Rune Skarstein:

Strukturforandringer i verdensøkonomien etter

1945

NORGE

I DEN KAPITALISTISKE VERDENSØKONOMIEN

De siste årene har regjeringen, Arbeidsgiverforeningen og LOledelsen ustanselig - men særlig foran og under lønnsoppgjørene
minnet oss om at den norske økonomien er en integrert del av
verdensøkonomien. Med god grunn framholder de at Norge med sin
særegne økonomiske struktur er avhengig av å holde et høyt ek
sportnivå. Både eksporten og importen utgjør jo vel 40% av
bruttonasjonalproduktet. Dette er på den ene siden et uttrykk
for at en rekke bedrifter og/eller bransjer ikke (under noen
omstendighet) kan finne avsetning for hele produksjonen sin på
det norske markedet, men er avhengige av å eksportere en be
tydelig del av sin totale produksjon. Jo større bedriftene er,
desto større er som regel denne avhengigheten. Dette har del
vis sammenheng med den norske økonomiens beskjedne størrelse.
For å oppnå vesentlige stordriftsfordeler er mange bedrifter
nødt til å ekspandere på verdensmarkedet.1
Den relativt høye importen og eksporten er på den andre siden
et uttrykk for at produksjonsapparatet i Norge er avhengig av
å importere en lang rekke innsats- og investeringsvarer som i
stor grad ikke produseres innenlands. Rundt 80% av importen
består av slike varer.2 Dette gjenspeiler den norske økono
miens særegne produksjonsstruktur og den tilsvarende spesiali
seringen på verdensmarkedet som har dannet seg over lang tid.
Den var opprinnelig dominert av produksjon av fisk og trelast
for eksport, deretter produksjon fra kraftkrevende industri,
blant annet aluminium, og senest produksjon av minaralolje og
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gass.
I 1978 utgjorde fisk og fiskevarer, papirmasse, papir
og papp, rå mineralolje, (Nordsjø-)gass, Kunstgjødsel og me
taller ca.52% av Norges samlede eksport.3 Norge er med andre
ord en typisk eksportør av råvarer og halvfabrikata, en "rå
vareprodusent” i verdensmålestokk. Produksjonen og eksporten
av avanserte investeringsvarer, særlig maskiner, står tilsvar
ende langt tilbake.
I 1978 utgjorde f.eks. maskiner (SITC 7174) bare 5,1% av Norges samlede eksport, mens de samme varene
utgjorde 17,5% av Vest-Tysklands eksport.4 Overvekten av halv
fabrikata og råvarer i eksporten har altså sitt speilbilde i
en overvekt av investeringsvarer og produksjonsinnsatsvarer i
importen.
Samtidig er importen av konsumgoder i stor grad be
stemt av at Norge ikke er selvforsynt med matvarer.
Her er det også verdt å merke seg at 62% av Norges samlede ek
sport i 1978 gikk til EF-landene, samtidig som 45% av den sam
lede importen kom fra disse landene. Legger vi til EFTA-lan
dene , blir den norske utenrikshandelens sterke orientering mot
Vest-Europa enda tydeligere: I 1978 gikk vel 76% av Norges sam
lede eksport til EF- og EFTA-landene, mens 71% av den samlede
importen kom fra disse områdene.5
Et annet tegn på den norske økonomiens innfletting i den kapi
talistiske verdensøkonomien er omfanget av utenlandsk aksjeeie.
I 1977 sto utenlandskeidde bedrifter (dvs. minst 50% av aksje
kapitalen utenlandsk) for 6,6% av sysselsettingen, 8% av be
arbeidingsverdien og 17,7% av samlet eksport i norsk industri
og bergverk.6 Mange av de utenlandskeidde bedriftene er ledd
i multinasjonale selskapers vertikalt integrerte produksjons
kjeder. Både bedriftenes råstofftilgang og "markedsføringen"
av produktene deres blir fullstendig ivaretatt og kontrollert
av det multinasjonale "moderselskapet".
Mange slike bedrifter
kan rett og slett ikke fungere annet enn som integrerte ledd i
multinasjonale selskapers vertikale produksjonskjeder. Deres
økonomiske "sunnhet" er derfor også i stor grad bestemt av hele
"moderselskapets" situasjon, særlig dets evne til å hevde seg
på verdensmarkedet.
Norges innfletting i den kapitalistiske verdensøkonomien er
ikke bare et uavvendelig resultat av anonyme økonomiske meka
nismer eller "markedskrefter". Både graden og typen av inn
fletting skyldes i stor utstrekning sosialdemokratiets økono
miske politikk etter krigen.
(Jfr. artikkelen av Lars Mjøset
i forrige nummer av Vardøger. ) De samme politikerne som er an
svarlige for den norske økonomiens sterke avhengighet av ver
densmarkedet, skyver nå ansvaret for de økonomiske problemene
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i Norge over på krisa i verdensøkonomien. Samtidig hevder de
at arbeiderklassen må stramme inn livreima for at den norske
økonomien skal kunne "forbedre sin konkurranseevne" og dermed
ekspandere ytterligere på det nå kriserammede verdensmarkedet.
Innstramningspolitikken er imidlertid ikke noe norsk påfunn.
Regjeringene i alle kapitalistiske industriland praktiserer nå
denne politikken med det uttalte siktemålet å "forbedre" de
nasjonale økonomienes "konkurranseevne på verdensmarkedet".
I
tillegg til den rent kapitalistiske konkurransen på verdens
markedet har det kommet en konkurranse i innstramningspolitikk.
De enkelte statene prøver å "overby" hverandre med innstramningstiltak for at deres respektive nasjonale kapitaler skal
beholde en størst mulig andel av verdensmarkedet. Men samti
dig er dette verdensmarkedet i ferd med å skrumpe inn.
Denne
kjensgjerningen nevner ikke politikerne når de forespeiler innstramningspolitikkens positive virkninger på sysselsetting og
økonomisk vekst. Her blir innstramningspolitikkens selvmotsi
gelse ppenbar: Den er et resultat av verdensmarkedets tendens
til sammentrekning, og samtidig vil den - i alle fall på kort
sikt - styrke denne tendensen og gjøre enda hardere innstramningstiltak "nødvendige".
Det er altså ikke bare enkelte lands konkurranseevne som er ute
av lage, men den kapitalistiske verdensøkonomien som helhet.
For å skissere bakgrunnen for denne tilstanden, skal vi i denne
artikkelen drøfte noen strukturforandringer i verdensøkonomien
etter 1945. Men først skal vi se litt på årsakene til den lang
varige kapitalistiske ekspansjonen'i etterkrigstiden.

NOEN ÅRSAKER TIL DEN LANGVARIGE EKSPANSJONSFASEN
ETTER 1945
I 1950 var kapitalens akkumulasjonsbetingelser i industrilan
dene gunstigere enn noen gang tidligere i dette århundret.
Fascismen og krigsøkonomien hadde medført en disiplinering
og fysisk og organisatorisk svekkelse av arbeiderklassen i
alle kapitalistiske land. Arbeiderbevegelsen var enten blitt
knust av fascismen, eller den hadde sluttet allianse med store
deler av borgerskapet i kampen mot fascismen, en allianse som
fortsatte som borgfredspolitikk under gjenreisningen etter
krigen. Dette, sammen med arbeiderklassens erfaringer med
stalinismen som "sosialistisk eksperiment", gjorde at arbei
derne særlig i Vest-Europa og Japan avfant seg med høy arbeids
intensitet og lave lønninger til langt ut i 60-årene.
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I samme retning virket eksistensen av en relativt stor reservearme i de første etterkrigsårene.
(I USA besto reservearmeen
for det meste av krigsveteraner.) For eksempel i Vest-Tyskland
var det over en million arbeidsløse fram til midten av 50-årene.
Dette var utvilsomt en viktig grunn til at reallønningene kunne
holdes nede.
Ifølge Kuczynski var nettoreallønningene i VestTyskland i 1950 bare 80% av nivået i 1938, som for øvrig var
et bunnivå. Først i 1956 nådde’de 1938-nivået.8
En viktig faktor i opprettholdelsen av den vest-tyske reserve
armeen i 1950-årene var flyktningestrømmen fra øst. Mellom
1945 og 1961 strømmet over 10 millioner flyktninger inn i For
bundsrepublikken. 9
Utover i 60-årene overtok fremmedarbeiderne
noe av flyktningenes rolle. Antallet fremmedarbeidere i VestTyskland økte fra 80 000 i 1955 til 1,81 millioner i 1970, og
kulminerte med 2,49 millioner i 1973. 10
I Frankrike ble reservearmeen opprettholdt både gjennom innstrømming av fremmedarbeidere - først og fremst fra Algerie og gjennom en rask avfolkning av jordbruket. Også i Italia ble
reservearmeen opprettholdt gjennom migrasjon fra jordbruksom
rådene (særlig i sør) til industribyene (i nord).
I Japan spilte arbeiderklassens svake organisering en helt av
gjørende rolle når det gjaldt å holde nede reallønningene o*g
sikre disiplin på arbeidsplassene gjennom hele etterkrigstiden.
Samtidig ble store menneskemasser presset ut av jordbruket og
over i industrisektoren. Mellom 1950 og 1965 forlot 7 milli
oner mennesker jordbruket, mens antallet lønnsarbeidere i in
dustrien ble fordoblet fra 4,5 til 9 mill. i samme tidsrommet. 11
Det er for øvrig et fellestrekk ved de kapitalistiske industrrlandene i 50- og ^0-årene at det fortsatt var rikelig tilgang
på arbeidskraft fra jordbrukssektoren til resten av økonomien.
(Jfr. tabell 1.)
Tabell b.

Sysselsatte i jordbruket som prosentandel av samlet
antall sysselsatte 12

Land
USA
Vest-Tyskland
Frankrike
Italia
Storbritannia
Japan

1950
13,5%
24,7
31,7
41,7
5,6
41,3

1960
8,3%
14,0
22,4
32,8
4,1
30,2

1970
4,4%
8,6

14,0
19,5

Reduksjon
1950-1970
9,1
16,1
17,7

2,8

22,2
2,8

17,4

23,9
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Storbritannia er det mest slående unntaket i tabell 1, men vi
ser at heller ikke i USA var det mye å ta av arbeidskraft fra
jordbrukssektoren.
Storbritannia danner for øvrig et viktig
unntak på flere måter. Der hadde ikke krigen fremmet noen for
nyelse av den allerede foreldete kapitalstrukturen, og i 1945
var hele produksjonsapparatet avlegs og nedslitt. Dessuten ble
Storbritannias økonomi svekket av landets store krigsgjeld 3,
av det endelige tapet av koloniområdene, og ved at pundet mis
tet sin rolle som internasjonalt betalingsmiddel og reservevaluta.
En annen betingelse for en høy profittrate i de første etter
krigsårene var ødeleggelsen og verdiforringelsen av veldige
kapitalmasser under depresjonen i 30-årene og under selve kri
gen.
I 1945 fremsto Vest-Europa og Japan i så måte nærmest som
en tabula rasa for kapitalakkumulasjonen.
Krigsherjingene medførte nærmest et totalt sammenbrudd i kapitalkretsløpet både i Vest-Europa og Japan. To viktige forut
setninger for at det kunne komme i gang igjen var "gull-dollarsystemet" (vedtatt i Bretton Woods i 1944) og den amerikanske
Marshall-"hjelpen". Gjennom "gull-dollar-systemet" ble dolla
ren instituert som internasjonalt betalingsmiddel, interven
sjons- og reservevaluta: Alle nasjonale valutaer i den kapi
talistiske verden kunne konverteres bare med dollar; og bare
dollaren kunne konverteres med gull.
Gjennom Marshall-nhjelpen” sluset USA ca. 13 milliarder dollar
inn i Vest-Europa mellom april 1948 og februar 1952. Marshall"hjelpen" bidro først og fremst til å gjenopprette både kapital
kretsløpet innad i Vest-Europa og den internasjonale kapitalis
tiske sirkulasjonen. Gjennom denne "hjelpen” kunne dessuten
den europeiske kapitalen starte på ny frisk ved å anskaffe mo
derne produksjonsutstyr fra USA.
Enda en viktig betingelse for den sterke ekspansjonen etter
krigen var de gunstige råvareprisene som over lang tid medførte
en relativt lav verdi på en viktig komponent av den konstante
kapitalen. For eksempel råvareprisene i USA målt med Labor
Department’s "spot market"-indeks, som dekker 22 forskjellige
råvarer, var faktisk lavere i 1970 enn i 1950.14 Også FN’s
indeks for eksportpriser på råvarer viser at råvareprisene var
omtrent uforandret mellom 1950 og 1970 (bare avbrutt av en kort
varig boom under Koreakrigen.15
En grunn til at råvarene kun
ne holde konstant pris over et så langt tidsrom, var at arbeids
produktiviteten økte raskere både i jordbruket og i resten av
den råvareproduserende sektoren enn i industrien. Paul Bairoch peker på at dette representerer "et fullstendig brudd på
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en hundreårig trend.(..)
Faktum er at produktiviteten (både
til arbeid og andre faktorer) økte mye raskere i industrien
enn i jordbruket i USA fram til 1940 og i Europa fram til 50årene. Men siden har det motsatte vært tilfelle.” Han legger
til at "det er mulig, til og med sannsynlig” at et lignende
trendskifte gjorde seg gjeldende for eksportavlinger fra ulandene.16 En tilsvarende rask økning av arbeidsproduktiviteten
som i jordbruket har det også vært i "den ekstraktive indust
rien", både i de industrialiserte landene og i u-landene.
Den "overproporsjonale" veksten i arbeidsproduktiviteten i
jordbruk og gruvedrift var et resultat av den "teknologiske
revolusjonen" i disse sektorene etter 1950. Utover i 50- og
60-årene ble jordbruket "traktorisert" og mekanisert til det
ytterste. Den ekstraktive sektoren gjennomgikk likedan en om
fattende "teknologisk revolusjon" i denne perioden, slik at
for eksempel kopper-gruvene i Chile og Zaire nå bruker det
samme utstyret som i Arizona i USA, og jernmalmgruvene i Bra
sil, India og Liberia har en like avansert teknologi som i
Kiruna. Mekaniseringen og automatiseringen både av jordbruket
og gruvesektoren hadde avgjørende fordeler for industrisektoren.
For det første innebar denne teknologiske revolusjonen en vold
som økning i etterspørselen etter investeringsvarer og andre
innsatsvarer produsert i industrisektoren. For det andre inne
bar den at både den sirkulerende komponenten i den konstante
kapitalen (råvarer) og en viktig komponent i arbeidskraftens
verdi (matvarer) sank i verdi i forhold til industrivarer. Den
"teknologiske revolusjonen" i råvaresektoren var således en
viktig årsak til den gjennomgående høye profittraten og den
tilsvarende høye kapitalakkumulasjonen etter krigen.
USA'S PR0DUKTIVITETSF0RSPRANG ETTER 1945
Selv om akkumulasjonsbetingelsene var allment gode etter krigen,
så var de slett ikke like i de forskjellige landene.
I USA
hadde kapitalakkumulasjonen tatt seg raskt opp igjen etter
krisa i 30-årene, kraftig stimulert av krigsaktivitetene. På
det europeiske kontinentet og i Japan hadde derimot krigen med
ført omfattende kapitalødeleggelser og fullstendig oppløsning
av kapitalkretsløpet, slik at akkumulasjonsprosessen stanset
helt i de første etterkrigsårene.
I USA var det tendenser til
"knapphet" på arbeidskraft allerede tidlig i 50-årene, mens det
i Vest-Europa og Japan var hærer av arbeidsløse, faglærte ar
beidere. Rett etter krigen fremsto USA som den økonomiske
og dermed politiske stormakten, med over halvparten av indust
riproduksjonen og tredjedelen av den samlede eksportverdien i
den kapitalistiske verden.
I 1950 var arbeidsproduktiviteten
i amerikansk industri ca. 170% høyere enn i den britiske, og
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vel 190% høyere enn i japansk industri.18 Siden det amerikanske
jordbruket hadde et enda større produktivitetsforsprang, blir
forskjellene tilsvarende større når en betrakter økonomiene
som helhet.
(Jfr. tabell 2).
Tabell 2.

Relative produktivitetsnivå i 1950 og 1977> uttrykt
i bruttonasjonalprodukt pr. arbeidstime\ USA^IOO19

Land
USA
Vest-Tyskland
Frankrike
Italia
Storbritannia
Japan
Sverige
Norge

1950

1977

100

100

35
41
31
55
14
57
49

84
79
68

61
52
79
86

Årsaken til USAfs betydelige produktivitetsforsprang i de før
ste etterkrigsårene kan sammenfattes i den høyere konsentra
sjonen og sentraliseringen av kapitalen (som på sin side delvis
var historisk forårsaket av mangelen på arbeidskraft i USA sær
lig i det 19. hundreåret), det relativt store innenlandsmar
kedet og omstruktureringen av den kapitalistiske produksjonen
som var blitt drevet fram av knappheten på arbeidskraft og de
statlige militæroppdragene til industrien under krigen.
Akkumulasjonsbetingelsene var altså svært ulike i USA og VestI USA var det allerede en svak ten
Europa rett etter krigen.
dens til overakkumulasjon av kapital, mangel på (faglært) ar
beidskraft og "metning” av markedene. I Vest-Europa var det
"kapitalmangel", rikelig tilgang på (faglært) arbeidskraft og
potensielt store "umettede" markeder. Disse forskjellene gir
en god del av forklaringen på det særegne mønsteret i kapital
akkumulasjonen i verdensmålestokk gjennom 50- og 60-årene.
AKKUMULASJON,

INTEGRASJON, UJEVN UTVIKLING

Det er et karakteristisk trekk ved de kapitalistiske økonomi
ene at i perioder med rask vekst, dvs. høy kapitalakkumulasjon,
har eksportvolumet (EXP) økt raskere enn bruttonasjonalproduk
tet (BNP). Ved rask vekst har det med andre ord vært en rela
tiv økning av handelssamkvemmet mellom de kapitalistiske lan
dene, slik at utenrikshandelens andel av BNP gjennomgående har
økt. Denne prosessen reflekterer en økt internasjonal arbeids
deling og spesialisering, og dermed en økt innfletting av hver
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enkelt nasjonal økonomi i verdensmarkedet.
I perioder med stagnasjon eller krise har derimot EXP stort
sett økt langsommere (evt. sunket mer) enn BNP, slik at utenrikshandelens andel av BNP har sunket. De kapitalistiske økonomiene har altså vist tendenser til økt "nasjonal sjølberging",
og avskjæring fra verdensmarkedet bare i perioder med stagna
sjon eller krise. Disse sammenhengene kommer til uttrykk i
tabell 3, der 1870-1913 og 1950-1970 er perioder med rask vekst,
og 1913-1950 er en periode med stagnasjon og krise.
Tabell 3*

Årlig vekstrater for bruttonasjonalprodukt (BNP) og
eksportvolumet (EXP) 20
1870- 1913

Land

USA
(Vest-)Tyskiand
Frankrike
Italia
Storbritannia
Japan

1913-■1950

BNP

EXP

BNP

4,3
2,9

4,9
4,1

1,6
2,2

2,8
2,2
2,8

-

8,5

1,4

1950--1970

EXP

BNP

2,9

2,2

1,2

"2,8

0,7
1,3
1,7
-

1,1
0,6
0,0
2,0

3,7
6,4
5,1
5,8
2,8
10,0

EXP
5,7
12,8

7,9
12,2

3,3
16,2

Av tabell 3 ser vi at for de fleste land har vekstratene både
for EXP og BNP nådd nye høyder i perioden mellom 1950 og 1970.
Dette tidsrommet representerer kanskje den mest ekspansive fase
i kapitalismens historie. Men tabellen viser også at mens Ja
pan og Vest-Tyskland har ekspandert raskt på verdensmarkedet,
har særlig Storbritannia og USA blitt hengende etter. Denne
ujevne utviklingen har resultert i en drastisk omfordeling av
verdenshandelen de*siste 30 årene, jfr. tabell 4.
Tabell 4,

Andeler av samlet eksport i den kapitalistiske .
verden3 %

USA
Storbritannia
Vest-Tyskland
Frankrike
Italia
Japan
OPEC-landene

1947

1953

1960

1972

1978

33,0%

21,3%
9,8

18,1%

13,1%
6,5
12,4
7,0
5,0
7,7
7,4

12,1%
6,1
12,2
6,6

10,0

-

6,0

5,2
2,1

-

8,8
10,1
6,1

3,2
3,6
. . —

4,8
8,4
12,5
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I 1947 var USA den overlegent største handelsmakten i den kapi
talistiske verden, med 33% av samlet eksport; i 1978 var Sam
bandsstatenes andel redusert til bare vel 12%. Fra 1953 til
1972 ble derimot Vest-Tysklands andel av samlet eksport i den
kapitalistiske verden fordoblet, og i 1978 hadde landet passert
USA og fremsto som verdens største handelsmakt. Også Japan har
ekspandert raskt på verdensmarkedet, og fordoblet sin andel av
verdenshandelen på bare 12 år, mellom 1960 og 1972. Ellers har
70-årene vært preget av at OPEC-landene har tatt en betydelig
andel av verdenseksporten, noe som hadde sin grunn i de store
prisstigningene på olje etter 1973. (Jfr. tabell 4.)
De kapitalistiske økonomienes ulike ekspansjon på verdensmar
kedet har først og fremst vært betinget av den ujevne utvik
lingen av produktivkreftene. Landene med den raskeste produktivkraftutviklingen, og dermed størst vekst i arbeidsprodukti
viteten, har også hatt de største eksportøkningene. Den ulike
utviklingen av produktivkreftene var på sin side et resultat av
de ulike akkumulasjonsbetingelsene. Mens USA allerede var pre
get av en relativ overakkumulasjon av kapital, var det rett og
slett et hav som skulle fylles i Vest-Europa og Japan. Derfor
var akkumulasjonen - uttrykt i veksten i bruttoinvesteringene betraktelig høyere i Vest-Europa og Japan enn i USA. Og siden
kapitalakkumulasjonen i Vest-Europa og Japan begynte så å si
fra grunnen igjen, ble industriene i disse landene utstyrt med
den mest høyproduktive teknologi, som i stor grad var innført
fra eller imitert etter USA. Mens den amerikanske kapitalen
dessuten ble hemmet av relativt høye reallønninger i hjemlandet,
kunne den europeiske og japanske industrikapitalen nyte lave
reallønninger og rikelig tilgang på (faglært) arbeidskraft i
nye industrier med et produktivitetsnivå temmelig nær det ame
rikanske. Utbyttingsraten (eller merverdiraten) var følgelig
høyere i Vest-Europa og Japan enn i USA. Ett tegn på dette er
at det gjennomsnittlige forholdet mellom bruttoprofitt og brut
to bearbeidingsverdi i industrien i perioden 1950-1960 var
40,1% i Vest-Tyskland, mot 23,5% i USA.22
En annen faktor som fremskyndet sterkt den vest-europeiske ka
pitalens innhenting av det amerikanske produktivitetsforspranget, var dannelsen av EF.
Selvsagt ga EF de amerikanske sel
skapene større alburom i Vest-Europa. Men det er langt vikti
gere at Fellesmarkedet sikret den europeiske storkapitalen et
stort og stabilt indre basismarked.
Dermed kunne stadig flere
europeiske konserner utnytte stordrifts fordeler og hevde seg
bedre i konkurransen på verdensmarkedet. Dessuten kunne sen
traliseringen og konsentrasjonen av kapitalen foregå fritt på
tvers av de nasjonalstatlige grensene. Å styrke den europe
iske kapitalens globale konkurranseposisjon ved å sikre den et
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større basismarked, var da også den egentlige hensikten med
dannelsen av EF. Eller som EF-arkitekten Walter Hallstein ut
trykte det:
"Fellesmarkedet tjener den europeiske industrien som basis
og eksersisplass for dens internasjonale konkurransekraft."23
USA's selwalgte rolle som "Den frie verdens politimann"24 resulterte i en ytterligere fordel for den vest-europeiske og
japanske kapitalen i forhold til den amerikanske. Mellom 1960
og 1970 utgjorde rustningsutgiftene bare ca 1% av bruttonasjo
nalproduktet i Japan, fra 2 til 5% i de vest-europeiske landene
og hele 9% i USA.25 Fra og med 1949 til og med 1967 var de
samlede rustningsutgiftene i USA på 873,8 milliarder dollar,
mot bare 86,7 milliarder i Storbritannia, 68,6 milliarder i
Frankrike og 48,4 milliarder dollar i Vest-Tyskland.26 Det har
vært vanlig å hevde at høye militærutgifter har en positiv ef
fekt på den økonomiske veksten ved at militærsektoren/militærindustrien produserer teknologiske nyvinninger som spres til
resten av økonomien. Men høye militærutgifter betyr også et
høyt uproduktivt konsum. Og under ellers like forhold inne
bærer et høyere uproduktivt konsum en tilsvarende reduksjon av
akkumulasjonsfondet og dermed en lavere akkumulasjonsrate.
(Denne siste effekten ser ut til å veie mye tyngre enn de på
ståtte teknologiske "spredningseffektene" fra militær produk
sjon). Dette forholdet kommer til uttrykk i en sterk negativ
korrelasjon (negativ samvariasjon) mellom militærutgiftene som
prosentandel av bruttonasjonalproduktet og bruttonasjonalproduktets vekstrate.
Særlig de faktorene vi nå har nevnt, forklarer den følgende
sammenhengen: relativt høy kapitalakkumulasjon (uttrykt i høy
vekst i investeringene), følgelig relativt rask produktivkraftutvikling (uttrykt i rask vekst i arbeidsproduktiviteten), føl
gelig relativt stor ekspansjon på verdensmarkedet (uttrykt i
høy eksportvekst). Denne sammenhengen er søkt fremstilt i ta
bell 5.
Den ujevne ekspansjonen på verdensmarkedet som vi nå har skis
sert, innebar at amerikansk industri stadig tapte markedsan
deler, mens særlig japansk og vest-tysk industri gjorde til
svarende store innhugg i verdensmarkedet. (Jfr. tabell 6),
Samtidig tapte amerikansk industri andeler til og med på sitt
hjemmemarked, Dens andel av hjemmemarkedet for forbrukerelektronikk sank for eksempel fra 94,4% i 1960 til 49,4% i 1979.
I samme tidsrommet sank dens andel av hjemmemarkedet for metallskjærende verktøymaskiner fra 96,7 til 73,6%, for metall-
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Tabell 5. A: Gjennomsnittlig årlig vekst i investeringene eks
klusive boligery 1950-70. B: Gjennomsnittlig årlig
vekst i arbeidsproduktiviteten i industrien3 1960-69.
C: Gjennomsnittlig årlig vekstrate for eksportvolumet3
1960-70. D: Koeffisient for korrelasjonen mellom B
og C 28
Land
USA
Vest-Tyskland
Frankrike
Italia
Storbritannia
Japan
Tabell 6.

A

B

c

3,8%

3,2%
4,9
5,6
5,7

6,6%

6,2

5,4
5,1
3,9
8,8

2,8

9,0

8,9
9,1
11,7
5,1
15,2

D
31

i!

0,97

„

USArs eksport som prosentabel av den samlede verdenseksporten av noen industrivarer29

Motorkjøretøyer
Fly
Telekommunikasj onsuts tyr
Plastmaterialer
Farmasøytiske produkter
Maskiner for metallbearbeiding
Landbruksmaskiner
Hånd- og maskinredskaper
Jernbanevogner
Husinventar

1962

1970

1979

22,6%

70,9
28,5
27,8
27,6
32,5
40,2
20,5
34,8

17,5%
66,5
15,2
17,3
17,5
16,8
29,6
19,1
18,4

22,8

12,0

13, 9%
58, 0
14, 5
13, 0
16, 9
21, 7
23, 2
14, 0
11, 6
8, 1

formende verktøymaskiner fra 96,8 til 75,4%^for tekstilmaskiner
fra 93,4 til 54,5%, for biler fra 95,9 til 79,0%,for fottøy fra
97,7 til 62,7%, og for elektriske komponenter fra 99,5 til
79,9%. Mange industribransjer har tapt hjemmemarkedsandeler
trass i at de er blitt bolstret opp med forskjellige former
for importrestriksjoner. Det gjelder særlig stålindustrien
som fikk redusert sin hjemmemarkedsandel fra 95,8% i 1960 til
86,0% i 1979. Denne industrien er i dag helt akterutseilt av
den japanske og vest-tyske.
I 1976 ble det produsert 460 tonn
stål pr. sysselsatt i den japanske stålindustrien mot 370 tonn
i Vest-Tyskland og bare 275 tonn i USA. Arbeidskostnadene pr.
tonn stål var 65 dollar lavere i Japan enn i USA.30
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Men det er ikke bare USA som bar tapt andeler av verdensmar
kedet til Japan og Vest-Europa.
Det har også vært en ujevn
utvikling ved at Japan har ekspandert langt raskere på ver
densmarkedet enn de vest-europeiske industrimaktene (jfr. ta
bell 3 og 4). Dette har for eksempel gitt seg utslag i at EFlandene har hatt permanente og økende underskudd i handelen
med Japan helt siden 1968, For. årene 1968-1979 var det akku
mulerte underskuddet på vel 30 milliarder dollar (2,57 milli
arder $ pr, år), og bare i 1980 regner EF-byråkratene med at
handelsunderskuddet med Japan blir på godt og vel 10 milliarder
dollar.31
Det er særlig biler, stål og forbrukerelektronikk
japanerne oversvømmer de vest-europeiske markedene med. Over
hele Vest-Europa er disse bransjene nå i en så prekær situasjon
at både EF-landene hver for seg og EF sentralt bruker stadig
kraftigere proteksjonistiske tiltak for å få redusert importen
fra Japan.
PRODUKTDIFFERENSIERING/ INTERNASJONAL SPESIALISERING
OG BRANSJEINTERN HANDEL
Veksten i verdenshandelen, de forskjellige landenes ulike eks
pansjon på verdensmarkedet og den økte internasjonale arbeids
delingen og spesialiseringen i etterkrigstiden kan ikke for
klares ut fra den gjengse borgerlige handelsteorien om "komparative kostnadsfordeler" grunnet i ulike "faktorpriser".
Arbeidsdelingen og spesialiseringen har slett ikke fulgt de
grove kategoriene "kapitalintensive 11 eller "arbeidsintensive"
produkter. Det har tvert imot foregått en annen type oppdeling
innen hver varekategori. Ekspansjonen av verdensmarkedet har
skjedd gjennom tiltakende differensiering av produksjonen og *
varetilbudet.
Innen nesten alle industribransjer har det f.eks.
vært en sterk tendens til å erstatte universalmaskiner med spesialmaskiner som sikrer høyere arbeidsproduktivitet og større
presisjon. Dermed har det skjedd en sterk differensiering og
spesialisering i produksjonen av investeringsvarer, dvs. mas
kiner og annet produksjonsutstyr. Vest-Tyskland er for eksempel
blitt en av verdens største produsenter av investeringsvarer,
som nå utgjør mer enn halvparten av landets samlede eksport.32
Likevel har investeringsvarenes andel av Vest-Tysklands sam
lede import vært raskt økende. Investorene har selv forklart
dette med at tilsvarende produkter ikke fremstilles innen
lands , 3 3
Det har med andre ord vært en tiltakende differensiering av
produksjonen og internasjonal arbeidsdeling grunnet i spesia
lisering innen selve investeringsvaresektoren (sektor I). For
eksempel de vesttyske foretakene innen denne sektoren har blant
annet spesialisert seg på spesialmaskiner for treforedlings-
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industrien, grafisk industri og verkstedindustrien. Men på
den andre siden er Vest-Tyskland blitt storimportør av andre
spesialmaskiner, av elektroniske regnemaskiner (innbefattet
maskiner for numerisk styring i industrien) og fly. Ved at
produktdifferensieringen er koblet til internasjonal spesiali
sering/arbeidsdeling, oppnår industriforetakene betydelige
stordriftsfordeler: Hvert foretak får hele verdensmarkedet
som avsetningsområde for sine spesialprodukter. Blant annet
på grunn av den sterke produktdifferensieringen og den inter
nasjonale spesialiseringen/arbeidsdelingen i investeringsvaresektoren, har varer fra denne sektoren tatt en økende andel av
verdenshandelen. I 1955 utgjorde for eksempel ikke-elektriske
og elektriske maskiner og transportmidler 38,4% av den samlede
verdenshandelen.
I 1970 hadde disse varekategorienes andel økt
til 48,2%, med størst økning for ikke-elektriske maskiner.34
Men produktdifferensiering og internasjonal spesialisering/ar
beidsdeling har også funnet sted i konsumvaresektoren (sektor
II). De kapitalistiske industrilandene utveksler biler, kjøle
skap, vaskemasiner, TV-apparater og annen forbrukerelektronikk,
sportsutstyr osv., i stadig større omfang, Den internasjonale
arbeidsdelingen/spesialiseringen er her som regel orientert
etter inntektsklasser. På de vest-europeiske markedene for
husholdningsmaskiner har for eksempel vest-tyske og svenske
fabrikanter spesialisert seg på produkter med kostbar utfor
ming og høy kvalitet/pris. Italienske foretak har derimot spe
sialisert seg på produkter med mindre luksuriøs design og la
vere pris, orientert mot konsumenter med lavere inntekter.
Den typen internasjonal handel jeg nå har beskrevet, har fått
betegnelsen bransjeinterm, handel i faglitteraturen. Det er
blitt beregnet at hele 80% av økningen i OECD-landenes handel
mellom 1959 og 1967 besto av slik bransjeintern handel.3o Og
den bransjeinterne handelen mellom EF-landene økte fra 54,4%
av deres totale samhandel i 1959 til 66,7% i 1967.36 Særlig
på grunn av investeringsvaresektorens viktige rolle i denne
prosessen, er de enkelte nasjonale kapitalene - og deres reproduksjonsprosess - blitt vevd sammen som erteris. Derfor har
økningen i verdenshandelen mellom 1950 og 1970 medført en til
takende synkronisering av akkumulasjonsprosessen i de kapita
listiske industrilandene: Økonomiske oppsving eller tilbakeslag
kan ikke lenger lokaliseres innen enkeltstående land. Sammen
flettingen av de kapitalistiske økonomiene som sikret en ene
stående vekst i 50- og 60-årene, fungerer nå som en effektiv
overføringsmekanisme av stagnasjons- og krisetendensene som
ikke noe kapitalistisk land kan isolere seg fra.
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MULTINASJONALE SELSKAPER OG "INTERNASJONAL PRODUKSJON"
Sammenflettingen av de kapitalistiske økonomiene ble ytterli
gere forsterket av de multinasjonale selskapenes raske vekst
etter 1950.37 På dette feltet var det den amerikanske kapi
talen som førte an. Dens lederrolle i "internasjonaliseringen"
av den kapitalistiske produksjonen var blant annet betinget av
USA’s betraktelige produktivitetsforsprang de første årene
etter krigen, jfr. tabell 4, s. 93. Trass i sitt teknologiske
forsprang fikk ikke den amerikanske kapitalen noe overtak på
eksportmarkedene. Grunnen til dette var først og fremst at
lønnskostnadene var langt høyere i USA enn i Vest-Tyskland og
andre kapitalistiske industriland. Rentabiliteten på ameri
kanske investeringer, med amerikansk teknologi, i Vest-Europa
ble dermed mye større enn i hjemlandet, Det kombinerte tek
nologi- og lønnsgapet mellom USA og Vest-Europa var derfor en
viktig grunn til den raskt økende amerikanske kapitaleksporten
og den tilsvarende raske veksten av amerikanske multinasjonale
selskaper etter 1945. En annen grunn lå i det internasjonale
pengesystemet som ble vedtatt i Bretton Woods i 1944, ofte kalt
"gull-dollar-systemet". Fordi arbeidsproduktiviteten i USA
økte langsommere enn i Vest-Europa samtidig som de vest-europeiske valutaenes dollarkurs forble uforandret over lange tids
rom, ble dollaren mer og mer "overvurdert". Dermed ble det
stadig billigere for den amerikanske kapitalen å etablere seg
i Vest-Europa og kjøpe opp vest-europeiske industrier. En
tredje grunn var forskjellige slags handelsrestriksjoner og
dannelsen av handelsblokker eller frihandelssoner, som EF og
EFTA. For å unngå tollmurer og andre typer handelshindringer,
I
etablerte amerikanske konsern filialer innen disse sonene.
1971 var de amerikanske multinasjonale selskapenes "internasjo
nale produksjon", dvs. produksjon utenfor USA, 3,6 ganger større
enn USA’s totale eksport. Jfr. tabell 7.
Tabell 7.

A: Estimert "internasjonal produksjon" > mill. dollar.
B: Eksportmill, dollars C: A som %-andel av B.
Tallene er for 197138

ABC
Hele den kapitalistiske verden
Derav:
USA
Storbritannia
Frankrike
Vest-Tyskland
Sveits
Japan

330
172
48
19
14
13
9

000
000
000
100

600
500
000

311 900
43 492
22 367
20 420
39 040
5 728
24 019

105,8%
359,5%
214,6%
93,5%
37,4%
235,7%
37,5%
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INTERNASJONALE UNDERLEVERANSER OG FIRMA-INTERN
HANDEL
På grunn av sin størrelse og kapitalstyrke har multinasjonale
selskaper i stor grad vært i stand til å foreta en vertikal
integrering av produksjonen, slik at de har hånd om alle ledd
i produksjonskjeden fra råvareutvinningen til markedsføringen
av det ferdige produktet, Samtidig har internasjonaliseringen
av produksjonen resultert i en rask vekst av vertikal inter
nasjonal arbeidsdeling: De forskjellige leddene i foretakenes
vertikale produksjonskjeder legges til forskjellige land eller
verdensdeler ut fra profitabilitetsvurderinger med hensyn på
råvaretilgang, råvarekostnader, transportkostnader, energikost
nader, arbeidskraftens kvalifikasjoner, lønnsnivå, arbeidslovgivning, valutalovgivning, markedsnærhet osv. En forutsetning
for den raske veksten av denne typen internasjonal arbeidsdel
ing er den tiltakende fragmenteringen av de kapitalistiske ar
beidsprosessene i stadig mer spesialiserte og isolerte delpro
sesser. En annen forutsetning er utviklingen av avanserte logistiske systemer som setter storforetakene i stand til å kon
trollere og koordinere virksomhetene til produksjonsanlegg
spredt rundt om i forskjellige land. En tredje forutsetning
er utviklingen av nye transportteknologier, der økt tilbud av
billige og effektive luftfraktinnretninger og den tiltakende
bruken av containere er blant de viktigste fornyelsene.
Den firma-interne vertikale internasjonale arbeidsdelingen har
fått mange nye navn: "internasjonale underleveranser" ("inter
national subcontracting"), "verdensomspennende ressursutnytt
else" ("worldwide sourcing"), "produksjons-deling" ("production
sharing") osv. Det er likevel ikke selve fenomenet som er nytt
men dets omfang.39 For eksempel eksporten av industrivarer fra
amerikanske multinasjonale foretak til deres majoritets-eidde
(dvs. mer enn 50% av aksjekapitalen) utenlandske filialer ut
gjorde i 1970 ca 35% av disse foretakenes samlede eksport og
24% av USAfs totale eksport av industrivarer. Samme året var
hele 66% av amerikanske foretaks majoritets-eidde utenlandsfilialers industrivareeksport firmaintern.40 Den firma-interne
handelen mellom amerikanske foretak og deres majoritets-eidde
utenlandsfilialer økte fra 25% av USAfs samlede import i 1970
til 32% i 1975.41
UNCTAD har nylig beregnet at ca. 30% av den samlede verdenshan
delen er firma-intern handel mellom multinasjonale selskaper
og/eller deres majoritets-eidde filialer.,42 Disse tallene ty
der på at den vertikale internasjonale arbeidsdelingen innen
rammen av multinasjonale foretak har nådd et betydelig omfang.
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"dollar-krisene"
I et verdenshandelssystem med fleksible valutakurser (f.eks.
det gamle "gullstandard-systemet"), ville ekstraprofittene til
nasjonale kapitaler med overgjennomsnittlig produktivkraftutvikling stadig bli "eliminert" gjennom en justering av valuta
kursene. Men dette var ikke tilfelle under "gull-dollar-systemet" etter 1945 (vedtatt i Bretton Woods i 1944). Dette sys
temet var opprinnelig basert på at hvert enkelt lands valuta
hadde en fast kurs i forhold til dollaren som igjen hadde en
fast kurs i forhold til gull ("gullpris"). Videre kunne hvert
lands valuta konverteres bare med dollar, mens bare dollaren
var innløselig i gull.
Den relativt langsomme veksten i arbeidsproduktiviteten i USA
kombinert med de faste dollarkursene til andre lands valutaer
medførte en stadig svekkelse av den amerikanske økonomiens
eksportevne. Etter 1963 sank overskuddet på handelsbalansen
fra år til år. (Jfr. tabell 8).
Tabell

År

USA's handelsbalanse for en del år. Milliarder
dollar. + betyr overskudd; - betyr underskudd.
(Både import og eksport er regnet f.o.b.)
1966

1968

1969

1970

1971

+ 7,08

+3,87

+0,84

+ 1,29

+2,71

-2,01

1972

,

00
co

1964

so

Balanse

8.

USA’s utenriksbalanse ble ytterligere belastet av andre tran
saksjoner med utlandet. Den viktigste posten i disse transak
sjonene var militærutgiftene. Fra 1949 til 1967 var det akku-*
mulerte overskuddet på USA’s handelsbalanse 71,4 milliarder
dollar. For det samme tidsrommet utgjorde de samlede militær
utgiftene i utlandet 51,2 milliarder dollar, eller 71,7% av
det akkumulerte overskuddet på handelsbalansen.45 Disse store
uttellingene sammen med den amerikanske regjeringens halvmili
tære og sivile støtte til forskjellige - ofte falleferdige regimer i den kapitalistiske verden, resulterte i underskudd
på den amerikanske betalingsbalansen i nesten alle år etter
1945. Fra og med 1958 til og med 1967 var det akkumulerte
underskuddet på 20,5 milliarder dollar, eller gjennomsnittlig
litt over 2 milliarder dollar pr. år.
At et land kunne holde
det gående med slike underskudd gjennom så lang tid, er - som
Milton Gilbert påpeker - "enestående i pengehistorien". Han
har utvilsomt rett i at en viktig grunn til dette var dollarens
reservestyrke i 1950 som også var et "enestående tilfelle i
pengehistorien".
Underskuddet på den amerikanske betalings
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balansen fortsatte imidlertid bare å vokse også lenge etter at
USA’s nettoreserver av gull og fremmed valuta forlengst var ut
tømt. Derfor må det finnes langt viktigere grunner enn den
Gilbert anfører, noe vi skal komme tilbake til nedenfor. Men
la oss først se litt på den amerikanske kapitaleksportens virk
ning på betalingsbalansen. Det som er viktig å merke seg her,
er at hvilke grunner det enn fantes for den økende amerikanske
kapitaleksporten, så utgjorde den ikke noen belastning på be
talingsbalansen. Kapitaleksporten ble tvert imot mer enn oppveidd av innstrømningen av profitter, aksjeutbytte osv. Fra
1949 til 1967 var således den samlede private kapitaleksporr
ten fra USA på 42,4 milliarder dollar, mens samlede hjemførte
inntekter på investeringer i utlandet i samme periode utgjorde
55,4 milliarder dollar.48 Det er ingen tvil om at først, og
fremst Latin-Amerika og andre land i den kapitalistiske peri
ferien var en lukrativ kilde for tilbakeføring av profitter.49
Men som vi alt har sett, kunne ikke overskuddene på handels
balansen og tilbakeførte profitter forhindre vedvarende under
skudd på den amerikanske betalingsbalansen etter krigen. Denne
situasjonen prøvde regjeringen å møte med forskjellige lover og
andre tiltak, som det ble stadig flere av utover i 60-årene. I
februar 1961 ble for eksempel verdien av varer som amerikanske
turister kunne bringe med seg tollfritt fra utlandet, redusert
fra 500 til 100 dollar pr. turist. Våren 1962 vedtok kongres
sen den såkalte "Trade Expansion Act of 1962". I februar 1965
ble vareverdien som amerikanske turister kunne ta med tollfritt
fra utlandet, redusert fra 100 til 50 dollar. Den 1. januar
1968 presenterte president Johnson et "program" med sikte på å
bremse den amerikanske turismen til Europa, skjære ned regjer
ingens utgifter i utlandet og stimulere eksport fra USA. Trass
i Kennedy-runde og GATT-avtaler økte faktisk "antalet industriella importvaror (til USA R.S.) som underkastats kvantitativa
restriktioner, inklusive ’frivilliga inskrånkninger’ av utlåndska leverantorer, ...
från 7 till 67" i tidsrommet 1962-1971.5
Men heller ikke disse tiltakene kunne forhindre en stadig for
verring av den amerikanske betalingsbalansen, som ikke minst
var forårsaket av synkende overskudd på handelsbalansen, (Jfr.
tabell 8).
Så tidlig som i oktober 1960 kunngjorde regjeringen i Washing
ton at potensielle fordringer på amerikansk gull fra dollarbesittere i utlandet, overskred gullbeholdningen i Fort Knox.
Denne meldingen medførte en bølge av spekulative oppkjøp på
gullmarkedet i London, i forventning om en økning av (dollar-)
"prisen" på gull.
Dessuten begynte sentralbankene i VestEuropa og Japan å veksle inn en stadig større andel av sine
dollar-reserver mot gull fra Fort Knox, Dette resulterte i en
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rask drenering av USATs "valuta"-reserver, som med nødvendig
het først og fremst måtte bestå av gull hvis "gull-dollarsystemet" skulle fungere. 52 (Jfr. tabell 9 og 10). Disse
gulloppkjøpene fra sentralbankenes side var selvsagt først og
fremst et uttrykk for voksende mistillit til dollarens innløselighet i gull*
Tabell 9.

Fordelingen av gull holdt av sentralbankene (basert
på 42922 dollar pr. unse gull). Milliarder dol
lar 5 3

Land
USA
Vest-Tyskland
Frankrike
Italia
Storbritannia
Sveits
.Japan
Tabell 10.

31.12 .1952

Dato
31.12.1972

28,0 mi a $

11,7 mi a $

0,2

0,7
0,4
2,2

1,7
-

5,0
4,3
3,5
0,9
3,5
0,8

Differanse
1952-1972
-16,3 mia $
+ 4,8
+ 3,6
+ 3,1
- 1,3
+ 1,8
-

Samlede valut are server^ inkludert gull til offi
sielle priser ved utgangen av året. Milliarder
dollar

Land
USA
Vest-Tyskland
Frankrike
Storbritannia
Japan

1950

1960

1965

1972

30,84
0,27
0,79
3,30
-

19,36
7,03
2,27
3,72
1,95

15,45
7,43
6,34
3,00
2,15

13,15
23,79
10,02

5,65
18,37

Så lenge det var betydelige overskudd på den amerikanske han
delsbalansen^ ble likevel dollaren betraktet som i alle fall
nesten "like god som gull". Disse overskuddene ble oppfattet
som et uttrykk for den amerikanske økonomiens produksjonskraft
og konkurransestyrke, og som en forsikring om at en nedskriv
ning av dollaren/økning av "gullprisen" ikke var nær forestå
ende. Men etter midten av 60-årene begynte som sagt handelsoverskuddene å synke drastisk. I 1968 var overskuddet på bare
840 millioner dollar, det laveste siden den store depresjonen
i 30-årene.
(Jfr. tabell 8.) Dessuten ble "gull-dollar-systemet" stadig mer truet av den ujevne utviklingen innen indust
rilandene for øvrig. Veksten i arbeidsproduktiviteten i in-
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dustrien og økningen i industriproduksjonen i Storbritannia lå
langt under gjennomsnittet i de kapitalistiske industrilandene
både i 50- og 60-årene. Dette resulterte i stadig større under
skudd på den britiske handelsbalansen.
I november 1967 var
situasjonen blitt så prekær at regjeringen måtte devaluere pun
det med vel 14% i forhold til dollaren.
Som en følge av den franske økonomiens problemer etter general
streiken i 1968, ble dessuten den franske franc nedskrevet med
12,5% i forhold til dollaren i august 1969. Bare vel en måned
senere skrev den vest-tyske regjeringen opp marken med 9,3% i
forhold til dollaren, for å dempe de veldige spekulative opp
kjøpene av vest-tyske mark, dvs. "flukten fra dollar til mark".
Men pågangen av uønskede dollar til de vest-europeiske sentral
bankene, særlig den vest-tyske, sveitsiske og franske bare økte.
I mai 1967 gikk fire vest-europeiske stater, ledet av VestTyskland, til det skritt å skrive opp valutaene sine i forhold
til dollaren. Den vest-tyske marken ble dessuten tillatt å
flyte innen grenser som ikke ble gjort offentlig kjent. Disse
hendelsene viser at ngull-dollar-systernet" som forutsatte faste
valutakurser^ faktisk hadde brutt sammen lenge før den alvor
ligste "dollarkrisa" og Nixons "Nye økonomiske politikk" i
august 1971.
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I 1971 ble imidlertid "gull-dollar-systernet" begravd for alltid.
For første gang siden 1893 ble det underskudd på den amerikanske
handelsbalansen.. (Jfr. tabell 8;)* Denne utgangen var lett å
se allerede tidlig på året. Trass i at den vest-tyske mark var
blitt tillatt å flyte, fortsatte flukten fra dollaren, over i
vest-tyske mark, franske franc, sveitserfrane og delvis japanske
yen. Den 4. august annonserte den franske sentralbanken tiltak
for å stoppe spekulasjonsflommen av dollar til Frankrike. Denne
kunngjøringen utløste panikksalg av dollar i Zurich, Frankfurt
og London. Sentralbankene i Sveits, Vest-Tyskland og Stor
britannia ble oversvømmet av dollar som de krevde å få (delvis)
innvekslet i gull eller fremmed valuta hos sentralbanken i
Washington. USATs valutareserver sank til under 13 milliarder
dollar, det laveste nivået siden 1938. Midt i august hadde
USA's gullreserver skrumpet inn til mindre enn en tredjedel av
landets gull-konvertible forpliktelser overfor utenlandske
sentralbanker, og mindre enn en femtedel av samlet kortsiktig
gjeld overfor utlandet.55
Flukten fra dollaren ble stadig mer
hektisk. Hele det internasjonale pengesystemet truet med å
bryte sammen; og valutabørsene i Vest-Europa måtte stenge.
Den 15. august 1971 kunngjorde Nixon sin "Nye økonomiske Poli
tikk", Det ble formelt bekreftet at dollaren ikke lenger var
innløselig i gull. Dollaren ble devaluert. Regjeringen i
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Washington innførte lønnsstopp for å bedre den amerikanske
kapitalens konkurranseposisjon. Det ble lagt en ekstraavgift
på import til USA, osv. Den 25. august åpnet valutabørsene i
Vest-Europa igjen, med et eneste sammensurium av faste og fly
tende valutakurser. I mars 1973 ble så industrilandene enige
om et "generelt system" av flytende valutakurser, og det ble
bekreftet at dollaren ikke ville bli innløselig i gull igjen
(det såkalte "Smithsonian Agreement").
Ved første øyekast kan dollarkrisene og andre valutakriser i
etterkrigstiden virke som kaotiske tilfeldigheter eller rene
"pengefenomener". Men ved nærmere granskning viser det seg at
de var et nødvendig og systematisk uttrykk for den ujevne ut
viklingen av produktivkreftene og akkumulasjonsbetingelsene
innen metropolene.
Denne ujevne utviklingen var en utligningsprosess som medførte at dollaren stadig ble "overvurdert", noe
som resulterte i mer og mer hyppige "dollarkriser". Selve
"gull-dollar-systemet" var uforenlig med denne prosessen. Der
for var det den ujevne utviklingen og den samtidige synkroniseringen av akkumulasjonsprosessen innen metropolene som resul
terte i "gull-dollar-systemets" endelige sammenbrudd i 1971.
EUROMARKEDET
Nå kan en spørre hvor dollarmengdene som forårsaket de eruptive
"dollarkrisene", egentlig kom fra. Opprinnelig skrev de segselvsagt fra underskuddene på den amerikanske betalingsbalansen
Når det oppsto forventning om nedskrivning av dollaren og/eller
økning av "gullprisen", prøvde noen sentralbanker å veksle en
del av sine dollarreserver mot annen fremmed valuta56 eller
gull i den amerikanske sentralbanken for å unngå kurstap. Det
vesentlige trekket ved dollarkrisene var imidlertid pågangen
av dollar til sentralbankene i Vest-Europa. Disse dollarmeng
dene. stammet først og fremst fra det såkalte Eurodollarmarkedety senere oftest kalt Euromarkedet (eller Eurovalutamarkedet). Dette er et marked for bankinnskudd i (alle) andre
valutaer enn den nasjonale valuta i landet der banken(e) ope
rerer.
Allerede tidlig i 60-årene begynte amerikanske selskaper i
Europa og delvis vest-europeiske multinasjonale selskaper å
plassere dollar-inntektene sine på dollarkontoer i vest-euro
peiske banker. Tendensen til slike dollar-plasseringer ble
forsterket i 1965 da den amerikanske regjeringen innførte kredittrestriksjoner for selskaper som opererte utenlands. Hen
sikten med disse restriksjonene var å redusere underskuddene
på den amerikanske betalingsbalansen. Men de virket snarere
motsatt: Både dollarplasseringene i vest-europeiske banker og
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amerikanske selskapers dollarlån i disse bankene økte kraftig.
,fEuro-dollar-markedet er således ikke noe annet enn en inter
nasjonal avlegger av det amerikanske kapitalmarkedet. Denne
avleggeren fulgte etter de amerikanske investeringene - først
og fremst til Vest-Europa - og den blir brukt til å finansiere
disse investeringene".5
Uten dannelsen av Euromarkedet ville
ikke dollarmengdene som havnet utenlands gjennom underskuddene
på USAfs betalingsbalanse, blitt "absorbert" i utlandet. De
vest-europeiske sentralbankene ville ikke hatt bruk for disse
veldige dollarmengdene som reservevaluta. Ved å framskynde
veksten av Euromarkedet, har derfor USATs kredittrestriksjoner
på amerikanske selskaper i utlandet faktisk muliggjort et raskt
økende underskudd på den amerikanske betalingsbalansen. For
øvrig er selvsagt Euromarkedet, som Elmar Altvater uttrykker
det, "et felles barn av underskuddet på den amerikanske betal
ingsbalansen og overskuddene på betalingsbalansene til vest
europeiske land".
Da Euromarkedet ble dannet i begynnelsen av 60-årene, utgjorde
I desember 1978 hadde
dollaren mer enn 90% av dette markedet.
denne andelen sunket til under 70%. Den nest største valutaen
i Euromarkedet var da vest-tyske mark som utgjorde ca 18%.
Resten besto av britiske pund, franske franc, sveitserfrane og
forskjellige andre valutaer, blant annet fra OPEC-land.60
Til
og med banker i land med den strengeste kredittkontroll - deri
blant Norge - har nå etablert seg med datterselskaper på Euro
markedet, særlig konsentrert om London, Luxembourg, Brussel og
New York.6 1
Euromarkedet er et nødvendig motstykke til internasjonaliser
ingen av den produktive kapitalen i form av multinasjonale sel
skaper: nemlig internasjonaliseringen av kredittvesenet. Eller
som Business Week uttrykker det: "Fra sin beskjedne begynnelse
i London har det nye finanssystemet spredt seg over hele ver
den. Det opererer nå i slike sentra som New York, Bahrain,
Hong Kong, Singapore, Nassau og Panama. (...) og de 450 største
amerikanske, europeiske og japanske multinasjonale selskapene den vestlige kapitalismens byggeblokker - er nå fullstendig av
hengige av dette nye private banksystemet for å kunne utføre
sine globale operasjoner".62
Den avgjørende fordelen med Euro
markedet er selvsagt at bankene fungerer hinsides enhver form
for statlig regulering eller kontroll uten reservekrav, plas
seringsplikt osv. Dessuten er markedets størrelse ikke bare
en avgjort fordel, men en nødvendighet for de multinasjonale
selskapene. Dette er noe som Business Week later til å sette
pris på: "Det fins ingen sentralbank i Euromarkedene; og
finansinstitusjoner som kan være stramt regulert i hjemlandet,
har ingen myndighet å stå til ansvar for når de drar utenlands.
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(...) Eksistensen av en uregulert oppsamling ("pool") av låne
kapital som i størrelse kan måle seg med den totale bankkre
ditten i USA, er for mange en elegant ting å skue på".63
Bankene som opererer på Euromarkedet, har i stor grad spesiali
sert seg på såkalt roll-over-kreditt3
dvs. langsiktige utlån
med variabel rente finansiert gjennom kortsiktige innskudd.
De langsiktige utlånene må dermed stadig refinansieres gjennom
nye kortsiktige innskudd. For å finansiere et "endelig" lang
siktig utlån (f.eks. til et multinasjonalt selskap eller en
regjering), må dessuten en bank i Euromarkedet som regel ta
kortsiktige lån fra andre banker i Euromarkedet.
Størstedelen
av lånetransaksjonene i Euromarkedet består derfor av en lang
kjede av transaksjoner mellom bankene innenfor dette markedet.
Denne finanspraksisen gjør Euromarkedet temmelig ustabilt. Ved
at en langsiktig "ytre" låntaker blir insolvent, eller ved
heftige spekulasjonsbølger, kan det oppstå kjedereaksjoner som
fører til at hele markedet bryter sammen. Blant annet av denne
grunn er en pengeteoretiker som Robert Triffin tydelig betenkt
over "tingen" som Business Week synes er "elegant å skue på".64
Tabell 11.

Antatt volum av ,reurovalutan og samlede offisielle
valutare server, innbefattet gull3 i den kapitalis
tiske verden. Milliarder dollar
1970

1972

1974

1975

1976

1977

1978

"Eurovaluta"

75

130

220

250

310

380

510

Valutareserver

92

159

216

236

256

310

328

Spekulantene som det har vært så mye snakk om under "dollarkrisene", er først og fremst de (stort sett amerikanske) multi
nasjonale selskapene. Etter 1974 har de fått følge av en
del OPEC-land som har plassert sine dollar-inntekter i vest
europeiske banker. Hver gang en valuta har kommet i fare for
å måtte oppskrives eller dollaren sto i fare for å bli nedskrevet, har eurodollar-innehaverne skiftet innskuddene sine
fra dollar-konti til konti i andre lands valutaer, først og
fremst vest-tyske mark, sveitsiske og franske franc, britiske
pund og japanske yen.
I dag er Euromarkedet betydelig større
enn den kapitalistiske verdens samlede offisielle valutareserver (Jfr. tabell 11). Dermed sier det seg selv at de vest
europeiske sentralbankene har lite å stille opp mot slike spe
kulas jonsbølger.
Økningen i underskuddene på USA’s betalingsbalanse har betinget
både veksten i den kapitalistiske verdens valutareserver og
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oppblåsingen av "eurodollar"-volumet.
I 60-årene økte valutareservene i den kapitalistiske verden ganske jevnt med gjennom
snittlig 0,6 milliarder dollar pr. år. 7 Men fra 1970 til 1978
var den gjennomsnittlige årlige økningen på nesten 30 milliar-t
der dollar pr. år, eller nesten 50 ganger større enn i 60årene. En tilsvarende tendens har gjort seg gjeldende med
"eurovaluta"-volumet. Det ble mer enn fordoblet fra ca.220
milliarder dollar i 1974 til ca.510 milliarder i 1978.
(Jfr.
tabell 11).
I den internasjonale business-pressa hevdes det
nå stadig oftere at Euromarkedet er "overlikvid". Et uttrykk
for dette er at den private sektoren - med Euromarkedet som
viktigste komponent - suger opp en raskt synkende andel av de
amerikanske betalingsbalanseunderskuddene: "Mens 44% av disse
dollar-forpliktelsene ble absorbert av det private markedet i
1976, ble bare 16% absorbert av dette markedet i 1977, og bare
3% i første kvartal av 1978."68 Resten av dollarmengdene fra
underskuddene på USA’s betalingsbalanse måtte kjøpes av sen
tralbankene i den kapitalistiske verden. Størstedelen ble
kjøpt opp av Storbritannia, Vest-Tyskland, Sveits og Japan,
men "med voksende uro og protest", som Robert Triffin uttrykker
det. 9
Dollarflommen til vest-europeiske sentralbanker i 1978 resul
terte i den foreløpig siste store spekulasjonsbølgen ("bort
fra dollaren") høsten samme året. Dollarkursen rutsjet nedover
(bunnivå: 1,7285 DM pr. $ den 30.10.78), og de amerikanske
valutareservene skrumpet inn enda en gang, For å unngå en ny
kaotisk situasjon, måtte den amerikanske regjeringen gripe til
en rekke tiltak, blant annet opplåning for 30 milliarder dollar
i utenlandsk valuta for "støtteoppkjøp" av dollar, og økt salg
åv gull fra Fort Knox for å bremse "flukten fra dollar til
gull".
(Med den nye maksimale salgshastigheten ville gullbe
holdningen i Fort Knox vare bare i 15 år!)
Med dannelsen og veksten av Euromarkedet er kredittvesenet i
den kapitalistiske verden langt på vei blitt internasjonali
sert - eller rettere sagt: ovemasjonalisert.
En betydelig
andel av det samlede kredittvolumet er nå løsrevet fra enhver
statlig kontroll. Det internasjonaliserte bankvesenet utstyrt
med "en teknologi som ikke bare har løpt fra nasjonens evne til
å hanskes med den, men også regjeringenes evne til å oppfatte
at et nytt banksystem er skapt ..., kan sende milliarder av
euro-dollar, euro-mark og andre "statsløse" valutaer rundt ver
den med rasende fart 24 timer i døgnet". 70
Den nasjonale
kredittkontrollen blir dermed stadig mer en fiksjon. Det fin
nes ikke lenger nasjonale kreditt sykluser, men en eneste inter
nasjonal syklus som er knyttet til akkumulasjonsprosessen i åen
kapitalistiske verdensøkonomien som helhet.
Framveksten av
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Euromarkedet representerer dermed et viktig element i synkroniseringen av akkumulasjonsprosessen i metropolene*
FORANDRINGER
ETTER 1970

i

mønsteret

av

utenlandsinvesteringer

I det foregående så vi at USA’s rolle som netto kapital ekspor
tør i 50- og 60-årene var betinget av de ulike akkumulasjonsbetingelsene innen metropolene* På grunn av USA’s teknolo
giske forsprang og de lavere reallønningene i Vest-Europa høs
tet den amerikanske kapitalen ekstraprofitter på direkte investeringer i utlandet* Denne prosessen pågikk helt til slut
ten av 60-årene* Men siden den gang er forskjellene i lønns
nivå og arbeidsproduktivitet mellom de store kapitalistiske
industrilandene blitt sterkt redusert, ja delvis helt utlignet.
At det generelle produktivitetsnivået fortsatt er høyere i USA
enn i Vest-Europa og Japan (jfr. tabell 2, s.92), skyldes først
og fremst den mye større arbeidsproduktiviteten i amerikansk
jordbruk.
De gjentatte nedskrivningene av dollaren har dess
uten medført at den ikke lenger er "overvurdert" i forhold til
andre valutaer. Disse utligningsprosessene har for en stor
del eliminert ekstraprofittene på amerikanske investeringer i
utlandet, og dermed virket som en bremse på den amerikanske
kapitaleksporten* På den andre siden er det blitt mer profi
tabelt for andre nasjonale kapitaler, særlig den vest-tyske,
å investere i USA. Dette skyldes ikke minst at det amerikanske
lønnsnivået nå er blitt passert av mange vest-europeiske land.72
USA’s relative tilbakegang som netto kapitaleksportør begynte
i slutten av 60-årene,73 og senere er den blitt stadig mer ty
delig.
I 1970 var samlede utenlandske investeringer i USA,
innbefattet porteføljeinvesteringer, ca.107 milliarder dollar;
i 1977 hadde de økt til 311 milliarder dollar.
Dette tilsvarer
en gjennomsnittlig vekst på 16,5% pr. år.74 Akkumulerte vest
tyske direkte investeringer i USA økte fra 2,6 milliarder DM i
1973 til 7,4 milliarder i 1978, med andre ord en gjennomsnitt
lig økning på 23,2% pr. år.75 I 1974/75 utgjorde vest-tyske
direkte investeringer i USA 1,4 milliarder DM. For første gang
var de dermed større enn de amerikanske direkte investeringene
i Vest-Tyskland.76
I 1976 var de akkumulerte vest-tyske direk
te investeringene i utlandet større enn de akkumulerte direkte
utenlandske investeringene i Vest-Tyskland, slik at Vest-Tysk
land for første gang etter 1945 var blitt netto (akkumulert)
kapitaleksportør igjen* (Jfr. tabell 12).
I 1975 sysselsatte vest-tysk industri vel 1,5 millioner arbei
dere i produksjonsanlegg i utlandet.
"Utenlandssysselsettingen" utgjorde følgelig vel 20% av den innenlandske industri-

109

Tabell 12.

1973
1974
1975
1976
1977
1978

Akkumulerte utenlandske direkte investeringer i
Vest-Tyskland og akkumulerte vest-tyske direkte
investeringer i utlandet 1973-1978. Milliarder
DM' 77
Akk. uti. dir. invest,
i Vest-Tyskland

Akk. vest-tyske dir. in
vest. i utlandet

35,3 milliarder DM
39,9
42,5
45,5
49,3
50,6

32,2 milliarder DM
36,8
42,0
47,1
52,1
54,9

sysselsettingen. Den vest-tyske industriens etableringer i ut
landet hadde dermed nådd det samme relative omfanget som den
amerikanske industriens utenlandsetableringer.
Etter 1967 har japanske direkte investeringer utenlands økt
raskere enn for noe annet land. Mellom 1968 og 1975 økte de
med 35,4% pr. år, og de nådde en akkumulert verdi på ca 16
milliarder dollar i mars 1976.
I 1973 var 25% av Japans akku
mulerte direkte investeringer i utlandet plassert i NordAmerika.
UTFLYTTING AV INDUSTRIER TIL LAVTLØNNSLAND
Mer "gjensidighet" i kapitaleksporten mellom de store industrimaktene er ikke det eneste nye trekket i mønsteret av utenlandsinvesteringer.
I hele etterkrigstiden har multinasjonale
selskaper, særlig de amerikanske, opprettet filialer i u-land
for å produsere for beskyttede innenlandske markeder.
(Dette
var den såkalte industrialiseringen gjennom importsubétftusjon.)
Men siden slutten av 60-årene har internasjonaliseringen av
den kapitalistiske produksjonen fått enda en ny dimensjon ved
at stadig flere industriforetak i metropolene etablerer anlegg
i u-land ("lavtlønnsland") med sikte på produksjon for eksport
til metropolene. En rekke u-landsregjeringer har forlengst
tilpasset seg til denne nye utviklingen og lansert en "strategi"
for såkalt "eksportorientert industrialisering", som skal av
løse eller supplere den tradisjonelle industrialiseringen ved
importsubstitusjonen.
En banebrytende tysk studie påpeker med rette at denne nye industrialiseringsformen er en "innovasjon fra kapitalens side,
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fremtvunget gjennom nye randbetingelser, og ikke et resultat
av forandrede utviklingsstrategier i enkelte land eller vil
kårlige beslutninger i såkalte multinasjonale selskaper".80
"Nye randbetingelser" for kapitalakkumulasjonen oppsto både i
metropolene og periferilandene utover i 60-årene. I metropo
lene var reservearmeen (i videste forstand) redusert til et
minimum rundt 1970: Den registrerte arbeidsløsheten hadde nådd
et lavmål; det ble vanskeligere å øke kvinnenes (allerede høye)
"deltakelse i arbeidslivet"; avfolkningen av jordbruket og
proletariseringen av selvstendige yrkesutøvere var på det nær
meste fullbyrdet. Kort sagt: Veksten i arbeidsbefolkningen ble
en skranke for kapitalakkumulasjonen. Samtidig, og blant annet
som en følge av dette, ble klassemotsetningene skjerpet. Fag
bevegelsen i metropolene ble mer militant, foruten at det kom
til en rekke "ville streiker". Arbeiderklassen kom i det hele
tatt mer på offensiven igjen. Den såkalte "lønnseksplos^onen"
i metropolene etter 1967 må sees i sammenheng med dette.
I denne situasjonen søkte kapitalen å "befri" seg fra veksten
arbeiderbefolkningen som en skranke for akkumulasjonen ved å
gå over i en mer intensiv fase med tiltakende automasjon, og
dermed tiltakende produksjon av relativ merverdi. Men de for
skjellige kapitalfraksjonene har svært ulike muligheter for å
"erstatte" (økt) sysselsetting med automasjon. Dessuten ble
kapitalfraksjoner med relativt "arbeidskrevende" produksjon
forholdsvis hardest rammet. Disse kapitalfraksjonene begynte
derfor å seg seg om etter nye markeder for arbeidskraft, der
produksjonsanleggene kunne plasseres.
Viktige forandringer i u-landene selv bidro også til fremveks
ten av utenlandsk eidde eksportindustrier i disse landene. Ut
over i 60-årene kunne stadig flere u-landsregjeringer tilby
utenlandske investorer billige og gode industritomter, med
billig vann- og energiforsyning, gode kommunikasjoner (veier,
havner, flyplasser, telekommunikasjoner) og fremfor alt billig
og disiplinert arbeidskraft.
Også kapitalens "indre" utvikling har betinget den raskt økende
utflyttingen av prosesser og/eller hele industrier til den ka
pitalistiske periferien. Det viktigste momentet her er selve
framveksten av multinasjonale selskaper, som ifølge sin karak
ter har "et globalt perspektiv", og er opptatt av verdensom
spennende produksjons- og markedsføringsmuligheter. Dessuten
har det foregått grunnleggende forandringer av de industrielle
arbeidsprosessene de siste 10-20 årene. Av størst betydning
her er kanskje den tiltakende fragmenteringen av arbeidsproses
sene, som vi alt har vært inne på. Denne oppsplittingen gjør
at hver delprosess trenger svært lave arbeidskvalifikasjoner,
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og dessuten gjør den det mulig å flytte ut de mest arbeidskre
vende del-prosessene til såkalte lavtlønnsland*82
Graden av utflytting av prosesser eller industrier til den ka
pitalistiske periferien varierer selvsagt fra bransje til bran
sje. I noen tilfeller blir hele industrier flyttet ut, i andre
tilfeller bare enkelte spesielt "arbeidsintensive"' prosesser.
Men som regel ligger hovedkvarteret i metropolene. Hovedkvar
teret sørger for å forsyne de utflyttede ^nleggene/industriene med råvarer/komponenter. Dessuten står hovedkvarteret for
markedsføringen av de utflyttede industrienes produkter. Den
eksport-orienterte industrialiseringen basert på utenlandsk
kapital i u-landene er derfor et fremtredende eksempel på "in
ternasjonale underleveranser".
I sin "verdensomspennende optimalisering av produksjonskost
nadene"83 vurderer de multinasjonale selskapene den samlede
effekten av en rekke faktorer. På "sjekklistene" deres ved
valg av beliggenhet for produksjonsanlegg finner vi blant annet: lønnsnivå, arbeidsproduktivitet, skattesystem og -nivå,
subsidieordninger, tollsystem, markedsnærhet, transportkost
nader, den aktuelle valutaens kursstabilitet, fagbevegelsens
styrke, arbeidslovgivning, "politisk klima", kostnader for "in
frastruktur "-elementer som energi, vann og kloakk osv. Det
relativt lave reallønnsnivået kombinert med en "normal" arbeids
produktivitet, ser imidlertid ut til å være trekkplasteret som
veier tyngst når multinasjonale selskap plasserer anlegg for
eksportproduksjon i u-land. Lønnsnivået der eksport-orientert
industrialisering har fått nevneverdig omfang, ligger stort
sett på mellom 10 og 20% av nivået i USA. Fordi arbeidsgiveravgiftene i periferien utgjør bare 20-30% av bruttolønningene mot' ca 80% i metropolene - er forskjellen i lønnskostnader enda
større.84 Samtidig ligger arbeidsproduktiviteten i u-landenes
"verdensmarkedsfabrikker" på mellom 70 og 130% av nivået i
metropolene .85
I de fleste u-land som har slått inn på en "eksport-orientert
industrialisering", har regjeringene opprettet "soner for eks
portproduksjon" (også kalt "frie industrisoner", "utviklingssoner", "frie eksportsoner" osv.)
I 1975 var det 79 slike so
ner med nærmere 600 000 arbeidere i 25 forskjellige u-land.
Samme året var ytterligere 39 soner under bygging i 21 for
skjellige land.86 Disse sonene har sin egen administrative
myndighet, egen lovgivning (vedtatt av den nasjonale statsmak
ten) og svært ofte sitt eget "sone-politi".
Sonenes totale
isolasjon fra landene de tilhører, kommer kanskje klarest til
syne i det faktum at sonemyndighetene utsteder spesielle pass
som arbeiderne må vise fram for å komme inn eller ut av sonen.
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Disse sonene utgjør således enklaver både i politisk og øko
nomisk henseende.
"Sonene for eksportproduksjon" bruker en rekke "incentiver"
for å trekke til seg investorer. Fullstendig frihandel både
med varer, tjenester og valuta er selvsagt et standardtilbud.
Dessuten tilbys som regel skattefritak (tax holidays) for de
første 5-10 årene, billige kreditter, subsidiert transport
mellom sonen og flyplassen/havnen, gratis industritomter, fer
dige fabrikkbygninger til en billig leieavgift, subsidiert
vann- og energiforsyning, garanti mot streiker, unntak fra
minstelønnssatsene i landet for øvrig, garanterte maksimumslønninger, fri hjemføring av profitter osv.87
Det er utvilsomt riktig at "soner for eksportproduksjon" opp
rettes fordi tiltak for å fremme "eksportorientert industriali
sering" (f.eks. fjerning av toll, fri valutaomsetning osv.)
kommer i konflikt med de tradisjonelle importsubstitusjonsin
dustriene, som dermed trues med å bli ødelagt.88 Dessuten er
disse sonene, og "incentivene" de varter opp med, uttrykk for
en nådeløs konkurranse mellom u-landene når det gjelder å trek
ke til seg kapital fra metropolene.
Den eksport-orienterte industrialiseringen i u-land i regi av
multinasjonale selskaper har økt svært raskt de siste 10 årene.
Denne økningen kommer til uttrykk i en tilsvarende omorientering av utenlands investeringene til de store industrimaktene i
metropolene. I 1974 gikk for eksempel 25% av de vest-tyske
direkte utenlandsinvesteringene til u-land, i 1976 hadde disse
landenes andel økt til 38%. 9 Samtidig har metropolenes import
1 1963 kom
av industrivarer fra land i periferien økt raskt.
bare vel 1% av OECD-landenes samlede import av industrivarer
fra "De nye industrilandene" ("NIC-landene") Hong Kong, Sør
Korea, Singapore, Taiwan, Brasil og Mexico. I 1977 hadde denne
andelen økt til 6,5%. Likevel økte overskuddet i OECD’s industrivarehandel med de samme "NIC-landene", fordi den voksende
industrivareimporten ble kompensert gjennom økt eksport av in
vesterings vare r . 9 0
Det er imidlertid viktig å holde klart at den eksport-orienter
te industrialiseringen i u-land er et ytterst begrenset feno
men, i alle fall foreløpig. For det første omfatter den svært
få land med bare en brøkdel av den totale befolkningen i den
kapitalistiske periferien.
I 1973 hadde således Hong Kong,
Taiwan, Sør Korea, Singapore, Malaysia, Mexico og Brasil bare
12% av u-landenes samlede befolkning. Men disse syv "NIC-lan
dene" sto for hele 52% av u-landenes samlede eksport av indu
strivarer.91 Og disse landene er stort sett spesialtilfeller
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blant u-landene: Hong Kong og Singapore kan tilby en velutvik
let infrastruktur og gunstige betingelser for en eksportorientert kapitalistisk industrialisering på grunn av sin spesielle
rolle som handels- og finanssentre i Asia i kolonitiden. Tai
wan og Sør Korea har spilt en nøkkelrolle i USAfs politiske og
militære strategi i Asia, Av denne grunn er de blitt oversvøm
met med dollars og eksperter som muliggjorde utviklingen av en
moderne infrastruktur. Også Mexico er et spesialtilfelle på
grunn av sin lange grense mot USA, Det er bare langs denne
grensen den eksport-orienterte industrialiseringen har funnet
sted (jfr, "The Border Industrialization Program”),
For det andre er den eksport-orienterte industrialiseringen i
periferien begrenset til noen få relativt "arbeidskrevende”
bransjer. Det er for eksempel blitt beregnet at ca 26% av den
samlede sysselsettingen i soner for eksportproduksjon i u-lan
dene, er i tekstil- og bekledningsindustrien, mens ca 48% er
innen elektronisk industri. Tilsammen tar altså disse bran
sjene over 70% av den samlede sysselsettingen. Det er all
grunn til å regne med at sysselsettingen er omtrent likedan
fordelt i "verdensmarkedsfabrikker" utenfor sonene.92
Den viktigste begrensning for den eksportorienterte industri
aliseringen - som for enhver form for industrialisering i ulandene - er imidlertid etter min mening jordbrukets tilbakeliggenhet, Flere studier har påvist en sterk samvariasjon mel
lom industrialisering og jordbruksutvikling i disse landene. En
slik studie er utført av Paul Bairoch.
I en sammenligning av
veksten i henholdsvis jordbruks- og industriproduksjonen i 24
u-land som teller 80% av befolkningen i Den tredje verden, fant
han en korrelasjonskoeffisient mellom disse to rekkene på 0,99
for Latin-Amerika og 0,97 for Asia. I tillegg undersøkte han
korrelasjonskoeffisienten mellom veksten i henholdsvis jord
bruks- og industriproduksjonen i 40 individuelle u-land mellom
1950 og 1970. Konklusjon:
"Korrelasjonen er klar for nesten alle land med en relativt
betydelig industrisektor. Hver synkning eller økning av
jordbruksproduksjonen blir fulgt av en lignende bevegelse
i industriproduksjonen; og likedan leder hver aksellerasjon
av jordbruksproduksjonen til en aksellerasjon av industri
veksten",93
Dette resultatet gjelder selvsagt hovedsakelig u-landenes in
dustrialisering gjennom importsubstitusjonen. Den sterke kor
relasjonen har, noe forenklet, sin forklaring i at jordbrukssek
toren både representerer den viktigste etterspørselskilden for
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industriens produkter og forsyner industrisektoren med matvarer
til arbeiderne og med råvarer. Ved en eksportorientert indu
strialisering er ikke den innenlandske jordbrukssektorens etter
spørsel etter industrivarer "nødvendig" lenger. Verdensmarkedet
har overtatt denne rollen. Også råvarene ved eksport-orientert
industrialisering slik vi kjenner den i u-land i dag, blir im
portert. Den nødvendige mengden matvarer til den økende armeen
av industriarbeidere kan derimot ikke importeres uten at det
skaper store problemer med betalingsbalansen. Bindingen mellom
jordbruks- og industriutvikling ser derfor ikke ut til å ha
blitt "brutt" ved overgangen til en eksportorientert industri
alisering i u-landene. Utviklingen i Sør-Koreas jordbruk, ba
sert på en kapitalistisk preget modernisering, ser således ut
til å forklare mye av dette landets relative "suksess" både når
det gjelder industrialiseringen gjennom importsubstitusjon og
den senere eksportorienterte industrialiseringen.94 Hvis dette
er riktig, betyr det at det tilbakeliggende jordbruket i u-landene også er en hindring for en omfattende eksportorientert
industrialisering. En løsning av u-landenes "jordbruksproblem"
er med andre ord en nødvendig forutsetning for enhver form for
industrialisering.
De åpenbare begrensningene ved den eksport-orienterte industri
aliseringen tilsier at det er forhastet å snakke om en ny glo
bal arbeidsdeling. Derimot kan vi fastslå at de eksportorienterte industriene i periferien praktiserer de mest barbariske
kapitalistiske utbyttingsmetoder.
Og det er først og fremst
multinasjonale selskaper og reaksjonære regimer i u-landene som
høster merverdien av denne utbyttingen. Men dette gir ikke
noen grunn til at fagorganisasjonene i industrilandene skal
kreve generelle begrensninger på import fra "lavtlønnsland".
De burde heller kreve en nsosialklavLSuln på denne importen,
slik at det blir innført varer bare fra land som oppfyller vis
se minstekrav med hensyn til rettsstatlighet, organisasjons
frihet, streikerett, minimumslønninger osv.95 En slik klausul
ville tilsvare boikottene av Sør-Afrika og Det internasjonale
sjømannsforbundets boikottpraksis. Samtidig ville den fremme
en mer "normal" kapitalistisk industrialisering i de aktuelle
u-landene og bremse nedleggelsen av arbeidsplasser i metropo
lene .
OPPSUMMERING
La oss nå oppsummere noen av de viktigste punktene så langt:
Forandringene i internasjonale kapitalbevegelser de siste årene
har vist at USA's "monopol" på direkte investeringer i utlandet -
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og på multinasjonale selskaper var like lite varig som det ame,'
rikanske produktivitetsforspranget. Elimineringen av disse
monopolene gikk hand i hand med utligningen av akkumulasjons'
betingelsene innen metropolene. Denne utligningen var knyttet
til en "overproporsjonal" økning av verdenshandelen, en vold
som vekst i internasjonale kapitalbevegelser (og følgelig in
ternasjonalisering av produksjonen i multinasjonale selskaper)
og dannelsen av et overnasjonalt kredittsystem (Euromarkedet).
Gjennom disse prosessene skjedde det en sterk sammenfletting
av de nasjonale kapitalene. Resultatet var derfor en tidli
gere uovertruffen synkvoniseving av akkumulasjonsprosessen i
metropolene, slik at det i dag mer enn noen gang før dreier
seg om en kapitalistisk verdensøkonomi. Når det allerede i
20- og 30-årene fantes sterke nok mekanismer til å formidle en
krise i verdensøkonomien, så finnes slike mekanismer til over
mål i dag. Det er også viktig å holde klart at fenomenene vi
nå har diskutert, ikke var tilfeldige i forhold til den lang
varige perioden med økonomisk vekst etter krigen. Tvert imot
var ujevn utvikling, noverproporsjonal,f økning av verdenshan
delen og internasjonalisering av produksjonen og kredittvese
net helt nødvendige motstykker til utviklingen av produktivkreftene og den langvarige kapitalistiske ekspansjonen. Disse
fenomenene var med andre ord produktivkraftutviklingens og
kapitalakkumulasjonens "organisatoriske” former.

NOEN SLUTNINGER

Norges innfletting i verdensøkonomien er et faktum som en
realistisk og troverdig sosialistisk strategi ikke kan
overse eller bagatellisere. Bade i et kapitalistisk og et so
sialistisk Norge vil en drastisk avskjæring fra verdensmarkedet
innebære en tilbakegangsprosess i produktivkraftutviklingen og
representere et direkte angrep på arbeiderklassens eksisténsinteresser.
I lys av dette er det verdt a ha i mente at kampei
for sosialisme ikke vil være en kamp mot utenrikshandel, men ei
kamp mellom sosiale klasser, både i Norge og andre land. Fra
et sosialistisk synspunkt er det ikke Norges innfletting i
verdensøkonomien som særlig er problematisk. Typen av innfletting med ensidig vekt på eksport fra kraftkrevende industri og
oljeeksport, i det hele tatt en udifferensiert og råvarepreget
eksportsektor, reiser derimot problemer som en sosialistisk
strategi må kunne antyde langsiktige løsninger pa.
Her må vi huske at bare fascismen var i stand til a iverksette
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en nesten fullstendig ’’nasjonal sjølberging" (autarki), ved å
kombinere den med imperialistisk ekspansjon. Det er også verdt
å ha i mente at oppløsningen av den kapitalistiske verdensøko
nomien var særlig omfattende under den verste krisa i 30-årene.
Jeg vil påstå at internasjonaliseringen av den kapitalistiske
produksjonen og sammenflettingen.av de nasjonale økonomiene i
dag er kommet så langt at en tilbaketrekking til nasjonalt
autarki (sjølberging) på linje med det som skjedde i 30-årene
er blitt umulig for alle høyt industrialiserte land. Denne
umuligheten gjør at den nåværende stagnasjonen vil resultere i
skjerpet internasjonal kapitalistisk konkurranse, som på sin
side vil medføre en sterkere internasjonal arbeidsdeling. Sam
tidig er de enkelte statenes evne til å finne "nasjonale"
veier ut av krisa blitt drastisk redusert. Fra et sosialis
tisk synspunkt er ikke det nødvendigvis et negativt moment: Det
nasjonale autarkiets umulighet reduserer samtidig muligheten
for fascistiske "kriseløsninger" i de enkelte land. Men den
utelukker også muligheten for "sosialisme i ett land", for ek
sempel en "sosialisme på norsk" i denne forstand. En overgang
mot sosialisme i Norge, må nødvendigvis bli ledd i en sosialis
tisk utvikling i hele Europa.
Sosialistene i Norge og de fleste
andre europeiske land er ikke på høyde med dette saksforholdet.
Mens kapitalen forlengst er blitt internasjonal, arbeider vi i
nasjonal avskjerming og isolasjon.
Klassekonstellasjonene, klassekampene, fagbevegelsens problemer,
hele den sosiale, økonomiske og politiske utviklingen i de
store industrilandene i Europa skaper ufravikelige randbeting
elser for en overgang mot sosialisme i Norge. Før vi har under-f
søkt disse randbetingelsene skikkelig, har vi heller ikke utvik
let noen realistisk Og mulig sosialistisk strategi.
(Avsluttet nov. 1980, med noen statistiske oppdateringer, nov. 1981.)
NOTER
1) Norges største industri- og bergverksbedrifter i 1975 ran
gert etter omsetning, hadde følgende gjennomsnittlige eks
portkvoter, dvs. eksport som andel av samlet omsetning:
Bedrift nr 1 - 10: 50,3%
”
"
11 - 20: 21,3%
"
"
21 - 30: 30,6%
"
"
31 - 40: 38,0%
”
"
41 - 50: 20,3%
"
"
51 - 60: 21,6%
Alle bedriftene i gruppe 1-10, unntatt Esso og Shell, er
typiske eksportbedrifter.
I gruppe 11 - 20 er det derimot
noen tungtveiende bedrifter som produserer (nesten) uteluk-
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2)

3)
4)
5)
6)
7)

kende for hjemmemarkedet, nemlig: entreprenørbedriftene Fu
ruholmen og Selmer, foruten A/S Denofa og Lilleborg Fabrik
ker. I gruppene 21 - 30 og 31 - 40 er det igjen en viss
overvekt av typiske eksportbedrifter, som f.eks. Kongsberg
Våpenfabrikk og Raufoss Ammunisjonsfabrikker (gr. 21 - 30),
og Saugbruksforeningen og Horten Verft (gr. 31 - 40). Men
trass i disse variasjonene ser vi at det er en klar forskjell
i eksportkvoter mellom de største bedriftene og de etterføl
gende .
De største konsernene i Norge i 1975 hadde følgende eksport
kvoter:
Norsk Hydro:
72,9%
Elkem-Spigerverket:
70,3%
Årdal & Sunndal Verk:
69,0%
Norske Skogindustrier: 65,0%
Kværner Industrier
47,9%
Borregaard
46,3%
Akergruppen
43,1%
(Beregnet etter data i Norges 1000 største bedrifter 19763
utgitt av A/S Økonomisk Litteratur, Oslo 1976, s. 40-42).
Jfr. f.eks. Statistisk Årbok 1979, tabell 208, s, 182.
Beregnet etter Statistisk Årbok 19793 tabell 204, s. 159-163.
Ibid,, s. 162; og Der Fischer Weltalmanach 19803 s. 708.
Jfr. Statistisk Årbok 19803 tabell 212, s. 172.
Stat. Sentralbyrå: Industristatistikk 19773 tabell 42, s.
128 - 129.
"Produksjonen av aluminium, sink, nikkel, kopper og til dels
ferrolegeringer er såkalt entrepot-produksjon, dvs. Norge
er tildelt et eller to ledd i en produksjonskjede hvor både
tidligere og seinere ledd befinner seg i utlandet. Grunnen
til at det lønner seg å legge en del av produksjonskjeden
til Norge er at vi har hatt billig vannkraft å tilby til
kraftkrevende ledd i produksjonskjeden." (Ståle Seierstad:
"De utenlandske kapitalinteressenes virksomhet i de enkelte
næringsgreiner", i samme forf. m.fl.: Norge og den interna
sjonale storkapitalen, Pax Forlag uten årsang. (1970) , s. 91.

8) Jfr. E. Altvater/W. Hoffmann/W.

9)
10)

11)

12)

Semmler: Vom Wirtschaftswunder zur Wirtschaftskrise3 Berlin 1979, s. 100 og s. 83.
Ibid., s. 98/99.
Ibid., s. 100. Fremmedarbeiderne i Vest-Tyskland har selv
sagt også bidratt til å "dempe" arbeidsløshetstallene der.
Under det økonomiske tilbakeslaget 1973-76 ble antallet
fremmedarbeidere redusert med 500 000, som altså bare måtte
forlate Vest-Tyskland. (Jfr. ibid., s. 100.)
Jfr. J. Halliday og G. McCormack: Japanese Imperialism To
day3 Penguin 1973, s. 178-186; og E. Mandel: Seinkapitalismen3 Oslo 1976, s. 144.
Paul McCracken m.fl.: Towards Full Employment and Frice
Stability. OECD, Paris 1977, s. 290.
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) I 1938 hadde utlandet en nettogjeld til Storbritannia på
17 mill. £. I 1945 hadde derimot Storbritannia en netto
gjeld til utlandet (først og fremst USA) på hele 2 957 mill.
£.
(Jfr. M. Gilbert: The Gold-Dollar-System, Essays in In
ternational Finance, No. 70, International Finance Section,
Princeton University, Oktober 1968, s. 32.)
) Jfr. Business Week, 22.5.1978, s. 126.
) Jfr. N. Kaldor: "Inflation and Recession in The World
Economy", Economic Journal, des. 1976, særlig f.n. 3,
s. 703.
) Paul Bairoch: The Economic Development of the Third World
since 1900, London 1975, s. 42 og s. 134.
) Jfr. ibid., s. 49-62
)I.B. Kravis: "A Survey of International Comparisons of
Productivity", Economic Journal, mars 1976, s. 32.
) Etter Angus Maddison: "Long-Run Dynamics of Productivity
Growth", Banca Nazionale del L av or o Quarterly Review, No.
128, mars 1979, tabell 2, s. 4. Å beregne relative pro
duktivitetsnivåer mellom forskjellige land er vanskelig,
bl.a. fordi forandringer av valutakurser og priser for
styrrer bildet. De fleste forfattere kommer derfor fram
til ulike resultater. Når det gjelder tall som avviker
fra de jeg gjengir i tabellen, jfr. f.eks. I.B. Kravis:
"A Survey of International Comparisons of Productivity",
Economic Journal, mars 1976, tabell 1, s. 19.
)) Kilder: Angus Maddison: Economic Growth in the West. Com
parative Experience in Europe and North America, London/
New York 1964, s, 28 (BNP fram til 1950); Angus Maddison:
"Long Run Dynamics of Productivity Growth", Banca Nazio
nale del Lavoro Quarterly Review, mars 1979, s. 26 (samt
lige vekstrater for eksportvolum); og World Bank: World
Tables 1976, s. 398 (BNP 1950-1970).
L) Jfr. Klaus Busch: Die Krise der Europaischen Gemeinschaft,
Koln 1978, s. 18; M. Barrat Brown: "Struktur der Weltwirtschaft", i: E. Krippendorf (ed.): Probleme der intemationalen Beziehungen, Frankfurt M. 1972, s. 38; H. Hasenpflug/
M. Lefeldt: "Structural Changes in World Trade since the
Oil Crisis", Intereconomics, Nr. 7/8, 1977, s. 190; og:
Der Fischer Weltalmanach 1980, s, 701/702.
2) Jfr. A. Maddison: Economic Growth in the West. Comparative
Experience of Europe and North America, New York/London
1964, s. 53. Med "bruttoprofitt" mener Maddison profitter
før skatt.
3) Walter Hallstein: "Was soll aus Europa werden?", Die Zeit,
Nr. 11, 1967, s. 9.
4) Ennå ved utgangen av 1978 hadde USA nesten 500 000 sol
dater stasjonert utenlands. De fordelte seg slik:

119

Europa

330 000

Stillehavet/Det fjerne Østen 138 300
Latin-Amerika
15 500
Andre områder
10 000
(Jfr. U.S. News & World Report, 25.12., 1978, s. 41.
25) Jfr. Ulrich Rodel: "Die Vertschårfung der internationalen
Kapitalkonkurrenz", Handbueh 1: Perspektiven des Kapitalismus, Frankfurt a.M./Koln, 1974, s. 202. Jfr. også A.
Glyn and B. Sutcliffe: British Capitalism,, Workers and
the Profits Squeeze, Harmondsworth 1972, s. 270.
26) Elmar Altvater: Die Weltwahrungskrise, Frankfurt a.M.
1969, tabell 4, s. 24.
27) Med data for USA, Vest-Tyskland, Frankrike, Italia og
Storbritannia for perioden 1957-1961 fant jeg en korrelasjonskoeffisient på -0,92.
(Militærutgifter som %-andel
av BNP tatt fra A. Glyn and B. Sutcliffe: British Capitalism, Workers and the Profits Squeeze, Harmondsworth 1970e
Vekstrater for BNP beregnet etter OECD: National Accounts
of OECD-countries 1953-1969). For denne korrelasjonen er
t = 4,07 > tg q25 = 3,18. Korrelasjonen er altså statis
tisk signifikant på 2,5%-nivået.
I enøkonometrisk undersøkelse som omfatter 15 kapitalistiske
industriland og dekker perioden 1960-1970, fant R.P. Smith
en korrelasjonskoeffisient på -0,54 mellom militærutgif
tene som andel av BNP og BNPfs vekstrate (statistisk sig
nifikant på 5%-nivået). At den negative korrelasjonen
blir mindre sterk når flere små land tas med, er ganske
rimelig. Det er utvilsomt først og fremst i de store
økonomiene at militærutgiftene påvirker den økonomiske
veksten. (Jfr. for øvrig: R.P. Smith: "Military Expendi
ture and Capitalism", Cambridge Journal og Economics,
Vol. 1, No. 1, 1977, s. 71).
28) For korrelasjonen mellom tallene i kolonne B og C er
t = 7,98 > tg
= 7,173. Korrelasjonen er altså statis
tisk signifikant på 0,1%-nivået. Mellom tallene i kolonne
A og B er det en korrelasjonskoeffisient på 0,94. Her er
t = 5,51 > tg QQt- = 4,604, slik at korrelasjonen er sta
tistisk signifikant på 0,5%-nivået. Nå kan det innvendes
at siden investeringene også er tatt over 50-årene, er
ikke denne siste samvariasjonen særlig relevant. Mot
dette synet kan det med god grunn hevdes at veksten i in
vesteringene i 50-årene påvirket veksten i arbeidsproduk
tiviteten også i 60-årene. Jeg heller til dette synet.
Kilder: Tallene i kolonne A: Angus Maddison: "Long-Run
Dynamics of Productivity Growth", op.cit., tabell 4, s.
19. Tallene i kolonne B. OECD: Main Economic Indicators.
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29)
30)

31)
32)

33)

34)
35)

36)
37)

38)

Historical Statistics 1959-19683 Paris 1970. Tallene i
kolonne C er beregnet etter data fra United Nations: In
ternational Trade and Development Statistics 19723 New
York 1972, s. 22; og World Bank: World Tables 19763 Bal
Ikke alle tallene fra
timore/London 1976, s, 398 og 406.
Verdensbanken og FN stemmer overens. Der det er uoverens
stemmelser, har jeg brukt tallene fra Verdensbanken, siden
de stammer fra den ferskeste publikasjonen.
Etter Business Week3 30.6., 1980, s. 60.
Ibid., s. 60 (hjemmemarkedsandeler) og s. 59 (om beskytt
else av stålindustrien mot importkonkurranse). Når det
gjelder arbeidsproduktiviteten i stålindustrien, jfr. Der
Spiegel3 Nr. 36, 1977, s. 115.
Jfr. Der Spiegel3 Nr. 44, 27.10.80, s. 174 og s. 171-176.
I 1978 så varesammensetningen i Vest-Tysklands eksport
slik ut, regnet i prosentandeler av samlet eksport:
Maskiner:
17,5%
Transportmidler for vei & jernb.:
15,4
Elektrotekniske produkter:
10,5
Jern og stål:
5,5
Jern-, blikk- og metallvarer:
3,0
Disse produktene utgjorde altså nesten 52% av samlet eks
port. Når vi legger til kjemiske produkter, økes andelen
til nærmere 65%.
I 1978 hadde Vest-Tyskland følgende verdensmarkedsandeler
(inklusive markedene i "sosialistiske” land):
Trebearbeidende maskiner:
47%
Trykkerimaskiner:
42
Verktøymaskiner:
38
Tekstilmaskiner:
31
(Kilde: Der Fischer Weltalmanach 19803 s. 708).
Ves t-Tysklands import av investeringsvarer økte særlig
raskt i 60-årene, fra bare 7,6% av samlet import i 1958
til 17,2% i 1967. Tilsvarende økninger av investeringsvarenes importandel finner en for alle kapitalistiske in
dustriland, innbefattet USA. Jfr. Elmar Altvater: Die
Weltwahrungskrise3 Frankfurt M., 1969, s. 34.
Jfr. John Cornwall: Modem Capitalism: Its Growth and
Trans formations New York 1977, tabell 10.1., s. 177.
H.G. Grubel & P.J. Lloyd: Intra-Industry Trade. The Theory
and Measurement of International Trade in Differentiated
Products3 London 1975, s. 47.
Ibid., s. 136
Den etter mitt skjønn hittil beste beskrivelsen av de mul
tinasjonale selskapene og deres virksomhet er: Richard J.
Barnet & Ronald E. Muller: Global Reach: The Power of the
Multinational Corporations3 New York 1974.
Kilde: FN : Multinational Corporations in World development3 New York 1973, s. 159.
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39) En del av litteraturen begrenser termen nunderleveranserM

40)

41)

42)
43)

44)

45)
46)
47)
43)

49)

50)
51)
52)
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til å gjelde bare leveransekontrakter der de to selskapene
i avtalen er eiendomsmessig uavhengige av hverandre. Denne
definisjonen er svært problematisk. Med underleveranser
mener jeg leveranser på grunnlag av langsiktige kontrakter
også der selskapene er eiendomsmessig sammenknyttet. Svært
mange utenlandsk eidde bedrifter i Norge har tradisjonelt
vært ledd i denne typen internasjonal arbeidsdeling, som
før ofte ble kalt entrepot-produksjon. Jfr, teksten under
note 7.
Jfr. Sanjaya Lall: "The Pattern of Intra-Firm Exports by
U.S. Multinationals", Oxford Bulletin of Economics and
Statistics, August 1978, s. 210.
Jfr. G.K. Helleiner: "Intrafirm Trade and the Developing
Countries: An Assessment of the Data", Journal of Develop
ment Economics 3 sept. 1979, s. 396.
Jfr. Lars Leastadius: Den intemationella arbetsfordelningen och frizonema, Stockholm 1979, s. 35 og s. 95.
Jfr. Milton Gilbert: The Gold-Dollar-System: Conditions
of Equilibrium and the Brice of Gold., op.cit. s. 1-10.
Jfr. også Preben Munthe: Denger, kreditt og valuta, 2. utg.,
Oslo (Universitetsforlaget) 1980, s. 339ff. Hovedregelen
var at valutakursene skulle være faste. Men hvis det opp
sto en "fundamental ulikevekt" (sic!) i et lands utenriksregnskap, skulle valutakursen kunne forandres etter god
kjennelse av Det internasjonale valutafond (IMF). Denne
tilleggsklausulen representerte sannsynligvis en ekstra
tilskyndelse til spekulasjonsbølgene mot dollaren fram
til 1971.
Kilde: IMF: International financial Statistics des. 1969,
des. 1972 og okt. 1978. Hvis importen hadde vært regnet
c.i.f., ville selvsagt overskuddene på handelsbalansen
blitt tilsvarende mindre og underskuddene større.
Beregnet etter talloppgaver i Gilbert: The Gold-DollarSystem, op.cit. tabell 4 i Appendiks.
Beregnet etter Gilbert, samme sted.
Gilbert: The Gold~Dollar-System, ibid, s. 37.
Disse tallene er beregnet fra talloppgavene i Gilbert: The
Gold-Dollar-System, op.cit. tabell 4. De omfatter både
"langsiktig" og "kortsiktig" kapitalutførsel.
Jfr. Harry Magdoff: The Age of Imperialism, New York/Lon
don 1969, s. 198.
Dagens Nyheter, 27.7., 1971, s. 11.
Jfr. Ernest Mandel: The Decline of the Dollar, New York
1972, s. 13.
Jfr. Gilbert: The Gold-Dollar-System, op.cit., s. 4/5.

53) Etter U.S. News & World Report3

54)
55)
56)

57)

58)
59)
60)
61)

62)
63)
64)

65)

12.3.1973, s. 96. Tallet
for Japan er fra IMF: International Financial Statistics3
des. 1960, s. 22 og des. 1974, s, 20.
Kilde: IMF: International Financial Statistics3 flere ut
gaver .
Robert Triffin: "The international role and fate of the
dollar”, Foreign Affairsvol. 57, nr. 2, 1978, s. 272.
Ved dannelsen av EF i 1958 ble de vest-europeiske valutaene
gjort konvertible seg imellom, slik at de kunne brukes som
reservevaluta innen EF-landene.
Ifølge EFfs banksammenslutning lånte amerikanske selskaper
307 millioner dollar på Euro-dollarmarkedet i 1965, 631
millioner i 1966 og 1357 millioner dollar bare i første
halvår 1968. Jfr. Elmar Altvater: Die Weltwahrungskrlse,,
op.cit. , s. 68.
Altvater, samme sted.
Altvater, samme sted.
Jfr. Business Week21.8.1978; og Munthe: Penger3 kreditt
og valuta3 op.cit., s. 363.
Datterselskaper til fire norske banker opererer nå på Euromarkedet. Det gjelder Christiania Bank og Kreditkasse,
Andresens Bank, Den norske Creditbank og Bergen Bank. Direk
tøren for Christiania Bank og Kreditkasse International
S.A., i Luxembourg, Kaare Dyvik forklarer uten omsvøp hvor
for de har etablert seg på Euromarkedet: "Bakgrunnen for
Kreditkassens etablering i Luxembourg ligger i innføringen
av kredittregulerende tiltak i form av utlånstak og rammer
for opplåning i valutasektoren samt reservekrav og plas
seringsplikt. Dette gjorde at norske banker ikke kunne
konkurrere på like fot med utenlandske på det europeiske
marked..”
(Jfr. Norges Industrie nr. 13, 1978, s. 17).
Business Week3 21.8.1978, s. 11 og 80
ibid., s. 76 og 79.
Triffin sier bl.a. at Euromarkedet muliggjør "åpenbart mis
bruk som er i strid med den offentlige interesse", (op.cit.
s. 285).
Tallene for innskudd i "eurovaluta" er tatt fra Preben
Munthe: Penger3 kreditt og valuta3 op.cit., s. 365. Busi
ness Week3 21.8.1978, oppgir omtrent tilsvarende tall.
Mc Cracken-rapporten derimot, opererer med langt lavere
estimater. For eksempel for 1975 antar de at innskuddene
i "eurovaluta" er på 205 milliarder dollar. (Jfr. Paul
McCracken m.fl.: Towards Full Employment and Price Stabi
lity 3 OECD, Paris 1977, s. 272). Oppgavene over offisielle
valutareserver i den kapitalistiske verden er fra IMF: In
ternational Financial Statistics3 diverse utgaver. Tallene
er for utgangen av hvert år. For 1978 er tallet for juni.
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66) "Dollarens erosjon og instabilitet trass i sterk interven

67)

68)

69)
70)
71)

sjon fra sentralbankene, er en attest både for den enorme
styrken til de statsløse pengene i Euromarkedene og for
disse pengenes bevegelsesfrihet. (...) Når de statsløse
pengene beveger seg mot sentralbankenes valutaer, er ut
gangen åpenbar. Det siste året brukte europeiske og ja
panske sentralbanker 35 milliarder dollar for å stoppe en
kursoppgang på valutaene sine i forhold til dollaren; og
de mislyktes totalt. (...) Dollarens fall og svingningen
i valutamarkedene er nå faktisk dominert først og fremst
av kapitalskifter - skifter av statsløse penger i Euro
markedene. Disse bevegelsene tvinger valutakursene opp
og ned hinsides hva som på noen måte kan rettferdiggjøres
med økonomiske kriterier". Business Week3 21.8.1978, s. 80.
Jfr. Robert Triffin: "The international Role and the Fate
of the dollar", Foreign Affairs > vol. 57, nr. 2, 1978, s.
272.
Triffin, ibid,, s. 274.
Ibid., s. 275
Business Weeky 21.8.1978, s. 77 og 76.
Ifølge Kravis var det følgende forskjeller i jordbrukspro
duksjon pr. mannlig sysselsatt i 1957-62 (USA=100):
USA
100
Storbritannia
44
Vest-Tyskland
39
Frankrike
36
Norge
31
Italia
16
11
Japan
(Jfr. I.B. Kravis: "A Survey of International Comparisons
of Productivity", Economic Journal3 mars 1976, tabell 4,
s. 28.)
For perioden 1968/72 har Paul Bairoch beregnet at arbeids
produktiviteten i amerikansk jordbruk var 3,3 ganger stør
re enn i det franske. Altså en enda større forskjell enn
den Kravis beregnet for årene rundt 1960.
(Jfr. Paul Bai
roch: The Economic Development of the Third World since 19003
London 1975, tabell 13, s. 40).
En fersk studie konkluderer med at det teknologiske nivået
i japansk industri passerte det amerikanske nivået mellom
1968 og 1973.
(Jfr. D.W. Jorgensen & M. Nishimizu: "U.S.
and Japanese Economic Growth, 1952-1974: An International
Comparison", Economic Journal3 desember 1978, særlig s.
723) .
I sin nyeste studie trekker Angus Maddison en forsiktigere
slutning. Han mener at amerikansk industri fortsatt har
et teknologisk forsprang på Japan for de fleste bransjers
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72)

73)

74)
75)

76)

vedkommende. Men ”... på noen få områder har Japan over
tatt ledertrøya i teknologisk utvikling fra USA.”
(A.
Maddison: "Long Run Dynamics of Productivity Growth”,
op.cit., s. 11.) Et av disse nfå områdene” må være en så
viktig bransje som stålindustrien,
I 1976 ble det produ
sert 460 tonn stål pr. sysselsatt i den japanske stålin
dustrien, mot 370 tonn i Vest-Tyskland og bare 275 tonn i
USA. Arbeidskostnadene pr, tonn stål var 65$ lavere i
Japan enn i USA.
(Jfr. Der Spiegely Nr„ 36, 1977? s. 115).
Lønnskostnader pr. arbeidstime i industrien, innbefattet
arbeidsgiveravgifter; gjennomsnitt for januar-september
1978. USA=100:
Vest-Tyskland
115
114
Sverige
Nederland
114
USA
100
Italia
79
Frankrike
75
Japan
73
England
53
(Kilde: Die Zeit, nr,. 4, 1979, s. 21).
Ifølge OECD var ”USA det eneste landet (innen OECD.R.S.)
der reallønningene økte langsommere enn nasjonalinntekten
gjennom hele perioden 1972-1977. Dette hadde sammenheng
med at real-lønningene, særlig i den ikke-organiserte sek
toren (sic!) viste en høy grad av fleksibilitet.”
(OECD:
Economic Outlook^ desember 1978, f.n. 18, s. 41.)
I perioden 1967-1974 hadde landene nedenfor følgende gjen
nomsnittlige åjrlige vekstrater for direkte investeringer
utenlands:
Japan
31,4%
Vest-Tyskland
26,1
Canada
10,7
USA
10,4
Frankrike
9,9
Storbritannia
9,3
(Jfr. T. Ozawa: ’’International investment and industrial
structure: New theoretical implications from the Japanese
experience”, Oxford Economic Papers^ mars 1979, f.n. 2,
s. 72. Jfr. også artikkelen ’’The Buying of America”, News
week3 27.11.1978.)
Newsweek^ 27.11.1978, s. 13.
Jfr. Die Zeitj nr. 22, 1974, s. 38; og Die Zeit^ nr. 50,
1978, s. 24.
Der Spiegel^ Nr. 41, 1977, s. 121.
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11)

Bie Zeit3 nr. 13, 23. mars 1979, s. 27. Tallene for 1978
er for juli, og de er tatt fra Bie Zeit3 nr. 50, 1978, s.
24. I vest-tysk statistikk blir ikke reinvesterte profit
ter i utlandet regnet med i akkumulerte direkte utenlandsinvesteringer. Men i nesten alle andre land, f.eks. i bri
tisk, amerikansk og japansk statistikk, er de reinvesterte
profittene tatt med. For å gjøre oppgavene over vest-tyske
akkumulerte direkte investeringer i utlandet sammenlignbare
med data fra andre land, burde en derfor øke dem med en bestemt
faktor. Det er blitt beregnet at denne faktoren skulle være
ca 1,49.
(Jfr. Jorn Keck, Henry Krågenau: Japanische und
Beutsche Birektinvestitionen im Auslands Hamburg 1975. Jfr.
også Ber Spiegel3 nr. 46, 10.11.1975, f.n. s. 98, der det
foreslås en noe mindre økning på 30-40%.)
7g) F. Frobel, J. Heinrichs, 0, Kreye; Bie nevue intemationale
Arbeitsteilung, Reinbek bei Hamburg, 1977, s. 36, s. 281
og s. 390.
79) Jfr. T. Ozawa: ’’International investment and industrial
structure: New theoretical implications from the Japanese
experience”, Oxford Economic Papers, mars 1979, s. 73; og
samme forf.: "Peculiarities of Japan’s Multinationalism:
Facts and Theories", Banca Nazionale del Lavoro Quarterly
Reviewdesember 1975, s. 406.
hadde Japan den klart høyeste gjennomsnittlige årlige
vekstraten for investeringer utenlands:
Japan:
31,4%
Vest-Tyskland
26,1
USA
10,4
Storbritannia
9,9
(Jfr. Ozawa, samme sted, f.n. 2, s. 72)
80) F. Frobel, J. Heinrichs, Otto Kreye: Bie neue intemationale
Arbeitsteilung, Reinbek bei Hamburg, 1977, s. 63.
81) Jfr. f.eks. Paul McCracken et al.: Towards full employment
and price stability, OECD, Paris 1977, s. 49-51 og s. 104108.
82) En studie av vest-tysk industri konkluderer bl.a. med at
fragmenteringen av arbeidsprosessene "særlig i den bearbeidende industrien,
... er blitt så langt utviklet at utfør
ingen av de enkelte elementene i teknisk høyt kompliserte
prosesser i dag krever en opplæringstid på bare noen få uker
i mange tilfeller". (F. Frobel, J. Heinrichs, 0. Kreye: Bie
neue intemationale Arbeitsteilung, Reinbek bei Hamburg
1977, s. 53).
83) Jfr. Frøbel/Heinrichs/Kreye, ibid., s. 57 og passim.
84) Når det gjelder forskjellene i lønnsnivå, jfr. R. Skarstein:
Export-oriented industrialization through international sub
contracting in peripheral capitalist countries, DERAP Pub
lication No. 87, CMI, Bergen 1979, s. 10-12. Når det gjel-
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85)

86)

87)
88)

89)

9Q)
91)

92)

der forskjellene i arbeidsgiveravgifter, jfr. f.eks. Frøbel
m.fl., op.cit,, s. 542. Jfr. også Far Eastern Economic Review, 18.5.1979, s. 78.
Michael Sharpston konkluderer en oversikt over arbeidspro
duktiviteten i bedrifter i internasjonale underleveranser
i u-land med at: "På sitt laveste synes arbeidsproduktivi
teten i utviklingslandene ... å være ca 60% av nivået i de
utviklede landene. På den andre siden kan produktiviteten
i visse tilfeller være 30% høyere enn f.eks. i USA." (Jfr.
Michael Sharpston: "International Subcontracting", World
Development, Vol. 4, No. 4, 1976, s. 334.)
Jfr. f.eks. Skarstein: Export-oriented industrialization,
op.cit., s. 17-18; og Frøbel m.fl.: Die neue intemationale Arbeit steilung, op.cit., s. 606 og 613.
Jfr. ibid., s. 19-21, der det også er omfattende littera
turhenvisninger ,
Jfr. Davis Wall: "Export Processing Zones", Journal of
World Trade Law, Vol. 10, No. 5, 1976, særlig s. 479-480.
Jfr. Frøbel m.fl., op.cit., s. 296; og W. Olle/ W. Schoeller: "Auslandsproduktion und Strukturelle -Arbeitslosigkeit - Zur Entwicklung der westdeutschen Direktinvestitionen im Ausland", Prokla, Heft. 29, 1977, s. 116.
Jfr. OECD: The Impact of the Newly Industrialising Coun
tries on Production and Trade in Manufactures, Paris 1979,
Jfr. R. Skarstein: Eozport-oriented industrialization...,
op.cit., s. 27. Hong Kong, Taiwan, Sør-Korea, Singapore og
Mexico med bare 5,8% av u-landenes befolkning, sto for
43,5% av deres samlede eksport av industrivarer, (ibid.)
Jfr. Frøbel m.fl. Die neue international Arbeit st eilung,
op.cit., s. 627. Jfr. også UNCTAD: International subcon
tracting arrangements in electronics between developed
market-economy countries and developing countries,
TD/B/C.2/144/ Supp. 1, FN, New York 1975.
Andre viktige bransjer er optikk, kontormaskiner, maskiner
og transportmidler, skipsbygging, metallvarer, hermetikk
og leketøy.
(Jfr. Frøbel m.fl., ibid., s. 352-381.)

93) Paul Bairoch: The Economic Development of the Third World
since 1900, London 1975, s. 91.
94) I perioden 1960-1978 var den gjennomsnittlige veksten i
jordbruksproduksjonen per capita i Sør-Korea på hele 2,1%
pr. år, mens industriveksten i samme perioden var på vel
15% årlig. (Jfr. World Bank: World Development Report 1980,
s. 112-113; 114-115, 126-127 og 142-143).
95) En slik klausul er blitt foreslått av svensk fagbevegelse
i forbindelse med GATT-forhandlingene. Jfr. Staffan Laestadius: Den intemationella arbetsfordelningen och frizonema, Stockholm 1979, s. 55 og passim.
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