.

Stoltz tar også opp spørsmålet
om hva det har å bety for sam-
funnet om prisene stiger. Han
peker på at prisstigning kan ha
uheldige virkninger for den real-
økonomiske utviklingen og på inn-
tekts- og formuesfordelingen. For
å unngå disse uheldige virkninger
av prisstigningen og samtidig
holde full sysselsetting er det ikke
tilstrekkelig bare å regulere etter-
spørselen. Flere virkemidler kan
være aktuelle, men Stoltz hevder
at det først og fremst er nødven-
dig å gripe inn i den organiserte
fordelingskamp for å hindre at
den fører til vedvarende oppregu-
lering av priser og inntekter.

Foran årets lønns- og prisopp-
gjør må en si at utredningens kon-
klusjon i aller høyeste grad er
aktuell. Det er ikke tvil om at
ytterligere kostnadsøking vil fore
oss opp i en vanskelig realøkono-
misk situasjon. Men selv om myn-

diglietene vel er oppmerksom på
dette forhold, ser det ut til å bli
vanskelig å komme fram til en
løsning som hindrer en «oppregu-
lering av priser og inntekter».

Utredningen er interessant og
lærerik lesing, i et hvert fall for
fagokonomer. Men den var vel
ment særlig å være til hjelp for
dem som skal ta avgjørelser i den
økonomiske politikken, og det er
mulig at de vil ha noen innvendin-
ger mot den typen av analyser
som her er lagt fram. Utredningen
bygger på en bredt opplagt ana-
lyse av teoriene for prisdannelse
og for endringer i prisnivåets be-
vegelse. Teoriene er sikkert en vik-
tig bakgrunn for forståelsen av
prisdannelsen i et moderne 'sam-
funn, men de gir neppe den rett-
ledning for samfunnsøkonomiske
tiltak på dette område som i dag
er påkrevd. Med mer vekt på
empiriske undersøkelser kunne ut-
redningen blitt til ennå større
nytte i den aktuelle pris- og inn-
tekt spolitikken og fremdeles vært
like interessant lesing for økono-
men e.
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Land 1950-55 1955-60 1950-60

Belgia ............
Cannada 	
Danmark 	
Frankrike 	
Tyskland
Italia ....... . . •	 .....
Nederland 	
Norge 	

Sverige
Storbritannia	 ......
U. S. A. . ............

	7,2 	 4,4	 5,8

	

2,8	 1,1	 1,9

	

1,5	 3,6	 2,5

	

4,2	 3,6	 3,9

	

6,2	 4,3	 5,2

	

4,7	 3,9 	 4,3

	

4,1 	 2,8 	 3,4

	

3,3 	 3,2 	 3,2

	

3,0 	 2,9 	 2,9

	

1,7	 2,3	 2,0

	

2,8	 1,3	 2,1

SOSIALØKONOMISK SAMFUNNS HØSTKONFERANSE 1962

økonomisk vekst

På grunn av den konflikt som oppstod mellom folkerepublikken Kina
og India i fjor host, ble den amerikanske ambassador i India, professor
Galbraight, forhindret fra å delta som foredragsholder på høstkonfe-
ransen. pa kort varsel påtok finansråd Eivind Er i ch se n seg å rede-
gjøre for det arbeid som var i gang i en spesiell arbeidsgruppe i OECD
under hans ledelse om utformingen av vekstmålene for OECD-landene
i 1960-årene.

Arbeidsgruppen om økonomisk vekst har senere avgitt en rapport til
OECD og i november utgav denne organisasjon en publikasjon ved
navn Policies for economic Growth. På grunnlag av den redegjørelse
han gav på høstkonferansen og det materialet som senere er kommet
til, har finansråd Erichsen forfattet en artikkel om økonomisk vekst i
OECD. Denne artikkelen ble publisert i Ekonomisk revy i desember
1962. En vil i det påfølgende gjengi noen hovedmomenter fra denne
artikkel og fra det materialet som ligger til grunn for den.

Erfaringer fra 1950-årene.
Bakgrunnen for at arbeidet med vekstproblemene

ble tatt opp i OECD var at det på det første stats-
rådmøte i OECD etter at USA og Canada var blitt
medlemmer av den tidligere organisasjon OEEC - -
ble enighet om å sette opp som et mål at nasjonal-
produktene i OECD-landene under ett skulle økes
med 50 prosent i løpet av 1960-årene. En produk-
sjonsøkning på 50 prosent over 10 år svarer til 4,1
prosent pr. år og er en meget betydelig vekst. De
første spørsmål som derfor melder seg er om denne
målsettingen er realistisk, hva slags problemer man
i tilfelle vil stå overfor og hvilken økonomisk poli-
tikk som vil kreves. Det var disse spørsmål den
arbeidsgruppe som OECD satte ned, har arbeidet
med i det året som nå er gått siden statsrådsmøtets
vedtak om vekstmålet for 1960-årene. For om mulig
å kunne svare på de spørsmål målsettingen stiller
tok arbeidsgruppen sitt utgangspunkt veksterfarin-
gene fra 1950-årene. Da tilgangen på arbeidskraft
i de forskjellige land har vært svært ulik i dette
10-året, har arbeidsgruppen i sine vurderinger kon-
sentrert seg om økingen i nasjonalproduktet pr.
sysselsatt. Tabell 1 viser gjennomsnittlige årlige
vekstrater for enkelte OECD-land for periodene 1950
-1955, 1955-1960 og for hele 10-året 1950-1960.

Arbeidsgruppen trekker i sin innstilling fram spe-
sielt to forhold vedrørende disse tall. For det forste
at vekstratene i 1950-årene gjennomsnittlige var
vesentlig høyere enn i tidligere perioder. For det
andre at vekstratene varierer såvidt sterkt fra land
til land som tilfelle er. Det faktum at veksten i 1950-
årene gjennomgående var større enn tidligere har

1. Årlig prosentvis vekst i bruttonasjonalproduktet
pv. sysselsatt.

ifølge arbeidsgruppen sammenheng med større poli-
tisk vilje til å holde et høyt aktivitetsnivå og bedre
kunnskaper om hvilken økonomisk politikk som kre-
ves for å greie dette.

Finansråd Eriehsen stiller på denne bakgrunn i
sin artikkel i Økonomisk revy det spørsmålet om de
forskjellige vekstratene i de enkelte land også kan
forklares ved å vise til den økonomiske politikk som
er blitt ført i de enkelte land eller hvorvidt den for-
skjellige vekst reflekterer andre faktorer. Arbeids-
gruppen gir i sin innstilling uttrykk for at selv om
slike andre faktorer har gjort seg gjeldende kan
disse langt fra forklare hele forskjellen. Selv om
man tar hensyn til at valget av basisår (1950) kan
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spille en bestemt rolle og det forhold at landene
ligger på ulike utviklingstrinn, mener arbeids-
gruppen at forskjellen i vekstraten fra land til land
i 1950-arene i betydelig grad må kunne sies å være
påvirket av den økonomiske politikk som er ført.

Finansråd Eriehsen peker på at forskjellen i den
økonomiske vekst i de forskjellige land forenklet kan
forklares slik :

Enkelte land innrettet seg slik at de kom i — og
forble i — en situasjon der det var mulig å opprett-
holde et praktisk talt kontinuerlig høyt etterspørsels-
nivå i forhold til de økonomiske ressurser. Dette
gjelder f. eks. Tyskland og Italia. Andre land holdt
i lengre perioder et for lavt etterspørselsnivå. Her
kan nevnes USA. Andre land kom i den situasjon at
de stadig måtte gjøre bruk av til dels kriseartede
etterspørselsbegrensende tiltak. Dette gjelder f. eks.
Storbritannia.

I de land som kunne holde en stadig tilstrekkelig
etterspørsel utviklet det seg en optimistisk og dyna-
misk innstilling i nærings- og arbeidslivet. Dette for-
te til en rask øking i produktiviteten på to måter.
For det første gav det gunstige økonomiske klima
utslag i store investeringer. For det andre viste det
seg at produksjonssiden under dette klima hadde
betydelig fleksibilitet i den forstand at det ble gjen-
nomført en rekke produktivitetsfremmende tiltak i
tillegg til den produktivitetsøking som ble skapt
direkte ved hjelp av investeringene.

I tillegg til betydningen av at det enkelte land
holdt en tilstrekkelig sterk innenlandsk etterspørsel
har også etterspørselen etter eksportvarer spilt ea
stor rolle for vekstraten i 1950-årene. Dette skyldes
dels at eksportetterspørselen i stor grad rettet seg
mot slike varer hvor mulighetene for produktivitets-
økinger er store, men hadde først og fremst sammen-
heng med at de land som har hatt en høy etter-
spørsel fra utlandet ikke er blitt tvunget til å bremse
på veksten i etterspørselen på grunn av betalings-
vanskeligheter. Disse land kunne tvert om la etter-
spørselen øke så sterkt at produksjonsapparatet hele
tiden kunne gå for fullt.

Siden vekstratene for nasjonalproduktet i så sterk
grad synes å ha vært påvirket nettopp fra den uten-
landske etterspørselen, vil dette igjen si at ulikheten
i produksjonsøkingen fra land til land har hatt nær
sammenheng med de relative kostnadsnivåer og der-
med konkurranseevnen på eksportmarkedene. Finans-
råd Eriehsen understreker derfor i sin artikkel noe
som ligger implisit i arbeidsgruppens innstilling
nemlig at konkurranseevnen er relativ i den forstand
at en bedring i konkurranseevnen for ett land ma.
innebære en relativ svekkelse av konkurranseevnen
for ett eller flere andre land. Dersom ett land sørger
for å bringe seg selv i en spesiell sterk konkurranse-
messig stilling vil dette kunne skape vansker for
veksten i andre land. Alle land kan ikke samtidig
øke sin vekst ved å bedre sin konkurranseevne.

Arbeidsgruppen understreker for øvrig i sin inn-
stilling at de land som først har fått et relativt høyt
kostnadsnivå senere vil ha store vansker med å svin-
ge seg over en bedre posisjon. Dette har sammen-
heng med at pengelønningene og andre pengeinntek-
ter har en tendens til å stige noenlunde parallelt i
alle land, temmelig uavhengig av hvor sterkt produk-

s jonen pr syssesatt oker. Følgelig har de land sum
opprinnelig hadde et relativt høyt kostnadsnivå og
som følge derav en liten økonomisk vekst fat sin
silling ytterligere svekket. Storbritannia er et typisk
eksempel ph dette. På den annen side har land med
sterk øking i produksjon pr. sysselsatt fått sin kon-
kurransemessige stilling styrket. Dette har f. eks.
vært tilfelle for Vest-Tyskland. Man må for øvrio .

for Vest-Tysklands økonomiske vekst trekke inn det
spesielle forhold at en rikelig tilgang på arbeidskraft
fra Ost-Tyskland har medvirket til å opprettholde
og bedre konkurranseevnen.

Perspektivene for 1960-årene.
På mange måter vil forholdene i 1960-årene være

forskjellige fra de vi har hatt i det foregående 10-
år. Arbeidsgruppen i OECD forsøkte først å gjøre
seg et bilde av hvorledes arbeidskraftsituasjonen ville
være. Man mate her for det forste se på befolk-
ningsprognoser og gjøre visse antakelser angående
i hvor sterk grad kvinnelig arbeidskraft vil bli ut-
nyttet, hvor lang gjennomsnittlig utdannelsesperioden
vil være og hvorledes pensjonsalderen vil utvikle seg.
Dernest måtte arbeidsgruppen se på sysselsettings-
politikken i de enkelte land og gjøre anslag over i
hvilken grad den arbeidsføre befolkning vil bli fullt
utnyttet gjennom høy sysselsetting. Og til slutt når
det gjelder arbeidskraften måtte gruppen gjore an-
slag over hvor lang arbeidstid vi gjennomsnittlig
vil ha i 1960-årene.

Også de sosiologiske og tekniske forhold vil ventelig
være forskjellig i 1960-årene i forhold til hva vi
hadde i 1950-årene. Vi må vente endringer i sammen-
setningen av etterspørsel og produksjon og anta-
kelig en hurtigere utvikling av tjenestene. Det vil i
det hele bli vanskeligere å forutsi sammensetningen
av etterspørselen, og den vil også antakelig bli mer
varierende. Det må også ventes vesentlige endringer
i produksjonsteknikken og i effektiviteten av myndig-
hetenes økonomiske politikk. Dette vil gjøre det mer
nødvendig enn tidligere å heve den enkeltes dyktig-
het og å utvikle vitenskapelig og teknisk forskning.
Et forhold som var av vesentlig betydning for den
økonomiske vekst i 1950-årene var produktivitets-
økingen i jordbruket samtidig som antall sysselsatte
i jordbruket gikk ned, og det skjedde en overføring
av arbeidskraft fra denne næring til industrien og
andre yrker. Det er vanskelig h si noe sikkert om
denne trenden vil fortsette i 1960-årene.

En kan si at de forhold som er omtalt ovenfor har
vært bekgrunnsmaterialet for arbeidsgruppen når
den forsøkte å svare ph spørsmålet om hva målet om
50 prosent vekst i 1960-årene for hele OECD-gruppen
vil bety for det enkelte land. Av praktiske grunner
konsentrerte arbeidsgruppen seg i den innstilling den
avgav i fjor høst om de 5 største landene, nemlig
USA, Storbritannia, Frankrike, Vest-Tyskland og
Italia. Utviklingen i disse landene er i vesentlig grad
bestemmende for hvilken vekst de mindre landene
vil greie og til sammen representerer disse store land
hele 80 prosent av produksjonen i de 20 medlems-
landene i OECD.

Myndighetenes stilling til OECD's alminnelige
vekstprogram for 1960-årene er ganske forskjellig
i de enkelte av disse 5 store land. Frankrike har off i-
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2. Prosentvis årlig ()king i bruttonasjonalproduktet i de 5 store OECD-land.
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Foreløpige anslag

sielt utarbeidet mål for 1965. (Den 4. langtidsplan).
USA har ikke utarbeidet presise mål, men har er-
klært at hensikten er å redusere arbeidsløsheten og
øke produktivitetsveksten. Storbritannia har heller
ikke utarbeidet langtidsprogrammer, men har erklært
at den ønsker å øke produktiviteten hurtigere enn
hva som har vært tilfelle tidligere. Den italienske
regjering har et program for å oppnå full syssel-
setting og å redusere den manglende balanse i den
indre økonomiske stilling. (Sør-Italia-planen). Dette
må ventes å innebære en viss vekst i produktivitets-
økingen. Den tyske regjering har ingen utarbeidede
mål eller programmer for den økonomiske vekst,
men det synes rimelig å anta at den høy produktivi-
tetsveksten i Tyskland vil fortsette, om enn i noe

vere tempo enn tidligere.
På denne bakgrunn utarbeidet arbeidsgruppen an-

slag for vekstratene for disse 5 land. De 5 vekst-
anslag er gjengitt i tabell 2. En vil se at anslaget
for den samlede vekst i bruttonasjonalproduktet er
splittet opp slik at det framgår hvor mye av denne
vekst som skyldes øking i sysselsettingen og hvor
mye som skyldes produktivitetsstigningen.

De anslag som i tabell 2 ovenfor er satt opp for
veksten i bruttonasjonalproduktet for de 5 store land
i OECD er konsistente med organisasjonens vekst-
mål for 1960-årene. For de 5 store land ialt repre-
senterer anslagene for 1960-årene en vekst i brutto-
nasjonalproduktet på 54 prosent i løpet av disse
10 årene. Om dette kan se ut til å være temmelig
optimistisk på bakgrunn av at økningen i 1950-årene
bare var 3,7 prosent pr. år eller 44 prosent over 10-
året, trekker finansråd Erichsen i sin artikkel fram
at tallene for 1950-årene trekkes sterkt nedover av
den svake produktivitetsutviklingen i USA i slutten
av 1950-årene, da etterspørselen jevnt over var for
liten. Ved vurderingen av anslagene for USA for
1960-årene er det ellers grunn til å merke seg at det
ikke er forutsatt noen sterkere øking i produktivite-
ten for dette 10-året enn den faktiske øking som
De forenede stater oppnådde i perioden 1950-1955.

Forutsetningene for økonomisk vekst.
Selv om erfaringene fra 1950-årene sammen med

den utviklingen man kan venté seg på det tekniske

området og den vekst en kan vente i sysselsettingen
skulle tyde på at 50 prosent produksjonsvekst i løpet
av 1960-årene er et realistisk mål, er dette allikevel
avhengig av at visse økonomisk-politiske problemer
kan loses på rasjonell måte. I sin innstilling tar
arbeidsgruppen opp visse slike problemer.

Forst kan man slå fast at det ikke er på produk-
sjonssiden problemene foreligger. Det synes fullt
mulig å oppnå den planlagte produksjonsøking uten
at det skulle kreves noen ekstraordinær øking i inve-
steringsraten, iallfall for de fleste lands vedkommen-
de. De problemer man står overfor knytter seg først
og fremst til etterspørselsutviklingen, pris- og kost-
nadsutviklingen og betalingsbalanseforhold.

Som erfaringene fra 1950-årene tilsier er det av
vesentlig betydning at landene kan innrette seg slik
at de opprettholder en stadig høy og stigende etter-
spørsel. Uten at dette er tilfelle kan full sysselset-
ting ikke opprettholdes og rask vekst kan ikke ven-
tes uten full sysselsetting. Finansråd Erichsen trek-
ker i sin artikkel fram at arbeidsgruppen bruker
ganske harde ord vedrørende USA. Det er her behov
for en mer ekspansiv finanspolitikk, men samtidig
er det fare for at gjennomføringen av en slik poli-
tikk vil bli vanskeliggjort fordi den alminnelige opi-
nion i USA har for liten forståelse av hvorledes
moderne finanspolitikk bør drives. Også andre land
kan møte tilsvarende problemer. Det må derfor leg-
ges vekt på å skape større kjennskap til de mulig-
heter og problemer som knytter seg til moderne
vekstpolitikk.

Selv om en høy etterspørsel er en nødvendig be-
tingelse for rask vekst, er det ikke en tilstrekkelig
betingelse. Det er bl. a. også nødvendig at de en-
kelte land samtidig som de opprettholder høy etter-
spørsel og full sysselsetting også opprettholder sin
konkurranseevne overfor andre land. I 1960-årene
vil flere land risikere å få vanskeligheter med å opp-
rettholde rask økonomisk vekst dersom de ikke grei-
er å håndtere pris- og kostnadsproblemene tilfreds-
stillende. På den annen side understreker arbeids-
gruppen at forsok på å skape prisstabilitet bare ved
Lterspørselsbegrensende tiltak vil kunne hemme den

økonomiske vekst. Derfor er det behov for andre
økonomiske virkemidler ved siden av den alminne-
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lige etterspørseIsreglering, f. eks. adgang til å på-
virke etterspørselen på bestemte områder, tiltak som
forer til mer effektiv tilpassing av produksjonsstruk-
turen til endringer i etterspørselen, og endelig tiltak
som mer direkte virker inn på pris- og inntektsfast-
settingen. Særlig for Storbritannia er dette et viktig
problem, fordi betalingsbalansehensyn og behovet
for høyere investeringsrate for dette land krever en
endring i etterspørselsstrukturen slik at det private
konsum vil komme til å øke mindre enn nasjonal-
produktet.

Når losningen av betalingsbalanseproblemer også
trekkes fram som en forutsetning for A greie 50
prosent-målsettingen, er det ikke de årlige løpende
overskott eller underskott arbeidsgruppen har hatt

tankene. Men det forhold at en mer varig og funda-
mental ulike-vekt i et lands betalingsbalanse overfor
omverden vil kunne hemme veksten dersom ikke den-
ne ulikevekt korrigeres gjennom et fornuftig sam-
arbeid landene i mellom. Et land som av strukturelle
grunner har vært i underskott på sin betalingsbalanse
overfor omverden vil relativt fort kunne komme i en
tvangssituasjon slik at det må redusere etterspørse-
len til et nivå som er lavere enn svarende til syssel-
settingen. Et land som har vedvarende overskott
sin betalingsbalanse er ikke under et tilsvarende
press. Finansråd Erichsen peker på at denne asyme-
tri mellom underskottslandene og overskottslandene
er av stor viktighet. Denne asymetri innebærer nem-
lig en betydelig fare for at mer varige betalings-
balanseproblemer lett vil kunne utløse tiltak som
forer til mindre produksjonsøkning alle landene sett
under ett, fordi overskottslandene ikke er under press
til å foreta sin del av tilpassingen. For å få i stand
tilfredsstillende vekst i alle land må ingen av lande-
ne prove å øke sin egen vekst på andres bekostning.
Landene må tvert om bestrebe seg på å holde sine
relative kostnadsnivåer så mye som mulig på linje.
Både overskottsland og underskottsland må være
villige til å gjøre bruk av alle disponible virkemidler
slik at vedvarende betalingsulikevekter kan unngås.

Gjennomføringen av vekstprogrammet.
Da arbeidsgruppen avgav sin innstilling var det

gått nesten 2 år av den 10-årsperiode som 50 prosent-
programmet gjelder. Gruppen anslo den årlige vekst
for denne 2-årsperioden for alle OECD-landene under
ett til ca. 3,8 prosent. Dette er mindre enn de 4,1
prosent som kreves for å få 50 prosent over 10 år.
Finansråd Eriehsen trekker fram at selv om man må

NETTOPP UTKOMMET:

To skrifter om

ØST-EU ROPAS ØKONOMI

Robert F. Lamberg:

oOst-Europas økonomiske inte-

grasjon (ComEcon) »

Arnolds P. Aizsilnieks:

« økonomi i ost og vest. — Er

sammenligninger mulig ?

Bestilles gjennom bokhandlerne. Pris kr. 5.—

OPPLYSNINGSINSTITUTTET

FOR FRITT NÆRINGSLIV

være forsiktig med trekke slutninger bare på
grunnlag av 2 år, så fremgår det av arbeidsgruppens
innstilling at den ikke er særlig tilfreds med resul-
tatet i disse 2 årene. Tatt i betraktning at USA har
hatt en periode med konjunkturoppgang i disse 2
årene, burde landet ha hatt en høyere årlig vekst-
rate enn 4,1 present. Vekstraten for USA har imid-
lertid bare vært på 3,5 prosent. Og det trenges en
betydelig oking i veksten i USA dersom målet for
OECD-landene under ett skal nås. Arbeidsgruppen
avslutter derfor sin innstilling med å understreke
at energiske tiltak både på det nasjonale- og inter-
nasjonale plan vil kreves i årene fremover dersom
de hindringer for økonomisk vekst som er omtalt
skal kunne overvinnes, og 50 prosent-målet kunne
nås.
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PRISER, MYTER  OG OKONOM1SK VIRKELIGHET

Erling A. Han se n, som er redaktør av Handels- og kontorfunksjo-
næren, går i denne artikkel til felts mot den oppfatning at gammel-
dags priskonkurranse er til forbrukernes beste.

Av redaktor ERLING A. HANSEN

Man lurer seg selv og andre,
hvis man tror å kunne holde en
rimelig prisutvikling ved medvirk-
ning av en våken prisbevissthet
fra forbrukernes side. En slik tro
bygger på en helt urimelig anta-
kelse. Forbrukerne i våre dager
er helt ute av stand til å holde
rede på prisene innenfor det en-
orme, økende og stadig skiftende
vareutvalget som tilbys. De fleste
evner ikke engang å ha prisene på
de alminneligste og daglig benyt-
tede varer i hodet. Dette er ikke
påstander, men realiteter som en-
hver raskt kan få bekreftet ved
en stikkprøve i sin aller nærmeste
krets. Undersøkelser i litt større
skala bekrefter det samme. Selv
husmødrene har vanligvis ikke
sikker rede på prisene for mer enn
en håndfull av de varer de kjøper
så A si hver dag. Nedslående?
Slett ikke, snarere tvert imot.

Penge-inntektene har økt uav-
brutt i hele etterkrigstiden, eg
uavbrutt har vel også pengeverdi-
en sunket. Ører og kroner i diffe-
ranse på varepriser spiller ikke
den samme rolle som før, det
skulle da også bare mangle, med
den økende levestandard vi har
fått. Besettingsforholdene og kom-
munikasjonsmulighetene uteluk-
ker også den prissammenliknende
virksomhet som man nå forlanger
forbrukerne skal drive. De har
ganske enkelt hverken tid eller

mulighet for å fly fra butikk til
butikk for å undersøke om en vare
kan fås noen øre billigere her enn
der. Og fremfor alt ville det være
høyst ufornuftig anvendelse av
verdifull fritid. Om ikke andre
vurderer den høyt, forstår heldig-
vis hver enkelt å gjøre det i sitt
tilfelle. Publikum har med ganske
stor trygghet kunnet innta denne
holdningen i de senere årene, nett-
opp fordi vi ikke har hatt pris-
konkurranse, og varene stort sett
har vært solgt for de isamme pri-
ser over alt. Jeg er ikke et øye-
blikk i tvil om at det har vært i
forbrukernes interesse.

Den animering til priskonkur-
ranse i detaljhandelen som har
vært drevet så krampaktig i de
senere årene, har hittil ikke gitt
synbare resultater. Jeg betenker
meg ikke på å si Heldigvis. Den
ville hverken gitt forbrukerne, de
næringsdrivende eller samfunnet,
noen fordeler. Tvert om. Konkur-
ranse er ikke den gentlemans-
sport som den nå fremstilles som,
den er ikke et stimulerende tids-
fordriv i livets dvaske perioder,
den er en brutal krig, hvor ønsket
er at flest mulig skal bli liggende
igjen på valplassen. Bak den flag-
rende uskyldige betegnelse san-
nerende konkurranse» ligger reali-
teter som omsatt til virkelighetens
språk, betyr nedrullede gardiner,
ledige funksjonærer, bortkastede

investeringer og alt hva det inne-
bærer.

Men, vil det innvendes, noen
annen reguleringsmekanisme har
vi ikke i et økonomisk system som
vårt. Dertil er å si at denne meka-
nismen i det vesentlige forlengst
har opphørt å virke. Iallfall er på-
standen om priskonkurranse som
selve drivkraften i det økonomiske
fr emskritt, en åpenbar abstraksjon
fra virkeligheten. Legenden eller
myten om at konkurransen er det
ordnende prinsipp som skaper
maksimal velstand for alle, er kan-
skje den mest katastrofale økono-
miske tradisjon vi bærer på. I vir-
keligheten forholder det seg om-
vendt, og vi har rikelig anledning
til å få det demonstrert innenfor
egne erfaringsområder. I etter-
krigsårene har f. eks. handelsvirk-
somheten her i landet gjennom-
løpt en utvikling som stiller alle
andre perioder i skyggen. De få
årene det er snakk om, har gjort
oss til et av de absolutt ledende
land i Europa hva selvbejenings-
butikker angår, prinsippet om
selvvalg har gjort sitt inntog i de
fleste bransjer, hvor hel selvbe-
tjening ikke er anvendelig, den
åpne varepresentasjon er innført
på alle områder så langt som man-
neskelig ærlighet tillater det, bu-
tikkene er blitt ominnredet og mo-
dernisert osv. osv. Denne proses-
sesen har ikke begrenset seg til
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isolerte «øyer», men har favnet
hele landet. Det er en omveltning
kanskje større enn i de fleste an-
dre næringer, den er bare ikke
skjedd til akkompagnementet av
det markskrikeri som er blitt de
øvrige næringer til del. Og under
hvilke forhold har denne gjen
nomgripende rasjonaliserings- og
effektiviseringsiprosessen funnet
sted ? Under totalt framer av pris-
konkurranse. Drivkraften som ka-
naliserer samfunnets ressurser hit
eller dit, kan altså ikke være kon-
kurransen. Tvert om, hadde jeg
nær sagt. Der hvor konkurransen
ennå virker, virker den for sent,
og som før, alltid blindt. Feilinve-
steringer, overkapasitet, arbeids-
løshet, konjunkturomslag og annen
herlighet er det sørgelige resultat.

Vi har et annet og kanskje enda
mer markant eksempel i norsk
næringsliv. Det norske jordbruket
har i etterkrigsårene avgitt noe
slik som 80 000 A. 100 000 mennes-
ker til andre yrker, og det var så
visst ikke de minst produktive det
avga. Likevel produserer de norske
bonder mer i dag enn noen gang
før. Hvordan har det vært mulig ?
Svaret kjenner alle : Ved en star-
stilt mekanisering, ved nye drifts-
metoder, ved omlagt produksjon
osv. Og hva som i denne forbindel-
sen er det essensielle : Det har
vært mulig fordi hele næringsom-
rådet har vært regulert fra topp
til bunn. Det var den grunnleggen-
de forutsetning. Finnes det et
menneske som politisk taktikk
holdt utenfor — vil hevde at denne
veldige investeringen i teknikk vil-
le ha funnet sted innenfor et om-
råde som jordbruket, hvis det
ikke hadde weft et rendyrket kon-
kurransefritt område ?

Ser vi på andre områder av
næringslivet og utenfor våre egne
snevre grenser, finner vi tilsva,-
rende forhold. I råvareproduksjo-
nen, i nøkkelindustriene i energi-
produserende virksomhet ,osv. er
konkurransen en saga blott. Når
virkeligheen selv så å si har eli-
mert priskonkurransen, er det for-
bløffende at noen med glød kan
gå inn for noe som ikke er stort
annet enn en teoretisk abstraksjon.

Konkurransen skaper usikkerhet
der hvor den har overlevd, og den
vil gjøre det i enda høyere grad
der hvor den tvangsmessig måtte
bli kalt tilbake til livet. Den vil
vanskeliggjøre rasjonelle investe-

ringer. Kapitalen søker nemlig
ikke dit hvor risikoen er størst,
slik det vanligvis fremstiles. Det
motsatte er tilfelle, den søker dit
hvor sikkerhet for avkastning er
størst. Vi bedrar oss selv ved
tro at de som disponerer kapital
er så mye dummere enn vi. Om
det utenkelige skulle skje at jeg
selv kom i besittelse av disponible
midler, ville jeg da i all verdens
navn ikke satse på et område hvor
konkurranse og usikkerhet rådde.
De som har pengene, gjør det hel-
ler ikke. Det synes jeg er håpe-
fullt, iallfall sett fra et rasjonelt
synspunkt.

Men hva så med den stakkars
ubeskyttede forbruker, skal det
intet hensyn tas til ham ? Jo, ,selv-
følgelig. Det er nettopp det det
skal, men da må det skje ved
andre metoder enn ved å oppvekke
priskonkurranse fra det døde.
Næringslivet skal være underkas-
tet kontroll fra samfunnets side
som alt annet, og det skal abso-
lutt ikke overlates til seg selv med
den begrunnelse at det er innebygd
en selvregulerende mekanisme. Det
er det ikke. Konkurransen skaper
ikke billigere varer for publikum,
den bidrar ikke til å holde prisene
på det som kalles et rimelig pris-
nivå. Den fordyrer varene gjennom
alle de krigsomkostningene som
må innkalkuleres, og det finnes
dessverre ikke andre for hånden
til å dekke disse ekstraomkostnin-
gene enn forbrukerne selv.

Dette innrømmes da også, om
noe en passant. Et stadig bredere
vareutvalg, dyrere emballas je og
såkalt moderne markedsføring ut-
over et press på prisnivået, med-
gis det. Det er åpenbart riktig,
men så er det også en ganske vak-
ker bukett av konkurransens vel-
signelser vi presenteres for. Om-
satt til andre ord betyr det et for-
vokst villniss av noe nær identiske
varesorter, unødig og fordyrende
emballasje, uhyggelig kostbare
reklamekampanjer osv. osv.

Trass i disse manifestasjoner
animeres det iherdig og vedvaren-
de til priskonkurranse. Bare jun-
gelens lov får anledning til å vir-
ke, skal alt bli så mye bedre. Der-
for ned med alle skranker som
kan hindre dette, avtaler så vel
som spilleregler, kvalifikasjoner
så vel som yrkesetikk, luknings-
vedtekter så vel som andre regu-
leringer I publikums interesse skal

dette ofres, alt dette og himmelen
også. Jeg er overbevist om at det
er galt. Publikums interesser vare-
tas ikke ved at konkurransen brin-
ger varehandelen ut på skråplanet.
Det vil bare kunne føre til at for-
brukerne blir prisgitt hensynsløse
forretningsmetoder, frynset yr-
kesetikk, fleksible prisdannelser,
punktprismanipulasjon, variable
avarkseberegninger, ambulerende
reduksjoner eller hvilke vakre
fantasinavn denne moderne svin-
del kamufleres bak. Den pålitelige
og anstendige behandling som det
forbrukende publikum nå nyter
godt av, takket være alminnelig
aksepterte moralske prinsipper og
relativt høy yrkesetikk, ville gå
fløyten. Slike ubetalelige fordeler
kan ikke erstattes av en gjenopp-
livet priskonkurranse. Det er å by
stener for brød.

Den mangel på nøkternhet som
preger behandlingen av disse
spørsmål, kommer særlig sterkt
frem i den hypnotiserte interesse
for selve utsalgsprisen på varene.
Distribusjonskostnadenes andel av
den totale vareprisen er riktignok
økende, og må være det under en
frenadskridende teknikk, men
fremdeles utgjør produksjonsom-
kostningene den avgjort største
delen. Og denne delen av prisen
kan langt lettere påvirkes ved stør-
re e!Ller mindre bruk av maskiner
enn omsetningen og kundebetje-
ningen kan. Logisk skulle man da
tro at det var denne delen den
største interessen ble konsentrert
om, men nei, den er nærmest tabu.
Det er likesom produksjonsom-
kostningene ikke eksisterer, det er
handelen som fordyrer varene.
Latt erlig forvrengning, vil man
hevde ? Latterlig, sant nok, men
ingen forvrengning. Slik er faktisk
forholdet hos oss, og en gang må
det sies.

En av våre dagsaviser gjenga
nylig en uttalelse av sjefen for
Sorbritannias største industrielle
konsern, Imperial Chemical Indu-
stries. Han sa :

«Trass i all dyrkelse her i landet
og enda mer i USA av den frie
konkurranses blinde gud, trengs
det et bredt innslag av planlegging
hvis vi ikke skal havne i enda
dypere forvirring.»

Det er ord jeg som avslutning
gjerne gjør til mine.

Erling A. Hansen.
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ØREFESTE N

Dette er krøniken om det gilde
som er holdt for Den Røde Ore,
nedtegnet saklig og objektivt 5
timer etter blotets avslutning, og
slik det på det tidspunkt fortonet
seg for kronikørens legeme og
sinn.

«Maten er halve føda», heter det,
men det var den ikke på Ore-
festen. Snarere tvert imot! Biff
Stroganoff var det visst de kalte
disse kjøttslintrene som flot i en
fet saus og skulle fortæres sam-
men med potetstappe av flytende
konsistens. Det gikk 8 servietter
bare til A, tørke saus og stappe av
haka. Dressen er på rensing. ---
Men bordtalene var korte, vakre
og spirituelle. Det må dog inn-
rømmes at selv vi, med vår elever-
te sans for humor, moret oss mer
over stud. oecon. Hermandsens

melodiske og subtile innlegg enn
over de offisielle talere. Vår bord-
dame spurte gang på gang : «Er
han sånn ?», slik at vi mellom lat-
ter-riene måtte forklare forskjel-
len mellom en stud. oecon. qua
Homo studiosus og qua Homo
festivitas, eller kanskje heller
«conspicuous consumer» (jft. T.
Veblen). - Konsumpsjonsteorien,
ja -- den er meget interessant når
man ser den under en noe videre
synsvinkel. Et forsøk ph numerisk
beregning av grensenytten av øl
kl. II ble hemmet av inkonsistente
data og til slutt foreløpig bilagt
etter en uventet inntreden av D. T.
(med dyp koma). Men nar det
gjelder videreutvikling av Veb-
lens teori om conspicuous con-
sumption, arbeider visstnok i dag
2 meget anerkjente forskere ved

et herværende institutt med dette
problem. Deres konsumpsjon
Ore-festen var faktisk så conspicu-
ous at de nesten ble kasta ut.
(Nei, dessverre - er bestukket til
ikke å nevne navn).

Under utfoldelse av stor prakt
og med ivaretagelse av Den Rode
Ore-ordens antikke seremoniell
skred ordenskollegiet under ledelse
av den søte stormester Aina Uhde
til sin sakrale gjerning, promosjon
av 5 blussende ynglinger til Or-
denen. Slått til Ridder og tildelt
Den høyeste utmerkelse, Huskor-
set av Den Rode Ores Orden ble
stud. oecon. Kjell Hystad. Denne
tildeling har vakt stort bifall og
stor glede i vide kretser. Da det
kanskje blant de tilstedeværende
damer var flere som aldri tidligere
har beskuet Hystad, var det synd

Forstesekreta-rstilling ved del suatlige arbeidskonuor i Oslo

Til det nye statlige arbeidskontor i Oslo skal det knyttes en tjenestemann som vil bli til-

lagt utredningsarbeid og statistikk vedrørende arbeidsmarkedet, arbeidskraftberedskap og til-
taksspørsmål. Den som blir tilsatt, ma ha sosialokonomisk embetseksamen eller annen høvelig

høyere utdanning og bør ha interesse for arbeidsmarkedsspørsmål. Stillingen er lønnet med brutto

kr. 22 200/27 000 pr. år, og er innlemmet i Stat ens pensjonskasse. Det vil bli trukket 6% av

ovennevnte satser til pensjonsinnskudd. Den som blir tilsatt ma gjennomgå den etatsopplæring

som er ------ eller blir - fastsatt for stillingen. Det forste tjenesteår vil  i alminnelighet bli be-

traktet som et prøveår. Tilfredsstillende helseattest må framlegges. Søknad skrives fortrinns-

vis på særskilt søknadsskjema, som er utlagt ved alle arheidskontorer, og sendes Oslo arbeidskon-

tor, Merkantil avdeling, Akersgt. 55, Oslo, innen i . april 1963.

22



at han ikke opptrådte «in natu-
ra» så å si - altså i det aparte
antrekk som er blitt et så kjent
og kjært trekk i hverdagslivet.

Slått til Træl av Den Røde Ore
ble Kåre Edvardsen, under navnet
,Nesle-Frisch med fela», for sin
store vitenskapelige produksjon ;
Leonard Larsen for stor innsats i
fiske og sjøfart og for politisk
lydighet ; Geza Martinowitch for
fremragende administrativ innsats
i regjeringskretser ; og Lars Ares-
vik under navnet Xriticus Maxi-
mus».

Ørefesten ble avsluttet med opp-
til flere nachspiel, som vi av hen-
syn til vår mor ikke kan referere.

Vi lurer sterkt på hvorfor Hilde
Bojer ikke ble tildelt Ore-ordenen,
men derimot henvist til Krone-
ordenen !

SP
Ekskursjonen til Christiania

Spigerverks fabrikker i Nydalen

ble en ubetinget suksess. Under
omvisningen på bedriftens område

-- ca. 350 mål - så vi hvordan

jernmalm, rustne komfyrer og

skipsplater på nesten no time ble

forvandlet til spader, hageriver,

Volvo-deler etc., etc., og selvsagt

spiker i alle tenkelige dimensjoner.

I fagterminologisk betydning lager

ikke Spigerverket spiker, men

trådstift! (Men det er spiker alt-
så!).

50 studenthaker datt ned på

brystet da stålbjelker dim. ca. 4-
01-0,1 m ble trukket ut til noen
hundre meter ståltråd i løpet av
2 minutter.

Dantes meget omtalte Inferno

bleknet i sammenlikning med stål-

verket, hvor råjern og skrapjern
smeltes ned og raffineres. Der var

det røyk og ild og svovel-lukt!

Endel av deltagerne ble mest

imponert av de smorbrødfat, med

variasjonsområde camenbert-ost- -

laks, som ble servert. Etter lun-

chen fikk vi en orientering om

Spigerverk-konsernet, som omfat-

ter fabrikker fra Finnmark til

Grimstad med omsetning 220 mill.

kr. ; dessuten en forståelig rede-

gjørelse for hvorfor stålmarkedet

for tiden er såpass svakt.

Lindbom var nesten rørt da han

takket for gjestfriheten.

Vi vil igjen fremheve ekskur-

sjo rienes betydning, som kanskje

ikke ligger i den direkte faglige

verdi, men i den interesse som blir

vall, for problemer utenfor vår

fagkrets i snevrere mening.

Ell

Ledige stillinger

i Finans- og tolldepartementet

I den nyopprettede Planleggingsavdelingen Finansdepartemen-
tet er det en del ledige stillinger. Avdelingen vil særlig ha til
oppgave A stå for utarbeidingen og gjennomføringen av langtids-
programmene samt foreta annen langsiktig økonomisk planleg-
ging. Alle stillingene som avdelingen rkal  ha og som ikke tidligere
el. besatt, kunngjøres nå ledige. Men det er forutsetningen at av-
delingen skal bygges opp gradvis, og det vil først etter utløpet
av søknadsfristen bli bestemt hvor mange av stillingene som vil
bli, besatt i denne omgang.

1 samsvar med ovenstående kunngjores med dette følgende stil-
linger ledige i Finansdepartementet:

2 planleggingskonsulenter

1 byråsjef

i konsulent I

2 førstesekretærer

2 sekretærer

Til stillingene kreves gode teoretiske kunnskaper og praksis som
gir godt kjennskap til norske økonomiske forhold. For planleg-
gingskonsulent- og byråsjefstillingene kreves særlig inngående
kunnskaper tilegnet gjennom praktisk arbeid eller teoretiske stu-
dier.

Lønnen for planleggingskonsulent er kr. 40 400 pr. år.

Begynnerlønnen for byråsjef er k/ . 33 900 pr. år stigende til
kr. 35 800 etter 2 år.

Begynnerlønn for konsulent I er lir. 30 300 pr. år stigende til
kr. 32 100 etter 2 år.

Begynnerlønn for førstesekretær er kr. 22 200 pr. år stigende
til kr. 27 000 etter 8 år.

Begynnerlønnen for sekretær med høyere utdannelse er kr. 19 250
pr, år stigende til kr. 21 200 etter 2 års tjeneste. Topplønn nås etter
6 år og utgjør kr. 23 250. For søkere uten høyere utdannelse er
begynnerlønnen kr. 16 550 pr. år.

Fra lønnen går vanlig innskott til Statens pensjonskasse.
For førstesekretærer og sekretærer gis særskilt godtgjørelse for

pålagt overtidsarbeid.

I søknaden må det opplyses om søkeren kan nytte begge mål-
føre. Tilfredsstillende helseattest fra lege vil kunne bli krevd av
dem som blir ansatt.

Søknad med rettkjente attestavskrifter kan sendes Finans- og
tolldepartementet, Administrasjonskontoret, Oslo Dep., innen 4
uker fra kunngjøringen i Norsk lysingsblad for 15. mars 1963.
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	 MIRHEIM ENS   

konjunktatriermometer

Investeringsettersporselen faller litt ay.

Tegn til bedring' pit arbeidsmarkedet.

1961/62 1962/63

Des. 	 Jan. 	 Febr. 	 Des. 	 Jan. 	 Febr.

Arbeidsmarkedet:

1. Arbeidsledighet 114 	 113 	 103 	 142 	 171 	 146

Produksjon:

1. Sesongkorrigert industri-

produksjon. . 	 123 	 121 	 116 	 124 	 123

2. Totalt areal under bygging 	 108 	 150 	 107 	 110 	 109

Konsumettersporsel:

1. Total detaljomsetning . . 	 168 	 101 	 99 	 181 	 109

2. Vinmonopolets omsetning . 	 200 	 99 	 96 	 206 	 104 	 104

Investeringsettersporsel:

1. Import av maskiner og

utstyr . 	 135 	 161 	 153 	 160 	 155

2. Ordretilgang innenlands for jern-
og metallvareindustrien ') . , 	 110 	 158 	 158 	 129 	 161

Utenrikshandel:

1. Vareimport 	125	 137 	 125 	 130 	 137 	 127

2. Vareeksport . 	 113 	 118 	 107 	 121 	 126 	 113

1 ) 	 3., 4. og 1. kvartal,

Alle indekser i denne oversikt har utgangspunktet 1959=100
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