
OLAV FAGERLID:

Grunntrekk ved 
den europeiske 
kapitalismens ekspansjon

Denne artikkelen søker å stille opp et historisk perspek
tiv for en analyse av vår tids kapitalisme, og den prøver 
å kaste noen svake lysglimt over ujevnheten og tidsulik- 
heten som karakteriserer kapitalistisk utvikling og eks
pansjon: vekselvirkningen mellom utvikling og underutvik
ling som særlig manifesteres i forholdet mellom de under- 
utviklete landa og de rike kapitalistiske industrilanda. 
Artikkelen avslutter med en analyse av de indre motsetnin
gene og krisetendensene i seinkapitalismen. En hensikt 
med artikkelen er at den skal bidra til forståelsen av 
de historiske drivkreftene bak dannelsen av EEC.

ÅPNINGEN Al/ ET VEUVENSMARKEV
Under hele middelalderen finner vi spiren til en ny sam
funnsformasjon - en borgerlig klasse. Dens ryggrad var en 
kjøpmannsklasse som i en naturaløkonomi forutsatte en 
opprinnelig akkumulasjon av pengekapital. Denne stammet 
fra:

1. Rov og plyndring (jamf. korstogene).
2. Tilegning av jordbrukets merprodukt.

Deler av jordbrukets merprodukt havnet i hendene på denne 
klassen ved føydalklassens (adel og kirke) luksusforbruk. 
Denne overføringsprosessen ble aksellerert etter hvert som 
dette merproduktet fikk form av en pengerente. Den hersk
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ende klassens behov for rikdommer og luksusvarer økte. 
Bøndene solgte sine varer på markedet for å skaffe 
penger til avgiftene. Grunnlaget var dermed lagt for en 
sterk utvidelse av markedet.
Det gamle og stabile samfunnet var kommet ut av sin like
vekt. Pengerelasjonene trenger inn overalt, forandrer de 
tradisjonelle bindingene og tilslører de nye utbytter- 
relasjonene. Alt får en pris. Mennesket blir ikke lenger 
bedømt etter størrelsen på fast eiendom, men etter stør
relsen på pengeinntekten. Den delen av adelens og kirkens 
rikdommer som ikke samles på slottene og i kirkene, kom
mer i hendene på en borgerlig klasse som ikke først og 
fremst er interessert i å samle skatter. I deres hender 
blir en stor del av denne rikdommen kapital på jakt etter 
kilder for ny merverdi.
På 1500-tallet ble store anstrengelser gjort for å bryte 
det venezianske monopol på krydderhandelen. En mengde 
ekspedisjoner ble rustet ut for å finne sjøvegen til 
India. De fleste var mislykket, men uansett utfallet av 
disse ekspedisjonene var konsekvensene en handelsrevolu
sjon - åpningen av et verdensmarked.
For oppdagerne var dette innledningen til et eventyr av 
lett-tjent rikdom. For dem som ble oppdaget, var det en 
katastrofe. De store oppdagelsene var begynnelsen til en 
klappjakt på rikdom - en klappjakt som langt overgikk sin 
forgjenger: korstogene, og som først fant sin historiske 
like i de imperialistiske krigene i vårt århundre.
Korstog av handelsmenn og skattjegere rustet ut ekspedi
sjoner for å komme direkte til kilden for krydderhandelen 
eller for å røve til seg det økonomiske overskuddet som 
disse førkapitalistiske samfunnene hadde akkumulert gjen
nom århundrer. En klassisk beskrivelse av denne klappjak
ten er bispen Bartholomez de las Casas* "En 
bo,n,dtni,ng" (1542) 1) om conquistadorenes barbari i 
Amerika.
I et tidsrom på 50 år ble 15 millioner indianere utryd
det ved massakre eller slaveri. Tykt befolkede deler av 
Haiti, Cuba, Nicaragua og Venezuela ble fullstendig av
folket. Denne form for utplyndring var ikke underlagt 
langsiktige perspektiv. Den var en umiddelbar og nådeløs 
tilegnelse av hva disse samfunnene kunne gi av rikdommer. 
Utplyndringen var nådeløs fordi den ikke kjente det dilem
ma som andre sivilisatorer senere var underlagt i utbyt
tingen av de koloniale områdene. Problemet med slavehus- 
holdningen er:

"Samtidig som man gjør et menneske til husdyr, reduser
er man hans yteevne, og hvor lite man enn gir ham, ender
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det med at han koster mer enn han innbringer. Derfor 
er kolonisatoren nødt til å stanse dressuren på halv
vegen. Det resultatet som da foreligger, er hverken et 
menneske eller et dyr, men noe midt mellom; nemlig den 
innfødte. Han er underernært, syk, skamslått og terro
risert, men ikke helt ødelagt, og enten han er gul, 
sort eller hvit viser han de samme karaktertrekk: Han 
er doven, lumsk og tyvaktig, han lever av luft og for
står bare maktens språk.” 2)

KAPITALISMENS UTVIKLINGSHJELP

Under hele utviklingshistorien til kapitalismen i Vest- 
Europa finner vi tre former for merverdi:

1. Merverdi som stammer fra arbeiderne i de kapital
istiske bedriftene.

2. Merverdi som skapes av jordbruket.
3. Merverdi som stammer fra plyndring og slavearbeid i 

de oversjøiske områdene.
Historien fra det 16. til det 18. århundre er en lang 
kjede av plyndringsaksjoner: Spanias erobring og utplynd
ring av Mexico og Peru, Portugals og Nederlands voldtekt 
av Indonesia og Englands brutale utbytting av India. 
Plyndringene førte til en internasjonal konsentrasjon av 
verdier og kapital i Vest-Europa.
Hamilton anslår gull-og sølveksporten fra Latin-Amerika 
mellom 1503 og 1660 til mer enn 500 millioner gullpesos.3) 
I følge Colenbrander utgjør totalsummen av dividender, 
tilbakeføring av lønn og krydderfrakter fra Det Ostindiske 
handelskompaniets operasjoner i Indonesia (1650 - 1780) 
600 millioner gullgylden. 4) Frankrikes inntekt av slave
handelen i det 18. århundre innbrakte ca. en halv milliard 
livre-tournois. (Inntekten av slavearbeidet utgjorde flere 
milliarder livre). Inntektene fra slavearbeidet i britisk 
Vestindia var minst 200 - 300 millioner gullpund (pund 
sterling). 5) Plyndringen av India mellom 1750 - 1800 inn
brakte 100 til 150 millioner gullpund. 6)
Totalsummen utgjør mer enn en milliard pund gullsterling 
og dette er mer enn kapitalverdien til samtlige dampdrev
ne industribedrifter i Europa rundt 1800. 7) Dette betyr 
selvsagt ikke at denne verdistrømmen (som bare var en del 
av verdioverføringen) direkte gikk til oppbygging av euro
peisk industri, - størstedelen kom i hendene på industri- 
borgerskapet ved overklassens luksusforbruk og dessuten 
ved statsutgiftene som ble betalt med inntektene fra 
koloniene. I alle tilfelle er det en historisk sammenheng 
mellom de gunstige betingelsene for den industrielle 
revolusjon og kapitaltilførselen til Europa.
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"Rundt hver anløpshavn (for slaveskip) vokser det i det 
18. århundre opp manufakturer: raffineri, tekstiltryk- 
keri, farveri, sukkervaremanufaktur. Deres voksende 
antall viser oppsvinget i industri og transport. I 
løpet av 18. århundre ble det for eksempel i Nantes 
grunnlagt 15 raffineri, 5 bomullsmanufakturer, 2 store 
fargestoffabrikker, 2 sukkervarefabrikker. Den nye 
industrien, den voksende private formue, den offentlige 
velstand, som helt omdannet byene, oppblomstringen av 
en ny klasse - de mektige kjøpmennene som presset på 
for å spille en rolle i det offentlige liv - det er de 
viktigste sporene slavehandelen i det 18. århundre har 
satt i utviklingen av den franske nasjon." 8)

Brooks Adams 9) understreker sammenhengen mellom East 
Indian Company1s plyndring av India og begynnelsen til 
den industrielle revolusjon:

"Meget snart etter slaget ved Plassey 10) (1757)
begynner rovbytte fra Bengalen å komme til London og 
effekten synes å være øyeblikkelig. Alle autoriteter er 
enige om at den industrielle revolusjon, som skiller 
det 19. århundre fra alle foregående, begynner i år 
1760. Før 1760 var ... bomullsspinnerimaskinene i 
Lancashire nesten like enkle som i India. ... Like 
etter Plassey, i 1759, gir Bank of England for første 
gang ut 10- og 15-pund sedler."

Vi kan anta at de verdiene som ble overført fra øst- og 
vestindia mellom 1757 og 1780 mer enn fordoblet det akku- 
mulasjonsfondet som sto til disposisjon for den framvoks
ende industri. 11)
Selv om tilførselen av rikdom utenfra til enkelte land i 
Europa var uhyre stor, var ikke denne tilførselen i seg 
selv en tilstrekkelig betingelse for framveksten av 
kapitalismen, (jamfør Spania). Prisstigningen, spekula
sjon (åger), verdenshandel og statsgjeldene (som delvis 
var en følge av prisstigningen), konsentrerte kapitalen 
i hendene på et stadig sterkere borgerskap som hovedsak
lig investerte den i handel. Men etterhvert ble stadig 
større del av denne kapitalen satset i forlagssystem, 
manufaktur og senere i industri.
Ved siden av konsentrasjon av kapital i hendene på borg
erskapet, var det også en forutsetning for videre indu
strialisering at det var mulig å kjøpe og sette inn i 
produksjonen en vare som i seg selv skapte merverdi: 
den nienneskelige arbeidskraft. Framveksten av kapitalisme 
forutsatte framveksten av en eiendomsløs masse som måtte 
selge sin arbeidskraft for å leve.
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PRO LET AR1SERING

De rikdoinmene av edelmetall som spanjolene førte med seg 
fra Amerika, ble snart spredt over hele Vest-Europa, 
delvis ved levering av krigsmateriell til de krigene 
Spania førte og delvis ved sjørøveri av spanske skuter.12) 
Det umiddelbare resultatet av denne gull- og sølvstrømmen 
var en prisrevolusjon. En bølge av prisstigning spredte 
seg over hele Europa.
Inflasjonen svekket føydalklassen som fra gammelt av var 
avhengig av faste avgifter. Føydalherrenes inntekter var 
konstante, men deres utgifter økte. For å kunne opprett
holde (og øke) sitt konsum måtte adelen enten utpine 
bøndene enda mer eller øke porduktiviteten av jorda. Så 
lenge produktiviteten var konstant, førte en ytterligere 
utpressing til leilendingenes ruin, noe som selvsagt også 
ruinerte det fundament føydalismen bygget på.
En økning av produktiviteten betydde en rasjonalisering 
av produksjonsmåten. 13) I begge tilfelle måtte store 
masser av bønder forlate sine jordstykker og søke inn til 
de større byene for å livberge seg av tigging eller av å 
selge sin arbeidskraft til kapitaleierne. Denne proleta- 
riseringsprosessen ble aksellerert ved at manufakturvarer 
etterhvert trengte inn på det tradisjonelle markedet til 
håndverkerne som ble ruinert og sank ned i massen av 
utbyttede, uthungrede og eiendomsløse.
De som måtte betale den kapitalistiske akkumulasjonen,var 
de ruinerte håndverksgesellene og de utpinte småbøndene 
som utgjorde det nødvendige arbeidskraftreservoar for 
framveksten av kapitalistisk produksjon. Det var indian
erne som ble dømt til livegenskap og tvangsarbeid. Det 
var bantuene som forsynte verden med slaver. Det var 
innbyggerne på Honkey-øyene som ble utryddet av det Øst- 
Indiske handelskompani. Det var det indiske folk som ble 
utplyndret av den engelske koloniseringen. Plyndring var 
kapitalismens fødselshjelp - utbytting er dens eksistens
grunnlag.

FORSØK PÅ Å STILLE UTVIKLINGEN I EUROPA I RELIEFF
I den enkle vareproduksjon eier produsenten produksjons
midlene og han selger produktene for å kunne kjøpe livs- 
middel (ev. erstatte forbruk av produksjonsmidlene). I 
den kapitalistiske produksjonen har ikke arbeiderne råde
retten over produksjonsmidlene og kan bare opprettholde 
livet ved å selge sin egen arbeidskraft.

Overgangen fra enkel vareproduksjon til kapitalistisk
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produksjon kjennetegnes ved:
1. Omdanning av arbeidskraft til vare.
2. Omdanning av produksjonsmidlene til kapital.

Begge disse særtrekk finner vi i Vest-Europa i det 16. og 
17. århundre - hovedsaklig i England.
Men kapital, da særlig i form av åger- og handelskapital, 
var ikke noe særfenomen for Europa. Denne form for kapi
tal har eksistert i tallrike sivilisasjoner som har nådd 
et fremskredet stadium av enkel vareproduksjon. (Kjenne
tegnet ved hjemmeindustri (forlags-systemet) og manufak
tur) . De viktigste eksemplene er det bysantiske rike, 
Mogulenes rike, det islamske rike, Kina og Japan. I de 
fleste av disse samfunnene var hjemmeindustrien, forlags- 
systemet og manufakturen høyt utviklet. Fra keiser 
Justinians tid (ca. 550) utvikles en tekstilindustri i 
Bysants. Dens arbeidskraft var håndverkere som var sam
menpakket i storbedrifter. (Håndverkerne var fortsatt 
eiere av produksjonsmidlene)„
I det islamske riket fantes kanskje den mest velutviklede 
hjemmeindustri og manufaktur. I kvikksølvgruvene i det 
mauriske Spania var det mer enn 1000 arbeidere. I den 
berømte tekstilveverbyen Tinnis fungerte hjemmeindustrien 
fullkomment fra år 815.
Kina hadde også en framskreden utvikling av manufaktur - 
særlig bergverk og bedrifter for framstilling av jernvar
er. Seinere ble porselen- og tekstilmanufakturen utviklet. 
Noe lignende finner vi også i India.
Dette organisatoriske mellomtrinn mellom håndverk og 
(kapitalistisk) storbedrift levde side om side med en 
sterk akkumulasjon av pengekapital uten at resultatet ble 
en industrikapitalisme.
Så lenge størsteparten av folket har lite eller ingen an
del i vareproduksjonen og følgelig heller aldri opptrer 
på markedet, blir markedet begrenset. I tiden før indu
strikapitalismens gjennombrudd preges fjernhandelen av 
overklassens forbruk, og den blir en handel med luksus- 
gjenstander. Innenfor disse trange grensene av markedet 
finner kapitalen andre og mer profitable investeringsfelt 
enn produksjon. I den grad produksjonen ikke arbeider for 
statsoppdrag blir også denne av samme grunn som fjern- 
handelen, hovedsaklig begrenset til framstilling av luk- 
susgj enstander.
Ingen steder utenfor Vest-Europa hadde pengerenten rukket 
å bli dominerende over lengre tid. Pengerenten var en 
betingelse for en rask utvidelse av markedet - følgelig 
også for framveksten av en borger-klasse som i Vest- 
Europa mellom det 10. og 18. århundre samlet åger-, kjøp
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manns- og handelskapitalen i sine hender . Framveksten av 
borgerskapet svekket føydalklassen samtidig som det gjen
nom statsgjeldene og statsoppdragene gjorde statsmakten 
til sitt redskap i akkumulasjonsprosessen.

I andre førkapitalistiske samfunn ble den akkumulerte 
kapital "offer" for en sentralisert og despotisk stats
makt som noe grovt kan karakteriseres som føydal. Spiren 
til et selvstendig borgerskap ble kvalt under trykket av 
en statsmakt som enten eksproprierte 14) akkumulert 
kapital eller skaffet seg kontroll og monopol over viktig 
produksjon.
Dette betyr ikke at en kapitalistisk produksjonsmåte bare 
var mulig i noen få land i Europa. Det er i høyden en 
ufullstendig forklaring på hvorfor den først oppsto der. 
Etter de store oppdagelsene er det uråd å snakke om en 
selvstendig utvikling i samfunn utenfor disse landene.
Etter de store oppdagelsene presses utviklingen i de fleste 
førkapitalistiske landene inn i en bane som bestemmes av 
utviklingen i de kapitalistiske metropolene.

SÅKALT HANVEL

Statsoppdragene og det voksende forbruket til den besit- 
tende klassen, skaffet grobunn for en ikke-jordbrukspro
duksjon. Ved siden av handel med kolonivarer og edelmetal- 
ler blir handel med håndverks- og manufakturvarer stadig 
større. På 17-hundretallet arbeidet den engelske bomulls- 
vareindustri, Lyons silkeindustri, Solingens metallindu
stri og Leidens tekstilindustri for et internasjonalt 
marked. Utvidelsen av markedet aksellererte kapitalakku
mulasjonen til de store handelshusene og la grunnen for 
industriell kapitalakkumulasjon. 15)
Etterhvert som merverdimassen skapt av det vesteuropeiske 
proletariat vokste, spilte den direkte plyndringen av de 
oversjøiske områdene stadig mindre rolle som berikelses- 
kilde. Etter den industrielle revolusjonen blir behovet 
for et marked - et verdensmarked - dominerende. Utplynd
ringen får en annen og mer fredelig form: handel. Pirat- 
enes dødningehode blir skiftet ut med handelkompanienes 
offisielle tollstempel.

Al/l/I KLI MG TØVER UTVIKLING (1NVIA)
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ikkejordbruksarbeidere. Der fantes høyt kvalifiserte 
jern-, stål- og tekstilhåndverkere, dessuten skipsbyg- 
gere og metallhåndverkere. India framstilte varer ikke 
bare for eget forbruk, men også for eksport. I århund
rer var Indias økonomiske rikdommer kontrollert av 
finanskjøpmenn og fyrster som samlet den delen av pro
duksjonen som ikke ble konsumert, i form av gull- og 
sølvskatter. Denne rikdommen var altså tilstrekkelig 
konsentrert til å kunne danne en potensiell kilde for 
investeringspenger. Indias forråd av høyverdig kull og 
jern lå relativt nær hverandre ... Hvorfor har ikke 
denne kombinasjonen av helt åpenbare gunstige omstendig
heter ført til en bestemt økonomisk utvikling som hadde 
maktet å nå et virkelig framskritt i en stadig raskere 
rytme?" 16)

India og Kina dominerte tekstilmarkedet i minst et halvt 
hundreår etter 1760. Den unge britiske industrien var 
ikke med ett slag i stand til å bryte seg inn på dette 
markedet. I 1815 eksporterte India bomullsvarer for 1,3 
millioner £ til Storbritannia, mens den britiske eksport 
av samme vare til India utgjorde 26.000 £. I 1813 var de 
indiske bomullsvev- og silke-varer 50 - 60% billig
ere enn de engelske. For å beskytte den engelske industri 
ble disse varene belagt med en toll på 70 - 80%. Samtidig 
påtvang England India en frihandelspolitikk gjennom det 
Øst-Indiske Handelskompani. Først i 1830 da den britiske 
industrien var tilstrekkelig overlegen, var tiden inne 
for å proklamere frihandel mellom nasjonene. 17)
En slik proklamasjon var verdiløs om den ikke bygget på 
materiell makt. Erobringen av verdensmarkedet var en vold
elig erobring. Dens økonomiske suksess var i høyeste grad 
avhengig av soldat- og kanondiplomati. Med gevær og toll- 
stempel ble produktivitetsmonopolet og markedsherredømmet 
sikret. De britiske bomullsvarene erobret det indiske 
markedet i 1815 - 1850. I 1850 absorberte India 25% av 
eksporten fra Lancashire.
Englands jord- og skattepolitikk destruerte landsbysam- 
funnet og ga rom for korrupte godseiere og ågervirksom- 
het. De indiske håndverkerne ble ruinert og en flerehundre- 
årig håndverkstradisjon ble kuttet av. Landet ble fra
røvet sitt økonomiske overskudd og overlegenheten til den 
engelske industri kvalte spiren til enhver nasjonal indisk 
industri.
Gamle håndverkssentra døde ut. Byene ble fylt av en uende
lig slum med tiggere - vrakrestene etter et samfunn 
hvis bindingsverk og fundament var knust av kolonimakten.
I stedet blomstret svindlerne, ågerkarlene, gateselgerne. 
Samfunnsparasitteneslukte det økonomiske overskuddet som 
ikke kolonimakten raket til seg.
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Indias endelige kolonistatus ble beseglet i 1883 da 
England besluttet å gjøre landet til en råstoffprodusent 
av jordbruksvarer - først og fremst bomull. Et land som 
før hadde utført bomullsvarer, ble nå en eksportør av 
bomull som ble transportert til England for bearbeiding 
og så tilbakeført til India som bomullsvarer. India var 
dermed omdannet fra ferdigvareprodusent til råvareprodu
sent.
Vi har behandlet India som et typisk eksempel på koloni- 
seringsprosessen i Asia, Latin-Amerika og Afrika. India 
\)(XK regelen som best kan stilles i relieff ved å studere 
regelens eneste unntak:

JAPAN

I midten av det 19. århundre var både Japan og India 
underutviklet (ikke-industrialisert). I perioden 1896- 
1900 var industriproduksjonen per capita 3 ganger så høy 
i Japan som i India (5,7$ mot 1,5$). Folketettheten var 
dessuten størst i Japan. 40 år etter, i perioden 1936-38, 
representerte forskjellen i per capita-produksjon et 
enormt sprang i utviklingsnivå mellom de to landa. Indu
striproduksjonen per capita i Japan var da 65$ og i India 
var den 4,9$. 18)
Likevel er det en kjensgjerning at på den tiden da de 
europeiske maktene var opptatt med å ruinere India, eta
blere seg i Afrika og underkaste seg Latin-Amerika, var 
forholdene for en industriell utvikling i Japan minst like 
ugunstige som ellers i Asia. P.g.a. landets fattigdom var 
ikke Japan et attraktivt objekt for utplyndring sammen
lignet med rikdommene i India, Latin-Amerika og Afrika. 
Japan unngikk derfor invasjonen av skattejegere, soldater 
og andre sivilisatorer.
Japan var et samfunn som bygget på småbondejordbruket.
Det var et føydalsamfunn som kanskje satte strengere 
grenser for enhver utvikling enn noe annet prekapitalist- 
isk samfunn:

" I tohundre år ble enhver anstrengelse gjort for å 
undertrykke vekst og forandring ... Samfunnet var fast
frosset i et uforanderlig klassesystem. ... Ridder- 
klassen fortsatte å kreve samfunnets merprodukt, lite 
ble igjen til investeringer. Det lukkede klassesamfunnet 
kvelte skapende energi og fikserte arbeidskraft og ta
lent til tradisjonell virksomhet. Det var utenkelig å 
feie bort disse hindringene for industriell utvikling."19

Under adelens regime skjedde det. likevel en akkumulasjon
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av pengekapital. Den opprinnelige akkumulasjon stammet i 
hovedsak fra sjørøveri langs den kinesiske og koreanske 
kysten i det 15. og 16. århundre. Denne akkumulasjonen 
skjedde stadig under truselen av konfiskering eller krav 
om '‘lån" til statsmakten. Men den relativt stabile fram
veksten av et borgerskap var i seg selv ikke bare et tegn 
på at den gamle statsordningen var i oppløsning, fram
veksten fremmet i sin tur oppløsningen.
Da det gamle regimet 20) ble kastet, var det dette borg
erskapet som avgjorde resultatet av revolusjonen og den 
videre utvikling. Den institusjonelle rammen for en kapi
talistisk utvikling ble skapt. Regimet som gikk ut fra 
Mejii-restaurasjonen forandret den økonomiske strukturen 
drastisk og var en enorm impuls til den grunnleggende 
akkumulasjonen av kapital og overføringen av denne fra 
handel- og ågerkapital til industrikapital.
Kilden til den grunnleggende akkumulasjonen var jord
bruksbefolkningen (I Europa var det både jordbruket og de 
oversjøiske områdene). Det kombinerte presset fra en 
kapitalist-dominert stat og et nytt landeierborgerskap 
økte presset på bondebefolkningen. Andelen til den direk
te produsent av jordbruksproduktet gikk ned fra 39% (rundt 
1800) til 32% etter agrarreformen til Mejii regimet.21)
Avgiftene og skattene ble krevd inn i pengz/i (pengerente) 
og dette var et effektivt middel til å tvinge bøndene ut 
på markedet for å selge sine produkter. Dermed ble byene 
forsynt med de nødvendige jordbruksproduktene. Lønnene 
til arbeidere utenfor jordbruket ble holdt på eksistens
minimum. Dette var mulig p.g.a. landsbygdas store befolk- 
ningsoverskudd som ble arbeidskraftsreservoaret. Omfor
deling av inntekten og sentraliseringen av kapital ble 
dessuten fremmet ved en bevisst inflasjonspolitikk.
Men at det gamle regimet ble nedkjempet,var i seg selv 
ikke en tilstrekkelig betingelse for en kapitalistisk 
industrialisering. På tross av at det nye regimet skapte 
gunstige betingelser for kapitalakkumulasjonen, fortsatte 
borgerskapet med sin gamle beskjeftigelse. De investerte 
kapitalen hovedsaklig i handel og ågervirksomhet - for
holdsvis lite gikk til manufaktur eller industri.
Statsmakta arbeidet bevisst for å dra økonomien ut av 
denne bakevjen. Den investerte svære summer i jernbaner 
og i utviklingen av et kommunikasjonssystem, i basisnær
ingene og i produksjon av maskiner. Den ga vidtgående 
investeringsgarantier og garanterte kjøp av mange års 
produksjon fra nye bedrifter.
Den raske utbyggingen av en nasjonal industri ble desto 
mer nødvendig etterhvert som det japanske markedet ble
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nedrent av utenlandske varer etter at Japan ble påtvunget 
en handelsavtale med USA (1854) som sikret amerikanerne 
ekstremt gunstige byttevilkår. En lignende avtale ble 
inngått med europeerne. Fram til da hadde utviklingen i 
Japan stort sett blitt bestemt av de indre motsetningene 
og spenningene i nasjonen selv. Men selv etter denne 
handelsavtalen ble ikke presset utenfra større enn at 
Japan kunne bygge opp en selvstendig og konkurransedyktig 
industri. At presset ble relativt svakt skyldtes fram
veksten av flere rivaliserende imperialistiske makter på 
jakt etter råstoffkilder og markeder. Selv om Japan etter
hvert representerte et marked som kunne blitt objekt for 
imperialistisk utbytting, var rivaliseringen mellom de 
imperialistiske maktene et effektivt hinder for koloni
sering .
Men presset utenfra skjerpet kampen til det nasjonale 
borgerskapet for sin egen selvstendighet noe som betinget 
en rask oppbygging av en konkurransedyktig industri og et 
nasjonalt forsvar. Opprustningen integrerte den deklas
serte og kupongklippende krigerklassen, samuraiene, som 
var en levning fra føydalismen. De kunne igjen fylle en 
historisk funksjon - denne gangen som det militaristiske 
redskapet til en ekspanderende kapitalistisk stat.
Japan unngikk å bli et offer for jakten på råstoff og 
marked. Derimot ble landet selv en verdig juniorpartner 
i denne rovjakten.

KONSENTRASJON Al/ KAPITAL
De første konstruktørene av vevstoler ble også tekstil- 
fabrikanter som fortsatte å bygge egne maskiner. Den 
sterke utviklingen av tekstilindustrien økte behovet for 
produksjonsutstyr, men først mellom 1820 og 1830 fikk 
England maskinfabrikker.
Kapitalen ekspanderte ikke uten videre til nye produksjons
områder selv om de tradisjonelle produksjonssektorene var 
overkapitaliserte ( stadig avtagende utbytte av nyinves- 
tert kapital ). "Overskuddskapitalen" søkte før tilbake 
til sitt historiske opphav: handel, lånevirksomhet, spe
kulasjon o.l. enn til nye produktive investeringer. Først 
når det kunne høstes en profittrate som lå betraktelig 
over den gjennomsnittlige, strømmet kapital til nyåpnede 
produksjonsområder. Tilstrømming av kapital til den nye 
sektoren førte til hardere konkurranse om markedsandelen 
- d.v.s. lavere priser og fallende profittrate.
Kapitalistens kamp for å overleve denne konkurransen 
forutsatte en hevning av produktiviteten - en rasjonali
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sering av arbeidsprosessen ved intensivert utnyttelse av 
arbeidskraften og investering i maskineri. En utjevning 
av profittraten begunstiget bedriftene med høyeste pro- 
duktivitet idet de bedriftene med produksjonskostnader 
som ligger over den gjennomsnittlige produktpris, tenden- 
sielt blir sjaltet ut av konkurransen om markedet. Bedrif
tene med den høyeste organiske sammensetning av kapital 
22) gikk derfor seirende ut av denne konkurransen.
Jo mer utviklet og effektivt maskineriet innen en produk
sjonssektor var, desto høyere organisk sammensetning av 
kapitalen var nødvendig for å oppnå den gjennomsnittlige 
profittraten. Følgelig vokste den kapital som skulle til 
for å oppnå en tilstrekkelig avkastning - gjennomsnitts
størrelsen på bedriftene vokste. Ny kapital uansett stør
relse (konsentrasjon) kunne ikke lenger strømme til. Det 
var bedriftene og selskapene med herredømmet over de størs
te kapitalreservene som kunne utnytte utviklingen til sin 
fordel.
Denne omfordelingsprosessen var (og er) ikke noen harmo
nisk vekstprosess. Motoren i denne kapitalistiske struk- 
turforandringen var kriser - overproduksjonskriser. De 
kapitalistiske krisene er overproduksjonskriser av bytte
verdier. De skyldes ikke en for liten absolutt konsumkraft, 
men en for liten bztatingbdyktig etterspørsel. Et relativt 
vareoverskudd finner ikke den pengeekvivalent på markedet 
som er nødvendig for å realisere bytteverdien av varen. 
Varer hoper seg opp på lagrene og representerer forskot
tert kapital som ikke kan gjenvinnes, og merverdi som ik
ke kan realiseres (realiserings-krise), eller produksjons
kapasiteten står ubrukt og representerer død kapital som 
ikke kan reproduseres, og økes ved skaping av ny merverdi 
(kapitalens "verdiskapingskrise" - Verwertungskrise).
De stadig tilbakevendende krisene i den siste fjerdedelen 
av 1800-tallet aksellererte kapitalkonsentrasjonen. Bedrif
tene med den laveste produktivitet gikk bankerott. Disse 
økonomiske skibbrudd medførte ekspropriasjon av småkapi- 
talistene, verdiforringelse og destruering av kapital.
Den kapital som ble destruert, skaffet rom for ekspansjon 
av den gjenværende kapital. Etter hvert som de svakeste 
brøt sammen, økte markedsandelen for dem som ble igjen. 
Dette ga grunnlaget for en ny økning av profittraten.

"VEN 2. TEKNISKE REVOLUSJON"

I slutten av det 18. århundre er kapitalismen inne i sin 
2. tekniske revolusjon. Ved siden av kull blir olje og 
elektrisitet nye energikilder. Eksplosjons- og elektro
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motoren fortrenger dampmaskinen. Foredlingen av råjernet 
blir rasjonalisert og kvaliteten på sluttproduktet blir 
sterkt forbedret og mer kontrollerbar. Gjennom legering 
utvikles og forbedres herdingen av stålet som blir det 
grunnleggende råstoffet for den nye industrien (tungindu
strien) . Elektrolysen av bauxitt gjør aluminium til et 
billig og anvendelig råstoff for industriproduksjon. I 
denne perioden får også kjemisk industri sitt første sto
re oppsving.
En kapitalistisk optimal utnyttelse av den nye teknolog
ien krevde store kapitalbeløp. Bak oppbyggingen av fabrikk
anleggene sto store konsern eller finansinstitusjoner.
Det var storkapitalen som fikk herredømmet over den nye 
profittkilden, noe som selvsagt aksellererte konsentra
sjonen av makt og kapital. De store anleggskostnadene 
gjorde det dessuten vanskelig for ny kapital å etablere 
seg i denne sektoren. Grunnlaget for monopolkapital var 
dermed lagt. Denne konsentrasjonsprosessen av kapital 
manifesterer seg ved at de store foretakene sysselsetter 
en stadig større andel av arbeidskraften.
TABELL 1: Psioa zntvZA ^qKdzZZng av Zkkzjosidb/iukAAyAA&Z&at-

to, faond&Zt dttdfi AosiztakAkat&gofiZ&m. Ty* kland. 23)

Foretak med
1882

%
1895

%
1905

%
1925

%
1933

%
1950 a)

%
0 til 10 arbeidere 65,9 54,5 45,0 39,4 46,8 24,6

11 til 50 arbeidere 12,1 15,8 17,9 19,1 14,3 28,7
51 til 200 arbeidere 10,1 14,0 16,8 18,0 14,3 9,6
over 200 arbeidere 11/9 15,7 20,3 23,5 24,6 37,1
a) Tallene gjelder Forbundsrepublikken.

For den tyske industrien er denne konsentrasjonsproseesen 
enda mer i øynefallende.
TABELL 2: PfcoAzntvZA fiosidzZZng av ZnduAtfiZAyAAdZAatte.

faotid&Zt dttan. bzdsLsLfitAkatzgofiZzsi. Ty&kZand. 24)

F . .. t A W33 B A B A «
Fabrikker med %%%

1 - 9 arbeidere 88,6 19,6 46,1 2,9 43,9 2,2
10 - 49 ti 8,1 15,4 34,0 12,4 14,5 2,6
50 - 99 ii

2 4 21,5 9,0 9,9 18,2 7/3
100 - 199 ti J ^ 4 5,2 11,5 9,9 8,8
200 - 499 i 3,6 17,3 6,4 11,3
500 - 999 " i 00o 43,4 1,1 11,7 6,0 30,3
mer enn 1000 - j 0,9 34,3 1/1 37,6
A = % av det totale antall foretak
B = % av det totale antall arbeidere! .
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TABELL 3: Psloa e.ntvTA fiosidzlTng av Tkk&joKdbsiukAA yAA atte.
fiosid&lt dttdti fiosie.takAkat&gofiT&ne,. PAankATke.. 23)

Foretak med
"f96 B A i.926 B A “5®

~o______________________ -6 -6

1-10 arbeidere 9 8,3 62,7 96,1 39,2 95,4 20,0
11 - 50 ii 1,32 11,7 3,0 15,6 3,6 28,851 - 100 ii 0,18 5,1 0,8 7,4 0,5

101 - 500 ii 0,02 11,2 0,03 17,5 0,5 21,4
mer enn 500 •i 9,3 19,3 29,8
A = % av totalt antall foretak 
B = % av totalt antall arbeidere.

TABELL 4: Pao& zntvTb faoAd&lTng av TkknjofidbAukAAyAAQ.ZAatte.
^ofidzZt faoAdtakb kategosiTzm. ItaZTa. 23)

Foretak med
192 7A LlZJ B A193F39B A 1959 B

10 arbeidere 89,6 31,1 88,7 24,3 76,1 15,4
100 ii 9,1 1,2 9,7 25,4 21,2 27,9
1000 ii 1,2 31,7 1,5 33,6 2,5 27,9

1000 ii 0,1 10,7 0,1 16,7 0,2 29,2
A = % av totalt antall foretak 
B = % av totalt antall arbeidere.

Konsentrasjon av industrikapital er samtidig en konsen
trasjon av en stadig økende fast (produksjons-) kapital 
som krever mest mulig stabile amortisasjonsbetingelser. 
Samtidig innebærer konsentrasjonsprosessen at muligheten 
for å sjalte ut en mektig konkurrent på kort sikt er svært 
liten. Å sikre stabil kapitalakkumulasjon krever en "for
utsigbar" prisutvikling. En priskrig mellom industri- 
risene ville være selvødeleggende.
Liberalismens krav om fri konkurranse ( til konsumentenes 
beste ) gjenspeiler ikke monopolborgerskapets behov og 
muligheter. Deres interesser er best tjent med avtaler 
om pris og markedsandel (produksjonsbegrensning) og de 
ser seg sterke nok til å diktere prisene på markedet - 
d.v.s. styre markedet.

"Når (nå) raffinerieierne på grunnlag av gjensidig for
ståelse er blitt enige om å begrense mengden og produk
sjonskapasiteten til en bestemt kvote som retter seg 
etter tilbud og etterspørsel, kan markedet 4>tyhQ,& slik 
at det resulterer i en fornuftig profitt for hver av 
oss. Oljen koster i dag 15 cents pr. gallon. Den foré-
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slåtte oppdelingen av virksomheten vil utvilsomt føre 
til en pris av 20 cents pr. gallon. Men for å oppnå en 
rettferdig (sicl) profitt må oljen selges for 25 cents 
pr. gallon." (Rockefeller til New Vo^k TscZbum ved grunn
leggelsen av Standard Oil Trust i 1874.)

Monopolavtaler om pris og markedsandel var ikke noe nytt 
historisk fenomen. Handelskapitalen som var industrikapi- 
talens opphav, var i høyeste grad monopolisert kapital.
Men slike avtaler forutsetter en stor grad av kapitalkon
sentrasjon. Så lenge bedriftene er små, er det vanskelig 
å kontrollere en rask fra- eller tilstrømning av kapital 
i takt med variasjonen i profittraten. De første forsøke
ne som ble gjort på slike monopolavtaler i industrien (i 
England rundt 1850) ble derfor isolerte forsøk av kort 
varighet.

VANHELSEN Al/ 1NVRE KOLONIER
Ved pris- og markedsavtaler opprettholdt eller økte mono- 
polsektoren sin profitt selv ved avtagende eller konstant 
kapasitetsutnyttelse. Monopolsektoren sikret seg dermed 
sin profitt på bekostning av den ikke-monopoliserte sek
tor som til en stor grad var avhengig av monopolenes va
rer, eller som leverte varer til monopolsektoren hvor den
ne til en viss grad dikterte prisene (m.a.o. ulikt bytte
forhold) . Monopolprisene reduserte også kjøpekraften som 
utgjorde markedet for den ikke-monopoliserte sektoren.
Monopolenes evne til å sikre seg profitten (ikke minst i 
nedgangstider) går tydelig fram av tabell 5.
TABELL 5: ?nTt>Tndek& {^on den monopoli* ente og Tkkemono - 

polit> eKte tektoJi ( 1 92 8 - 1 934). 25)

Tyskland Polen Østerrike
1928 = 100 1928 = 100 1931 = 100

Mono- Ikke- Mono- Ikke- Mono- Ikke-
pol- monopol pol- monopol- pol- monopol-
pris pris pris pris pris pris

1928 100 100 100 100 97 110
1929 103, 6 91,2 107,5 93,6 98 100
1933 78, 4 45,4 91,9 49,1 104 73
1934 78, 3 54,3 87,6 49,1 105 76

I Frankrike sank profitten i løpet av den store depresj»
nen i den kartelliserte industrien fra 100 (indeks) i 
1929 til 68. I den ikke-kartelliserte industrien var ned
gangen i profitten fra 100 til 35. 25)
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I tillegg til å redusere kapitalakkumulasjonen i den ikke- 
monopoliserte sektoren skjedde det en omfordeling av kapi
tal mellom de to sektorene ved at storforetakene lettere 
hadde adgang til billige kreditter og dessuten i større 
grad hadde fordel av statsoppdragene i utbyggingen av kom
munikasjonsnettet og i opprustningen.
Ved kapitaloverføring fra industri i nedgang til ekspande
rende industri uttørkes hele produksjonssektorer. Industri 
i tilbakegang "frigjør" arbeidskraft. Tidligere industri- 
sentra blir depresjonsområder og synker ned i underutvik
ling. Hele landområder omdannes til regressive soner som 
blir utfyllende marked og arbeidskraftreservoar for den 
stadig mer sentraliserte kapitalen.

INVRE 0 VERKAPIT A LISERING - EKSPANSJON UTAV

Storkapitalens indre ekspansjon gikk på bekostning av 
produsentene i primærnæringene, håndverkerne og småkapi- 
talistene. Men så snart det nasjonale markedet (innen en 
produktsektor) var dominert av et fåtall storforetak, var 
en videre ekspansjon på konkurrentenes bekostning en lang
siktig målsetting. På kort sikt ville en drastisk omfor
deling av markedsandelen bare være tenkelig gjennom en 
selvmorderisk priskrig.
Konkurransen på hjemmemarkedet antar dermed en ny form. 
Priskrig blir "bannlyst", men ved rasjonalisering og tek
niske fornyelser kan et storforetak skaffe seg en gunstig 
konkurranseposisjon.
For å henge med i kappløpet må det enkelte konsern øke 
produktiviteten, dvs. øke den organiske sammensetningen 
av kapitalen. Truselen om undergang tvinger kapitalistene 
til å holde produksjonskostnadene nede, følgelig også hol
de lønningene, som er en kostnadsfaktor, så lavt som mulig 
Kapitalkonsentrasjonen forsterker tendensen til å utvikle 
produksjonspotensialet hurtigere enn økningen i betalings
dyktig etterspørsel. Det enkelte foretak utvikler sin 
produksjonskapasitet uten å kunne ta omsyn til at produk
sjonskraft og konsumkraft må komme i motsetning til hver
andre innenfor antagonistiske (og systembetingede) forde- 
lingsforhold. Denne motsetningen kan lettest eksemplifise
res ved lønnens dobbeltkarakter. For å oppnå høyest mulig 
profitt er kapitalisten interessert i lavest mulige kost
nader - dvs. lavest mulige lønninger. På den andre siden 
utgjør lønnen som inntekt en etterspørselsfaktor etter 
hans produkter. For å realisere bytteverdien av produk
sjonen er derfor kapitalisten henvist til høye lønninger 
til arbeiderne i andre kapitalistiske bedrifter.
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Stiger ikke samfunnets konsumkraft tilsvarende som arbeids
produktiviteten, blir nødvendigvis produksjonskapasitet 
ledig og den umiddelbare økningen i varemengden kan ikke 
absorberes. Begge fenomen er uttrykk for "et overskudd" 
på kapital. Under disse forhold ville en ytterligere in
vestering av kapital i en produktsektor ikke bare gi en 
profittrate under gjennomsnittet, men tendensielt under
grave fundamentet for monopolprofitten som bygger på å 
opprettholde prisene ved produksjonsbegrensninger (noe 
som på lengre sikt forutsetter en begrensning av kapital
strøm til monopolsektorene). "Overskuddskapital" må derfor 
søke utover sitt tradisjonelle virkefelt - produktsektor 
eller nasjonalt område. Monopolkapitalen trenger inn i 
nye produktsektorer eller søker utover de nasjonale gren
sene på jakt etter arbeidskraftreserver den kan utbytte 
og marked den kan utnytte.

IMPERIALISME

Borgerskapet fra frikonkurranse-epoken var svorne tilhen
gere av frihandel og ivrige motstandere av kolonialisme.
De hungret etter kapital for stadig å kunne utvide rammen 
for sin produksjon. For dem var derfor enhver økning av 
statsutgiftene ødsling. Storbritannia hadde produktivitets- 
monopol og de billige industrivarene bante selv veien på 
verdensmarkedet. Eksporten trengte ingen beskyttelse. Rik
tignok ble det gjort forsøk på å hindre den stadige utvi
delsen av britisk markedsherredømme, men den engelske 
krigsflåten var en tilstrekkelig garanti for at disse 
hindringene kunne overvinnes. For det engelske borgerska
pet syntes derfor markedet å være ubegrenset og for de 
borgerlige intellektuelle syntes fundamentet for det små- 
kapitalistiske tusenårsriket å være tilstrekkelig sikret:

"I den grad den politiske innflytelsen til kjøpmenn og 
incjustrikapitalister vokste, steg også motstanden mot 
en ærgjerrig utenrikspolitikk og mot utgiftene til hær 
og marine, likeså mot kolonial ekspansjon. Alt i 1793 
innledet Bentham 26) sitt stridsskrift: 'Frigjør kolo
niene! ' De liberale frihandlerne aksepterte denne hold
ningen og ble kjent som tilhengerne av 'little England'" 
27)

Selv i siste halvparten av det 18. århundre fikk dette 
synet på koloniene oppslutning fra mange konservative po
litikere, blant dem Disraeli.
Denne innstillingen til koloniene forandret seg etter 
hvert som konsentrasjonen og sentraliseringen av makt gjor
de monopolborgerskapets innflytelse dominerende. I mono- 
polborgerskapets hender var sentralisert store kapital-
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mengder som søkte nye investeringsfelt - om nødvendig 
utenfor England. Storindustrien hadde ikke noe produkti- 
vitetsmonopol. Selv på innenlandsmarkedet måtte den kon
kurrere med utenlandske konsern som ofte arbeidet under 
bedre (produksjons-)betingelser enn de engelske.
Storbritannias industrielle overherredømme var truet av 
et samlet Tyskland, av Frankrike som holdt på å komme seg 
på fote igjen etter den tysk-franske krig, av USA som 
stort sett hadde fullført den indre ekspansjonen og som 
kunne dra fordel av de store energiressursene oppbygging
en av en moderne industri, og av Japan som hadde kastet 
føydalåket og blitt en kapitalistisk stat i rask ekspan
sjon.
Mange av de framvoksende industristatene, som f.eks. Russ
land, Italia og Japan, kopierte selvsagt ikke hele den 
industrielle strukturen til de mest framskredne industri
nasjonene. De "etterlignet" den mest moderne industrien 
hvor den organiske sammensetning og konsentrasjonen av 
kapital var størst. Disse industri-oppkomlingene gjennom
førte en rask utvikling av tungindustri og kjemisk indu
stri. De importerte monopolstrukturen og deres produkter 
meldte seg snart i konkurransen om det internasjonale 
markedet.
Frihandel og doktrinen om den frie vare- og kapitalstrøm 
tjente ikke monopolborgerskapets interesser; for dem ble 
proteksjonisme en nødvendighet for å beskytte det nasjo
nale basismarkedet - kilden til monopolprofitt og spring
brettet for ytre ekspansjon.
Den nye industrien som vokste fram etter den 2. tekniske 
revolusjonen,krevde stabil tilførsel av råstoff og energi. 
Den internasjonale konkurransen gjorde det livsnødvendig 
for det nasjonale monopolborgerskapet å skaffe seg kon
trollen over råvare- og energikildene - de aktuelle så 
vel som de potensielle. Kontrollen over råvarekildene er 
et middel til beskyttelse mot angrep fra konkurrentene 
såvel som et våpen i offensiven mot konkurrenter som må 
holdes nede. Kontrollen og herredømmet over råvaretilfør
selen er en nødvendighet for et selskap eller en gruppe 
selskaper som vil avgrense antall konkurrenter og kontrol
lere produksjonen og prisen på sluttproduktet.
Kappløpet mellom de imperialistiske maktene for å vinne 
herredømmet over koloniområdene var ikke en klappjakt et
ter profitable investeringsfelt. Det var heller et kapp
løp for å sikre seg disposisjonsretten over råstoff- og 
energikilder.
I løpet av et tiår ble Afrika revet opp og fordelt mellom 
de imperialistiske statene. I tidsrommet 1875 til 1914
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ble hele kloden bortsett fra Sibir, Tyrkia, Afganistan, 
Persia og Kina, partert og fordelt mellom de kapitalistis
ke statene. Denne oppdelingen fikk fra først av et frede
lig forløp mellom de europeiske maktene, men etter hvert 
som det ble mindre igjen av byttet og styrkeforholdet 
mellom de imperialistiske maktene forandret seg, oppsto 
det stadige konflikter om nyfordeling og omfordeling.

"VERVENSP0LIT1KK UTEN KRIG GIR BARE K0L0N1R1KER 
RÅ MÅNEN.” 2 8)

Fra 1871 hadde Tyskland gjennomgått en eksplosiv utvikling. 
Mellom 1886 og 1911 steg kullproduksjonen fra 73,7 til 
234,5 mill. tonn. Bare USA produserte mer og økte produk
sjonen raskere. England/Irland hadde i samme tidsrom en 
økning fra 160 til 276,2 mill. tonn kull. I 1911 fram
stilte Tyskland halvparten så mye råjern som England (ba
re USA produserte mer enn England) og tyskerne produserte 
dobbelt så mye stål som England og var samtidig den størs
te forbrukeren av stål. 28a)
Tyskland kom sent med i kappløpet om koloniene. Landets 
ekspansjonsmuligheter var for begrenset til å kunne mette 
det tyske monopolborgerskapets behov for råstoffer og om- 
setningsområder. På tross av den sterkt økende industri- 
og bankkonsentrasjonen hadde landet ikke nok kapital og 
militærmakt til å utmanøvrere de andre kolonimaktene. 
Englands herredømme på havet var for sterkt til at Tysk
land umiddelbart kunne presse kolonibesittelser fra noen 
av kolonimaktene. Men dette betyr ikke at det tyske bor
gerskapet resignerte. Det var fullt klar over hvilke mid
ler som var nødvendige i en omfordeling av landområdene.
"For enhver pris - også en krig - må nye utflyttings- og 
avsetningsområder skaffes", skrev B&tillnzn NzueAten Nach- 
nTcktan (talerøret for tysk tungindustri) i des. 1913.
Under tysk lederskap skulle et tollpolitisk forent Europa 
skapes. (Blant talsmennene for denne tyske markedsstaten 
var Walter Rathenau. 29))
Kampen om råstoff-koloniene og markedsområdene utløste 
stadig nye (men begrensede) konflikter. De europeiske 
maktene rustet seg til en omfordeling: "Bare dersom vi 
støtter oss på det solide sverd, kan vi vinne en plass i 
solen - en plass som tilkommer oss, men som ikke innrøm
mes oss frivillig." 30) En stadig sterkere nasjonalisme 
og militarisme som gjenspeilte storborgerskapets behov, 
gjennomsyret de imperialistiske statene. Første og annen 
verdenskrig var et logisk resultat og en utløsning av 
motsetningene mellom de nasjonale storborgerskap. Krigen 
var den blodprisen proletariatet måtte betale for borger
skapets kamp om en plass i solen.
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KAP1TALEKSP0RTEN FREMMER VAREEKSPORTEN
For å kunne utnytte de områdene som de imperialistiske 
maktene hadde grafset til seg, var det nødvendig å bygge 
ut infrastrukturen. Oppsvinget i dampskipsflåten som mel
lom 1875 og 1885 ble større enn seilskuteflåten, utbyg
gingen av telegrafen og jernbanenettet i Amerika, India, 
Kina og Afrika dro nye og store områder inn i verdenshan
delen. Selv jordbruksproduksjonen i de mest avsidesliggen
de områdene blir revet med i verdenshandelens dragsug.
Den intense utbyggingen av kommunikasjonene var ikke bare 
i seg selv en kilde til kapital- og vareeksport - utbyg
gingen var i sin tur en forutsetning for at kapitalistene 
kunne våge å investere i de fjerneste krokene av verden. 
Denne koloniseringsprosessen hindret på kort sikt kapita
lens verdiskapings- og realiseringskrise.
De nye råvarekildene tilførte industrien billig råstoff. 
Tilførselen av billige jordbruksprodukter fra koloniene 
senket levekostnadene til arbeiderne samtidig som prole- 
tariseringen av jordbruksprodusentene ble forsterket. Ar
beidskraftens reproduksjonskostnader sank samtidig som 
reservearméen av arbeidskraft økte. Dette dempet tendens
en til lønnsstigning og økning i produksjonskostnadene. 
Profittraten steg.
Mesteparten av de utenlandske investeringene i koloniom
rådene gikk til statslån for oppbygging av en repressiv 
statsmakt - politi og militærapparat - til utbygging av 
transport og kommunikasjon - særlig veier og jernbaner.
De direkte private investeringene gikk til utvinning av 
råstoff og produksjon av plantasjeprodukt. Oppbygging og 
konsolidering av koloniherredømmet krevde selvsagt en 
mengde industrivarer som nesten utelukkende ble produsert 
i moderlandet. Kapitalutgiftene forbundet med koloniser
ingsprosessen fikk derfor samme krisedempende funksjon 
som de stadig økende statsutgiftene fra 1929.
Den økende vareeksporten ble sikkerhetsventilen for den 
kapitalistiske produksjonen. Fra 1850 til 1913 steg ver
denshandelen med ca. 900%, mens pr.capita-inntekten (ver- 
densgjennomsnitt) steg med knapt 100% når vi tar hensyn 
til en befolkningsøkning på 60 %. Derfor absorberte ver
denshandelen trolig tre ganger så mye av verdensproduksjo- 
nen i 1913 som i 1850. 31)
For de fleste kapitalistiske landa, særlig de industrielle 
oppkomlingene, var veksten i eksporten større enn veksten 
i nasjonalproduktet. (Se tabell 6 neste side.) Det er 
neppe tvil om at de fleste industrilanda bygget sitt indu
strielle oppsving på et ekspanderende verdensmarked. Ver
denshandelen ble et svinghjul i deres økonomiske utvikling.
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TABELL 6: Gjennomb nxttlxg åsilxg vektt state fcoh nasjonal
produktet (NP} og eksportvolumet (Exp.) i noen 
kapitalistiske Industriland. 32)

1870 - 1913 1913 - 1950
NP Exp* NP Exp

Belgia 2,7 3,5 1,0 0,2
Frankrike 1,6 2,8 0,7 1,1
Tyskland 2,9 5,1 1,2 *2,5
Italia 1,4 - 1,3 1,4
Nederland 2,2 4,6 2,1 1,2
Sverige 3,0 3,8 2,2 1,9
Sveits 2,4 - 2,0 0,3
Storbritannia 2,2 2,1 1,7 0,2
Canada 3,8 6,5 2,8 3,3
USA 4,3 3,8 2,9 2,3
^Tallene for eksport gjelder perioden 1890-1913.

HVORVAN KAN EN RIK VERVEN BLI FATTIG?

Innføringen av den kapitalistiske produksjonsmåten i ko
loniene og halvkoloniene var samtidig innføring av mono
polkapitalen i disse landa. Produksjonen var en produksjon 
for verdensmarkedet; derfor var (og er) det desto mer nød
vendig å unngå konkurransekamp i den kapitalistiske sek
toren av koloniøkonomien for å kunne beskytte den koloni- 
ale ekstraprofitten. 33)
Fordelingen av råstoffkildene og de klimatologiske og 
geologiske betingelsene er ikke slik at et koloniland (og 
nasjonale monopoler) kunne beholde eneretten på et mine
ral- eller planteråstoff. Disse produktene ble framstilt 
for verdensmarkedet og følgelig eksisterte det ikke noe 
beskyttet marked bortsett fra moderlandet.
Den konkurransekampen som de nasjonale monopolene førte 
med hverandre hadde en ødeleggende virkning på pris og 
profitt. Den eneste måten å unngå dette var (og er) å inn
gå internasjonale avtaler om fordeling av produksjonskvo
ter og inndeling av verdensmarkedet i salgs- og innkjøps- 
soner for råstoffene. Disse internasjonale kartellene este 
snart utover og ble mer enn råstoff-produsenter selv om 
de fortsatt hadde sitt viktigste forankringspunkt i denne 
sektoren. De store profittene som disse kartellene raket 
inn i råstoffsektoren kunne ikke i sin helhet investeres 
i denne sektoren, for det ville føre til for stort utbud 
på verdensmarkedet og resultere i prissenkning.
Tallet på karteller steg jamt fra 40 i 1897, 100 i 1910 
til 320 i 1931. 34) Ved å sikre seg monopol på salget av
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et bestemt råstoff i de land som var storavtakere av rå
stoffet, dominerte ofte en slik gruppe selskaper økonomi
en til produsentlandet fullstendig (company country). 
Tabell 7 viser hvor godt slike internasjonale karteller 
kan dominere verdensproduksjonen.
TABELL 7: Ve 6tosie kasite.Zle.ne6 andet av vesidenApsioduk- 

6jonen. 35)
År Prosent av

verdensproduksj onen
Kautsjukkartellet 1940 97
Fosfatkartellet 1937 92
Diamantkartellet 1939 Over 90
Sukkerkartellet 1939 90
Tinnkartellet 1939 83

UONOKULTUR / M0N0PR0VUKSJ0N
Eksporten av industrivarer til kolonilanda hadde i løpet 
av det 19. århundre undergravd og ødelagt den gamle nær
ingsstrukturen. Kapitaleksporten til disse landa utfylte 
til en viss grad kapitalakkumulasjonen der, men importen 
av den kapitalistiske produksjonsformen fikk en spesiell 
karakter. Utbyggingen av næringsstrukturen gjenspeilte 
ikke overhodet behovene til folket i koloniene. Produk
sjonen var hovedsaklig eller ofte utelukkende tilpasset 
verdensmarkedet. Den kapitalistiske produksjonen i kolo
niområdene var fullstendig formet av interessene til det 
imperialistiske borgerskapet som framfor alt var inter
essert i en produksjon med et sikkert avsetningsmarked 
for å kunne realisere den koloniale ekstraprofitten. Ko- 
lonimarkedet for industriprodukter kunne dekkes av indu
striproduksjonen i moderlandet og monopolborgerskapet had
de selvsagt ingen interesse av å bygge opp en industri i 
koloniene - en industri som snart ville bli en konkurrent 
til deres egen produksjon.
Utbyggingen av disse områdene ble derfor konsentrert om 
den nødvendige infrastruktur for transport av varer ut av 
landet - jernbanelinjer fra råstoffkildene og plantasje- 
områdene til utskipningshavnene, havneanlegg, veier osv. 
Kapitalen ble investert i utvinning av råmalm og i plan
tasjedrift som selvsagt ikke skulle tilfredsstille kolo
nienes desperate næringsbehov.
Resultatet av denne kapitaleksporten var at kolonilande- 
nes økonomi ble omgjort til en appendiks til industrilan
denes næringsliv. Kapitaleksporten internasjonaliserte 
produksjonen, og arbeidsdelingen i kapitalismen nådde sitt
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høyeste stadium: den internasjonale arbeidsdeling. Kolo
nienes jordbrukskultur blir en monokultur og deres pro
duksjon blir en monoproduksjon.

"Monokulturen og monoproduksjonen gjør disse landene 
helt avhengige av de internasjonale økonomiske konjunk
turene og fører med seg tallrike økonomiske og sosiale 
skjevheter: dyptgripende ustabilitet i økonomien som 
er underkastet stadig gjentakende inflasjonistiske stig
ninger i levekostnadene, enorm periodisk arbeidsløshet, 
svære økologiske forstyrrelser på grunn av erosjon, ov
erbeskatning av jorda - noe som resulterer i at den blir 
lagt brakk - og underernæring av befolkningen på grunn 
av den sterke utbredelsen av monokulturen og dens øde
leggende virkning på jordens fruktbarhet." 36)

HVORVAN AI/HENG1GHETSF0RH0 LVET RERROVUSERES

Industriell ekspansjon under kapitalismen avhenger av om 
den kan skape sin egen framdriftskraft. Industrikapitalen 
i Europa skaffet sitt eget marked ved å trenge inn på det 
lokale markedet til håndverkerne som ble ruinert, og ved 
å erobre det internasjonale markedet i det den ruinerte 
de prekapitalistiske samfunn. Nedbrytningsprosessen av de 
gamle håndverkstradisjonene ble også fullført i koloniene, 
men den skyldtes ikke ekspansjonen til en nasjonal og 
selvstendig kapitalisme. Destrueringen av den gamle nær
ingsstrukturen var en følge av utviklingen til kapitalis
men i Europa og USA og tjente bare utviklingen der. Denne 
desintregrasjonsprosessen etterlot lite eller intet over
skudd som kunne være en potensiell kilde til industriell 
utvikling i koloniområdene.
Den utenlandske kapitalismen tiltvang seg hele det gamle 
markedet og ga selvsagt ikke rom for oppbygging av og 
konkurranse fra en nasjonal og selvstendig industri.
Strømmen av billige industrivarer til de prekapitalistis
ke samfunnene innebar en desintegrasjonsprosess av deres 
næringsstruktur (selvsagt også deres samfunnsstruktur). 
Kapitaleksporten fra de imperialistiske statene til kolo
niene var en reorganiseringsprosess idet kolonienes nær
ings- og samfunnsstruktur ble tilpasset behovet til kapi
talismen i moderlandet.
Tabell 8 (neste side) kan med fordel brukes som et baro
meter for framveksten og utviklingen av styrkeforholdet 
mellom de imperialistiske maktene.
Etter den 2. verdenskrigen fikk de fleste koloniene sin 
selvstendighet som i realiteten bare eksisterte i FN's
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protokoller. Erklæringene om "nasjonal selvstendighet" 
truet ikke utbyttingsrelasjonene - de bare tilslørte dem. 
Fortsatt var verdioverføringen fra de tidligere koloni
områdene tilstrekkelig garantert gjennom normale handels- 
og kapitalforbindelser mellom de kapitalistiske industri- 
statene, særlig USA, og de "selvstendige nasjonene i Asia, 
Afrika og Latinamerika".
TABELL S: Moen lands private utenlands Investering en, l

milliarder gullkrane 1913: 1£ = 2ORM-25Frs = 5 $. 37)

Stor
britan
nia

Frank-
-rike

Tysk
land

Ned
er
land

Bel
gia

USA J apan

1865 3,6 - - - - - _

1870 20 10 - - - - -

1885 30 15 6,5 - - - -

1902 62 30 12,5 - - 3 -

1914 87 40 30 10 7 15 1
1930 90 20 5-6 13 4 75 4,5
1938 85 15 - 22 7 48 9
1948 40 3 - 10 4 69 -

1957 46 6 2 11 6 120 -

1960 60 - 4 12 8 150 1

Selvstendighetserklæringene var som oftest et resultat av 
nasjonale antiimperialistiske bevegelser som i den grad 
de var massebevegelser hadde et revolusjonært perspektiv 
som sprengte målsettingen for en nasjonal, borgerlig re
volusjon. De europeiske kolonimaktene var for svake til 
å demme opp for disse frigjøringsbevegelsene. De europe
iske kolonimaktene oppga sitt koloniherredømme av svakhet, 
ikke på grunn av politisk klokskap. Kolonimaktene hadde 
mistet det direkte militære og politiske herredømmet over 
råstoff- og energiprodusentene, men desto viktigere ble 
det for de imperialistiske statene å reprodusere og styr
ke deres økonomiske avhengighet. Skulle disse råstoff- og 
energiprodusentene "gå tapt" for den kapitalistiske verd
en, ville det bety at de imperialistiske statene mistet 
herredømmet over tilførselen av strategiske råstoffer, og 
de kapitalistiske monopolene ville miste markeds- og pris
kontrollen. Å hindre en slik utvikling krevde blokkering 
av klassemotsetningene i u-landa til fordel for l'anden 
regime - føydalklassen og det korrumperte storborgerskap- 
et - garantistene for stabile samfunns- og utbyttingsfor- 
hold. En slik blokkering krevde omfattende økonomisk og 
militær "hjelp", som i hovedsak måtte overlates til USA.
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U-HJEL? ETTER SUNNE FORRETNINGSFR1NS1FPER

Privatkapitalen flyter nødig til et land i den 3. verden 
der den økonomiske og sosiale infrastrukturen mangler.
Med infrastruktur mener vi transportveier og jernbaner 
som fører fra naturrikdommene og til utskipingshavnene, 
flyplasser, lagerbygninger, vanningsanlegg (for jordbruk
et/plantasjer) , utdanningsinstitusjoner for tekniske hjel 
pearbeidere o. 1. Utbyggingen av infrastrukturen krever 
store kapitalbeløp som ikke kaster av seg profitt på kort 
sikt. Denne form for statlig u-hjelp er derfor en nødven
dig basisinvestering for private følgeinvesteringer.
For de multilaterale kapitaloverføringene gjennom Verdens 
banken, Det europeiske utviklingsfondet, International 
Development Association(IDA) o.l. dominerer bevilgningene 
til infrastrukturen. Dette er rimelig siden disse organe
ne først og fremst skal ivareta interessene til flere im
perialistiske makter (men særlig USA). I sine utviklings- 
programmer legger disse organisasjonene særlig vekt på 
tiltak som fremmer "det frie og private initiativ" i u- 
landene. Det blir til og med en forutsetning for "hjelp" 
at mottakerlandet i sine industrialiseringsanstrengelser 
fremmer dette kapitalistiske prinsippet som selvsagt pre
fererer utenlandsk initiativ. I regnskapsåret 1968/69 var 
1.000 millioner $ av Verdensbankens og IDA's kreditter 
bundet til utbygging av infrastruktur, 81,8 mill.$ gikk 
til utdanning, landbruket fikk 367,3 mill. $ og 241 mill. 
$ ble fordelt på industrien.38) I august 1968 ble renten 
økt fra 5,5% til 7% p.a.38) Det er derfor ikke å undres 
over at Verdensbanken har overskudd på sin hjelpevirksom- 
het. Dette er såkalt sunn forretningsførsel.
TABELL 9: EoKddtlvLQdn av Vat e.uAope.TAkz utvTklTng^ fiond&t* 

midl&x. 39)
1958-63 1964-68

Infrastrukturen 
Jordbruk og 
modernisering

43,5% 34,1%

av landsbygda 
Utdanning og 
opplæring av

24,3% 48,2%

teknisk personell 19,5% 9,8%
Helsevesen 8,7% 5,8%
Industrireising 0,6% 1,3%
Diverse 1,4% 6,8%

Fondets investeringer til "modernisering av jordbruket" 
gjelder særlig tiltak for å lette produksjonen av tropis
ke eksportprodukter som bomull, palmeolje, te, kaffe og
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kakao - produkter som av forståelige grunner innføres 
tollfritt til EEC.

U-HELP - "HJELP TIL SELVHJELP"
De indirekte statlige (multilaterale) overføringer utgjør 
en relativt liten del (1968: 9%) av de totale statlige 
overføringene. Hovedformålet med de bilaterale overførin
gene er:

1. Sikre politisk stabile forhold i u-landene - dvs. 
holde de antiimperialistiske og revolusjonære beveg
elsene i sjakk.

2. Sikre fortsatt utnyttelse av råstoff- og energires
sursene i utviklingslandene og "legge forholdene til 
rette" for privat utnyttelse av disse ressursene.

3. Sikre u-landene som reservemarked og som råstoff- og 
energireservoar for de nasjonale monopolene. (U-hjel- 
pen blir her et middel i konkurransekampem mellom de 
imperialistiske statene).

Den bilaterale kapitaloverføringen forsøker først og fremst 
å legge forholdene til rette for private investeringer i 
ekstraktiv utvinning og industri - dvs. gruvedrift, plan
tasjer og industri for førsteomsmelting av metallertsen 
og førsteforedling av plantasjeproduktene. Dermed utnyttes 
den billige arbeidskraften samtidig som den mer konsent
rerte formen av råvaren reduserer kostnadene ved transpor
ten til de kapitalistiske landene.
I tillegg forsøker den kapitalistiske statsmakten å legge 
grunnlaget for private investeringer i bearbeidingsindu- 
stri - særlig lettmetall-industri og konsumvareindustri.
En del av kapitalhjelpen går derfor til fabrikkanlegg, 
lagerbygninger o.l. samtidig som den nasjonale monopol
kapitalen får mer eller mindre fullforsikret (80 til 100%) 
sine investeringer gjennom statlig dekning av tapene ved 
ekspropriasjon, nasjonalisering og borgerkrig.40) Pro
fitten overlates til de private kapitalinteressene, mens 
tapene sosialiseres. Oppbyggingen av denne industrien er 
ikke motivert ut fra humanistiske motiv - den skal først 
og fremst sikre de nasjonale kapitalinteressene det fort
satte herredømmet over det begrensede markedet i u-lande- 
ne samtidig som en oppbygging av en slik industri vil sik
re investeringsvareindustrien i kapitalens hjemland et 
tilleggsmarked. Denne bruken av kapitalhjelp er kanskje 
mest iøynefallende for de ekspanderende statene Japan og 
Forbundsrepublikken, hvor eksportindustrien blir stadig 
mer dominerende.
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TABELL IQ: Fo^dzlTngzn av de Aamlzde, [akkamuLløntø) kap£- 
TalovzsifiøsiTngzsi {h.a EoKbund&K&publlkkøn ø££øn 
kon££ne.n£ og økonomisk Azktosi [vøtidT £ mill. 
VM 3 1.1 2 . 1 968) 4 1)

Afrika Asia Latin-Amerika Sum
Landbruk 90 28 4 122
Gruvedrift 318 54 33 405
Industri 732 2911 851 4494
Infrastruktur 1473 2448 616 4537

Ved siden av å legge forholdene til rette for private in-
vesteringer i u-landene, er den statlige u-hjelpen tilpas
set de kortsiktige interessene til eksportindustrien. Den 
kapitalistiske statsmakten demper realiseringskrisen for 
en del av eksportindustrien som har vanskelig for å kon
kurrere på verdensmarkedet, ved å tvinge dens varer inn 
på u-landene. Om lag 50% (1966/67) av de bilaterale kapi
taloverføringene er bundet til varelevering fra "giverlan
det". 42) Dette innebærer at mottakerlandet ikke kan kjø
pe varene der de er billigst, men må kjøpe dem fra "giver
landet" til en pris som i verste fall ligger betraktelig 
over prisen på verdensmarkedet. For eksportkredittene som 
i 1968 utgjorde 7% av de bilaterale overføringene, gjeld
er som oftest leveransebindingene 100%. Det er dette som 
kalles "hjelp til selvhjelp".

PRIVAT UTVIKLINGSHJELP - EKSPORT AV M0N0P0LKAPITAL

Da kolonimaktene trakk seg ut av koloniene, forlot de et 
falittbo i makromålestokk, og de nye regimene som overtok, 
måtte forsøke å skaffe seg "kontrollen" over vare- og ka
pitalstrømmen til og fra landet - om ikke annet for å unn
gå økonomisk bankerott. Graden av proteksjonisme i de til
takene som ble satt i verk, gjenspeilte styrken til de 
antiimperialistiske kreftene støttet opp av et nasjonalt 
borgerskap hvis umiddelbare interesser lå i reisingen av 
en selvstendig nasjonal industri. Men en slik kapitalist
isk industrialisering forutsatte at jordbruket ble revet 
ut av naturalhusholdningen - dvs. at føydalklassens mono
pol på jordeiendom og de utenlandske monopolenes kveler
tak på økonomien ble fjernet. Dette krevde en bonderevo- 
lusjon samtidig som borgerskapet skaffet seg den politis
ke og militære makten over statsapparatet som kunne gi en 
nasjonal industri den nødvendige beskyttelse mot utenlandsk 
konkurranse først og fremst fra de imperialistiske makte
ne, og som kunne kontrollere de utenlandske kapitalplasse
ringene (jfr. den norske konsesjonslovgivningen fra begyn
nelsen av dette århundret). Med andre ord: Statsmakta måt
te eksproprieres fra det gamle regimet som støttet seg på
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et militærapparat bygget opp og støttet av de utenlandske 
kapitalinteressene og deres imperialistiske statsmakt.
Kort sagt: En borgerlig revolusjon måtte støtte seg på og 
gå ut fra en massebevegelse - en revolusjon som bygget på 
bøndene, arbeiderne og de intellektuelle, men en slik mas
sebevegelse ville uvegerlig få en sosialistisk overbygning 
og målsetning som transcenderte borgerskapets interesser. 
Presset av et føydalt samfunn med en begrenset kapitalis
tisk sektor, og som husmenn for utenlandske monopol er bor
gerskapet for svakt (økonomisk) til å kunne ha de minste 
håp om å lede en slik revolusjon eller styre resultatet 
av den om den lykkes. Derfor er borgerskapet i u-landa 
minst like redde for en revolusjonær massebevegelse som 
godseierne og de utenlandske kapitalinteressene. Resulta
tet blir et kraftløst og maktesløst borgerskap - føydal- 
klassens og monopolenes unaturlige allierte i en hellig 
allianse mot det eneste som holder dem sammen: revolusjon 
som utgår fra folkets interesser.
Den største hindringen for en industrialisering av utvik
lingslandene består ikke først og fremst i at de mangler 
ressurser for en kapitalistisk utvikling - som f.eks. pen- 
gekapital, men at de sosio-økonomiske betingelsene hind
rer en mobilisering av de eksisterende ressursene slik at 
samfunnets økonomiske overskudd ikke finner utløp i indu
striproduksjon. Det økonomiske overskuddets andel av na
sjonalinntekten er ikke mindre i u-landa enn i de rike 
kapitalistiske landa - den er snarere større.43) Hoved- 
skranken for en rask kapitalistisk utvikling av en renta
bel industri er det sterkt avgrensede indre markedet og 
at en slik industri ikke kan konkurrere på verdensmarke
det som blir mettet av store kapitalinteresser i de kapi
talistiske landa. Det indre markedet er ikke bare begren
set på grunn av den enorme fattigdommen hos flertallet av 
folket, men også geografisk idet store landområder er iso
lert fra de store bysentra - den såkalte moderne sektor i 
økonomien - på grunn av manglende distribusjons- og kommu
nikasjonsnett. Under disse betingelsene ligger alternati
ve profittkilder utenfor industriproduksjon.
En stor del av det økonomiske overskuddet blir atomisert 
og forsvinner i en underskog av svindlere, ågerkarler og 
små handelsmenn. I den grad kapitalen blir konsentrert, 
sløses den bort i import av luksusgjenstander til en de
kadent føydalklasse og et korrupt storborgerskap - med 
andre ord: den forsvinner til utlandet. Delvis blir den 
plassert i sveitsiske bankhvelv for å sikre snylteren en 
lykkelig alderdom, eller den finansierer de utenlandske 
monopolenes transaksjoner og pumpes ut av landet som mono- 
polprofitt. En stor del av den konsentrerte kapitalen blir 
likevel i landet som potensielt økonomisk overskudd idet 
den plasseres i fast jordeiendom som kaster av seg en stor 
grunnrente på grunn av det store befolkningspresset på
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jorda (det store befolkningsoverskuddet i jordbruket) el
ler på grunn av tomteprisene som farer til værs etter 
hvert som byene sveller utover.
Siden det nasjonale borgerskapet er maktpolitisk kastrert, 
er det ikke i stand til å utnytte og utvide de proteksjo
nistiske tiltakene som er nødvendige for å beskytte den 
innenlandske produksjonen. Denne faller stadig mer i hen
dene på utenlandske kapitalinteresser i full forståelse 
med det reaksjonære regimet som er velsignet av føydalklas 
sen og salvet av de imperialistiske maktene.
De utenlandske monopolene har som regel den fulle kontrol
len over energi- og råstoffutvinningen og den industri 
som er tilknyttet ekstraktiv virksomhet (raffinering, smel 
teverk) og dessuten foredling av plantasjeprodukter. Men 
også det begrensede indre markedet blir mer og mer domi
nert av utenlandske kapitalinteresser.
TABELL 11: Anslag på totale (akkumulerte) direkte Investe- 

rlnger l den 3. verden etter landområde og 
produksjonssektor l mlll.$ opptil des. 1966.44)

Olje 
inkl. 
raffine
ring og 
distri
busjon

Gruve
drift 
inkl. 
smelte
verk

Indu
stri

Andre Sum

Afrika 2041 792 806 1277 4916
Midt-Østen 3495 3 83 103 3684
Asia og
Stillehavs
området 1142 217 1329 1515 4203
Latin-
Amerika og
Karibiske
område 4878 1697 5261 3828 15664
Totalt 11892 2751 8097 7230 29970

Av de totale investeringer på ca. 30 milliarder $ har om
lag 40% gått til oljesektoren, 9% til gruvedrift og smel-
teverk, bare 27% til industri og 24% til tjenester og yt*
elser (under rubrikken "andre" i tabell 11). Råstoff- og
energisektoren produserer nesten utelukkende for verdens
markedet. Dette gjelder også for en stor del sektoren in
dustri som bl.a. omfatter foredling av plantasjeprodukter.
Monopolene utvider ikke produksjonen mer enn at de er sik
ret en kolonial monopolprofitt eller en profittrate av 
investeringene som ligger over gjennomsnittet av hva de 
oppnår i metropolene. Produksjonen og kapitalstrømmen til
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eksportsektoren begrenses av konjunkturene på verdensmar
kedet og av de importrestriksjonene (toll og importkvoter) 
som industrilandene setter på innførselen av bearbeidede 
råvarer og halvfabrikata. Det indre markedet begrenses 
geografisk til bysentra og det nærmeste omlandet og øko
nomisk av den enormt skjeve fordelingen av rikdom og inn
tekter. Men selve monopolprisen begrenser markedet ytter
ligere. Produksjonen for det indre markedet blir framstil
ling av "vestlige" konsumvarer for en anglo-amerikanisert 
overklasse. Dette er den eneste produksjon som kan gi mo
nopolene en tilstrekkelig profitt på dette markedet, føl
gelig utbygges ikke industri som kan forsyne det tilbake
stående jordbruket med billige konsumvarer og produksjons
utstyr, samtidig som den aktuelle industriutbyggingen blir 
for begrenset til å kunne sysselsette overskuddsbefolk- 
ningen i jordbruket eller utgjøre et marked for jordbruk
ets produkter. Resultatet er enorm strukturell arbeids
løshet (relativ overbefolkning i jordbruket og økende slum) 
samtidig som jordbruket ikke rives ut av selvforsynings- 
og naturaløkonomien. Store landområder som ikke er markeds- 
og ressurspotensial for kapitalistisk utbytting, synker 
ned i kronisk underutvikling - sosio-økonomisk bakevje.
For det første sementerer og styrker de utenlandske inves
teringene u-landets avhengighet av monokulturen og mono- 
produksjonen - for det andre hindrer importen av monopol
kapital en videre ekspansjon av industri som retter seg 
mot det indre markedet. Monopolene skaffer seg herredøm
met over den mest profitable produksjonssektor og utvider 
som regel kontrollen til omsetnings- og sirkulasjonssfær- 
en - en gros- og detaljhandel, finans-, bank- og assuran- 
sevirksomhet. Dette garanterer og øker deres monopolpro- 
fitt. Jo mer monopolene gjennomsyrer økonomien, desto 
større blir deres økonomiske og politiske dominans, og 
desto lettere kan de kontrollere tilstrømningen av kapital 
til den monopoliserte sektoren. Gjennom sin teknologiske 
overlegenhet, avanserte produksjons- og salgsteknikk og 
finansielle styrke presser monopolkapitalen den ikke-mo- 
nopoliserte og nasjonale kapital ut av markedet. Framveks
ten av et sterkt borgerskap kveles - i stedet forer mono
polet fram et skikt av innfødte managere og funksjonærer 
som identifiserer sin samfunnsposisjon med monopolets ek
sistens. Samtidig er dets eksistens en garanti for at 
størsteparten av den nasjonale pengekapital blir syssel
satt i uproduktiv virksomhet (spekulasjon, småhandel o.l.) 
mens resten blir sugd opp av monopolet og finansierer 
profittstrømmen ut av landet.
Selve industrialiseringsprosessen har praktisk talt ingen 
ringvirkninger i u-landet. Investeringsvarene importeres 
fra metropolene. Importen av produktiv teknologi reduser
er ikke den enorme reservearméen av arbeidere som gir 
grunnlaget for å presse lønningene ned mot eksistens

31



minimum. Investeringene øker derfor ikke samfunnets kjøpe
kraft, og overproduksjonskrisene blir hyppige og langvar
ige samtidig som de forsterkes av kapitalflukten idet mo
nopolene under krisen "eksporterer" mest mulig av profit
ten, og landet kastes ut i enorm og syklisk arbeidsløshet 
og kronisk underskudd på betalingsbalansen. Krisene bidrar 
til ytterligere monopolisering idet ikke-monopolisert ka
pital sopes ut av produksjonssfæren.
Eksporten av profitten er omtrent umulig å kontrollere. 
Profitten kan skjules som kostnader - dvs. ved hjelp av 
interne priser mellom juridisk formelt atskilte foretak, 
men i virkeligheten er de underavdelinger eller dattersels 
kap til ett og samme monopol. Monopolet kan f.eks. selge 
eldre produksjonsutstyr fra sine fabrikker i USA til en 
meget høy pris samtidig som det kjøper produktene fra dat
terselskapet i Guatemala for en meget beskjeden pris. Mel
lom 1950 og 1965 investert USA 9 milliarder $ i utviklings 
landa, men trakk i samme periode ut 25,6 milliarder $.45)
I 1964/65 utgjorde vidttooverføringen av profitt fra inves- 
teringer i den 3. verden til USA 4439 mill. $ og til Vest- 
Europa 1044 mill. $.46) De gjennomsnittlige årlige inves
teringene i tidsrommet 1956 til 1968 var for USA 963 mill. 
$ og for Vest-Europa 1076 mill. $.47)

SÅKALT NORMALE HANVELSFORBJNVELSER

U-landas valutainntekter er fullstendig avhengige av pri
sene og konjunkturene på verdensmarkedet hvor energi- og 
råstofflanda hverken har innflytelse over prisene eller 
konjunkturene som hovedsaklig avspeiler utviklingen i de 
kapitalistiske metropolene. Disse har 68 til 69% av verd
enshandelen (1965) samtidig som de kjøper 73% (1965) av 
eksporten fra den 3. verden (i 1948 var andelen 68%) 48) 
U-landa er følgelig totalt avhengige av den største kjøper 
gruppen for å kunne importere livsviktige ferdigvarer fra 
de industrialiserte landa. Verdensmarkedet for råstoffer 
og olje blir følgelig også "kjøpers marked" hvor kjøperne 
kan presse ned prisene på råstoffene i forhold til sine 
egne ferdigprodukter. Konsekvensene blir at råstoff-landa 
må produsere mer og mer primærprodukter for stadig mindre 
ferdigprodukter og de blir tvunget enda dypere ned i av
hengighetsforholdet. Fra begynnelsen av den imperialistis
ke æra ca. 1876 og til 1948 forverret terms of trade 49) 
for råstoffprodusentenes varer seg med ca. 35-50%. 50)
Med 1954 som basisår var nedgangen i bytteforholdet 13% i 
1966 og med 1960 som basisår forverret bytteforholdet seg 
med 4% i 1966. 51) På grunn av sin maktstilling kan de 
rike kapitalistiske landa forsvare prisene på sine hoved
produkter langt bedre enn u-landa. Tabell 12 trenger ing
en kommentar!
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TABELL 72: FslIaTndzkA fiosi zkAposit ( 1958= 100)
A = zkApoJitpsU.AT.nde.kA fiosi Z-Zanda,
B = zkApositpsitAtndzkA fiosi u-Zanda. 52)

1960 1962 1964 1966
Hovedprodukt A

B
99
94

99
89

109
98

111
93

Næringsmiddel A
B

98
84

100
82

111
101

112
89

Andre jord- A 102 99 108 111
bruksprod. B 114 99 101 101
Mineraler A

B
96
91

97
90

102
92

105
93

Metaller unn A 111 106 128 152
tatt jern B 120 115 147 211

Av u-landas totale eksport (1965) utgjorde 17% bearbeidede 
varer (i den prosentandelen er inkludert 6% råmetall og 
2% ferdigvarer fra Hong Kong); 82% var mineralsk brenn
stoff, råstoff og næringsmiddel, derav gikk 90% til i-lan- 
da. 53) Monokulturen og monoproduksjonen tvinger utvik
lingslanda inn i en sirkel av økonomiske kriser. Fordi de 
er avhengige av å produsere et fåtall produkter, er deres 
tilpasningsevne til konjunktursvingningene på verdensmar
kedet svært begrenset. Importen av investeringsvarer og 
andre livsviktige produkter må betales med eksport av de 
få vareslagene landet kan produsere, eller det må oppta 
lån. Lånene krever en fast rente og avbetaling uansett 
variasjonene i landets inntekter. Låneforpliktelsene, 
fallende terms of trade og overføringene av profitter til 
de utenlandske monopolene fører til kronisk underskudd på 
betalingsbalansen og likviditetskriser på fremmed valuta.
TABELL 13: Esie.mme.dz vaZutasizA zslv zsi Aom psioA zntandzZ av 

tmpositzn. 54)

1955 - 57 1965 - 67
g jennomsn.gjennomsnitt

Brasil 39,2 26,1
Colombia 22,8 15,8
Mexico 37,7 25,5
Marokko 39,4 15,7
Tunis
Forente Arabiske

43,7 13,6
Republikk 99,6 19,5
Ghana 123,1 36,4
Formosa 94,2 56,9
Korea 127,8 42,1
Filippinene 19,3 16,7
India 79,6 26,0
Pakistan 80,5 19,3
(Tyrkia 53,8 19,6)
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For i det hele tatt å kunne klare de løpende betalings
forpliktelsene, må utviklingslanda stole på "gaver" og 
lån fra de imperialistiske statene og deres multilaterale 
finansorganer (Verdensbanken, IDA, IMF).
FIGUR 1: Utviklingslanda* statlige gjeld ovenfaon ut

landet l mllllanden $. 55)

1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968(June)

Denne finanshjelpen er hovedsakelig et middel til å kunne 
opprettholde fallittlandenes betalingsdyktighet. Samtidig 
er tilbakeføringen av kapital fra utenlandsk privat virk
somhet like stor og ofte større enn tilstrømmingen av of
fentlige gaver og lån - dvs. at finanshjelpen til u-landa 
havner i monopolenes finanssentra for så å bli fordelt og 
reinvestert i metropolene. Profittene som blir overført 
fra u-landa til metropolene, finansieres med andre ord 
indirekte av u-landas lån fra utlandet ved at disse lån
ene muliggjør fortsatte valuta-overføringer. Monopolenes 
profitter betales med rente og rentes rente. Effekten er 
forsøkt eksemplifisert ved figur 2 (neste side). Diagram
met viser at innstrømming av kapital på Verdensbankvilkår 
(7% p.a. og avdragsfritt de første 6 år) i en 20 års-peri- 
ode tilsvarer en utstrømming for å dekke renter og avdrag 
i de 60 følgende årene slik som kurven viser. (Dagens Ny
heten, 20.3.1971)
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FIGUR U

U-landas låneforpliktelser vokser fortere enn deres be
talingsevne og en stadig større andel av eksportinntekte
ne slukes av løpende kapitalutgifter.
TABELL 14: Andzl av ekspontlvintaktzvKL 3om gdsi tTl Kzn

og avdsiag og til &oKt jene-6på utenlands ke,
T nvzs tining (1 968). T aUL&na T pasiantz* gj&£- 
dtn 1966. 55)

Above 25% 20-25% 15-20% 10-15% Below 10%

Ratio of Total Debt Service and Investment Income Payments to Exports

Brazil India Peru Honduras El Salvador
Mexico (60%) Tunisia Guatemala Paraguay Thailand
Argentina Dominican Rep Philippines South Korea
Colombia (33%) Bolivia Malaysia China (Taiwan)
Venezuela ( X6 %) Uruguay Ethiopia Ceylon
Chile (31%) Nicaragua Morocco Sudan
Iran 3 Costa Rica 

Pakistan
Nigeria
Kenya
Malawi
Zambia

Uganda
Ivory Coast

Tanzania

3 Excludes amortization on public debt.
Sources: World Bank; international Monetary Fund, Balance of Payments Yearbook, Vol. 20.

U-landa synker stadig dypere i sumpen av låneforpliktels
er. Deres stilling i utpressingssystemet har sin histor
iske analogi i leilendingens livsvilkår under føydalismen. 
Når avgiftene til føydalherren ble for store til at års
produksjonen også kunne fø leilendingen og mesteparten av 
familien hans, fantes det alltid en ågerkarl eller en han
delsmann som var villig til å gi den nødvendige "hjelp"
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for en passende godtgjørelse. Jo sterkere føydalherren 
utpinte ham, desto dypere sank leilendingen i kvikksanden 
av lån og ågerrenter. Med monopolene som føydalherrer, de 
internasjonale finansorganene som ågerkarler og de nasjo
nale parasittene som de klerikale velsignere av utbytting
en, er dette utpressingssystemet internasjonalisert i mak- 
romålestokk. Jo dypere den direkte produsent synker i el
endigheten, desto bedre lever denne alliansen av blodigl
er. Men desto usikrere blir deres framtid, for 1970-årene 
vil ikke bli sultens tiår, men revolusjonens: "for folk i 
verden i dag vil, hva de enn måtte ha gjort tidligere, 
heller dø for en kule enn av den seigpininga sultedøden 
er." (Castro 1966).

SEINKAP1TAL1SMESJ

Etter oppdelingen av Kina var den første fordelingen av 
verden i innflytelsessfærer avsluttet, men de drivende 
kreftene i denne ekspansjonen var sterkere enn noen gang. 
Monopoliseringen i de fremskredne kapitalistiske landa 
økte drastisk den organiske sammensetningen av kapitalen 
og dermed også kravet til stabile amortiseringsbetingels- 
er. De områdene som ikke var gjennomsyret av den kapital
istiske produksjonsmåten, ble stadig mindre, og samtidig 
minket mulighetene for ekstraprofitt ved kapitaleksport 
uten at dette måtte skje på bekostning av andre kapitalis
tiske makter, som selvsagt ikke ga fra seg fordelene uten 
sverdslag. De imperialistiske krigene blir det siste og 
eneste middel for nasjonal kapital til å bryte gjennom 
stengslene for videre ekspansjon. Samtidig som krigen bi
drar til omfordelingen av det begrensede ekspansjonsrom- 
met, er den kapitalismens kraftigste motor i den interna
sjonale konsentrasjon og sentralisering av kapital. Peri
odisk blir et nasjonalt borgerskap ekspropriert og ruinert 
for å styrke et annet og gi dette ekspansjonsmuligheter. 
Gjennom denne prosessen blir det konsentrert kapital og 
ressurser innenfor grensene til noen få land samtidig som 
det blir destruert eller forringet kapital i andre. Den 
ujevne utviklingen mellom ulike kapitalistiske land blir 
dermed forsterket, noe som er grunnlaget for videre kon
kurransekamp mellom de kapitalistiske landa.
Den 2. verdenskrigen aksellererte den internasjonale kon
sentrasjonen av kapital og befestet produktivitetsmonopol- 
et til USA. Storbritannia som før krigen var den største 
kapitaleksportøren (se s.25i dette heftet), måtte likvi
dere mesteparten av sine utenlandske anlegg for å finansi
ere sin krigførsel (desinvesteringene var ca. 17 milliar
der $ 56)). Der hvor britisk kapital hadde vært enerådende, 
strømmet det nå inn amerikansk kapital. Frankrike, Neder
land og Belgia mistet deler av sine utenlandske anlegg
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samtidig som de selv ble investeringsfelt for amerikansk 
kapital. Tysk og italiensk kapital hadde mellom 1940 og 
1945 rent ned store deler av Europa og Vest-Russland, men 
disse landa ble selv oversvømt av amerikansk kapital. De 
to krigene var en utmattings- og ruineringsprosess som 
"ryddet" vekk de hardeste konkurrentene til USA, og i 1945 
syntes denne prosessen å være fullført - dvs. Tyskland, 
Frankrike, England og Italia hadde mistet sin militære 
og økonomiske styrke. Men USA's ekspansjon var likevel 
begrenset av minst to faktorer:
For det første var Sovjetunionen gått ut av krigen som 
den andre seierherren. Landet var økonomisk svekket, men 
like fullt representerte det et enormt industrielt vekst
potensial og en sterk militærmakt samtidig som det hadde 
en politisk tyngde som sosialistisk alternativ for store 
deler av befolkningen i de vesteuropeiske landa.
For det andre hadde krigen mellom de gamle kolonimaktene 
gitt nasjonale og revolusjonære bevegelser i koloniene 
anledning til å vokse. Etter krigen var de europeiske mak
tene for svake til å kunne slå ned frigjøringsbevegelsene 
militært - de kunne i høyden nytte koloniområdenes økono
miske avhengighet av moderlanda til å blokkere den revolu
sjonære klassekampen i disse landa ved å støtte føydalklas- 
sen. Men skulle dette være mulig over lengre tid, måtte 
de europeiske statene restaureres og gis de nødvendige 
økonomiske ressursene for en fortsatt råstoffimperialisme.
I motsatt fall ville det oppstå et maktpolitisk vakuum som 
USA ikke uten videre kunne fylle. Kina var et godt eksem
pel på at de tidligere koloniområdene tendensielt var tapt 
for kapitalismen.
Truselen fra "kommunistisk ekspansjon" krevde en stabili
sering og mobilisering av det kapitalistiske verdenssys
temet. USA som gikk ut av krigen med produksjonsapparatet 
intakt, måtte gjenopplive den kapitalistiske økonomien, 
ikke bare til sine kapitalistiske allierte, men også de 
tidligere kapitalistiske fiendene (Vest-)Tyskland, Italia 
og Japan. I stedet for å omgjøre disse landa til agrar- 
land og utbyttingsområde for amerikanske råstoffmonopol 
og oppmarsjområde for amerikanske soldater 57), måtte de 
restaureres og gjenoppbygges selv om de senere skulle bli 
USA’s sterkeste konkurrenter. "Fienden fra i går måtte bli 
forbundsfellen av i dag, siden forbundsfellen fra i går var 
blitt fienden av i dag." 58)
Men restaurasjonen av kapitalismen i Vest-Europa - særlig 
Vest-Tyskland - var neppe bare et produkt av den kalde 
krigs logikk - dvs. av de langsiktige interessene til det 
kapitalistiske systemet, den var vel også et resultat av 
de indre økonomiske drivkreftene i den amerikanske kapita
lismen - dvs. restaurasjonen gjenspeilte til en viss grad
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de mer kortsiktige interessene til det amerikanske stor- 
borgerskapet.
USA gikk ut av krigen med sterkt stigende lønninger, sterkt 
synkende kapasitetsutnyttelse, usedvanlig likvid økonomi 
og synkende profittrater. Med andre ord opphopning av over- 
skuddskapital som under normale (fredelige) forhold ikke 
fant profitable investeringsutløp. Denne overskuddskapita- 
len var først og fremst konsentrert i hendene på de store 
monopolene som fullstendig dominerte amerikansk økonomi.
Den amerikanske økonomien var overkapitalisert og kapita
len måtte eksporteres for å kunne finne rentable investe- 
ringsområder. Bortsett fra råstoff-monopolene var investe- 
ringer i utviklingslanda et dårlig alternativ siden disse 
landa representerte et meget dårlig marked og de politiske 
forholdene gjorde amortiseringsbetingelsene høyst usikre. 
Mektige kapitalinteresser så på kort sikt de store mulig
hetene for Europa som marked i selve gjenoppbyggingen og 
betraktet på lengre sikt et restaurert og politisk stabilt 
Europa som et framtidig investeringsområde og en betalings
dyktig handelspartner.
Marshall-hjelpen var et konkret middel i restaureringen.
Ved at USA lot seddelpressa gå, ble det overført kjøpe
kraft til Europa på 13 milliarder $ fra april 1948 til 
februar 1952. Bortsett fra militærhjelpen som var en "en
sidig" hjelp, strømmet mesteparten av hjelpen tilbake til 
USA i form av ordrer på (investerings-)varer og tjenester. 
Det amerikanske proletariatet skapte merverdien som ble 
realisert i Europa og innhøstet av de amerikanske monopol
ene. Den amerikanske kapitalstrømmen satte i gang en kjede
reaksjon av investeringer, og resultatet ble derfor ikke 
bare en overføring av kjøpekraft på 13 milliarder $, men 
økt total kjøpekraft i den kapitalistiske verden.
Krisene i 20- og 30-åra hadde akkumulert stort absolutt 
konsumbehov som bare trengte tilstrekkelig penger (beta
lingsevne) for å representere en enorm kjøpekraft på mar
kedet. Konsumkraften reflekterte særlig behovet for varige 
konsumgoder som elektrisk utstyr, husgeråd, biler og fram
for alt hus, og den garanterte i flere år en høy kapasi
tetsutnyttelse i de tilsvarende industrigrenene. Drivkref
tene bak høykonjunkturen var en "kontinuerlig teknisk re
volusjon", framstilling av nye produkter innen elektronisk 
og kjemisk industri og utvikling av nye produksjonstekno
logier og produksjonsteknikker som økte produktiviteten 
og utvidet markedet for investeringsvarene. Gjennom indu
strialisering av "underutviklede" soner og økt proletari- 
sering ble det indre markedet utvidet samtidig som konsen
trasjonen av kapital forberedte framstøtet på et stadig 
voksende verdensmarked. Svinghjulet i den økonomiske veks
ten var de stigende statsoppdragene, særlig i forbindelse 
med opprustningen og militæroppdragene knyttet til de geo
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grafisk begrensede krigene (f.eks. Korea-boomen).

FIGUR 3: Veksten (Indeks) l brutto nas jo nalproduktet fior 
noen land i den vestlige verden (1 9 3 8= 1 00). 59)
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Denne utviklingen i 
konsum- og produksjons
kraft var den viktigste 
grunnen til økningen 
i verdenshandelen i 
etterkrigsåra. I 1950- 
åra vokste verdenshan
delen gjennomsnittlig 
6% pr. år, rundt 1960 
var vekstraten steget 
til 7,5% og mellom 1963 
og 1966 var den 10%, 
sammenlignet med 5 til 
6% årlig i de to perio
dene 1910-14 og 1921-29. 
60) Med den overpro- 
porsjonale stigningen 
i verdenshandelen (i 

5 5 2 2 forhold til veksten i
nasjonalproduktene) ble 

desintegrasjonen av Verdensmarkedet fra kriseåra opphevet. 
Samtidig som den raske økonomiske veksten var en forutset
ning for integrasjon av verdensmarkedet, kapitaleksport 
og dannelsen av overnasjonale handelsblokker (EEC, EFTA), 
betinget denne integrasjonsprosessen en fortsatt høykon
junktur .
TABELL IS: Gjennomsnittlig årlig vekstrate l nasjonalpro

duktet (NP) og eksportvolumet (Exp) faor noen 
kapitalistiske Industriland. 61)

1913
NP

- 50
Exp

1950
NP

- 60
Exp

Belgia 1,0 0,2 2,9 7,7
Frankrike 0,7 1,1. 4,4 7,2
Tyskland 1,2 ~2,5 7,6 15,8*
Italia 1,3 1,4 5,9 11,8
Nederland 2,1 1,2 4,9 10,0
Sverige 2,2 1,9 3,3 5,5
Storbritannia 1,7 0,7 2,6 1,9
USA 2,9 2,3 3,2 5,0
^Tallene gjelder Vest-Tyskland.

USA's produktivitetsmonopol reflekterer de spesielle be
tingelsene den amerikanske kapitalismen ble utviklet under.
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Strømmen av innvandrere og de mest initiativrike arbeider
ne foretrakk å utnytte de enorme jordreservene som frie 
farmere i stedet for å bli proletarisert som lønnsslaver. 
Kronisk mangel på arbeidskraft til industrien ga grunnlag
et for en raskere lønnsstigning og høyere lønninger enn i 
Europa. For å unngå å bli nedrent av de imperialistiske 
konkurrentene måtte den amerikanske kapitalismen satse på 
stadig mer produktiv teknologi. Den skarpe utenlandske 
(særlig engelske) konkurransen og presset fra stadig høye
re lønninger betinget en rask økning i kapitalens organis
ke sammensetning, noe som også betinget en rask kapital
konsentrasjon. Denne konsentrasjonsprosessen ble desto 
raskere siden den kapitalistiske ekspansjonen ikke var be
lastet av vrakrestene fra en føydal fortid. Den amerikans
ke kapitalismen hadde dessuten fordelen av det enorme ind
re basismarkedet som jordbruket (og folkemengden) repre
senterte samtidig som den kunne utnytte de store råstoff- 
og energireservene i den moderne industrien.
Ved kapitaleksport til Europa kunne amerikansk kapital ut
nytte sitt produktivitetsmonopol til å høste profitter som 
var høyere enn i USA. Med overlegen teknologi og produk
sjonsteknikk, avansert salgsapparat og finansiell styrke 
kunne de amerikanske kapitalinteressene utnytte billig 
(relativt til USA) og disiplinert arbeidskraft i konkur
ransekampen mot europeiske kapitalinteresser. Ved hjelp 
av sitt produktivitetsmonopol kunne USA tilkjempe seg mar- 
kedsmonopol for enkelte nøkkelprodukter. Europa represen
terte et stort marked og en arbeidskraft som hadde en kva- 
lifikasjonsstruktur som muliggjorde en rask innføring av 
avansert teknologi og realisering av forsknings- og utvik
lingsprosjekt i ny teknologi.
Men den amerikanske kapitalstrømmen til Europa innebar ik
ke nødvendigvis en koloniseringsprosess. Det europeiske 
borgerskapet kunne benytte den kapitalistiske statsmakta 
både som et defensivt og offensivt verktøy i konkurranse
kampen mot amerikanske kapitalinteresser. Statsmakta var 
et defensivt verktøy idet den ved proteksjonisme beskyt
tet innenlandsk produksjon mot import av konkurrerende 
varer. Den var et offensivt verktøy idet den tok risikoen 
ved større forskningsprosjekt, men overlot til private, 
nasjonale kapitalinteresser å høste profitten, gjennom
førte grunnlagsinvesteringer, lot statsoppdragene gå til 
nasjonal industri eller nasjonaliserte urentabel virksom
het - særlig innen råstoff- og energisektoren - for å sa
nere teknologien og økonomien til disse bedriftene på sta
tens (lønnstakernes) bekostning for så å reprivatisere de 
bedriftene (virksomhetene) som viste seg rentable. I Eng
land ble kull, gass, elektrisitet, jernbaner, flytransport 
og dessuten Bank of England overtatt av staten i 1948. I 
Frankrike ble de fleste av forretningsbankene og assuran- 
seselskapene nasjonalisert sammen med Renault og Gnome-
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Rhone (den største flyprodusenten). I Italia subsidierte 
det statlige oljeselskapet ENI (grunnlagt 1953) den raske 
gjenoppbyggingen av italiensk industri ved å forsyne den 
med billig drivstoff. 62)
Etter krigen var i de fleste europeiske landa mesteparten 
av den faste kapitalen enten destruert eller fullstendig 
nedslitt. Den enorme innstrømmingen av amerikansk kapital 
innebar også innføring av den mest produktive teknologi, 
og den gjenreiste industrien ble bygget for den mest avan
serte produksjonsteknikk. Dette gjaldt særlig for industri 
som produserte varige konsumgoder, næringsmidler, syntet
iske fibre og verktøymaskiner. Disse industrigrenene fikk 
følgelig et produksjonsutstyr med en lavere gjennomsnitts
alder enn tilsvarende industrigrener i USA. På grunnlag 
av en ny og produktiv teknologi og under delvis beskyttel
se fra statsmakta kunne det europeiske borgerskapet sikre 
sin utgangsposisjon i konkurransekampen mot USA og var 
etter hvert i stand til å forbedre sin stilling relativt 
til USA.
TABELL 16: Gj ennom* nlttllg clJiIIq pfto duktlvltet* økning l 

Indu&tnlen l to penlodeh. i noen land. 63)

1955-65 1964-69
Vest-Tyskland 4,4% 5,4%
Belgia 3,2 5,1
Frankrike - 6,3
Italia 5,9 5,5
Storbritannia 2,4 2,6
USA 2,1 1,9

IMPERIALISTISK KONKURRANSEKAMP

Etterkrigsboomen eller "the american celebration" (C.W. 
Mills) syntes å føre de kapitalistiske landa inn i vel
standssamfunnets himmel. Men revolusjonen på Cuba og Viet
namkrigen er en tydelig påminnelse om hvilke krefter som 
begrenser kapitalismens ekspansjon i utviklingslanda.
Like mye er arbeider-, bonde- og studenturolighetene i 
Europa og student- og negeropprøret i USA et krisesymptom 
som varsler grensene for videre proletarisering og utbyt
ting. Selv legitimasjonsgrunnlaget for systemet: økonomisk 
vekAt er ikke lenger en selvfølgelig prosess idet man på- 
nytt kan skimte grensene for systemets ekspansjon som er 
drivkraften bak veksten. Stagnasjonens spøkelse kaster 
igjen skygger over systemplanleggernes vekstprognoser.
Markedet som var betinget av det konsumbehovet som var 
akkumulert under krigen, hadde sitt naturlige og system-
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betingede metningspunkt. Etter hvert som den betalingsdyk- 
tige etterspørselen etter varige konsumgoder tilfredsstil
les, er igjen markedet begrenset av økningen i betalings
dyktig konsumkraft og avgangen på gammelt utstyr. Det ind
re markedet kan utvides ved ytterligere proletarisering, 
men også denne prosessen er begrenset idet den først og 
fremst forutsetter en langsom "utsulting" av primærnæring
ene. En ytterligere kapitalkonsentrasjon er dessuten hind
ret ved at markedet blir dominert av ett eller noen få 
storforetak samtidig som den ikke-monopoliserte sektor 
motsetter seg en videre desimering enten ved kartelliser- 
ing eller ved å utnytte sin innflytelse over statsmakta 
til forsvarstiltak i konkurransekampen. Hastigheten i ut
videlsen av det indre markedet er derfor begrenset og ten- 
densielt blir det hengende etter den raske utviklingen i 
enkelte bransjer (monopoliserte sektorer) eller enkelte 
karteller, som vokser langt hurtigere enn den øvrige øko
nomien. For disse bransjene blir en videre ekspansjon bare 
mulig på det ytre markedet. Den ytre ekspansjonen blir 
desto mer nødvendig siden det indre markedet er underlagt 
konjunkturelle svingninger, mens de ekspansive bransjene 
er avhengige av mest mulig stabile avsetningsforhold for 
å kunne mestre de høye kostnadsbelastningene som den fas
te kapitalen representerer.
Økningen av verdenshandelen er betinget av monopolenes 
trang til å finne avsetningsmuligheter på verdensmarkedet 
og av at konkurransekampen krever en ytterligere ekspan
sjon for å sikre den framtidige posisjonen som de prøver 
å sikre ved kapitaleksport og produktdifferensiering og 
spesialisering.

PROVUKTVJVERSIFISERING

Eksportmonopolene prøver å avskjerme seg fra markeds- og 
priskonkurransen og å øke markedsandelen ved arbeidsdeling, 
gjennom produktdifferensiering og spesialisering:

"Den tiltagende produktdifferensiering er særlig påfal
lende i produksjonsgrenene kjemi og elektronikk. Også 
i aggregatindustrien er det f.eks. en tendens bort fra 
universalmaskiner til spesialmaskiner. Denne utvikling
en som dels er teknisk betinget, dels et resultat av 
den monopolistiske kampen om markedsandelen, reflekteres 
i en bemerkelsesverdig økning av importen av invester- 
ingsvarer ... (Investeringsvarenes) andel av den totale 
importen for årene 1958 og 1965 gir følgende bilde: For 
Vest-Tyskland vokste andelen fra 7,6% til 12,0% (i 1967 
var den 17,2%)64); for Frankrike økte den fra 12,4% til 
19,1%, for Storbritannia fra 6,0% til 10,6% og for USA 
fra 6,1% til 11,8%. Som viktigste grunnen til denne
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raske veksten i importandelen av investeringsvarer blir 
angitt at lignende produkter ikke blir framstilt innen
lands. " 65)

Denne produktdifferensieringen er minst like fremherskende 
for konsumvarer. Industrilanda utveksler biler, TV-appa
rater, kjøleskap, vaskemaskiner osv.: varer som skal fyl
le de samme bruksfunksjoner og som er utstyrt bare med 
små designforskjeller og ulike og ofte overflødige tek
niske finesser. Spesialiseringen og diversifiseringen 
følger ikke lenger kategoriene "arbeidsintensive" eller 
"kapitalintensive" produkter - det er heller tale om en 
videre oppdeling innen samme varekategori ved hjelp av 
videre "spesialisering".

KAP1TALEKSP0RT OG RESERVEDALUTA

Ved kapitaleksport prøver monopolene å opprette produk- 
sjonsbruhoder innenfor grensene til de enkelte nasjonal
statene og handelsblokkene idet de utnytter sitt produk- 
tivitetsforsprang samtidig som de omgår de proteksjonist
iske tiltakene til vertslanda. Videre prøver storforetak- 
ene ved kapitaleksport å befeste og utvide sin markedsan
del ved å investere i salgsapparat og servicenett. Kapi- 
taleksporten er et resultat av den ujevne utviklingen i 
kapitalismen, og den er mulig bare så lenge det eksister
er ulik profittratestruktur i de forskjellige land og 
produksjonsgrener, noe som gjør det mulig å høste ekstra
profitter. Men samtidig er de ulike profittratene mellom 
land og produksjonsgrener en følge av monopolstrukturen 
som sementerer hierarkiseringen av profittratene. Når 
"livskraftig" og produktiv utenlandsk kapital trenger inn 
i en produksjonssektor med relativt høy profittrate, så 
blir monopolstrukturen i denne sektoren truet og profitt
raten forringet på grunn av produksjonsutvidelsen og mono- 
polprisene som gjør produserte varer uselgelige (realise- 
ringskrise). For å motvirke profittratens tendensielle 
fall på verdensmarkedet inngår de internasjonale monopol
ene avtaler om produksjonsbegrensninger. (Jamfør det in
ternasjonale stålrørkartellets avtale om "special respec
ted markets" som ble inngått i januar i år.) Men disse 
avtalene er bare effektive så lenge alle foretakene har 
fordel av dem - dvs. så lenge styrkeforholdet mellom de 
ulike monopolene ikke forandrer seg vesentlig. Men nettopp 
derfor er det en labil likevekt siden f.eks. det europeis
ke monopolborgerskapet ser nødvendigheten av å skaffe seg 
et sterkt basismarked som springbrett for ekspansjonen 
utad og sammenslåing av nasjonale foretak til euro-selska- 
per for å kunne konkurrere med de amerikanske og japanske 
kapitalgigantene. Samtidig ser de nødvendigheten av en 
Europa-stat som vil gi den nødvendige politiske, økonomis
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ke og militære tyngde for konsolidering av monopolkapita
lismen innad og ekspansjon utad. Kort sagt: Likevekten er 
labil fordi den reflekterer en imperialistisk konkurranse
kamp hvor det ikke lenger er tale om en fordeling av mark
edet, men en omfordeling.
Kapitaleksporten er avhengig av et valutasystem - det vil 
framfor alt si: av at valutaene er konvertible. 66) Men 
valutaene er ikke bare tekniske byttemidler - de er alltid 
også pengekapital. Siden et land til enhver tid må ha en 
viss beholdning av reservevaluta (f.eks. $) for å kunne 
oppfylle sine internasjonale betalingsforpliktelser, kan 
reservevalutalandet (f.eks. USA) finansiere kapitalekspor
ten til utlandet ved å eksportere papirdollar uten at det
te resulterer i en tilbakestrømning til USA av dollar som 
kreves innløst i gull eller eventuelt fremmed valuta. 
Dette innebærer at USA kan finansiere kapitaleksporten 
med rentefrie lån og tilbakebetaling på ubestemt tid. (Na- 
sjonalbankene kan deponere dollar i USA mot dollarobliga- 
sjoner til ca. 3% p.a. i stedet for å innløse dem i gull 
som ikke gir rente. - For øvrig er det de facto blitt umu
lig å få dollaren innløst i gull. - Men fortsatt er dette 
et meget billig lån med tilbakebetaling på ubestemt tid). 
Så lenge ikke-reservevalutalanda godtar eller må godta at 
"dollaren er like god som gull", er dollaren for USA bed
re enn gull siden de ved å trykke papirsedler har skaffet 
seg verdenspenger og unngår produksjonskostnadene med ut
vinningen av gullet. Så lenge de kan bruke dollarsedler 
i stedet for gull i sine betalingstransaksjoner, slipper 
de dessuten tapet av bruksverdien gull.
Slik som valutasystemet fungerer, blir reservevalutaen 
noe mer enn et nøytralt internasjonalt byttemiddel - den 
blir et effektivt redskap i en imperialistisk politikk.
Ved eksport av dollar styrker USA sin økonomiske, politis
ke og militære posisjon som verdensmakt. Men dette er en 
relativ fordel siden dollareksporten øker dollarbehold- 
ningen i utlandet, men når denne overstiger gullbehold
ningen i USA, kan selv mindre konverteringsaksjoner av 
dollar over i gull utløse spekulasjonsskred som fullsten
dig kan sprenge det internasjonale pengesystemet. Så len
ge kapitalismen kan ekspandere med relativt bra verdiska- 
pingsmuligheter, vil de kapitalistiske landa støtte dol
laren som ledende reservevaluta for å unngå en sprengning 
av valutasystemet, selv om de samtidig må godta at USA 
bruker reservevalutaen i den imperialistiske konkurranse
kampen. Men etter hvert som denne kampen blir hardere, 
vil det nåværende valutasystemet stadig gjennomgå nye kri
ser og konflikter som gjenspeiler realiseringskrisen på 
verdensmarkedet og fundamentale interessemotsetninger. 
Dette innebærer en kamp for å bryte ned og forandre det 
nåværende valutasystemet samtidig som det europeiske stor- 
borgerskapet prøver stadig mer febrilsk å tømre sammen en 
eurovaluta som på lengre sikt kan forsvare sin plass som 
reservevaluta.
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INFLASJON, STAGNASJON - STAGFLASJON

Siden den 2. verdenskrig har kapitalismen gjennomgått mil
dere kriser eller resesjoner som alle har hatt et langt 
mildere forløp enn de store krisene i 20- og 30-åra. Kapi
talismen i denne epoken har tendert til å sikre såvel kon
sum som investeringer en større stabilitet enn i frikon- 
kurranseepoken og i det første stadiet av monopolkapital
ismen, noe som hovedsakelig skyldes statsapparatets "anti- 
sykliske" økonomiske politikk. De statlige oppdragene øk
es når investeringsaktiviteten syker, samtidig sikrer de 
sosiale trygdene, f.eks. arbeidsløshetstrygd, at kjøpe
kraften ikke reduseres i samme grad som sysselsettings
nivået. Selv om krisen tilnærmet kan ha samme innlednings- 
forløp som de store krisene, blir den stanset i det førs
te stadiet idet man unngår kjedereaksjonen av nedgang i 
investeringene som fører til oppsigelser som igjen resul
terer i nedgang i kjøpekraften og den igjen gir nedgang 
i investeringene osv.
En annen stabiliseringsfaktor er monopoliseringen. Jo stør
re antall produksjonssektorer som er fullstendig kontrol
lert av monopoler, desto større tendens har monopolene 
til å planlegge investeringene "uavhengig" av forløpet 
til de tidvisse fluktuasjonene. Monopolistisk priskontroll 
tillater storforetakene å prisfinansiere investeringene. 
Idet de tar hensyn til et visst antall "gode og dårlige" 
år, beregnes et standardproduksjonsvolum, og på dette 
grunnlaget fastsettes en salgspris som ikke bare skal sik
re dem en passende profitt og erstatning av det nåværende 
produksjonsutstyret, men også utvidelse av den nåværende 
kapasiteten. Formelt bygger prisfastsettelsen fortsatt på 
kostnadene, men i virkeligheten er dette monopolpriser 
som blir kalkulert slik at de kamuflerer inntekter som 
kostnader. Disse inntektene danner grunnlaget for selv- 
finansieringen.
Men om de immanente kreftene kan sikre en relativ stabili
tet, så er likevel dette bare mulig så lenge de monopoli
serte sektorene kan ekspandere på bekostning av de ikke- 
monopoliserte og ved en ytterligere proletarisering - dvs. 
ved ekspansjon av det indre markedet. Under en langvarig 
høykonjunktur oppstår det stadig større disproporsjonali- 
teter mellom de ulike bransjene og sektorene med hensyn 
til produktivitet, rentabilitet, likviditetsstyrke osv.
Mens de mest monopoliserte sektorene legger beslag på en 
økende andel av den samlede profittmassen, makter de ikke- 
monopoliserte sektorene - trass i økende kostnader, til
takende likviditetsknapphet og økende gjeldsbyrde - like
vel å holde det gående så lenge konjunkturene er noenlun
de stabile. Dette bidrar til enda strammere arbeidsmarked 
og stigende lønninger slik at også de mest monopoliserte
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sektorene etter hvert taper sin akkumulasjonsevne. Under 
en langvarig konjunkturoppgang blir de tiltakende dispro- 
porsjonalitetene en stadig mer alvorlig bremse for akku
mulas jonsprosessen, og det oppstår tendenser til fallende 
investeringsrater og stagnasjon. Tendens til overproduk
sjon, stadig strammere arbeidsmarked, langsommere stigning 
i arbeidsproduktiviteten, synkende profittrate i enkelt- 
bedriftene og utstrakt likviditetsknapphet: dette er noen 
av de viktigste trekkene ved seinkapitalismen når det bæ
rer mot slutten av en konjunkturoppgang.

"Derav det virkelige dilemmaet til enhver antisyklisk 
økonomisk politikk i det umiddelbare forstadiet til re- 
sesjoner i seinkapitalismen. Lar man overopphetningen 
utfolde seg fritt (ved f.eks. å sørge for økt kreditt- 
volum og øke de statlige utgiftene), så synker profitt
raten videre (full sysselsettingI) Denne synkingen før
er uvegerlig til tilbakegang i investeringsaktiviteten 
og dermed til konjunkturtilbakeslag. Men går man over 
til en restriktiv penge- og finanspolitikk for å dempe 
overopphetingen, så fører dette til synkende effektiv 
etterspørsel og overkapasitet, og dermed blir høykonjunk
turen dempet via denne omveien. Innen rammen av det ka
pitalistiske systemet finnes det ingen vei ut av dette 
dilemmaet. Man kan utsette krisen, men bare for den pris 
at den blir sterkere når den først kommer. Bare ved å 
dempe høykonjunkturen i tide, kan man forsøke å svekke 
krisen; det vil si at man lar krisen bryte ut 'for tid
lig' ." 67)

Slike "for tidlig" utløste kriser kalles vanligvis /i£4£4~ 
bjon&X. Resesjonene er kjennetegnet av en sterk reduksjon 
i aktivitetsnivået, som regel betinget av en mer restrik
tiv statlig penge- og finanspolitikk. Gjennom resesjonene 
skjer det en sanering av systemet: "strukturrasjonaliser- 
ingen" framskyndes, kapitalkonsentrasjonen øker i hastig
het idet "uttørkede" bedrifter eller bransjer blir ned
lagt og arbeidsmarkedet blir "slakkere". Resesjonene er 
med andre ord statlig administrerte sykliske kriser i 
seinkapitalismen og de har den "fordel" at de er mildere 
og mer kortvarige enn krisene i den tidlige kapitalismen. 
Resesjonene har fortsatt samme funksjonen som de klassis
ke krisene i frikonkurranseepoken og det første stadiet 
av monopolkapitalismen. På den ene siden forskyver de 
kraftforholdet mellom kapitalistklassen og de lønnsavhen- 
gige i borgerskapets favør ved at den industrielle reser- 
vearméen gjenopprettes. På den andre siden forbedrer de 
kapitalens generelle verdiskapingsbetingelser, dvs. de 
sikrer en ny stigning av profittraten ved at mindre rent
able bedrifter sjaltes ut, ved verdiforringelse av en del 
av den forskutterte kapitalen (lager, produksjonsutstyr 
etc.) ved at kapitalkonsentrasjonen aksellereres og mar
kedsandelen, dvs. realiseringsbetingelsene til monopolsek- 
toren forbedres.
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Denne indre ekspansjonen blir selvsagt mer og mer begren
set desto mer strukturrasjonalisert og monopolisert øko
nomien blir. I en slik situasjon kan ikke verdiskapings- 
betingelsene bedres uten på bekostning av den disponible 
arbeidsinntekten. Men dette innebærer en innsnevring av 
kjøpekraften i forhold til produksjonskraften, eller: det 
blir stadig vanskeligere å finne profitable investerings- 
felt som retter seg mot den nasjonale kjøpekraften. Jo 
vanskeligere verdiskapingsbetingelsene blir for den enor
me mengden av kapital, desto mer iherdig prøver monopole
ne å sikre ekstraprofittene ved å utvide profittmarginen 
for den delen av produksjonen som de umiddelbart kan rea
lisere - dvs.: de øker prisene selv med fallende etter
spørsel og minkende kapasitetsutnyttelse:

"Prisledere og prisfølgere kan enes om å foretrekke et 
høyt prisnivå, selv på bekostning av overkapasitet, 
framfor lavere priser som kan gi forhåpninger om litt 
høyere profitt, men som medfører en god del mer admini
strasjonstid og anstrengelser. Det er blitt antatt at 
U.S. Steet søker å fastsette priser som gjør det i stand 
til å dekke faste kostnader ved så lav kapasitetsutnyt
telse som 33%. Prislederne kan sette opp prisene selv 
når etterspørselen er slakk eller synkende ut fra ønsk
et om å øke profittmarginen pr. produsert enhet, og pris
lederne er spesielt fristet til en slik politikk når de 
er overbevist om at etterspørselselastisiteten på marke
det deres er lav. Administrerte priser er kort sagt av
hengige av mankddbmaktdn til prislederne og deres nærmes
te allierte, ikke av intensiteten til etterspørselen et
ter produktet eller av pengevolumet som er i sirkulasjon. 
Når produktet er så viktig som f.eks. stål, vil prisfor- 
andringene spre seg til en rekke brukere av materialet: 
bilfabrikanter, bygningsindustri, verktøy-, instrument- 
og maskinprodusenter osv.
Omfanget av administrert prisinflasjon kan leses av i 
hvor stor grad prislederne bruker sin markedsmakt til å 
sette opp prisene i tider når etterspørselen etter pro
duktene deres er tilstrekkelig liten til å forårsake 
lav kapasitetsutnyttelse ... Da U.S. Steel kunngjorde en 
ny prisforhøyelse fra 1. juni 1957 (midt under resesjon- 
en) ble dette trekket rettferdiggjort med at lønnsøk
ningen og fordelene for arbeiderne som ble vedtatt i den 
3-årige tariffavtalen med The united steelworkers of Ame
rica i fjor sommer, skal settes i verk fra førstkommende 
mandag den 1. juli'. Selskapet beundret sin egen sam- 
funnsånd, og det forsikret at lønnsøkningene kunne ha 
tillatt enda større prisforhøyelser,... men bare litt 
over en sjettedel av prisforhøyelsene kunne tilbakefør
es til lønnsøkningen.... Godt og vel halvparten av hele 
prisforhøyelsen var ganske enkelt resultatet av de økte 
profittmarginene som selskapene oppnådde ved den vilkår
lige (sic!) bruken av sin markedsmakt på et tidspunkt
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da etterspørselen etter deres produkter var lav." 68)

Samtidig som systemet tenderer mot stagnasjon, er det be
lastet med en kronisk inflasjon som forsterker stagnasjons- 
tendensen. - Dette er den såkalte &£a,g fiZaA jon.

FIGUR 4: Diagrammet viser index (1958=100) for industri
produksjonen til 
6 ulike land.
Årets produksjon 
er markert med 
punktene til 
høyre. (VagznA 
Uyh&tdfi, 4.8.
1971)
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representerer et 
erstatningsmark- 
ed for å motvir
ke den tendensi- 
elle (her: ikke 
konjunkturelle) 
stagnasjonen. 
Dette betyr først 
og fremst at sta
ten må være av
tager for de dy
namiske sektore
ne i økonomien - 
hovedsakelig 
stål-, elektro- 
og kjemiindustri
en. På den måten 
"frigjør" staten 
disse sektorene 
fra skrankene 
som det indre 
markedet repre
senterer. Statens 
intervensjon 
øker dispropor- 
sjonalitetene 
mellom konsum- 
varesektoren (II)

og investeringsvaresektoren (I) idet den tendensielt bi
drar til en omfordeling av ressursene fra sektor II til 
sektor I. I den grad konsumvaresektoren er monopolisert, 
vil en slik omfordeling føre til prisstigning i denne sek
toren siden den vil motsette seg en relativ tilbakegang 
i inntekten. Et etterspørselspress vil øke denne tendens
en til prisstigning. Selv om staten kan motvirke et slikt

1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971

48



press ved å finansiere sine økte utgifter ved å redusere 
den disponible inntekten, vil dette bare øke avstanden 
mellom produksjonskraft og konsumkraft og følgelig også 
øke disproporsjonaliteten mellom de to sektorene. Men og
så i sektor I vil statsoppdragene føre til prisstigning. 
Denne sektoren, som regel den mest monopoliserte, vil for
søke å utnytte et etterspørselspuff til økning av prisene 
selv om det er overkapasitet i sektoren. Her skjer pris
økningen som regel først i en nøkkelindustri (f.eks. stål), 
og denne prisøkningen vil følgelig forplante seg gjennom 
hele systemet. Dilemmaet for statsmakta manifesterer seg 
derfor i valget mellom krise og inflasjon. Den første kan 
ikke unngås uten at den andre forsterkes.
Stagflasjonen er "farlig" fordi inflasjonen knyttet til 
den ikke reflekterer en økonomi i ekspansjon, men en øko
nomi i stagnasjon - kjennetegnet ved overkapitalisering 
og lave profittrater. Resultatet blir kapitalflukt og ten- 
densielt lavere investeringsaktivitet. Kapitalflukten for
verrer selvsagt betalingsbalansen samtidig som inflasjon
en gjør landet mindre konkurransedyktig og derfor også 
tenderer til å forverre handelsbalansen. Krisen forsterk
es av den ujevne utviklingen mellom de kapitalistiske 
statene, idet stagflasjonslanda blir nedrent av varer fra 
kapitalistiske land hvor økonomien ennå kan saneres innad 
ved statlig administrerte resesjoner som letter monopole
nes konkurranseevne i ekspansjonen utad. De ekspansive 
kapitalistiske nasjonene eksporterer kriser som ytterlig
ere forsterker de internasjonale valutakrisene. På lengre 
sikt innebærer dette stagnasjon og desintegrasjon av ver
densmarkedet. Igjen er tiden moden for proteksjonisme og 
maktpolitikk i lønns- og prisadministreringen.
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