HARRY MAGDOFF og PAUL M. SWEEZY:

Notater om de
multinasjonale foretaka”

Det eksisterer allerede en omfattende litteratur om det
som stadig oftere blir kalt "mulitinasjonale" foretak el
ler selskap - dvs. foretak med hovedkvarter i ett land og
en rekke underavdelinger i andre land. 1) Neppe noe av
denne litteraturen er blitt skrevet ut fra et marxistisk
synspunkt. Med den åpenbare viktighet emnet har, kaster
dette forhold et avslørende lys over forholda innafor marx
istisk samfunnsvitenskap i USA (eller hvor som helst el
lers, for den saks skyld). Hensikten med denne artikkelen
er ikke å forsøke å fylle dette tomrommet på noen dekken
de måte, men snarere å stille en del nøkkelspørsmål og å
antyde i hvilke retninger svarene bør søkes.
I
Først noen få ord om betegnelsen "multinasjonale foretak".
Det er ikke tvil om at i mye av litteraturen er denne be
tegnelsen brukt i en propagandistisk og apologetisk hen
sikt, for å gi inntrykk av at nasjonale ufullkommenheter
og stridigheter overskrides og at det vokser fram en ny
institusjon med håpefulle varsler for framtida. At slike
antydninger er meningsløse vil framgå av det som følger?
foreløpig beskjeftiger vi oss bare med problemet om hvor
vidt uttrykket skal avvises eller om vi skal forsøke å
avkle det sine apologetiske aspekter og gjøre bruk av det
som et vitenskapelig begrep.
Problemet er på ingen måte nytt og kan neppe sies å ha
noen fullt ut "riktig" løsning. Situasjonen er temmelig
lik f.eks. når det gjelder uttrykket "den tredje verden",
som i sin opprinnelige bruk hadde til hensikt å skape et
dk
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bilde av ei gruppe land som valgte sin egen vei for øko
nomisk og sosial utvikling og sto mellom den avanserte
kapitalistiske verden på den ene sida og kommunistverdenen på den andre. Marxister - kanskje med unntak av den of
fisielle skolen i Sovjet-blokken - vet selvsagt at dette
bildet er en forfalskning, at de landa det er snakk om i
virkeligheten er den utbytta og undertrykte majoriteten
i det globale kapitalistiske systemet og at den eneste
måten de kan oppnå reell økonomisk og sosial utvikling på,
er gjennom en sosialistisk revolusjon. Burde marxister ut
fra kunnskapen om dette ha avvist og forsøkt å miskreditere uttrykket "den tredje verden", eller burde de ha god
tatt det og prøvd å gi det ny mening? Stort sett ser det
ut til at de har valgt den siste utveien, sannsynligvis
ut fra antakelsen at uttrykket hadde fått innpass og vil
le blitt brukt uansett, og at det beste en kunne gjøre
ville være å avkle det dets apologetiske karakter. Og
stort sett synes det som om denne framgangsmåten har vært
relativt vellykket. Ingen finner det paradoksalt at for
eksempel Pierre Jalée skulle kalle sin studie av global
imperialistisk utbytting "Plyndringen av den tredje verd
en". Hovedsakelig takket være arbeidet til marxistiske
vitenskapsmenn og skribenter er det mer og mer blitt tatt
for gitt at "den tredje verden" bare er en kort og grei
betegnelse for den store og på mange måter varierte sam
ling av kolonier, halvkolonier og ny-kolonier som danner
det nederste laget i den globale kapitalistiske pyramiden.
Etter vårt syn trengs det en liknende framgangsmåte i til
fellet med det "multinasjonale foretak". Uttrykket er al
lerede i så utstrakt bruk at det ganske sikkert vil over
leve ethvert angrep som kunne rettes mot det. Dessuten er
det ingen tvil om realiteten i det fenomen betegnelsen
refererer til. Vi kan like gjerne gjøre vårt beste for å
frarøve den dens evne til å villede og, som i tilfellet
med "den tredje verden", omgjøre den til et nyttig uttrykk
for å beskrive og analysere virkeligheten i dagens kapi
talisme .
II
Det vi da først og fremst trenger, er en nøyaktig forstå
else av egenskapene ved og grensene for storforetakas
"multinas jonalitet". De e/i multinasjonale i den forstand
at de opererer i flere land med den hensikt å maksimere
profitten, ikke for de individuelle enhetene i hver enk
elt nasjon, men for gruppa som helhet. Som vi skal se,
gir denne karakteristikken oss noen av de viktigste kon
sekvensene av de multinasjonale foretaka. I virkelighet
en kan vi si at det er bare dette forhold som gir en gyl
dig grunn til å benytte betegnelsen multinasjonal. For
på alle andre avgjørende måter har vi å gjøre med nasjo
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nale foretak. I særlig grad er eierne og kontrollen sam
let i ett land, ikke spredd utover i foretakssystemet.
Det fins to unntak fra denne generaliseringen: Royal Dutch
Shell og Unilever; i begge tilfeller deler britisk og ne
derlandsk kapital faktisk eiendomretten og kontrollen
gjennom komplekse paralelle styringsorganer. Men disse
unntakene er blant de eldste multinasjonale foretakene,
og mønsteret har ikke blitt kopiert av noen av de to til
tre hundre foretaka som har kommet til i det halve århund
ret siden den første verdenskrig. Spesielt har ikke EEC
gitt opphav til nye multinasjonale storforetak hvor eien
domsretten og kontrollen er fordelt på to eller flere land,
noe som står i strid med utbredte forventninger. Det har
vært sammenslutninger og overtakelser på tvers av nasjo
nale grenser, og selvsagt har mange europeiske storfore
tak arbeidsavtaler med sine motparter i andre land, men
vi kjenner ikke til noen nye tilfeller hvor en virkelig
deling av eiendomsretten og kontrollen har funnet sted.
Her renner vi hodet rett mot et av de mest seiglivede em
ner i den apologetiske litteraturen. Det er sant, sier
disse skribentene, at helt fram til nå har de multinasjo
nale foretakene vært eidd og kontrollert i et av de avan
serte kapitalistlanda, men tendensen går mot en ekte in
ternasjonalisering både av aksjekapital og ledelse. Til
støtte for denne påstanden blir det ført fram to sett av
fakta: 1. at mange utlendinger, hovedsakelig europeere,
foretar store investeringer som når opp i mange milliard
er dollars, ved å kjøpe amerikanske aksjer; 2. at de mul
tinasjonale foretakene ansetter stadig flere "innfødte"
på middels og endog høyere plan i ledelsen av de utenland
ske underavdelingene. Idet de antar at disse aktivitetene
vil vare ved, argumenterer apologetene med at om relativt
kort tid vil det nasjonale grep på de multinasjonale fore
taka bli brutt, og foretaka vil så å si bli verdensborge
re framfor å være tilknyttet noe særskilt land.
Det er ingen grunn til å krangle om fakta her, selv om de
er betraktelig mindre massive enn det som noen ganger
blir påstått eller antydet. Det det virkelig er strid om,
er tolkningen. Når det gjelder aksjekjøpene, kan følgende
utdrag fra en artikkel i New York Times 22.februar 1968
være instruktiv:
Eksperter fra De forente nasjoners økonomiske kommi
sjon for Europa uttaler at det er en forbindelse mel
lom strømmen av europeisk kapital til amerikanske ak
sjer og de direkte investeringene til de store ameri
kanske selskapene i Europa. "Europeerne", sier eksper
tene, "kjøper aksjene til de store amerikanske selska
pene som er nøyaktig de samme som investerer i Euro
pa".
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Dette betyr i praksis at europeisk kapital slår seg
sammen med amerikansk ledelse for å investere i Eu
ropa, blir det fastslått.
Siden europeiske aksjeeiere, i likhet med sine kolleger
i USA, normalt ikke har noen innflytelse på sammensetning
en av eller politikken til ledelsen, betyr dette at mange
europeiske kapitalister istedenfor å investere direkte i
europeisk industri, stiller sin kapital til rådighet for
amerikanere som investerer i Europa. "Internasjonaliser
ing” av eiendomsretten viser seg dermed å være en av de
mange måter amerikansk kapital oppnår kontroll over uten
landsk kapital på.
Når det gjelder ansettelsene av lokale folk for å bemanne
de utenlandske underavdelingene, så har dette absolutt ik
ke noe å gjøre med fordeling av kontrollen; den forblir
helt og holdent i moderselskapet. Hvis styrene og topp
ledelsen i moderselskapene begynte å fylles av utlending
er, ville det være noe ganske annet, og det kunne gi grunn
til seriøse analyser. Men dette har ikke skjedd. Noen få
utlendinger sitter sannsynligvis i styrene i noen av de
multinasjonale foretaka, men vi har ikke kommet over ett
eneste tilfelle hvor utlendinger har hatt stillinger i
toppledelsen. (Hvis det fantes noe slikt tilfelle, ville
det ganske sikkert blitt feiret stort i den apologetiske
litteraturen.) Det John Thackray, USA-korrespondent for
det britiske magasinet Management Today, har skrevet om
dette emnet er nærmest et understatement:
Det finnes to store klasser av ledere i de store in
ternasjonale selskapene. Den ene er ledere av samme
nasjonalitet som moderselskapet, som enten arbeider
et sted i den innenlandske virksomhet, utenlands el
ler i hovedkvarteret. Den andre er det innfødte administrasjonspersonalet som bemanner utpostene.
At disse to ulike klassene eksisterer, nevnes sjelden
av de som er involvert, og når det innrømmes, gjøres
det bak polstrede dører. Storforetaksideologien er
klærer at alle har de samme muligheter til forfremmel
se og suksess - enhver ansatt som arbeider hardt, går
med en direktør i magen.
Det finnes gode og tilfredsstillende grunner til at
en må ha disse to klassene av ledere. Men deres eksi
stens innebærer en alvorlig hindring for opprettelse
av en ledelsesstruktur og et administrasjonskorps i
de multinasjonale foretak som er slik at de kan bli
internasjonale i ordets fulle mening - en manns nasjo
nalitet skal ikke være viktigere enn fargen på klærne
hans eller skoenes fasong. På grunn av disse to klas
sene får vi kan hende aldri se det som ville være et
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virkelig tegn på multinasjonalitet i ledelsen: For
eksempel en italiener som direktør i et amerikansk
eid multinasjonalt selskap, eller en latinamerikaner
som leder et nederlandsk-eid multinasjonalt storforetak. 2)
Ikke noe av dette skulle tyde på at eksistensen av denne
annen og lavere "klasse" av ledere i det multinasjonale
selskap er uten betydning. Tvert imot utgjør disse menne
skene en betydelig del av det nasjonale borgerskap i et
hvert land hvor multinasjonale selskap driver sin virksom
het. Deres interesser (stilling, lønn, bonus, forfremmel
se) faller sammen med moderselskapets; bare i den grad de
tjener det pålitelig og trofast kan de vente forfremmelse
og suksess. Men, som vi skal se, står moderselskapets in
teresser ofte i motsetning til interessene til det landet
hvor de driver sin virksomhet. Herav følger at samtidig
som de multinasjonale storforetaka ikke, slik det ofte
hevdes, internasjonaliserer sin ledelse, så denasjonali
serer de en del av det nasjonale borgerskap i de landene
de trenger inn i. Dette svekker selvsagt de nasjonale bor
gerskapene og gjør det mye vanskeligere for dem å motstå
krav og press som utgår fra mektigere land.3)
III
"Kapitalen har sin egen nasjonalitet", sier John Thackray
i artikkelen som er sitert ovenfor. Det er absolutt sant,
forutsatt at vi forstår det riktig. Kapitalens nasjonali
tet er ikke den samme som det landet hvor kapitalen til
feldigvis er lokalisert; den har snarere samme nasjonali
tet som de menneskene som har kontrollen over den. I al
minnelighet betyr dette at kapitalen også har samme nasjo
nalitet som de som eier den, men det behøver ikke nødven
digvis å være tilfelle. Hvis for eksempel et tysk selskap
låner penger i en fransk bank, vil det beløpet det gjeld
er være under tysk kontroll og bli en del av tysk kapital
inntil lånet er tilbakebetalt. Slik er det i prinsippet
mulig for kapital av en nasjonalitet å få fatt i og inkor
porere i seg kapital av annen nasjonalitet.
Men en kan kanskje spørre om kapitalens nasjonalitet egen
tlig spiller noen rolle. Er ikke kapital i likhet med pen
ger, som den er så nær forbundet med, fullstendig homogen,
og funksjonerer den ikke på nøyaktig samme måte likegyl
dig hvilken nasjonalitet de har som kontrollerer den? Det
te er vanskelige spørsmål som ikke kan besvares adekvat
med korte svar. Men for vårt formål vil det være nok å
peke på at kapital, samtidig som den har en kvantitativ
dimensjon, fundamentalt ikke er en ting eller en substans,
men en h.&£cU> j on. I den abstrakte teori som forutsetter ba
re ett kapitalistisk system organisert i et stort antall
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små konkurrerende enheter, er relasjonen det er snakk om,
den mellom den relativt fåtallige klasse som eier produk
sjonsmidlene og den mange ganger større klasse som ikke
eier noe og derfor tvinges til å selge arbeidskrafta si.
Kapital er midlet til å kjøpe arbeidskraft og produksjons
midler for å lage et produkt som så selges slik at den
forbrukte verdi erstattes og en merverdi føyes til. Denne
merverdien skapes av arbeiderne, men det er kapitalistene
som tilegner seg den. Kapitalistene er kapitalister ene
og alene fordi de eier kapital som gjør dem i stand til
å utbytte arbeiderne. Arbeiderne er arbeidere (proletarer)
utelukkende fordi de mangler kapital og derfor må under
kaste seg utbyttinga av frykt for sult. 4) Eiendomsretten
til kapital er derfor rett og slett retten til å utbytte
arbeidere. Alle kapitalister har denne retten, og i kraft
av dette har de felles interesser overfor arbeiderne. Kort
sagt: kapital er utbyttingsrelasjonen mellom eiendomsbesitterne og arbeiderklassen.
I den kapitalistiske virkelighet er tingene mer kompliser
te. Især er forestillingen om et eneste kapitalistisk sy
stem organisert i et stort antall små konkurrerende enhe
ter (noe som innebærer en homogen og udelt kapitalistklasse) en ekstrem abstraksjon. Den er brukbar som et forkla
rende og pedagogisk hjelpemiddel og tilnærmet lik den ak
tuelle situasjonen i ett land (Storbritannia) gjennom én
periode (midten av det 19. århundre), men krever en vidt
rekkende modifikasjon for å kunne anvendes på det kapita
listiske system som helhet eller på noen del av det gjen
nom lengre perioder.
I virkeligheten har konkurranse blant kapitalister alltid
vært mer eller mindre massivt hindret av en mangfoldighet
av naturlige og lagede barrierer - geografi, politiske
grenser, særlige betingelser for etterspørsel og kostnad
er, etc. Disse hindringene fører ulikheter inn i kapita
listenes rekker (også i arbeidernes rekker, men dette as
pektet opptar oss ikke her). Noen kapitalister nyter godt
av større rettigheter til å utbytte arbeidere. Viktigere
er det fra vårt synspunkt her, at noen kapitalister er i
stand til (f.eks. gjennom monopolistisk prisfastsettelse)
å overføre merverdi fra lommene til andre kapitalister og
ned i sine egne. Under disse betingelser er ikke kapital
lenger bare den alminnelige utbyttingsrelasjon mellom to
klasser - skjønt all kapital har denne kvaliteten. Det er
nå skjedd en oppsplitting ved at noen deler av kapitalen
har større makt enn andre til å utbytte arbeidere og/el
ler makt til å utbytte andre kapitalister. Det som var en
enkel relasjon mellom klasser, blir nå et kompleks av re
lasjoner mellom klasser og grupper innen klasser. Konflik
ten mellom klasser er fortsatt fundamental, men den er nå
dekket over av et virvar av andre konflikter som til sine
tider og steder dominerer den historiske skueplass.

78

Av grunner som har sine røtter helt tilbake til kapita
lismens opprinnelse, har de dypeste og varigste skiller
innafor den verdensomspennende kapitalistklassen fulgt de
nasjonale grenser. Kapitalismen kom ikke ferdig formet
til verden, slik som Atene sprang ut av Zevs panne, men
stykkevis og som et resultat av lang og bitter strid mel
lom byborgerne og føydaladelen. I disse kampene var det
vanlig at borgerskapet allierte seg med kongene og fyrst
ene som stadig kjempet for å hevde sin autoritet overfor
sine føydale undersåtter. På denne måten oppsto en rekke
monarkiske stater. Mens kapitalismen utviklet seg innafor
disse nasjonale rammene, økte borgerskapets makt i den
grad at denne klassen ble i stand til å redusere monarke
ne til gallionsfigurer, og dermed sikre seg kontrollen
ikke bare over økonomien, men også over hele statsappara
tet .
Ethvert nasjonalt borgerskap bruker selvsagt sin kontroll
over staten til å øke profittevnen til kapitalen sin ved tiltak laget for å gjøre det mulig å presse større
merverdi ut av arbeiderne, ved å utelukke utlendinger fra
det nasjonale marked, ved passende skatte- og utgiftspolitikk, ved å presse ufordelaktige avtaler på svakere stat
er, ved å erobre nytt land og annektere kolonier etc. Un
der disse forhold er det umulig å snakke om kapital som
kvalitativt homogen: dens makt og profittevne er funksjo
nen ikke bare av størrelsen, men også av andre spesifikke
egenskaper, og blant disse er nasjonaliteten særlig viktig
Nok et poeng i denne forbindelse: Selve ideen om en kapitalenhet uavhengig av nasjonalitet - som ifølge enkelte
apologetiske teorier er hva de multinasjonale selskaper
er i ferd med å bli - er en begrepsmessig selvmotsigelse.
Kapital er en fundamental del av et spesielt system av
produksjonsforhold, som langt fra å være naturlige og ev
ige, er historiske og foranderlige. I og med at disse produksjonforholdene innebærer at noen klasser og grupper
utbytter andre klasser og grupper,ble de etablert gjennom
voldsomme kamper og kan bare opprettholdes ved hjelp av
et tvangsapparat med tilstrekkelig makt, dvs. en stat.
Kapital uten en stat er derfor utenkelig. Ffen slik verden
er idag, er det bare nasjoner som har stater: det finnes
ikke noe slikt som en overnasjonal stat. Følgelig må ka
pital ha nasjonalitet for å kunne eksistere. For eksempel
hvis staten i den nasjonen kapitalen hører hjemme, brøt
sammen, ville kapitalen miste sin uunnværlige beskytter.
Den ville da enten bli opptatt i kapitalen til en annen
nasjon eller den ville opphøre å være kapital ved at den
kom i hendene på et revolusjonært regime med den målset
ting å avskaffe de produksjonsforholdene som kapitalen er
en del av. Kapital av en nasjonalitet kan operere i andre
land bare fordi alle kapitalistklassene opprettholder de
samme grunnleggende produksjonsforholdene og fordi de alt
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i alt finner det i sin felles interesse å tillate denne
typen internasjonale kapitalbevegelser.
IV
Det var et av Marx' viktigste bidrag å påvise at ekspan
sjon er selve kapitalens vesen. 5) Det fins to grunnleg
gende årsaker til dette. For det første er makten og stil
lingen til en kapitalist (eier eller administrator av ka
pital) proporsjonal med mengden av hans kapital. Å akku
mulere kapital er derfor måten å komme seg opp på i et ka
pitalistisk samfunn. For det andre vil enhver kapitalist
som står stille, være i fare for å bli slått ut. Som Marx
så glimrende har formulert det:
...utviklingen i den kapitalistiske produksjonen gjør
det hele tida nødvendig å fortsette å øke mengden av
kapital som er nedlagt i et bestemt industriforetak?
og konkurransen medfører at hver enkelt kapitalist
oppfatter den kapitalistiske produksjonens indre lov
er som tvingende ytre lover. For å kunne bevare sin
kapital, tvinges han til stadig å forøke den, men det
te kan han bare gjøre gjennom stadig økende akkumula
sjon. 6)
Disse betraktningene er like gyldige for foretakskapitalisten som for tidligere tiders individuelle kapitalister.
Og de er dypt forankret i næringslivets ideologi, der dyr
kelsen av vekst har fått rang av en verdslig religion.
I årsrapporten til et større foretak heter det: "Den ene
ste virkelige sikkerhet for dette selskapet eller for et
hvilket som helst annet selskap er sunn, varig og sterk
vekst. Et forretningsforetak er akkurat som et menneske.
Når det stopper å vokse, når det ikke lenger kan fornye
seg gjennom vekst, da begynner det å forfalle... Der det
ikke er muligheter for vekst og utvikling og vedvarende
forbedring, fins det ingen sikkerhet." 7)
I den abstrakte terminologien til marxistisk økonomisk
teori betyr vekst at en del av merverdien som tilfaller
kapitalen i en periode, blir lagt til kapitalen i neste
periode. Den forøkte kapitalen bringer så inn en større
mengde merverdi og dette tillater en enda større økning
i veksten, og så videre. Marxistisk teori har tradisjonelt
konsentrert seg om de konsekvenser en slik atferd
av
de enkelte kapitalenheter har for økonomien som helhet.
Det som uberettiget er blitt neglisjert, er virkningen av
denne spiralprosessen (kapital/merverdi/forøket kapital)
på hva borgerlig økonomi kaller produksjonsteorien (The
Theory of the Firm). Den følgende meget skjematiske skis
sen kan tjene til å indikere i hvilken retning en bør gå
for å kunne gjøre fruktbart forskningsarbeid.
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Vi starter - i likhet med både Marx og de klassiske øko
nomene - med et firma i en bransje med konkurranse. Dets
produksjon er liten i forhold til den totale, og produk
tene er mer eller mindre like de produktene andre firmaer
sender ut på det samme markedet. Under disse forholdene
vil hvert firma øke produktmengden inntil kostnadene for
en ekstra produktenhet blir like store som markedsprisen
(større produksjon ville føre til at kostnadene oversteg
salgsprisen og at profitten ble redusert). Dette er det
berømte likevektspunktet, som i lærebøker i økonomi alt
for ofte blir avslutningen på framstillingen istedenfor
begynnelsen.
Den profitable atferd for kapitalisten som befinner seg i
denne stilling, blir klart formulert: Han må bringe sine
kostnader nedover for å øke sin profittmargin (det blir
antatt at han kan selge alt han måtte produsere til gjel
dende markedspris, så han har ikke noen salgsproblemer).
Og kostnadsreduksjon betyr normalt å øke produksjonsvolu
met og å innføre ny og bedre teknikk. De som har hell med
seg i denne utviklinga, vil få velstand og vekst, men de
som sakker akterut, forsvinner ut av bildet.
Imidlertid kan ikke denne prosessen fortsette i det uende
lige. Før eller siden vil økningen i gjennomsnittsfirmaets størrelse (som skjer gjennom vekst hos de som lykkes,
og eliminering av de som ikke lykkes), forandre situasjon
en fundamentalt. Det enkelte firma er ikke lenger en lit
en produsent blant mange, som alle tar den gjeldende pris
for et gitt datum og innretter seg etter det på den mest
profitable måte. I stedet produserer nå hvert firma en
vesentlig andel av bransjens samlede produksjon, og hvert
enkelt firma må ta med i beregningen hvordan dets egen
produksjon påvirker markedsprisen. Dette åpner for nye
problemer og muligheter, og er blitt mer eller mindre til
fredsstillende studert under slike overskrifter som ufull
kommen eller monopolistisk konkurranse, oligopol- og mo
nopolsituasjoner. Her trenger vi bare peke på at i tillegg
til å fortsette med å senke produksjonskostnadene, er det
fornuftigste et firma kan gjøre, å komme så nær monopol
situasjonen som mulig, enten på egen hånd (ved å gjøre
produktet så ulikt konkurrentens som mulig) eller kollek
tivt (ved åpent eller skjult å tre i samarbeid med rival
ene) . Det følger av dette at for den teoretiske analysen
blir det riktigst å anta at gjennomsnittsfirmaet handler
som monopolist, dvs. maksimerer sin profitt ved et produk
sjonsvolum som ligger langt under det volumet hvor kost
naden ved å produsere en ekstra enhet er lik markedspris
en. Når denne situasjonen er blitt rådende i mesteparten
av de viktige bransjene, har kapitalismen nådd sitt monopolistiske stadium.
Ut fra den problemstilling vi har skissert, er det viktig
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å understreke at på monopolstadiet kommer firmaets vekstproblematikk i et helt nytt lys. Det er ikke lenger gans
ke enkelt et spørsmål om progressiv kostnadsreduksjon og
økt produksjon av et ensartet produkt. Selvsagt er kost
nadsreduksjon like viktig som noen gang, men nå krever
profittmaksimeringen at det vises moderasjon med produk
sjonsøkningen. Det følger av dette at et monopolistisk
firma ikke kan regne med fortsatt å være i stand til å
vokse innafor rammen av firmaets opprinnelige virksomhet
og tidligere utvikling. Ikke så at ekspansjon innafor den
opprinnelige bransjen er helt utelukket, men den er klart
begrenset av kostnads- og etterspørselsfaktorer som ikke
på noen måte står i forhold til firmaets evne og ønske om
å vokse, det vil si, i forhold til dets profittevne. Det
monopolistiske firmaet blir derfor drevet av en indre
tvang til å søke ut over sitt opprinnelige virksomhetsom
råde. Og styrken i denne tvangen er større jo mer monopo
listisk firmaet er og jo større merverdimengde det dispo
nerer over og ønsker å kapitalisere.
Her har vi etter vårt syn funnet den fundamentale forkla
ring på et av de avgjørende fenomener i den nyere kapita
listiske historie: foretakas tendens til å spre seg til
nye virksomhetsområder,både geografisk og produktmessig,
etterhvert som de blir større. Eller i dagens språkbruk:
tendensen til på den ene siden å bli et "konglomerat" og
på den andre siden et multinasjonalt foretak. Det store
flertall av de 200 største ikke-finansielle foretaka i
USA idag - foretak som tilsammen står for nærmere halvpar
ten av landets industrielle aktivitet - har nådd det sta
diet hvor de er både konglomerater og multinasjonale.
V
I forrige avsnitt framsatte vi den tesen at den selvekspanderende prosessen til kapitalen gjennomgår to faser,
konkurransefasen og monopolfasen. I konkurransefasen vok
ser det enkelte firmaet ved å redusere kostnadene, reali
sere høyere profitter og ved å investere i større produk
sjonskapasitet for å produsere et produkt som,ettersom
det i det vesentlige ikke kan skilles fra konkurrentenes
produkter, alltid kan bli solgt til den aktuelle markeds
pris (eller, mer realistisk, til en pris like under mar
kedsprisen) . Etter hvert som denne utviklinga går, vil
noen foretak ha hell med seg og vokse mens andre vil sak
ke akterut og falle ut av markedet, og gjennom dette vil
det gjennomsnittlige foretaket innafor en bransje etter
en tid bli så stort at det må ta med i betraktningen hvil
ken effekt dets egen produksjon har på markedsprisen. Det
begynner da å fungere stadig mer som monopolist, og pro
blemene med dets videre vekst blir dermed radikalt endra.
Monopolistiske profitter muliggjør enda raskere vekst enn
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tidligere, men behovet for å fastholde monopolpriser kre
ver at en demper tempoet og at en omhyggelig regulerer ek
spansjonen av produksjonskapasiteten. Den samla virkninga
av disse faktorene er en ustoppelig indre drivkraft i det
monopolistiske foretaket som tvinger det til å bevege seg
utafor og utover sitt opprinnelige operasjonsområde, for
å trenge seg inn i nye bransjer og på nye markeder - kort .
sagt å bli et konglomerat og et multinasjonalt foretak.
Vi vil ikke med dette si at trangen hos de monopolistiske
foretaka til å investere i utlandet blir stimulert bare
av behovet for investeringsutløp for merverdien. For ek
sempel vil det strømme kapital til områder hvor det er mu
lig å utnytte lave arbeidslønninger og andre kostnadsmes
sige fortrinn. På monopolstadiet møter vi også en annen
dimensjon. Under monopolistiske forhold i en bransje er
det ikke vanlig å finne ett, men flere dominerende selska
per. Følgen er at når ett av de ledende foretaka investe
rer i et fremmed land, blir de konkurrerende storforetaka
innafor den samme bransjen drevet til å følge på for å
sørge for at de får sin "rettmessige" del av det lokale
markedet. Dessuten skaper tollbarrierer, patentrettighet
er og andre lokale forhold slike omstendigheter at de kor
porative storforetaka finner at de best kan kontrollere
markedet i et fremmed land gjennom investeringer, i sted
et for bare gjennom eksport. Et av de framherskende trek
ka ved storforetaket er nettopp at det har midler til å
kontrollere markedet i en stor del av verden; og for å
opprettholde sin egen sikkerhet og profitt anstrenger det
seg kontinuerlig for å beholde kontrollen.
Det er viktig å forstå at under monopolistiske forhold
gjelder ikke lenger aksiomet om at kapitalen alltid beve
ger seg i retning av bransjer og områder der det realise
res høyere profitter. Per definisjon hindrer et monopol
den frie strømmen av kapital inn i beskyttede høyprofittsituasjoner. Som vi allerede har sett, er monopolisten som
sitter trygt innafor disse bastionene, svært omhyggelig
med ikke å investere mer enn båten vil bære, og han leter
etter andre plasseringsmuligheter for sin overskuddskapital. Derfor er det ikke bare mulig, men sannsynligvis gan
ske alminnelig, at kapitalbevegelsene går den motsatte
veien av det som tradisjonell økonomisk teori forteller
oss.8) Dette faktum alene skulle være nok til å rive i
stykker det hellige dogmet i borgerlig tenking som sier
at enhver forskyvning av kapital i søken etter større pro
fitt automatisk garanterer en mer effektiv allokering av
ressursene. (Det er andre grunner til at denne ideen, om
en betrakter den som et generelt utsagn, er villedende,
men disse interesserer oss ikke her.) Hvis det ikke sies
noe annet, gjelder det som sies i det følgende fullt ut
for storforetak som har nådd det monopolistiske stadiet
og er i ferd med å spre seg til nye industrier og nye geo
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grafiske områder. Dette er den aktuelle situasjonen for
de fleste av de gigantene som dominerer USA's økonomi, og
det gjelder i stadig sterkere grad for de store foretaka
i Vest-Europa og Japan.
Denne spredningsprosessen kan anta to former. Det initiativtakende selskapet kan etablere en ny bedrift i den bran
sjen eller det landet som det skal inn i, eller det kan
kjøpe opp en allerede eksisterende bedrift. Vi kjenner ik
ke til noe empirisk studium av disse forholda, men vi har
inntrykk av at vanligvis foretrekker storforetaka å kjøpe
opp en eksisterende bedrift. Og det er god grunn til å
gjøre dette. Det kan være kostbart og tidkrevende å skaf
fe seg fotfeste innafor et nytt produksjonsområde eller
på et nytt sted uten å ha startgrunnlag,mens det å kjøpe
en allerede eksisterende bedrift er raskt og enkelt. I
denne forbindelse betyr det lite hvorvidt den bedrifta
det gjelder, gjør det godt eller dårlig; det er faktisk
mye som taler for å kjøpe en svak bedrift siden den kan
overtas langt billigere. Moderselskapet planlegger like
vel nesten alltid å reorganisere det nye underforetaket
for å tilpasse det sin egen stil, og for å få utnytta de
fleste av de fordelene som dets overlegne størrelse og
styrke fører over på det nye datterselskapet.
Hvilke fordeler er det snakk om? Det er alminnelig å ten
ke på storforetaket som trives og vokser på grunn av sine
muligheter til å utnytte stordriftsfordeler (economies of
scale) i p/toduk*jomn, og selvfølgelig er det atskillig
fornuft i denne måten å resonnere på. Men når det gjelder
dette med å ekspandere inn på nye områder, har stordrifts
fordelene lite eller ingenting å gjøre med hvorvidt det
skal bli suksess eller fiasko. For det første kan det væ
re at teknologien på det nye området er helt forskjellig
fra basisindustriens teknologi, og det er ikke sikkert den
kan basere seg på masseproduksjonsteknikk. Og for det an
dre: Når et foretak oppretter en bedrift for å produsere
sine vanlige produkter i utlandet, vil det med hensikt
skreddersy teknikken i overensstemmelse med størrelsen på
markedet heller enn å eksportere sine hjemlig utvikla mas
seproduks jonsmetoder . 9 ) De avgjørende fordelene til stor
foretaka ligger i noe ganske annet enn produksjonsfordeler. De viktigste av disse fortrinna er følgende
(Ikke
nødvendigvis i rekkefølge; den kan variere): 1. Rikelig
med kapital for investeringsformål og nesten ubegrensa
tilgang til kreditt på gunstige betingelser på pengemarkedene både hjemme og ute. 2. En samling av erfarent ledertalent som kan utfoldes hvorsomhelst i foretaksimperiet
etter behov. 3. Et stort og effektivt salgsapparat som er
like anvendelig for alle produktene til foretaksimperiet.
Og 4. forsknings- og utviklingsavdelinger som kan bli satt
til å løse alle slags problemer i forbindelse med teknolo
gi og markedsføring. Det lille, selvstendige foretaket vil
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sannsynligvis komme til kort på alle disse områdene, og
vil derfor være ute av stand til å konkurrere på like vil
kår med et av underforetaka til de store multinasjonale
konglomeratforetaka. Det følger av dette at når et av de
sistnevnte gjør sin entre på et nytt område, vil det ha
en tendens til å ekspandere raskt og sikkert inntil det
har inntatt en ledende posisjon sammen med noen få andre
giganter. På dette tidspunktet viker konkurranseatferd for
monopolistisk atferd. Det nyutvikla underforetaket begyn
ner nå å generere mer profitt enn det trygt kan investere,
og merverdien flyter tilbake til den sentrale kapitalansamlinga som ivaretas av moderforetaket. På dette tidspun
ktet blir denne underavdelinga som til å begynne med var
et utløp for overskuddskapital, en kilde til ny overskuddskapital, og slik blir den en spore for foretaket sett un
der ett til å finne stadig nye områder å ekspandere inn
på, kort sagt til å bli enda mer sammensatt og multinasjo
nalt. Logisk sett skulle denne prosessen ende enten med
at alle de viktigste bransjene i alle kapitalistiske land
er dominert av noen få hundre store foretak, eller med en
omstyrting av kapitalismen i verdensmålestokk. I øyeblik
ket ser vi ut til å bevege oss raskere mot det første av
disse profetiene enn mot det andre. Judd Polk i The United
States Council of the International Chamber of Commerce
har gjort noen overslag som i allefall hva størrelsesord
en angår, synes ganske fornuftige:
I løpet av de siste to tiåra har internasjonal inves
tering og utbyttet av den vokst omtrent dobbelt så
fort som verdens BNP (brutto nasjonalprodukt). Resul
tatet har vært at det er blitt skapt en internasjona
lisert produksjonssektor som nå er av en meget betyd
ningsfull størrelsesorden; og den fortsetter å vokse
relativt til den totale verdensproduksjon. Allerede
nå viser det seg at nesten en fjerdedel av all produk
sjon i den frie verden skriver seg fra internasjonale
selskaper. Hvis vi kaster blikket fram mot slutten av
dette hundreåret og antar at verdens BNP vil fortset
te å vokse i samme takt som i 60-åra, og dessuten an
tar at de internasjonale investeringene vil vokse til
svarende raskt som i 60-åra, får vi et bilde som vi
grovt kan anslå som følger: (tabellen er her utelatt).
Det endelige tallet (53%) viser en. verdensøkonomi som
er mer enn halvveis internasjonalisert.10)
Med "internasjonalisert" mener selvfølgelig Polk: slukt
opp av en passende handfull amerikanske, vest-europeiske
og japanske multinasjonale foretak.
Slik det utvikler seg nå, er dette en realistisk utsikt.
Dette burde jamføres med noen av de eventyrfortellingene
i den apologetiske litteraturen som forsøker å gi inntrykk
av - hvis de da ikke sier det rett ut - at de multinasjo
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nale foretaka kan være til stor hjelp for de underutvikla
landa for å få sin egen industri i gang under sin egen
kontroll. Når det gjelder Latin-Amerika, ser P.N. Rosenstein-Rodan ved MIT (Michigan Institute of Technology),
som ikke på noen måte er noen ekstrem forsvarer av de sto
re selskapa, klart i øynene en gradvis tilbaketrekking av
de multinasjonale foretaka fra sine latin-amerikanske un
deravdelinger. Etter å ha pekt på noen av "hovedkonflikt
ene mellom vertslandets synsmåte og de fremmede partshavernes" fortsetter han:
Disse konfliktene er alvorlige, men ikke uløselige,
og med forståelse kan de forsones. Det generelt ønske
lige mønsteret for aksjeinvesteringer i framtida er
et samarbeid, med eventuell nasjonal aksjemajoritet.
Dette munner ut i en ex ante (på forhånd) enighet om
nasjonalisering av opp til 51% av utenlandske foretak.
Dette vil virke konfliktdempende slik at investeringsklimaet bedres i den grad at de utenlandske investor
ene kan komme til å forandre sin fiendtlige eller nøl
ende holdning overfor dette nye mønsteret og utvikle
en ny symbiose gjennom at de lærer å løse ledelsesproblemet i en posisjon hvor de har aksjeminoriteten.il)
En kan fristes til å undres hvordan denne "nye symbiosen"
skulle hjelpe de multinasjonale foretaka til å investere
de enorme mengder av kapital som ville tilflyte dem hvis
51% av aksjene deres i utlandet skulle kjøpes ut. Men å
spørre slik ville være å unngå hovedpoenget, nemlig at
den politikken som de multinasjonale foretaka fører i øijzbttkket - og som er forskjellig fra hva Dr. RosensteinRodan ser som ønskelig - er å økø sin aksjeandel i uten
landske datterselskaper opp til 100% overalt der det er
mulig. Selv mindre aksjeandeler på lokale kapitalisters
hender er alltid en kilde til i alle fall potensiell in
teressekonflikt .(La oss, for å ta et ekstremt eksempel,
anta at moderselskapet ønsker å avslutte alle sine forret
ninger i et bestemt land og flytte et annet sted.) Sitter
lokale kapitalister med aksjemajoriteten, vil dette selv
følgelig kunne bety at moderselskapet mister den avgjøren
de grad av kontroll - kontroll over råvarekilder, produk
sjonsprosesser, priser og markedsandeler som er av avgjør
ende betydning og selve formålet med den multinasjonale
strukturen og foretaket som helhet. Selv når de er tv ungtt til å akseptere lokale partnere, så er alltid målet de
res å manipulere lokale politikere og lover på en slik
måte at de beholder den avgjørende kontrollen i sine hen
der, mens de opptrer bak en fasade av kompaniskap og sam
arbeid. For mens kapitalens iboende ekspansjonsbehov er
drivkrafta bak veksten av monopolistiske foretak, så kan
prosessens formål - nemlig profittrealisering og den uavbrutte fornying av ekspansjonen - bare bli sikret hvis
foretaket er garantert den størst mulige kontroll over al
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le relevante faktorer på hvert eneste skritt av veien.
Foretakets livsbetingelse er vekst, ikke innskrenking. Og
en kan være sikker på at de multinasjonale storforetaka
ikke kommer til å selge aksjer (eller trekke seg ut) og
derved miste den kontrollen som er så viktig for dem, med
mindre de blir tvunget til å gjøre det av Notice. maj&usie.
I mellomtida er det slett ikke de som selger; de kjøper,
og de kommer til å gjøre sitt ytterste for at det skal
fortsette på denne måten.12)
VI
Det er kanskje nyttig å forklare nærmere en av de tingene
som følger av analysen foran. Jo mer sammensatte og multi
nasjonale de monopolistiske storforetaka blir, jo fjerne
re kommer toppledelsen deres fra de enkelte produktene og
de enkelte produksjonsprosessene. Hovedkvarterenes inter
esser blir i stadig stigende grad rent finansielle, dvs.
profitt- og akkumulasjonsorienterte, mens saker som angår
produksjon, teknologi osv. blir delegert til bransjeavdelingene eller underavdelingene og bedriftsledere som er
ansvarlige for både å produsere og, i stadig sterkere
grad, å selge foretakets mange produkter. Denne situasjon
en avspeiles klart for eksempel i foretaksstrukturen til
General Motors, som er det største av alle storforetaka.
General Motors har sitt hovedkontor i finanssenteret New
York, og sine viktigste amerikanske produksjonsanlegg i
Detroit-området, populært kalt bil-hovedstaden. Videre har
GM produksjonsenheter, montasje- og salgsavdelinger i land
over hele kloden. Det er tvilsomt om sjefene i New York
vet noe mer om bilfabrikasjon enn noen av oss andre. Men
historia viser klart at de vet atskillig mer om hvordan
en tjener penger.
Dette betyr at hovedselskapa på toppen av de multinasjo
nale foretaksimperiene ofte er rene holdingselskaper. De
har ikke driftsfunksjoner i det hele tatt, og i stadig
sterkere grad blir de rene finansinstitusjoner som mottar
og disponerer milliarder av dollars hvert år, og som fat
ter sine beslutninger utelukkende på basis av finansielle
overveielser. (Forretningslitteraturen er full av anekdot
er og oversikter som sammenlikner inntektene til storfore
taka med inntektene til de statene og de landa de operer
er innafor; og alltid prøver disse anekdotene å framstil
le forretningsforetaka som overlegne). Storforetaka har
selvfølgelig intime forbindelser med banker, forsikrings
selskaper og andre finansinstitusjoner, og de er de over
legent største kundene og forretningsforbindelsene til
slike institusjoner. I den utstrekning det er snakk om
"kontroll" reiser den sjelden noe problem, siden det ikke
finnes noen alvorlige interessekonflikter som kan forstyr
re det glatte samarbeidet. Men vi antar at når det blir
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snakk om 'Lnn&Zyte.ZA e, så er det klart at slike foretak som
General Motors og Standard Oil kan oppnå det de ønsker hos
banker som Chase Manhattan eller First National City.13)
Det multinasjonale storforetaket er, kort sagt, finanska
pitalens nøkkelinstitusjon i annen halvdel av det 20. år
hundre. Dette betyr at Lenins karakteristikk i Imperialis
men (1917) ikke behøver å modifiseres mye for å passe:
"Konsentrasjon av produksjonen, monopoler som vokser fram
på basis av denne konsentrasjonen, og sammensmelting eller sammenvoksing av bankene med industrien: dette er fi
nanskapitalens tilblivelseshistorie og dette begrepets
innhold."14)
VII
Det er selvfølgelig dyptgående interessekonflikter mellom
de multinasjonale foretaka og de fremmede landa som de
opererer i. Det meste av den apologetiske litteraturen
forsøker å bagatellisere konfliktene ved å hevde at de er
uvesentlige, eller at de lett lar seg løse, men ingen kan
benekte at de eksisterer. La oss her presentere ei kortfatta liste over slike konflikter, framsatt som "seks hovedfarer" som de fremmede landa føler.15)
1. Frykt for at det internasjonale foretaket vil ta for
mye og legge igjen for lite. Det uttrykkes ofte frykt for
at det store fremmede foretaket vil fjerne de nasjonale
ressursene (olje, jernmalm, matvareressurser etc.), all
profitt, de dyktigste folkene i landet ("brain-drain"),
og bare la smulene bli tilbake i form av et lavt lønns
nivå (lavt sammenliknet med hva foretaket betaler i hjem
landet) .16)
2. Frykt for at det internasjonale foretaket vil knuse
lokal konkurranse for raskt å oppnå en monopolistisk kon
troll over det lokale markedet, eller til og med over he
le den lokale økonomien. "Hvem kan ta opp konkurransen
med de enorme tekniske ressursene til et storforetak som
har en årsomsetning som er større enn det franske stats
budsjettet?"
3. Frykt for å bli avhengig av utenlandske kilder til mo
derne teknologi, en teknologi som er nødvendig for det
nasjonale forsvaret og for landets konkurranseevne på ver
densmarkedet.
4. Frykt for at det internasjonale foretakets lokale av
deling skal bli brukt som instrument for utenlandsk poli
tikk av regjeringa til moderselskapet. For eksempel i til
fellet med en amerikansk underavdeling, frykt for at den
amerikanske regjeringa vil hindre salg til visse markeder
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(Kina, Cuba, Nord-Korea, Nord-Vietnam etc.)/ eller at den
amerikanske regjeringa vil forby moderselskapet å ekspor
tere spesielle teknologier til underavdelinga hvis disse
kan tjene det nasjonale forsvaret eller andre formål i
mottakerlandet. Eller det kan være frykt for at den ameri
kanske regjeringa vil stoppe kapitaloverføringa fra moder
selskapet til den lokale avdelinga, og at den vil kreve
at den lokale avdelinga skal overføre alle sine fortjenes
ter til moderselskapet og dermed ødelegge betalingsbalans
en til den lokale regjeringa.
5. Frykt for at de gode stillingene skal bli gitt til
landsmenn av moderselskapet og ikke til lokale folk.
6. Frykt for at det vil bli fattet beslutninger av moder
selskapet uten hensyn til hvilken innflytelse de kan få
på den lokale byen, provinsen, eller på den nasjonale øko
nomien, for eksempel en beslutning om å legge ned en fab
rikk og dermed stille tusenvis av arbeidere uten arbeid.
Det skulle være unødvendig å si at ideen om disse farene
ikke er produkt av feberfantasier. Tvert imot er alle dis
se tankene frukten av mye bitter erfaring. Når en kommer
til bunns i dette, vil en oppdage at de interessekonflik
tene som disse "farene" avspeiler, henger sammen med den
mest grunnleggende egenskapen til det multinasjonale storforetaket, nemlig at politikken i alle enheter i det kor
porative imperiet blir utformet av et sentralt lederorgan
som ønsker å maksimere profitten for selskapet som helhet
framfor de enkelte delene. Slik de sentrale eierne og ad
ministratorene ser det, er dette opplagt den riktige han
dlemåten, faktisk den eneste mulige, ettersom det ikke
kunne være noen annen rimelig grunn til å danne et multi
nasjonalt selskap fra starten av. Men for de enkelte del
ene - og for de samfunna og de landa som de opererer i betyr dette bokstavelig talt at de ikke har noen egne in
teresser som må tas med i betraktningen under utforminga
av deres egen politikk. Dette er ikke stedet for å lage
en katalog over de konkrete måtene som interessene til
datterselskapene, betraktet som selvstendige kapitalistis
ke foretak, kan bli satt til side på (og som de ofte fak
tisk har blitt satt til side på) av interessene til moder
selskapet. Men et par eksempler (igjen hentet fra en kil
de som er vennligsinna overfor de multinasjonale foretaka)
vil indikere hva det er snakk om.
Enhver suveren (nasjon) er klar over at en multinasjo
nal foretaksgruppe som er i stand til å sørge for ek
sportmarked for produktene til vertslandet, også er i
stand til å stenge slike markeder og til å legge ned
arbeidsplasser som avhenger av slik eksport. Hvis Ni
geria eventuelt skulle kunne begynne å produsere ting
til lavere kostnader enn Italia, så kan den multina
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sjonale gruppa komme til å flytte sin virksomhet fra
Italia til Nigeria.
På liknende måte vil ei multinasjonal gruppe som kan
sørge for utenlandsk kapital til vertslandets regjer
ing, også være i stand til å trekke ut kapital til
bruk andre steder; derfor de stadige beskyldningene
om "dekapitalisering" som utenlandske investorer møt
er i Latin-Amerika.17)
Dette siste avsnittet peker på den grunnleggende interes
sekonflikten mellom det multinasjonale storforetaket og
vertslandet. Som Paul Baran klart påviste, så ligger nøkke
len til et lands økonomiske utvikling i størrelsen og ut
nyttinga av dets økonomiske overskudd ("economic surplus"
Vi ser nå at i den utstrekning landets økonomi er infilt
rert av multinasjonale storforetak, vil kontrollen over
både størrelse og utnytting av det økonomiske overskuddet
falle i hendene på folk som er eiere av eller funksjonær
er for fremmede lands kapital. Under disse forholda vil
det være riktig å si at de multinasjonale storforetaka er
fienden kanskje ikke til atZ utvikling i vertslandene,
men i det minste til all utvikling som faller sammen med
interessene til andre grupper eller klasser enn de som er
blitt avnasjonalisert og dratt inn i den utenlandske kapi
talens tjeneste.
VIII
Interessekonfliktene mellom multinasjonale storforetak og
de fremmede landa som de opererer i, er kilden til mangeslags politiske kamper, særlig i de underutvikla landa
hvor den relative betydningen til de multinasjonale fore
taka er størst. Her er ofte det lokale borgerskapet split
ta og nesten helt ute av stand til selvstendig handling
eller initiativ. En betydelig del av borgerskapet arbeid
er, direkte eller indirekte, for den utenlandske kapitalen
og resten av borgerskapet er paralysert av redselen for
sosial revolusjon. Derfor er den politiske holdningen til
det lokale borgerskapet gjerne proimperialistisk og reak
sjonær. Et styre av det lokale borgerskapet blir da også
foretrukket av de landa som de multinasjonale storforeta
ka har hovedkvarterene sine i. Praktisk sett betyr dette
at den viktigste støtte for det lokale borgerskapet i de
underutvikla landa er De forente stater, siden mestepart
en av de multinasjonale foretaka er amerikanske. For å
sitere Raymond Vernon igjen:
En overveldende overvekt av disse (multinasjonale,
korporative) gruppene blir leda av et korporativt am
erikansk moderselskap, og det overveiende flertallet
av moderselskaper blir hovedsakelig eid av aksjonærer
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som bor i USA. Hvis en skulle regne opp alle store am
erikanske foretak som eier og kontrollerer produksjons
midler i et halvt dusin land eller så, ville lista in
neholde omkring 200 navn.
Riktig nok ville ei liknende europeisk liste innehol
de gamle, kjente navn som Unilever, Bowaters, Phillips
Olivetti, Nestlé, Ciba, Pechiney og noen til. Men den
europeiske lista ville være mye kortere, på en 30 navn
eller så. Og den oversjøiske innsatsen til selskapa
på ei slik liste ville ikke være fullt en femtedel av
den amerikanske innsatsen.18)
For å gjøre bildet fullstendig hva gjelder USA, trenger
vi bare minne oss selv om at den amerikanske regjeringa
er kontrollert av akkurat de samme storforetaka som har
spredt fangarmene sine ut til hver avkrok på kloden. Det
te har selvfølgelig ikke den amerikanske politiske "viten
skapen" oppdaga, men det er velkjent for de som er direk
te involvert i det regjeringa foretar seg, selv om de ik
ke uttaler det så ofte. Dette ble rent forfriskende inn
rømmet av en av de høyere regjeringsfunksjonærene, Mr.
Nicholas Johnson i et televisjonsprogram nylig. Johnson
er medlem av The Federal Communications Commission:
Jeg tror at man først må se i øynene at landet hoved
sakelig er styrt av storfinansen faok de rike. Kanskje
må en bo i Washington for å vite det, og kanskje hele
landet vet det intuitivt; det vet jeg ikke, men et
styre av folket, ved folket og for folket har etter
min mening blitt til riktignok et styre av folket,
men vzd storforetaka og faok de rike. 19)
Som aktuell eller potensiell opposisjon til det lokale
borgerskapet og dets amerikanske støttespillere, finnes
det flere klasser og lag i de underutvikla landa: bønder
og arbeidere, småborgerskap, studenter og intellektuelle
og enkelte deler av hæren. Revolusjon er deres siste tru
sel og må før eller seinere bli deres mål. Uten den er
bønder og arbeidere stengt ute fra den politiske arena,
selv om noen elementer fra disse klassene kan gi støtte
til nasjonalistiske regimer som først og fremst bygger på
borgerskapet og ledes av intellektuelle og militære. Mål
et for slike regimer eller for dem som forsøker å danne
slike regimer, er ikke å kaste ut de multinasjonale stor
foretaka, noe som ville bety en kamp på liv og død mot
imperialismen, men derimot å redusere deres spillerom, be
grense deres handlefrihet, og - ved å bruke forskjellige
økonomiske og politiske pressmidler - å tvinge dem til å
operere mer i nasjonens interesse enn de ville ha gjort
om de ble overlatt til seg selv. Et godt eksempel på et
slikt regime er militærdiktaturet i Peru som kom til mak
ta i 1969. En av de første handlingene til dette regimet
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var å ta over eiendommene til International Petroleum Cor
poration, som er datterselskap til Standard of New Jersey.
Dette selskapet hadde vært innviklet i krangel med peruvianske myndigheter om skattebetaling i mer enn et halvt
århundre, og derfor var det blitt hovedmålet for peruviansk nasjonalisme.20) Regimet satte også igang en landreform som kom i konflikt med interessene til et annet mul
tinasjonalt foretak, W. R. Grace & Co. Men samtidig hadde
regimet gjort klart at det ikke hadde til hensikt å gjøre
angrep på utenlandsk kapital i stor stil. Det eksisterer
likevel alltid en trusel (fra den utenlandske kapitalens
synspunkt) om at de vil miste kontrollen med situasjonen,
og at regimet (eller eventuelt en mer radikal etterfølger)
vil ta spranget til et fullstendig nasjonaliseringsprogram.
Mot denne bakgrunnen blir det klart at for det multinasjo
nale storforetaket er en verden som består av nasjonalsta
ter, det samme som en verden full av fallgruver og farer.
Storforetakets mest fundamentale krav er frihet til å gjø
re sine forretninger hvor som helst og når som helst det
itiåtte passe det, uhindret av noen ytre autoritet. I det
Business International-dokumentet som er henvist til tid
ligere, sies det slik:
Internasjonale storforetak trenger frihet til å flyt
te kapital, materialer, teknologi og fagfolk når som
helst og hvor som helst det trengs for å få den størst
mulige veksten, styrke konkurranseposisjonen, øke pro
fitten. Det er et nødvendig krav at de kan stå fritt
til å møte konkurranse, nye muligheter og nye trusler,
press fra konsumenter, arbeidere og investorer.21)
Men nasjonalstater kan ikke hylle disse enorme frihetene
uten å fornekte sine grunnleggende egenskaper. Multinasjo
nale foretak og nasjonalstater står derfor i et fullsten
dig og uforenlig motsetningsforhold til hverandre. Logik
ken til hver av partene er, om den bringes til sin ende
lige konklusjon, å destruere den andre. Eller for å si
det litt annerledes: Den historiske utviklingsretningen
for det verdensomspennende kapitalistiske systemet må le
de til en av to utganger: verdensherredømme eller verdens
revolusjon.

Ncla jonalstArmn i de landa der de multinasjonale foretaka
har sitt hovedsete, er antZncU) j onallAme, når det gjelder
resten av verden.22) Det er ikke overraskende at denne
dyptgripende antinasjonalismen blir ideologisk omskapt
til den reineste og mest virtuose Znt£tinaJ> j onali&me.. Lytt
til Business Internationals rapsodi over målene og ideal
ene til dets klienter:
Utopia for et internasjonalt storforetak ville være
en verdensregjering. En verden uten grenser. Absolutt
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fri bevegelse for mennesker, varer, ideer, tjenester
og penger fra hvor som helst til hvor som helst. Ing
en hær, ingen marine, ingen luftstyrker, bare lokalt
politi. Et eneste system for patenter og varemerker,
for bygge- og sikkerhetsforskrifter, for mat- og medisinrestriksjoner. En eneste, global valuta. En eneste
sentralbank.
Nasjonale stater ville ha det samme forhold til en
verdensregjering som de enkelte statene i USA har til
Washington, eller kantonene i Sveits har til Bern (med
andre ord: De ville opphøre å eksistere som nasjonal
stater) . Ord som "betalingsbalanse" ville bare være
å finne i historiebøker som oppholder seg ved de ukul
tiverte tider før menneskene lærte seg å leve fredel
ig sammen på jorda.23)
"Men", beklager forfatterne seg, "Utopia kommer ikke med
det første." Og mens de langt fra sier klart, kanskje med
hensikt, hva det betyr, kan ikke det samme sies om hoved
instrumentet til de multinasjonale foretaka i verden i
dag, nemlig den amerikanske regjeringa. For den viser med
sine handlinger klarere enn med noen ord hva som betrakt
es som den eneste erstatning for Utopia. Handlinger, fram
for alt i Vietnam, men også på Cuba og i Afrika og SørAmerika, ja, til og med i Europa.Hvis den ikke kan skape
en verden av stater etter amerikansk mønster, så er den
i det minste bestemt på å gjøre sitt aller jævligste for
å skape en verden av lydige sattelitter.

Oversatt av Jon Hekland
og Bjørn Larsen

NOTER
1) Tre framstående eksempler på denne litteraturen er føl
gende: 1. Judd Polk et al.: U. S. Production Abroad
and tke Balance, o & VaymcntA, National Industrial Con
ference Board, New York 1966. Polk er økonom og "Acting
President" i The United States Council of the Interna
tional Chamber of Commerce. I de senere år har han og
hans stab produsert en rekke studier og memoranda som
omhandler investeringer i utlandet.
2. Raymond Vernon:
Multinational Enterprlce and National Sovereignty i
Harvard Bu*lne** Review, mars/april 1967. Vernon er
professor i Internasjonal handel og investeringer ved
Harvard Business School. Han leder et storstilet fors
kningsprosjekt - finansiert av Ford Foundation - om
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kring emnet som behandles i artikkelen. Denne artik
kelen blir beskrevet som en "interim-rapport".
3. Charles P. Kindleberger: Amerlcan Bu.4i.ne44 Abroad:
Six Lecture* on Vlrect Investment, Yale University
Press, New Haven 1969. Kindleberger er professor i
økonomi ved Michigan Institute of Technology (M.I.T.),
og hans International Economic4 er kanskje den leden
de akademiske lærebok på dette området. Ut fra fotnot
ene i American Business Abroad kan en lage seg en nyt
tig bibliografi for videre studium.
2)

John Thackray: Slot So Multinational, A^ter All i Int
erplay, November 1968, p.23. (Denne artikkelen utgjør
en del av et symposium med hovedtittelen The Multina

tional Corporation: The Splendors and Miseries o£ Blgne44.)
3)

Den delen av det innfødte borgerskapet som identifi
serer sine interesser med utenlandske selskaper heller
enn med sin egen klasse og nasjon, er ikke avgrenset
til dem som er direkte sysselsatt i de utenlandske
selskapene. Dette avnasjonaliserte borgerskapet omfat
ter også en rekke andre, f.eks. innenlandske kapital
ister som har det utenlandske selskapet som sin hoved
kunde, som har inngått kontrakter med det utenlandske
selskapet osv., dessuten advokater og andre serviceselgere av liknende slag som er avhengige av de uten
landske underavdelingene når det gjelder å skaffe seg
størstedelen av sine inntekter.

4)

Dette temaet går selvsagt som en rød tråd gjennom he
le den marxistiske litteraturen om kapitalismen. Ikke
noe sted er det bedre forklart og illustrert enn i
siste delen av første bindet av Vas Kapital. Denne
delen har tittelen Vie 4ogenannte ursprungllche Akkumulatlo n. Enhver som setter i gang med å studere Vas
Kapital, gjør etter vår mening rett i å begynne med
denne delen før han tar fatt på første kapitlet om
varer og penger.

5)

I den engelske Kerr-utgaven av Vas Kapital finnes de
sentrale passasjene om dette i Vol.l, Part II, Chap
ter 4; og i Part VII, Chapter 24, Section 3.

6)

Capital (Kerr-utgaven), Vol.l, p.649.

7)

Fra
for
men
har

8)

Et studium av den nordamerikanske bilindustrien ville
gi en slående bekreftelse av disse observasjonene. På
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årsmeldingen til Rockwell-Standard Corporation
1965. Dette selskapet er senere blitt slått sam
med North American Aviation, og det nye selskapet
fått navnet North American Rockwell Corporation.

den ene siden er denne industrien en av de mest mono
poliserte og mest profitable bransjene i USA, og på
den annen side foretar "De Tre Store" som dominerer
bilbransjen, veldige investeringer i andre bransjer
og i utlandet.
9)

Leo Fenster, som er veteran-medlem av The United Auto
mobile Workers Union, har i en viktig artikkel vist
at de nordamerikanske storforetakene i bilbransjen
konstruerer og bruker flunkende nytt lavproduktivt
maskineri og utstyr i sine latin-amerikanske anlegg
med relativt lav produksjonskapasitet. Dette henger
selvsagt også sammen med den lave markedsprisen på
arbeidskrafta i de latin-amerikanske landa. (Se Leo
Fenster: The Mexican Auto Swindle i The. Nation, 2. juni
1969.

10) Judd Polk: The. Internatlonallzatlon ofi Production,
utg. av The U. S. Council, International Chamber of
Commerce, 7. mai 1969.
11) Inter-American Development Bank: Multlnatlo nal Invest

ment tn the. Economic Veve.lopme.nt and Integration ofa
Latin-America, Round Table, Bogota, Colombia, april
1968, p.78.
12) Når det gjelder dette saksforholdet, se Eduardo Galeano: The Ve-nationalization o£ Brazllean Industry i
Monthly Review, desember 1969.
13) Dette er de to største privateide bankene i USA. O.a.
14) W. I. Lenin: Ver Imperialisms als hochstes Stadium
des Kapltallsmus, Berlin (Øst) 1962 , s.51. (Boka fo
religger nå i ny norsk utgave, Forlaget Ny Dag, 1970)
15) The International Corporation and the Nation State,
utarbeidet av Business International, New York, mai
1968.
16) Et klassisk eksempel på virkeligheten som ligger til
grunn for denne frykten, er Cyprus Mines Corporations
voldelige plyndring av Kypros. Cyprus Mines er et mul
tinasjonalt foretak med hovedkvarter i Los Angeles.
Foretakets framferd på Kypros er analysert i Foreign
Investment, lederartikkel i Monthly Review, januar
1965 .
17) Raymond Vernon: Multinational Enterprise and National
Sovereignty i Harvard Business Review, mars/april
1967, p.163.
18) Ibid., p.158.
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19) Vick Cavett Show, ABC-TV, 25. august 1969.
20) For bakgrunnen til striden med IPC se Harvey O'Connor:
Would. Crisis In Oil, Monthly Review Press, N.Y. 1962,
kapittel 17
(Pesui: Standard* A Province).
21) Se note 15.
22) Det er interessant å legge merke til at Charles Kindleberger, en av de multinasjonale foretakenes beste
venner i akademiske kretser, faktisk kaller seg selv
en "antinasjonalist". Se hans American Business Abroad
Sic Lectures on VlKect Investment, Yale Univ. Press,
1969, p.144.
23) Se note 15.
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