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Denna promemoria har utarbetats av Patrik Engellau vid
SIDAS länderbyrå på uppdrag av en grupp inom verket som
studerar biståndets utveckling på längre sikt. Promemo-
rian bör kunna ha intresse för personer även utanför
verket, och görs därför tillgänglig i serien "Meddelan -
den från utredningsbyrån" Läsaren bör dock hålla tre
påpekanden i minnet.

För det första är denna studie bara en del av det fakta -
underlag som kommer att bestämma det framtida biståndets
utformning. Studien representerar ett av många möjliga
sätt att se på de frågor som behandlas; författaren
har naturligt nog inte kunnat ta hänsyn till alla fak -
torer som påverkar skeendet i världen och därmed även
biståndets utformning.

För det andra är det svårt, för att inte säga omöjligt,
att av promemorian dra konkreta slutsatser om ett fram-
lida bistånd.'Den lämnar åtskilliga frågor obesvarade
just i detta avseende. Konkretiseringen av de tankar
som här föreligger och av andra - kommer att bli nästa
steg i utformningen av SIDAS syn på biståndets framtid.

För det tredje bör det betonas att promemorian skrevs
under januari - mars 1975. Den baserar sig alltså på upp -
gifter som förelåg vid detta tillfälle.
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Att bietåndet påverkas av världens utveckling i stort
är en sanning som framförts så många gånger att den Er
nästan pinsam att upprepa. Ändå kan det behöva göras.
För om det är sant att förändringar i världen påverkar
biståndets utformning kan man inte dra slutsatser
angående framtidens bistånd fbrran man studerat hur
och vart världen rör sig. Denna promemoria är ett
första försök att formalisera några tankar om vad

som håller på att hända i världen och om hur detta
skeende kan inverka på bietåndet.

Analysen sönderfa11er i fyra delar. I den första iden-

tifieras vissa tendenser com tycks £öre1igga i världen
idag. I del nummer två visas vilka effekter dessa

tendenser får när de uppträder i verkligheten. Denna

beskrivning är framför allt avsedd att tjäna som en

bekräftelse på tendensernas existens. I del tre görs

en framskrivning av de tendenser som sålunda först
identifierats och sedan verifierats. Vidare beskrivs
två olika handelseutveoklingar - scenarioe som

systemet kan tänkas ge upphov till. I fjärde delen

diskuteras den roll ett,framtida bistånd- kan spela

i de utvecklingar som skisserate. Därefter görs vissa

avslutande anmärkningar.
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SJälvfallet måste varje försök att beskriva en fram-
lida utveckling byggas på grova £brenk1ingar. Man kan
inte säga vad som kommer att hända, utan endast vad
som kommer att hända under vissa förutsättningar, om
ens detta. Det är nödvändigt att bortse från en del
faktorer som man vet kan komma att upphäva de tenden-
ser på vilka analysen vilar. Här förutsätte att inga
socialistiska revolutioner inträffar. Inte fbr att
detta vore omöjligt eller helt osannolikt, utan för
att sådana genomgripande omdaningar skulle få effek-
ter som är svåra att £Sratse. Det är högst otroligt
att de sociala regelbundenheter som idag kan urskiljas
skulle £ort1eva i samhällen som organiserades enligt
annorlunda principer.

Tendenser idag

dm vi - etuderar de senaste hundra, kanske tvåhundra,
årens utveckling kan vi knappast undgå att lägga märke
till vissa förändringar i produktionen. Teknikens
utveckling har drivit fram, och samtidigt fått sitt
uttryck i, allt större prcduktionsenheter. En för -
utsättning £ör mekaniseringen har varit att arbetet
kunnat delas upp i enkla moment som lämpat eig att
utföras av maskiner. Men för att det skulle bli
lönsamt att dela upp arbetet i enkla moment och er-
sätta det levande arbetet med maskiner måste pro-
duktionens skala utökas. Harknaderna måste vidgas.
Den ekonomiska tillväxten blev nödvändig. Introduk-
tronen av maskinerna - ökningen av produktionen -
skapade också i allmänhet, men långt ifrån alltid,
framför allt inte i u-länderna, den nödvändiga till-
växten. Systemets expansion blev, under vissa om-
ständigheter, sin egen orsak.

Den ökande mekaniseringen ledde, och tycks fortfarande
leda, till att produktionen måste bedrivas i allt
större skala för att bli lönsam. (Skenbara tendenser
till en motsatt utveckling tycks dock finnas. Nu
för tiden bryts en hel del agglomerat upp i mindre,
självständiga enheter. Vad som egentligen sker är
att vissa funktioner mekaniserate till den grad att
det är motiverat att flytta dem ur ett existerande
produktionsställe och låta dem utföras av en syn-
barligen självständig enhet. Att det visat sig lämpé
ligt att göra så beror i allmänhet på att administ-
rationen annars blir alltför otymplig; byråkratise-
ringen hotar även det privata näringslivet. Den geo-
grafiska och administrativa uppeplittringen av pro-
duktionsenheterna kan på så sätt i själva verket be-
kräfta antagandet om konoentrationstendenserna.)
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Produktionen bedrivs alltså i allt större skala. Detta
ger på ett naturligt sätt upphov till monopoliserings-
tendenser. Stordriftseördelarna tilltar snabbare än -

marknaderna. MarKnaderna växer när produktionen ökar,
men alla företag har inte@sammambjligheter att ute"--
nyttja markhadens"éipausio£} $tggép tekniskt avanoe-

@

rene och Gåiäkdete företag har dg största möjlig - -

{b€térna att växa, inte minst eftersom*dét äri3ust
dessa som utvecklar de nya produkter och den nya teknolo -
gr på vilka tillväxten vilar. När allt annat är lika -
företagarförmåga, statlig politik etc - växer stora'
företag snabbare än små.

Allt eftersom tillväxten fortskrider skapas nJa förse
tag, nya produktionsenheter. Ibland avsöndrar redan
existerande företag nya enheter för att sköta produk-

Na

*/

Nu'

tionen och marknadsföringen av nya produkter, eller £ör
att på annat sätt ta tillvara en ny möjlighet som till -
växten, och därmed samhällets förändring, givit upphov
till. Ibland är det fråga om helt nya företag som upp-
står genom initiativ av personer - som tidigare inte ägnat
sig åt -företagarverksamhet.

Ju längre denna utveckling fortgår, desto mer enhetlig
och komplementär blir produktionsstrukturen. Detta är
ett betydelsefullt faktum som bör beskrivas mer i de-
tall. Den ekonomiska expansionen löper i olika dimen -
sioner. Å ena sidan avancerat den geografiskt och lägger
nya marknader under sig. Kommunikationernas förbättring
öppnar marknader aom tidigare skyddata av transport-
svårigheter. Vissa konsumtionsmönster sprider sig och
skapar marknader i områden där de tidigare inte fanns.
Å andra sidan utvecklas hela tiden nya produkter com
vidgar marknaderna inom varje geografiskt område. Nyt-
tigheter som tidigare £ramställts i hemmen ersätts
av likartade varor som producerats i fabriker. Nya kon -
sumtionsmöjligheter uppstår genom tekniska innovationer.

dm vi studerar denna process inom ett visst geografiskt
område upptäcker vi att förutsättningarna för nytt före -
tagande hela tiden förändras. I ju mindre skala pro-
duktionen bedrivs, desto större möjligheter finns dels
£ör lokala variationer, och dels för ett utbrett före-
tagande. I själva verket hänger dessa två effekter ihop.
Ju större geografiska variationer som kan förekomma.
desto öppnare ligger fältet för lokalt fbretagande inom
varje bransch. Låt oss ta produktionen av bröd som exem-
pol. När produktionsteknologin är outvecklad bedrivs
produktionen lokalt och i liten skala. Olika slags
bröd bakaa i olika länder, och ibland även 1 olika lands -

ändar. Vilket slags bröd som bakas, och hur det bakaL,
bestäms av sådana faktorer som jordmånen på Orten, som
avgör vilka sädeslag Bom kan odlas, klimatet, den lokala
kulturen, som delvis betingar formerna för konsumtiorer
och därmed även produktionen, etc. I ett skede av snabb
ekonomisk tillväxt kommer bageritekniken att utvecklasä
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men dess former kommer att ekiléa sig åt från område
till område allt efter respektive orterB speciella
särdrag och,förutsättningsr. Ju primitivere tekniken
€r, desto ner utbrett kan £öretagandet och nydeningeu
V&r&@.tY etableringshindren är låga i närma mån som
Produktionsenheterna är små, Ett antal olika innova-
lionel görs, som inte alla pekar i samma riktning
för b&Beriteknologins fortsatte utveckling, Men någon
teknik, eller kombination av tekniker, börjar så
småningom dominera och trånga ut de övriga, Det geo-
Brafieka område inom vilken en viss teknik dominerar
tenderar att utvidgas. lett intressant faktum detta
sammanhang är att de så kallade produktionsfaktorernas
relativa betydelse för teknikvalet tenderar ett ändras
JU läUBrG den beskrivna utvecklingen pågår, När lek-
niken är primitiv spelar de av naturen givna förut -
sättningarna enavgörande roll. Dessa påverkar även Nu
teknikens form när utvecklingen Börjar ta fart. Men
ju längre utvecklingen går, och ju mer en viss lek-
nologi börjar dominera, l nationell skala eller i
världaskale, desto mindre betydelse får de lokala sär-
dragen £ör produktionens utformning, Denna utveckling
av teknologin gör nationalekonomins doktriner om
principerna för den internationella arbetsfördelningen
alltmer befängda, ja, till och med farliga för vissa
länder, De naturliga förutsättningarna upphävs av
tekniken, Bom numera skapar förutsättningar snarare
ån den låter sig styras av dem. För hundra år sedan
kunde ett land utveckla en teknologi utifrån sina
egna naturliga förutsättningar, Dess utveckling skyddades
av olikheterna mellan länderna. Ett u= lend kan idag
inte genomföra samma konetetycke eftersom den lönsamé
maste tekniken alltid måste köpas från andra länder,
Den utifrån givna tekniken snarare En landets naturliga
förutsättningar bestämmer vad som skall framställas
och hur det skall göras. Detta tenderar att hämma u-
ländernas utveckling.)

ö;!
På'så vis blir produktionsstrukturen allt mer enhet=

1189 först inom länderna, och sedan mellan dem. Al-
ternativa tekniker kämpar med varandra tills alla utom
en slagits ut. Konkurrensen mellan olike producenter
av samma produkt tenderar att försvinna. I stallet Jkonkurrerar olika slags produkter med varandra om
den kspkraet com finns,

Den utveckling som nu beskrivits har pågått under något
eller kanske till och méd några hundratal år, Den är
alltså inget nytt, dm man studerar utveck1ingens efeek=
ter på nationalstatens situation kan men emellertid
Hpprsqka - nåeot nytt. Free till andra väriéäkriget
kunde expansionen fortgå inom nationalstaternast
eller åtminstone de större naticnalataternas, gränser,
varje mer utvecklat land, eller i vissa fall gruPPEr
av länder, hade en någorlunda komplett uppsättning in -
dustrier som hade något slags motsvarighet i andra läns
der, Efter andra världskriget, som ur ekonomiek'synvinke1
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kan betraktas som en;kraftmätning mellan olika grupper
av nationella, kompletta näringsliv, överskreds na-
tionernas gränser i allt större utsträckning av de
producerande enheterna. Ekonomins internaticnalise-
ring, sammansmaltningen av de nationella ekonomierna
tog ein början. Förhållandena skiljer sig åt mellan
branscherna, men på det hela taget har de nationella
marknaderna blivit för små fbr de nationella närings-

- riven som helhet, möjligen på ett undantag när, näm-
ligen USA. (Det föreligger ingen motsagelse mellan
detta påstående och det faktum att majoriteten av
de multinationella företagen är nordamerikanska. Eko-
nomierna kan naturligtvis inte vara helt homogena
i betydelsen att alla produktionsenheter skulle be-
höva exakt samma geografiska marknad £ör att kunna
drivas effektivt.

Den process som tidigare ledde till att de nationella
ekonomierna blev alltmer enhetliga verkar nu i världs-
skala. På samma sätt som lokala olikheter inom varje
land sedan länge tenderat att utraderas på grund av
den tekniska utvecklingen håller de nationella olik -
heterna nu på att upplösas. Tekniken blir enhetlig
och internationell. Lokala och nationella speciali-
teter och särdrag som baserats på de olika områdenas
naturliga olikheter tenderar att försvinna. Teknikens
utveckling styrs allt mindre av lokala fbrutsätt -
ningar i varje land. I stället bestäms den av sig
själv, för den har alltmer skapat sig förmågan att
konstruera sina egna förutsättningar. Detta innebar
samtidigt att utvecklingen av ny teknologi koncentreras
till vissa företag, eftersom bara ett litet antal en-
heter har de resurser som behövs fbr att ta till vara
och vidareutveckla den redan existerande teknologin,
som förkroppsligas i en alltmer avancerad ocb stor -
slagen apparatur och naskinpark.

Denna utveckling fLr två betydelsefulla resultat. Det
första rör karaktären hoe de nya produktionsenheter
som anläggs. Det andra galler sammansättningen av de
styrande grupperna i olika länder. Båda dessa resul -
lat utgör egentligen två aspekter av den utveckling
som skisserats. De hänger alltså lika mycket samman
med varandra som med den process som här angelis vara
deras orsak.

I de flesta av dagens i-lander genomfördes den indust-
riella revolutionen bakom höga tullmurar. Produkter com
tidigare importerats, eller som skulle kunna impor-
teras i stor skala om det inte hade varit för handels"
hindren, började tillverkas inom länderna. Det tycks som
om skyddet mot utlandsk konkurrens måste ha varit desto
'mer omfattande ju senare industrialiseringsprocessen
inleddes fbr att utvecklingen verkligen skulle ta fart.
Tullmurarna och de andra inskrähkningarna i frihandeln
var nödvändiga, ty de varor som utvecklingen baserades
på var ofta desamma i de olika länderna. Industrialise -
ringsprocesserna kan i detta avseende sägas ha kcpierat
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varandra ocb därmed kJnKurreret snarare än kompletterar
varandra. Produkterna frametälldesvieserlieen inte
Fåexakt samma satt eftersom varje nations teknik be-
tingadee av dess förutsättningar och behov, men
det.var oftast samma slags produkter som tillverkades.
Efter en period av ur frihandelssynpunkt kcnstlat
industria1iseringsstöd lyckades många länder utveckla
en egen ekonomisk dynamik, som baserades å ena sidan
På den indugtrisektor som byggts upp och å den andra
He ett aktivt och utbrett rydanande inom ekonomin.
FLera sv dagens u- länder, framför allt i Latinamerika,
géorde under mellankrigatiåen haivhjärtade fersök att
åetadkonna något liknande, Detta misslyckades i stort
e€... Bristen på Framgång kan delvis ha berott på att
försöken avbröts när det efter andra världskrigets
slut risade sig att pengar kunde tJänas både lättare
och snabbare om nyinvesteringar gjordes i verksamheter
Eom = kompletter&de i stället för att konkurrera med pro -
duktionen på andra håll i vårlnen, Att detta kan ha
håmmat utvenkiingen har ingen betydelse för resonemanget
1 denna promemoria; avsikten är att beskriva vad som
skor och inte att forklara underutveoklingen. Det vik-
liga är att konstatera att fbrotagandeta inriktning
£erändraa i samma nån aom de nationella ekonomierna
integraraö, Nya verksaahater etår inte längre i ett
antagonietiekt fsrhållande till varandra och till så-
dana 3on redan existerar" I samband härmed tenderar
motsättningarna mellan nationerna att ändra karaktär.
Ekenomierha kompletterar varandra i samma utsträckning
som produktionen sker inom företag vars verksamhet
Spänner över hela världen, (Visserligen åtnjuter dessa
företag inte alltid monopoletallning, men när det
förekommer något slags konkurrene är den sällan terri-
toriellt baserad.} Den nationella bourgeeisin i ira-
d;tionell mening existerar inte längre.

En bisak, som åock kan behöva påpekas. är att det mot
denna bakgrund inte längre går att tala on ekonomiskt
oberoende, Teknikena framsteg har gjort alla folk bo-
leende av varandra. Att sträva mot oberoende är att
sträva bakåt, mot seklets bårjan eller ännu längre.
Vem kan ha intresse av det?

Detta var det ena resultatet av utvecklingen. Det andra
har att göra med de dominerande gruppernae ekonomiska
funktion; I samma mån som eamnällena omdanas måste deraa
ledare fsrändras. Alla vet att i-ländernas industriella
revolution på något vis hängde aamman med feodalsam-
hällets u;plosning. Den nya tidens härskare var de som
organiserade produktionen på ett nytt och effektivare
sätt, fbretagarna. Jordägarnao maktt framför allt de
éordägares som inte forbättraon sitt jordbruk utan bara
lärde av dess räntor, urhnlkadea. Så var det i i - lån -
derna, men inte i u-länderna. Be dominerande gruppernas
sammansättning och funktisn i umländerna har följt ett
annat mönster, ty i-ländernas existens har foråndrat
de förutsättningar under vilka ekonomiska forhållanden
dar tagit sig uttryck i politiken och tvärtom.
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Med en grov förenkling' - för vi rör oss här endast med
grova £örenklingar - kan man påstå att företagandete
framgångar i i-länderna förlängda livet på u-ländernas
feodalherreliknande klasser. Dessa kontrollerade stats -
makterna i u-länderna och ingick olika slags ekonomiska
allianser med med representanter för i-landsintressen.
Ekonomisk sett utgjorde de en börda; de deltog inte
i produktionen eller dess organisation utan ägnade
sig främst åt ett låta sig försörjas genom sin kon-
troll över statsapparaten. Mycket £å u-länder, om ens
några, lyckades någonsin utveckla en självständig,
stridbar, nationell grupp företagare, och på de få
ställen där sådana grupper fanns kom de aldrig att
dominera. De nationsbärande grupperna var aldrig före-
tagare. Den internationalisering av ekonomierna som
beskrivits ovan har alltmer berövat dessa grupper
deras existensberättigande. De behövs inte längre.
Vär1dsekonomin har trängt in i u-länderna och slagit
rot. De dominerande grupperna har.spelat ut ein roll
som brohuvud. Hur denna process gått till och hur den
manifesteras i verkligheten skall nu belyeas.

Utveck1ingens resultat i politiken

De multinationella företagen (MNF) förkroppsligar de
tendenser i ekonomin som beskrivits ovan: produktions -
enheternas tillväxt, monopolisering och internationa -
lisering. På samma gång som framväxten av dessa före
tag är ett resultat av tendeneerna driver företagen
processen vidare. Hur MNF fungerar behöver inte diskus
teras här. För våra ändamål räcker det med att påpeka
att de både producerar och säljer i hela världen,
att deras andel av den totala produktionen i världen,
särskilt industriproduktionen, tenderar att stiga,
samt att de i allmänhet har få, om ens några, kon
kurrenter.

Ekonomiernas integration i internationell skala har
självfallet tenderat att lösa upp det tidigare ganska
fasta ekonomiska samband som rådde mellan de nationella
ekonomiernas olika delar..Nya samband av teknologisk,
kommersiell och annan art har etablerats med enheter
i andra länder. Nationalstaten har alltmer förlorat
sin ekonomiska självständighet. lett resultat av detta
är för övrigt att nationalstaten inte längre har för-
mågan att skapa en avgränaad drivhusatmoaeär för det
egna näringslivet; de internationella bindningarna
fungerar som värmeläckage.)

Produktionens internationalisering har emellertid
inte fö1jts av en lika långt gången internationell-
eeriqgav de ekonomiska institutioner som etatsmakterna
i de enskilda länderna har kontrollen över. Detta är
inte så konstigt, för så länge den ekonomiska politiken
bedrivs av nationella stater kommer klyftan hela tiden
att vidgas mellan den kraft som utvecklas i produktionen
och de medel med vilka man både vill stödja och kontroll@#Å
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företagen. Under efteztrigstiden har diverse försök
gjorts att bedriva överstatlig ekonomisk politik - se
exempelvis GÅTT, Valutaeonden och i viss mån Världs-
banken men resultaten har varit tämligen blygsamma.
För övrigt har överstatliga åtgärder endast kunnat
genomföras så länge de vunnit stöd £r&n.nationella
statsmakter.

En av de ekonomiska institutioner som befinner sig
under de nationella statsmakternas kontroll är valutan.
Valutorna är fortfarande nationella, även om det före-
kommer internationella varianter, exempelvis e1,ew
dollars och SDR. Det tillhör nationalstatens uppgif-
ter att balansera valutornas in - och utf1öde över na-
tionernas gränser. I samma mån som produktionen inter-
nationaliserats har balanseringen av va1utaf1ödena
försvarets. Hur kan det komma sig?

Valutarörelserna reflekterar den ekonomiska aktivt -
teten. Geografiskt sett uppvisar denna aktivitet två
motsatta rörelser: å ena sidan dras produktionen till
vissa tillväxtpoler. å den andra tenderar den att
söka sig utåt från polerna på jakt efter nya objekt.
Vi kan exempelvis observera en tendens hoe det svenska
näringslivet att etablera sig i södra och mellersta
Sveriges städer till förfång fbr Norrland. Samtidigt
förekommer en tendens till expansion ut från dessa
orter, ibland till och med tillbaka till Norrland. Av
olika skäl tycks den förra rörelsen dominera. dm Sverige
delats i två valutaområden av Dalälven skulle Norrland
sannolikt ha ett besvärligt betalningsbalansproblem.

Så länge rörelserna främst inträffade inom nationernas
gränser behövde de inte resultera i betalningsbalans-
problem, om än i svårigheter för vissa landsändar att
försvara sysselsättningen etc. Men i och med interna-
tionaliseringen började internationella "norrlands-
problem" att uppträda. Vissa länder får kroniska
underskott i betalningsbalansen. Deras regeringar kan
göra lika lite åt detta som den svenska regeringen
förmår motstå Norrlands avfolkning. De faktorer som be-
ringar valutarörelserna ligger utanför regeringarnas
kontroll. (Redan år 1660 konstaterade Londons handels -
kammare följande: "Pengar och guld har alltid tvingat
sig fram mot åtskilliga lagar; världens handel
kan inte tvingas, utan bana= sig väg dit vinsterna
finns.")

Det - kan finnas anledning att i någon m&n identifiera
de faktorer som.bestämmer valutarörelserna. (VI kan
här bortse från tillfälliga fenomen såsom spekulation
mot svaga valutor etc.)

Ekonomiernas dragningskraft är på något sätt propor-
tionell mot deras storlek och tillväxttact. Stora och
snabbt växande ekonomier attraherar inveateringar, dels
för att de har sådan infrastruktur som behövs £br att
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produktionen skall bli lönsam och dels £ör att de
skapar den utveckling som så småningom sprids över
världen. Tillväxten expanderar deras köpkraft.

Deras export tenderar att bli större än deras import
eftersom de producerar just sådana varor som efter-
frågas i andra länder när dessas ekonomier växer. De

svagare och mindre dynamiska ekonomierna uppvisar därför
inte sällan betalningsbalansproblem, som inte kan
lösas annat än genom åtgärder som vidgar klyftan
till de mer expansiva ekonomierna.

Den ekonomiska dynamiken skapas av teknikens utveck-
ling. Endast de företag och de länder som ägnar sig
åt innovationer och tekniskt nyskapande kan vara
säkra på att expansionen skall fortsatta och kri-
aerna undvikas. Detta hindrar emellertid inte att
länder som inte gör detta kan expandera tillfälligt.
Teknikens utveckling i vårldeekonomins centra ställer
hela tiden krav på nya slags resurser. Ny teknik
kräver kanske nya råvaror eller mer råvaror. Sådana
behov skapar ett resursf1öde ut från de dynamiska
centra. F1ödena mot centra och flödena ut ifrån dem

kan under långa perioder balansera varandra. Utfl5-
dets storlek bestäms å ena sidan av den tekniska
utvecklingens karaktär i centra, och å den andra av
kvaliteten hos de resurser periferin kan ställa till
förfogande, d v s dessa resursers grad av anpassbar-
het till den existerande teknologins krav.

Det är alltså teknikens utveckling i centra som
ger periferins resurser deras kommersiella värde.
Mellanösterns olja har inget inneboende värde, utan
får sitt värde genom existensen av en teknik som ut -
nyttJar den som energikålla. Men lika väl som tekni -
kens utveckling på så vis kan skapa nya inkomstkä11or
kan den förstöra existerande inkomstkällor. Brasiliens
gummiskogar, som gav enorma inkomster kring sekel-
skiftet, förlorade sitt värde i ett slag när gummi bör-
jade framställas billigare på plantager i Asien. Ju
snabbare den tekniska utvecklingen fortlöper, desto
dsåkrare blir de inkomster som grundas på försälj-
ningen av naturresurser. Utvecklingen tenderar att
eliminera det slags inkomster som härleds ur ägandet
av någon viss resurs. På nationalekonomernas språk
skulle man kunna säga att produktionsfaktorn egent-
ligen inkomsteaktorn - jord ersatts av produktions-
faktorn teknologi.

Vi kan nu tillämpa detta resonemang på dagens och morgon-
dagens värld, där MNF kommer att spela en allt mer
betydande roll. MNF har växt fram ur varldsekonomins
centra och förkropps1igar den tekniska utvecklingen.
Innan de ännu blivit multinationella var de på olika
sätt bundna till de nationer där de hade sitt ursprung.
De åstadkom där den tekniska utveckling som gjorde de-
ras hemländer till världens'centra. I perieerin, å

andra sidan, saknades i stort sett ekonomisk dynamik.
Ju mindre utvecklade perieerins länder var, desto större
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var deras ekonomiska Jberoende. Med ekonomins interna-
tionaliaering följde periferins ekonomiska beroende.

De ledande grupperna i perieerin övergick därmed från

att bli självständiga organisatörer av en nationell
ekonomi till att alltmer leva av ett ekonomiskt över-

skott som inte genererades internt utan i ett inte =

nationellt ekonomiskt system. I detta större system

hade de inte funktionen att organiser; ekonomin com

tidigare, utan att organisera ett delsystem i en

ekonomi som helt och hållet övetsteg deras kontroll.
Ju längre detta utvecklats, ju längre periferiernF1
ekonomier integrerats i det internationella sysi.Ect,

desto mer har dessa ledande gruppers position under-

grävts. De fyller inte längre någon funktion, utan har

övergått från att varaett medel £br integrationen till
att bli ett hinder för fortsatt integration. De här-

ledde sin makt och självständighet ur den nationella
ekonomin, vars betydelse hela tiden minskar. Den nya

makt de härleder ur det internationella systemet ba-

seras på deras kontroll över resurser som kan behövas.

Men l samma mån som teknikens utveckling förändrar
den internationella ekonomins resursbehov förlorar de

sin makt att ställa villkor och krav. Detta gäller i
alltlhögre grad Ju mer avancerad den teknik är Bom

behövs £ör att utvinna resurserna.

En sådan process tycks för närvarande pågå. Teknikens
utveckling berövar periferins maktgrupper den själv-

ständighet de tidigare kunnat härleda ur sin

kontroll över en nationellt orienterad ekonomi, och

med självständigheten förlorar de en del av sin
tidigare makt. Gamla produktionsmetoder ersatts
av nya, som måste importeras och i många fall

inte ens han handhas av andra än W~F. Tidigare

spelade ägandet, exempelvis av periferins mineral -

tillgångar, en betydande roll. Den som ägde dem kunde

bruka dem och tillgodogöra sig vinsten. I dag har

ägandet mindre betydelse, för bruket kräver ofta en

teknologi som endast MNF besitter. (Det är för övrigt

mot denna bakgrund vi bör betrakta de stora interna -

tiunella företagens beredvillighet att dela med sig

av ägandet till olika länders statsmakter.) Till detta

kommer att företagen inte sällan kontrollerar de näst -

kommande leden i produktionsprocessen. Den som bara

kontrollerar ett litet avsnitt av råvarane väg till
konsumenten kontrollerar i själva verket ingenting.

Men detta gäller inte bara råvaror utan även andra

slags hel - och halveabrikat. I samma man som perife-

lin anammar ett främmande koneumtionsmönster blir den

beroende av dem som kan producera och leverera de va-

tor som efterfrågas: MNF. Den tidigare olikheten och

mångfalden i konsumtionsmönstren gav livsrum åt en

mångfald maktgrupperingar. MNFB hegemoni både vilar

på och vidareutvecklar en teknologisk enhetlighet som

inte ger plats för mer än en makthierarKi, Pruduktionens
integration tvingar fram en politisk integratioD; OGh

maktgrupper som tidigare kunde existera sida vid'sida
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konfrnnteras obbnhörligt i en kamp om dominansen, där
den som kontrollerar den mest avancerade teknologin
avgår med segern.

Teknikens utveckling tvingar på så vis gamla makt-
grupperingar till underkastelse, och med denna under-
kastelse följer en upplösning av de institutioner bakom
vilka den förskansat sig. Dagens kris är national-
statens. Ekonomiernas internationalisering har lång-
samt urholkat nationernas ekonomiska självständighet
och därmed deras förmåga till annatlslags självstän-
dighet. I periferin börjar resultaten av denna utveck-
ling att framträda allt tydligare.

Det senaste kvartsseklets.utveckling har å ena sidan
skapat vissa problem som särskilt drabbar - periferin,
men å den andra samtidigt öppnat möjligheter £ör dessa
problems åtminstone tillfälliga,lösning. Förutsätt -
ningen för en sådan lösning är att en äldre tids poli-
tiska former modelleras om. Vad betyder detta? (För
undvikande av missförstånd bör det äter framhållas
att de problem som här behandlas är de som ligger i
betalningsbalanskriser etc, inte de som har att göra med
fattigdomen.)

Den modernisering som u-länderna genomgått under de
senaste decennierna har i många avseenden kommit dem
att likna i - länderna. Deras infrastruktur har för -
bättrats, d v s anpassats till den tekniska nivå som
råder i i - länderna. Utbildningen har utvecklats. En
viss del av befolkningenm~ar agammat de attityder
och värderingar som är rådande - i i-länder. U- länderna
har kort sagt i viss mån reproducerat den tekniska
och sociala miljö som de avancerade i -1andsföretagen
kräver för att kunna fungera. Varför detta har skett
behöver inte diskuteras här, men det är alldeles
klart att biståndet bidragit till utvecklingen. Det
torde knappast behöv; påpekas att moderniseringen bara
gäller en del av u-länderna, eller, med andra ord,
att endast en del av u-ländernaB befolkning ingår i
detta moderniserade system.

De kriser som u-länderna £ör närvarande genomgår hotar
deras existens som nationalstator. Att deras - ekonomier
befinner sig i kris hänger samman med den inriktning
de statsbärande grupperna velat ge sina länders ekono-
mier, eller, rättare sagt, med den inriktning ekono-
mierna fått som ett resultat av den politiska situation
som deeinierats av de statsbärande grupperna. De redan -
de klasserna, som tidigare varit ett medel för u-
ländernas integration i världsekonomin, tenderar å
ena sidan att begränsa den fortsatta integrationen aah
å den andra att undergräva sin egen maktposition. För-
svagningen av de ledande grupperna manifesteras klarast
i det beroende av biståndet som de flesta av u-länderna
utvecklat. Den politiska stabiliteten i många u-länder
vilar helt på det bistånd som flyter in. Men denna
situation kan inte fortsätta i det oändliga. Fbr det
första tenderar biståDaBbehovet inte alls att minska
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och £ör det andra terlerar biståndaviljan i i-länderna
kUaPPast att öka. Ju längre tiden går, desto nödvändi-
Bare kommer förändringar att bli.

DB Sitt Då vilka de ledande grupperna genom sin avia-
tensåstadkommit problemen varierar frdn land till
land. Den konkreta situationen 1 några länder skall
behandlas nedan. På en viss abstraktionsnivå är kri-
sernae orsak emellertid överallt densamma, nämligen
klYEtan mellan ländernas önskan att föra Gn nationell
ekonomisk politik och deras oförmåga att 1yckf
med detta när världsekonomin blivit alltmer integre-
rad.,vi kan jämföra med situationen i Sverige. dm
Norrland varit ett självständigt valutaområde och
försökt följa en självständig ekonomisk politik är
detisannolikt att Norrland utvecklat underskott i
sin betalningsbalans gentemot det övriga Sverige. Ett
område vars ekonomi inte förmår skapa en självständig
dynamik får ofelbart ekonomiska problem om de som
försöker styra ekonomin inte anoepterar marknadena
diktat utan försöker utfärda egna. {Bet är ofta
fullt £örklarligt att de beter sig på detta sätt, ty
marknaden uppfyller ibland inte deras önskemål. Men
marknaden tar inga politiska hänsyn. och den som
hänéer Big åt marknaden 1 ett avseende kan inte undan-
draesig konsekvenserna av dess beslut i ett annat.)
Häri föreligger i princip ingen skillnad mellan i-
och u-länder. De i-länder vare näringsliv förlorar
sin:konkurrenskraft hamnar i precis samma situation som u-
länderna. Storbritannien är ett gott exempel på detta.
Hittills har i-ländernas u-landsprcblem emellertid
främst drabbat vissa områden, till exempel Syditalien.
Dethär inte omöjligt att framtiden kommer att ställa
alltfler i - länder inför problem av den art som u-
länderna idag lider av. Vi återkommer till detta
längre fram.

Latinamerikas historia uppvisar ett stort antal po-
litiska och ekonomiska kriser i vilka länder, eller
statsmakter, trängts mellan sitt faktiska beroende,
som de inte kunnat eller velat bryta, och sin vilja
att föra en oberoende ekonomisk politik. Underskott
i betalningsbalansen har uppstått som endast kunnat
avhjälpas med utländska lån. Långivarna har ställt
villkor ned avseende på den ekonomiska politiken, och
resultaten har oftast blivit att kriserna löste till
priset &v arbetslöshet, näagnation nch ibland avnatio-
nalisering av företagen. Ont finna anledning att tro
att i-länderna 1 framtiden inte kommer att vara villiga
att med bietåndsmedel subvert1onera en nationalistisk
ekonomisk politik i u-länderna, framför allt som
bietåndsbehoven bara tycke ti11ta. Ä andra sidan kan
fortsatta subventioner, som vi skall se längre fram,
1 vissa avseenden vara mindre Ot£11fredsstä1lande
än de alternativ som står till hudn, Mew många u-
länder har börjat föra en annan politik än den tradi -
tionella latinamerikanska 1 syfte att lösa de problem
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aom den ekonomiska integrationen och deras interna
politiska maktfsrhållanden åBamkat dem. Den politik,
eller de olika slags politik, som u-länderna för 5

syfte att lösa sina problem skall nu diskuteras. I
nästa avsnitt behandlas åtgarder som i-länderna kan
tänkas vidta.

U-ländernas problem, som de skisserats ovan, är i stort
sett desamma Överallt. Den politik med vilken de av-
ser att lösa sina problem skiljer sig emellertid åt
allt efter det enskilda landets interna politiska
situation och övriga förutsättningar. (VI skall här
inte diskutera det obetydliga antal u- länder, exempelö
vis Kina. som, åtminstone till en bsrjan, halt av-
brutit förbindelserna med yttervärlden och gjort något
alldeles eget. De flesta u-länder har kanske inte
möjligheter att göra något liknande.) Vissa uelåndar
har, genom decenniers utveckling och undarutveckling,
kommit att utbilda avsevärda inhemska marknader. Dessa
marknader har inte sällan uppstått som resultat av att
länderna periodvis bedrivit enihterntorienterad,
nationalistisk utvecklingepolitik, som åstadkommit en
inhemskt genererad ekonomisk dynamik. Världsekonomins
integration har emellertid slagit undan grunden fdr
detta slags utveckling. Dessa u-länder har i allmän-
het försökt föra en motsägelsefull politik: å ena
sidan har man velat hänge sig åt den internationella
ekonomiska integrationen, och å den andra har man
velat föra en nationell politik med avseende på de delar
av ekonomin som hotats av internationaliseringen. (Det
kan i detta sammanhang vara lämpligt att framkalla
att en avgörande skillnad mellan i- och u-länder cr

att den största delen av de £örras ekonomier är kon-
kurrensdugliga internationellt sett, medan motsatsen
gäller i de senare.) Denna politik har misslyckats
och tvingat u-länderna att vidta åtgärder. I Latin -
amerika finns tre länder som representerar olika slags
utvecklingar ur den krissituation som uppstått, näm-
ligen Brasilien, Chile och Peru. Var och en av dessa
har, och kommer att få, sina motsvarigheter i den'dvriga
tredje världen.

Brasilien är rikt fsrsett med råvaror, har stora geo-
grafiska proportioner och en snabbt växande befolkning
samt en för ett u-land stor lokal marknad. Den ekono-
miska och politiska kris som Brasilien genomgick 1

början av sextiotalet delade de ledande grupperna i
två läger. Å ena sidan fanns de - som önskade minska be-
roendet av omvärlden ochöskapa'någQt s1ags.naticne11
utveckling. Ä andra sidan stod de com ville göra
avkall på de nationalistiska ambitionerna och i stallet
göra allt £ör att underlätta integrationent Båda rikt -
ningarna hade visioner om att Brasilien i framtiden
skulle bli ett i-land och en stormakt; skiljaktlgheterna
gällde metoderna. Nationalisterna lyckades inte hävda
sin åsikt, för landets ekonomi var redan så långt integre-
rad i världsekonomin, att en utveckling i nationalistisk
riktning hade krävt omställningar av en typ som de ledande
grupperna inte var villiga att underkasta Siåé EfiEr
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militärkuppen 1954 fördes en politik vars syfte var
att dra stora, multinationella foretag till landet
i hopp om att Brasilien med dessas hjälp skulle kunna
bli en ny ekonomisk stormakt. Även om Brasilien hade
naturliga fbrde1ar att erbjuda de utländska bolagen
hade landet svårt att tävla med i-länderna, exempel-
vie Sverige, om företagens investeringar. Arbetskraften
var oskolad även om den var billig, det politiska kil-
matet tycktes instabilt etc. For att kompensera före-
tagen fsr dessa nackdelar måste den brasilianska re"
geringen å ena sidan locka med höga vinster och den
andra overtyga företagen om att deras egendom var
såker,fd v s om den politiska atabiliteten i landet.
Först under sådana omständigheter kunde ett u-land
konkurrera med i-länderna em investeringarna. De eko-
nomisks*och politiska konsekvenserna av denna politik
är välbekanta. Brasilien har under ett tiotal år
åtnjutiL en mycket hastig ekonomisk tillväxt, och
även om landet ännu inte är en ekonomisk stormakt
kan det tänkas att det håller på &tt bli en. Politiskt
sett har Brasiliens regering blivit en av Åordens
värsta fsrtryokarregémer, Av skål som inte skall be-
handlas här har den brasilianska utvecklingen inga möJ-
ligheter att leda till £orhättriugar £ör folkets
massor. Deras situation her - stället forsämrats. Mot-
ståndet mot regeringen oce dess politik har växt. Fbr
att försvara den politiska atahiliteten i landet har
regeringen använt terrormetoder som väckt avsky i
en hel värld. Resultatet av den brasilianska politiken,
idet aveeende som här intressera = oss, har varit att
deoentralisera de multinationells fsretagone verk-
samhet från i-länder till u- länder, Han kan alltså
betrakta de brasilianska erfarenheterna som ett uttryck
for de tendenser com beskrivits i det fsregående, nån-
ligen:ekonomins internationaliaering, Det är alldeles
klart att den brasilianska nrlitiken inte fått de eko-
nomiska konsekvenser den fått om det saknats ielands-
f3retae som stått redo att sprida produktionen från
sina ursprungsländer.

Det räcker emellertid inte med att konstatera dessa fakta. Man

måste.också studera de förhållanden i Brasilien aom
gjort denna utveckling mojlig, FSr det första fanns det
en nåeerlunda väl utvecklad mottagniegskapacitet för
utländska investeringar - form av infrastruktur etc.
någotteom byggts upp bland annat med biståndsmedel.
Pör det andra har landet enorma naturtillgångar som

inte saknar intresse för världsesonomin, Avslutninge-
vis har Brasilien genom sin geografiska storlek och
genom sin regerings stormaktsdrsrmar förutsättningar
att bli ett centrum för den mOIErÖÖ Och tekniskt
avancerade produktionen 1 Latinamerika; det tycks
knappast finnas någon anledning att tro att dessa
företag skulle förmå uteträoka sin verksamhet Över hela
kontinenten så att hela dess befolkning kom att syssel-
sättas inom den moderna sektorn,
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Länder som tycks ha planer, och mögiigen förutsättningar,
com liknar Brasiliens är Iran, Indonesien och Zaire
Men den flesta u-länder har séa1vfa11et inte Brasiliens
goda möjligaoter att dra till sig utldndeka inveeteh
ringar. Chile erbjuder ett intressant exempel pd v&d
som kan hända när förutsättningarna saknas.

Allende- regimens politiska strategi baserades på an-
tagandet att de ledande grupperna - landet kunde in
delas i - med språkbruket denna promemoria inter-
nationalister och nationalister, De förra ansågs vars
alltför micket uppbundna till företagsamhet i andra
länder för uti vilja stödja den nya regeringens an
aning nationalistiska utvecklingoplaner. Dessa planer
förväntades dock kunna tilltala den senare gruppen
av nationella företagare. Utvecklingen under Allendes
regeringsår visade att Unidad Pepulars politiska teori
var felaktig: det fanns ingen nationellt crienterad
företagarklaas som stod i motsatsställning till förew
apråkarna för landets fortsatta integration i världs -
ekonomin. Liksom den brasilianska ekonomin har den
chilenska förlorat den självständighet den eventuellt
hade före andra världskriget. Världsekonomin hade
trängt in 1 den chilenska ekonomin och bundit den
samman med produktionen i resten av världen. Det sak-
hades en ekonomisk bas för den nationella politik
som Unidad Popular ville driva. Man kunde inte både
stödja sig på en del av det traditionellt ledande skik -
let och föra en nationellt inriktad politik,

Det hela fungerade endast så lange det fanns uutnytt -
jade resurser att dra på 1 form av utländska valutor
och tomkapacitet i industrin. När dessa resurser tog
slut kunde Allende -regimen inte längre föra sin ex-
pansiva ekonomiska politik. Unidad Popular lyckades
inte förändra den chilenska ekonomins funktionssått.
Samma faktorer som av tradition åstadkommit betal -
nlngsbalanskriser i Chile verkade under Allendes re -
geringsperiod och bidrog, tillsammans med den port -
ilska oppositionens åtgärder, till de ekonomiska problem
som så småningom uppstod.

Militärjuntans ekonomiska politik skiljer sig föga
från den politik som den brasilianska regeringen
började föra efter kuppen år 1964. Syftet har varit
detsamma: att med olika medel försöka dra utländska
företag till landet. Men Chile har inte samma förut -
sättningar att lyckas som Brasilien. Det är ett litet
land med en liten marknad, och dessutom finns knappast
utrymme för mer än ett Brasilien i Latinamerika, Vi kan
för närvarande konstatera effekterna av den chilenska
militärjuntans misslyckande. Ekonomin stagnerar, inelaé
tronen är högre än någonsin, arbetslösheten växer. Det
är sannolikt att politiska förändringar kommer att
inträffa i Chile inom en inte alltför avlägsen framtid.
Fbr att förstå vilken form sådana förändringar =an komma
att ta bör vi Detrakta den politiska situationen i
landet.
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Bras;liens doEineran&e grupper v:kades, på grund av
landets raK? tillgångar och ekonomiska potential,
hålla sig kvar vid makten trots att der ekonomiska
Politik de förde före kuppen leådo laniet mot bankrutt.
De tvingades gore avkall på sina ambitioner att fE;=
en nationell ekonomisk politik, men ået internatio-
nella projekt de inledde var tillräckligt levnads-
kraftigt för att hålla den vid makten. Det var emeller-
tid inte levnadskraftigt nog att hämma folkets miss -
nÖJe, vilket gjort det nbdvändigt för de dominerande
BTupperna att £Srsvara sina nositioner ned våld. C"les
dominerande grupper £orsv&rar l;kaså sina positioner
med våld, men lyckas inte 13na s;na ek;nomåska problem.
De har inte längre någon funktion at* fylla ; en allt -
mer integrerad världsekonomi, vilket avnpeglas i det
faktum att den chilenska ekonomin inte tillåter dem
att tillfredsställa sina behov cå traditionellt sätt.
De unoerutvecklade jordbruk och de ineffektiva natio-
norra industrier som tiåigare utgjorde grunden för de-
ras maktposition klarar eig inte den internationella
konkurrensen. Deras problem ligga = att de å ena
sidan måste Sppna landet £or vårlåemarknaden eftersom
de blivit beroende av det internationella samarbetet,
medan denna Öppning å ie= anéra aii&n berbvar &em
deras existenebérättigande.

Den peruanska mil:tärkuppen år 1968 introducerade en
1€sn1ne som v:sat sig vara effektivare. Kuppen rikta -
des mot de inhemska dominerande grupperna eon mot vissa
utländska foretag. Militärene politik syftade dels till
att bka statens kontroll iver åst ekcncmieKa over-
skottet, och dels till att använda överskottet på
ett mer produktivt sätt än vae som skett tidigare,
när statens främsta funktion enligt åtskilliga latin -
amerikanska bedömare, var att foriela privilegier till
redan besuttna peruaner.

Junt&na kamp mot de utlänåska företagen var en av de
främsta metoderna att eka statens inkomsterq Man ville
ta hand cm en större del av de vinster som gjordes fram-
fbi allt inom gruvaektarn. Vissa utländska grov- och
cljefsretag nationaliseraden. Samtidigt tog staten
ove= en del inhemskt ägda storjnrdbruk och industrier.
Produktionen organiserades ym ägandefnrrer som gav
staten ett &vgsrande inflytande. feduceringen av de
traditionella maktgruppernae inromstor g&v regeringen
moiligheter &tt 1 någon nå= 353% de f&ttig&res levnads-
standard, vilket sannoiixt renéerat den politiskt stöd
från en stor del av befolkningen.

Vidare måste produktionen Bedrivas effektvare. De 8£mle
agarna. framför allt de stora jordinnehav&rD& = hBÖE
inte utnyttjat produktiarshapaciieten på Ett läTPliBt
sätt. Om£srde1ningen av inkomsterna ledde till en
förändring av eeterfrågesnrekcur = " i stället for mo-
derna, tekniskt avancerade och ofta importerade kon-
Eumtionavaror efterfrågades livsmedel. Genom den effekti -
vis@r;ng av livsmedeleérodukticnen snm blev möélig
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i och med att de stora Äordbruken nationaiiserades
kunde ny efterfrågan tillfredsställas utan ett Dem

talninäsbalansGn belastades som tidigare. De politiska
förändringarna . Peru löste på så Bla den betaluines
balanskris som det gamla systemet hela tiden skapade,

Men den utveckling som regeringen eftersträvar rör
te landet ekonomiskt oberoende på längre sikt. Vissa
grundläggande behov, exempelvis behovet av livsmedel,
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kan tilleredsställas med hjälp av inhemska resurser,
men för den vidare utvecklingen krävs en fcrtsätt
ring och fördjupning av de ekonomiska kontakterna
med resten av världen. Landets behov av Utländaka
valutor har inte upphört, endest mildrats, Eifekti -
viseringen av produktionen kräver utländsk taknoloöi,
som inte produceras inom landet. Sedan ett par år till -
baka har den peruanska regeringen inlett ett all = mer
intimt samarbete med stora utländska företag, även
inom gruveektorn. Peru får åter lån - av Vårldebanken för
att kunna bygga upp den infrastruktur som dessa fbre =

tag kräver.

Militärguntan har sanerat den peruansKa ekonomin genom
att undanröja grupper som stod vägen £Sr den inter-
nationella integratiunen, trots att dessa var dess frams
förespråkare. Dessa gruppers sätt att aköta landets
ekonomi drev fram kriser som de inte förmådde lose,
eftersom deras egen existens var krisernas oieak. Kil
aerna brQmsade den peruanska ekcnomins inraugering
i Världsekcnomin och skulle sannolikt ha gjort den
omöjlig på lång sikt. Militärkuppen beredde vägen fsr
en sanering av ekonomin även om det nio var sn
sanering av traditionell typ * som stabiliserär - perus
uppgående i det internationella s"stemet. Militär
juntans ekonomiska politik har inte på något sätt gjort
landet mindre beroende av världsekcnomin. Det kar tvärte
om det ökande beroendet aom drev iran kuppen, vars
syfte var att lösa en del av de problem som det ökande
beroendet givit upphov till. Världsekonomin toiererar
inte den kombination av ineffektivitet och anspråk på
självständighet som kännetecknade de tidigare peruanske
regeringarna. Militärens funktion blir att anpassa
den ekonomiska och sociala strukturen i landet efter
en ny tids hårdare krav.

Det är möjligen onödigt att påpeka att denna miletarens
funktion inte alls var planerad från bozgan. ren paé
ruanska militärkuppen var självfallet ingen skicklig
plan utarbetad av MN?. Från företagene Pynrunkt såe
den peruanska utvecklingen tvärtom hotful ut fram
början. Först efter några års styre började milita-
ren orientera sig mot de stora företagen. Peru kände
inte bl; ettnytt Kina, och alternativet var en £Sr =

djupning av kontakterna med de företag som kontrolle -
tar den mest utvecklade teknologin och en stor del
av produktionen i världen.
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lnternationaliseringen av nationernas ekoncmier har
på så sätt förändrat statsmaktsna rskryterfng och
funktion i ett land som Peru. "Det är staten", står
det i Perus femåtsplan fsr perioden 1971-7*é "som
genom sin administration tar över de resurser con
den makt som tidigare koncentrerades hoa den domino-
rande klassen". Till skillnad från den gamla staten
tar den nya konsekvenserna av det växande beroendet
av vårldsekonomin och genomför de strukturella re -
former som situationen kräver, Detta innebär inte
att landet blir ekonomiskt oberoende i betydslaet
att det skulle kunna fatta vilka beslut som helst
om det ekonomiska Överskcttete användning. Statens roll
blir att administrera ;ntegrationen, att undanröja
de institutionella hindren FSr denna process, Rege-
ringens Önskan är utan tvekan att Perus befolknine
på så vis skall kunna dra nytta av den teknologiska
utveckling som hsjt levnadsstandarden i i-länderna till
dagens höga nivå.

Dessa exempel från Latinamerika visar att periferins
politiska reaktion på ekcnomiernas insernationa1;sering
Kan anta både "progressiv" ncb "reaktionär" skepnad
allt efter förhållandena i det enskilda landeté Vet-
samma gäller naturligtvis den Övriga världen. Iran
ach Indonesien har tidigare nämnts com representanter
fsr "reaktionära" lösningar. Del inte svårt att hitta
exempel på "progressiva" 15sningur vid sidan av Peru.
(Naturligtvis finns inget som hinirar att ett land kan
växla från den ena eller den andra lBeningen Chiles
£5=eök att lösa sina problem har inte lyckats. Det
inte omöjligt att den peruanska modellen kommer att få
efterföljd i Chile. På lång sikt Kommer de progressiva
1osningarna sannolikt att fi allt ?ler repressiva in-
slag. dm de fsrväntnijgar som väckte J länder som Peru
inte kommer att kunna ti11fredsstäi1an, hon det.är
knappast sannolikt att detta kan ske, Kommer de socia -
la problemen att återuppstå. Ti Kan redan idag se hur
den peruanska regimen hotas av opposition, både från
vänster och från hoger.)

I flera asiatiska länder har många års svåra ekonomiska
problem förmått progressiva element bland de ledande
klasserna att göra upp med mer traditionella BTUPPeT -

3ti Lanka har åtskilliga zolztiska reformer genom-
förts på senare år för a;t rädda det politiska Hyste-
met från den revolutionära omvälvning som tycktes
vara på väg vid sjuttiotalets början. Liksom 1 Peru,
fast inte på samma tydliga sätt, har åtgärder, exem-
pelvis en jordreeorm, vidtagits i syfte att nyttiggora
resurser som inte utnyttjas på ett effektivt sätt av
de tidigare ägarna. Staten har i samråd med interna -
tionella organisationer som Världsbanken inriktat sin
verksamhet på att effeKtivisera produktionen landet
i stället £ör att främst fungera aon en försötJnings -
inrättning och ett stödcrgan för en ineffektiv inhemsk
industri utan utvecklingsmdj1igheter. Syftet är dels
att Öka produktionen av livsmedel fsr intern konsumtion
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och dels att göra ekonomin mer till ett komplement
än en konkurrent till produktionsenheter den övriga
världen.

Pakistan uppvisar en likartad utveckling. De traditiéa
nella maktgruppcr som sedan frigörelsen frdn Storbritan -
nien i stort sett kontrollerat det politiska livet
i landet har börjat manbvrerae ut under Bhuttos tid
vid makten. Staten har allt mer börjat ta över kon-
trollen över ekonomin. Förändringarna i Pakistan har
emellertid inte på långt när varit så radikala som
i Peru. De olika maktgrupperna försöker fortfarande
uppehålla något slags gemensamt modus vivendi. Det pa-
kistanska Systemets oförmåga att lösa sina interna
problem reflekteras i ekonomin bland annat com en
fördjupning av betalningsbalanskrisen.

Sydafrika och Portugal utgör två ganska tydliga exem-
pel på förändringar som håller på att drivas fram av
ekonomins internationalisering. I båda fallen är det
fråga om uppluckringen av politiska former som inte
fyller någon funktion i en ny värld. Apartheidsyste-
met ställer företagen inför en arbetskraft som är
uppdelad i två komponenter som enligt landets lagar
måste särbehandlas. Bortsett från att detta system
är administrativt opraktiskt för företagen förhindrar
det både konkurrensen mellan arbetarna om jobben och
företagens möjligheter att utbilda och i full skala
dra nytta av den svarta arbetskraften, Ju mer den
sydafrikanska ekonomin utvecklas, desto större blir
dess behov av välutbildad arbetskraft och desto mer.
besvärande blir den brist på rörlighet på arbetsmark-
naden som systemet ger upphov till. Det är ingen till -
fällighet att den interna sydafrikanska kritiken mot
apartheidsystemet är särskilt utvecklad bland sLcr
företagarna i landet. Den portugisiska dl&taturen
etablerades under mellankrigstiden som ett försvar
för den portugisiska företagsamheten mot utländsk
konkurrens. Men det portugisiska näringslivet, £ - 1e:
snarare en mindre del av detta, har på olika satt
internationaliserats under de senaste årtiondena. rik -
taturens politik blev full av motsägelser. Å ena si-
dan strävade den efter nationens, d v s kolonial -
väldets, bevarande. Ä den andra var den tvungen att
acceptera det utländska inflytandet, inte minst i
Angola, eftersom de stora portugisiska bolagen sam-
arbetade med företag från andra länder. Diktuaturen
kunde inte i längden reservera kolonierna för porto-
gisiska företag eftersom företagen inte längre var
helt och hållet portugisiska. Statsmaktens önskan
att trots allt lyckas med detta drev Portugal in i
tre dyrbara kolonialkrig som ruinerade landet. Milj-
tärkuppen i Lissabon måste betraktas som en lösning
på det problem som diktaturen åstadkommit genom sin
envisa fast hopplösa nationalism. Den kamp Som i dag
står i Portugal gäller 1ösningens konkreta utform -
ning i framtiden. Landets ekonomi är underutvecklad
och har inte mycket annat att erbjuda än billig are
betskraft nu när det förlorat sina kolonier. Det ir
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kanske inte alltför äventyrligt att anta att de två
modeller som är tänkbara är den chilenska och den
peruanska. I vilket fall som helst är MFAS idéer om
alt På kbrt sikt skapa ett väleärdssamhälle av svensk
typ helt orealistiska; det svenska välståndet vilar
inte bara på regeringens goda vilja utan framför allt
På det:svenBka näringslivets höga utvecklingsgrad.
Inom MFÅ är man för övrigt mycket intresserad av att
dra avancerade utländska företag till landet. Vad som
än händer i Portugal'kommer landets integration i
världsekonomin att befästas och vidareutvecklas. "en
socialism som förespråkas vänder sig inte i första
hand mot de stora utländska företagen utan mot de
delar av de dominerande klasserna som inte förmått
följa med i världens ekonomiska utveckling. (VI ser
här eneavgörande skillnad mellan MFAS projekt och
Allende-regimens. Unidad Popular förde motsatt poli-
lik och sökte stöd från en fsrment nationell före-
tagarklass mot de stora utländska belägen och deras
inhemska allierade.)

Ekonomins internationalisering drivs framåt inte endast
av teknologins utveckling och det företagsbeteende
som hänger samman därmed. utan även genom ett
aktivt agerande av statamakterna, - inre minst i u-
länderna. Internationaliseringen har ökat ekonomiernas
ömsesidiga beroende, men effekterna härav har ski1jt
sig åt mellan i- och u-länder enligt vad som beskrevs
tidigare. U-ländernas regeringar vidtar åtgärder för
att lösa de problem som internationaliseringen ger
upphov till. En del av dessa åtgärder de som får
effekter på u-ländernas interna politiska och ekono-
miska struktur - har 3ust'behandlats. Men fler medel
än dessa står till buds £ör u-ländernas regeringar,
åtminstone för några av dem. Medan u-länderna å ena
sidantsträvar efter att underlätta ekonomins interna-
tionella integration försöker de å den andra sidan
med politiska metoder tillägna sig en större del av
det ekonomiska överskott som den integrerade världs -
ekonomin genererar.

Det är på detta sätt man måste betrakta oljeländernas
agerande, u-ländernas krav på en "ny internationell
världserdning", försöken att upprätta olika slags rå-
varukarteller etc. I ord vänder sig u-länderna mot
de stora internationella företagen. Men man önskar
långt ifrån att den produktinnsordning som dessa före -
tag representerar skall raseras. Men vill inte gå
tillbaka till den tid när de nationella ekonomierna
var mer eller mindre självständiga. Man stödjer intog-
rationen, men man vill få mer betalt. I själva verket
är de stora företagens verksamhet en £örutsättninb
fbi att man skall lyckas med detta. Man vill inte bli
oberoende utan man vill tjäna mer på beroendet. Först
nu,}när det existerar multinationella företag, är detta
möjligt.

Detta framgår klart av ett studium av oljekrisens effek -

ter. De oljeproducerande u-länderna har på något år fått
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kontroll över stora penningsummor. Oljeembargot har
fungerat som en inkomstöverföring från Konsumenterna
till regeringarna i oljeländerna; oljebolagen har
lyckatshålla sig skades1ösa. Efterfrågans omfördel -
ning har samtidigt visat sig gynna de stora, interna -
tionella företagen på de mindres bekostnad. 01je1än-
derna riktar inte sin efterfrågan mot de små företa -
gen utan mot de stora. Det är de stora företagen som
dels har erfarenheter av internationella kontakter
och dels producerar det slags avancerade teknologi
som oljeländernas regeringar köper. 01jekartellen,
som alltså blev möjlig till följd av ekonomins inter"
nationalisering, har givit ytterligare kraft åt denna
process. (Mot denna bakgrund blir i-landsstaternas
ökade diplomatiska aktivitet i oljeländerna eventuellt
£örståelig. Statsmakterna måste hjälpa de delar av
de egna näringsliven som S&kU&T erfarenhet av inter"
nationell verksamhet att knyta kontakter med de nya
marknaderna. Olika slags samarbetsavtal som £örutekickar
paket1ösningar ingås mellan staterna. Avtalen har dess-
utom en annan sida. Det gäller för statsmakterna i i -
länderna att försäkra sig om leveranser av strategiska
råvaror i framtiden. Faran är emellertid inte i förs -
ta hand att dessa råvaror inte skulle bjudas ut på
världsmarknaden. Risken, som några i-landsstater upp-
fattar den, är snarare att varorna skulle levereras
av stora företag som kunde kontrollera prissättningen.
U- ländernas inställning tillöbilaterala avtal är dock
ambivalent. Avtalen erbjuder vissa fördelar men be-
rövar dem samtidigt möjligheten att låta flera köpare
konkurrera med varandra på världsmarknaden.)

Framtida världsordnih ar

I det föregående har den ökande ekonomiska integna-
tionen i världen och dess konsekvenser beskrivits,
Nationella egenheter håller på att raderas ut och det
internationella ber:endet ökar för alla länder, Ett
nytt slags producenter framträder - de multinationella
bolagen som för sig tämligen fritt över världen. De
nationella statsmakterna förlorar alltmer möjligheten
att bedriva en självständig ekonomisk politik. Deras
uppgift blir alltmer att fungera som de lokala adminis
ratörerna av en internationellt integrerad ekonomi, För
att lösa sina betalningsbalansproblem måste de dra
till sig multinationella företags investeringar, sänka
konsumtionsnivån, särskilt för de av tradition domino-
rande grupperna, specialisera produktionen fbi att öka
sin ekonomis komplementaritet i förhållande till värt -
den i övrigt, eller utnyttja monopolsituationer
som teknologins utveckling tillfälligt ger dem. I
princip finns ingen skillnad mellan i- och u-länder
i detta avseende.

Denna process, som både orsakas av och driver fram den
ekonomiska integrationen, kommer att fortsätta i fram-
tiden. I'detta avsnitt skall två möjliga scenarios
diskuteras, dels det som kommer att inträffa om pröe
cessen får fortsätta någorlunda ostört, och dels ist
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som kommer att utvecklas om i-landsstaterna sätter
sig till motvärn när de känner sin hegemoni hotad.
lett alternativ som här inte skall behandlas efter-
som det är ganska orealistiskt är det som går under
beteckningen nolltillväxt. Enligt detta skulle utveck-
ringen stoppas och allt förbli som det är idag. Även
om detta alternativ finner förespråkare i i-länderna
är det knappast troligt att u-länderna skulle stödja
det.)

Qg@multinationella företagens scenario

Som en bakgrund till beskrivningen av MNFS internatio -
nella projekt är det lämpligt att diskutera några av
de faktorer som betingar deras lokalisering av pro-
duktionsenheter, eller, med andra ord, de principer
som styr den internationella arbetsfbrde1ningen.

FSr omkring tvåhundra år sedan, när frihandelsdokt -
rinerna började utvecklas och omhuldas, konstaterades
att alla länder av naturen var olika, och att vart
och ett därför borde specialisera sin produktion och
därigenom dra nytta av sina särskilda förutsättningar
på bästa sätt. Det var de naturliga förutsättningarna
som skulle utgöra grunden för den internationella ar-
betsfördelningen. Så småningom kom dessa olikheter,
utom fbr vissa varor, att få mindre betydelse för
produktionens lokalisering i världen. Vissa länder
utvecklades snabbare än andra och byggde upp en avan-
cerad industristruktur som förutom de egentliga indust-
rierna omfattade olika slags infrastruktur, såsom vägar,
skolor, hamnar, sjukhus. Inom nationalekonomin talades
det mindre om de naturliga förutsättningarna och mer
om de som skapats av människor. Det var lätt att visa
att'den totala produktionen skulle maximeras om de län -
der som hade mycket maskiner och en välutbildad ar-
betskraft fick producera nyttigheter som tog dessa
produktionseaktorer i anspråk, medan övriga länder
fick framställa andra slags produkter. Alla produk-
tionsfaktorer utom £inanskapitalet men inklusive
företagandet - var i stort sett orörliga. Handeln mel-
lan och inom länderna kunde dock uppväga denna orör -
lighet. De multinationella företagens framväxt hänger
samman med grundläggande förändringar vad gäller dessa
förhållanden. För det första förlorar de naturliga
förutsättningarna alltmer sin betydelse som lokalt -
seringseaktor. Teknikens utveckling gör naturresurser-
has utnyttjande till en kostnadsfråga. När oljan blir
för dyr utvecklas andra energikäller aom så småningom
gör oljan obehövlig fbr detta ändamål. Med teknikens
hjälp kan man göra om en naturresurs till en annan,
och den form naturen ursprungligen givit ett lands re -
surser förlorar därmed sin speciella betydelse. Ut-
vecklingen tenderar på så vis att göra materien fritt
utbytbar. För det andra, och detta är viktigare. i
varje fall på kort sikt, har företagandet blivit rör-
ligt. Förutsättningarna fsr det avancerade företagandet
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tenderar att utjämnas mellan länderna. De multinaö
tionella företagen hämnas allt mindre i sin interna"
tionella verksamhet av att den ekonomiska infrastruk -
turen är bristfällig här eller dar, eller av att &et
ena eller det andra landet saknar det slags arbats
kraft som behövs. Produktionsfaktorn kapital både
finanskapitalet och företagandet har b1lv;t mer och
mer rörligt. Denna rörlighet bryter ner de - återstående
ekonomiska gränser som finns mellan nationerna, När
kapitalet är fullt rörligt finns bara en arLetsnarknad,
fbr arbetare i en del av världen måste konkurrera på
lika villkor med arbetare i andra delar. Världens ekv -

nomiska integration gör marknadsprieet till den enda
och avgörande faktorn. Så länge världen var uppdelad
i oberoende marknader kunde andra faktorer än priset
spela en viss roll. U- ländernas arbetare kunde exempel"
vis inte konkurrera med i - ländernas så länge de sakna
de den nödvändiga skolningen. Men när allt annat är
lika blir priset den avgörande faktorn, De nultinau
tionella bolagen eliminerar alla icke marknadsmässiga
olikheter och inför den marknadsmässiga jämlikheten,
(I det föregående beskrevs exempelvis hur en del pil
vilegierade grupper tenderar att trängas undan eeter
som deras privilegier inte vilar på en modern och
marknadsmässig grund.)

Teknikens utveckling tenderar däriör att förändra
principerna för produktionens lokal1sering, å ena
sidan genom att den gör produktioner mindre beroende,
åtminstone på lång sikt. av speciella råvaror "

å den andra sidan genom att den gör 55retagandet mer
rörligt. Den avgörande lokaliseringsfaktorn blir allt
mer 1önekostnaderna. Ett stort antal fakTcrez, varav
några skall behandlas nedan, motverkar och
denna utveckling. Detta hindrar emellerti =

försenar
inte alt

den utpekade tendensen ezisterar och blir allt kraf -
tigare . Vi kan redan idag konstatera att en avsevärd
utflyttning av prod;Ktionskapacltet från hö3ä till
1åg1öne1änder pågår.

För att inse konsekvenserna av denna utveckling måste
vi ta hänsyn till ett annat förhållande, nämligen
faktum att den totala ;nduatrisysselsättningen 1 vÄ;rQen

knappast ökar längre, eller endast ökar mycket Lång -
samt. Maskiner ersätter den mänskliga arbHtHkraftun
Detta är visserligen inget nytt; produktionnöknijuen
har pågått i hundratals år. Men tidigare ledde produke
tionsökningen till en ökning av sysselsättningen inom
industrin. Vinster återinvesterades och sysselsättningen
inom industrin ökade. Det förefaller idag som om vi
hamnat i ett n*tt skede. Investeringarna skapar Knappast
fler sysselsättningstillfällen inom industrin än de
ersätter. Detta har att göra med de koncentrations -
tendenser som beskrivits tidigare. Förutsättningen för
att utvecklingen skall öka industrisysselsättuingen är
att det förekommer en utbredd industriföretagsambet su
att förbättringar på ett ställe kan leda till produke
tionsökning på ett annat, Men ju mer kanitalkravånde
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produktionen blir, desto mer koncentreras företagsamheten
inom industrin till ett fåtal enheter som he" det
teknologiska kunnande och det kapital com behövs.
Produktivitetsökningen har därför en tendens att
hämma fortsatt produktivitetsskning.

(Följande resonemang belyser detta fenomen klarare.
AUt&€ att Produktionen per man under ett år endast
6kar - för en liten del av arbetarna i ett visst land.
Eftersom de övrigas produktion inte ökar har den reella
efterfrågan som de riktar mot den erpansira industrin
inte ökat. Produktionsökningen kau inte försärjas annat
En till lägre priser. Eealvårdet av den penningaumma
som utgör företagets andel ev den totala efterfrågan
i landet ökar alltså inte, och om ingen inkomstöver-
föring inträffar, antingen från konaumenterna till
ÖEBDE producent, eller till denne från andra produ-
center, sjunker lönsamheten i det investerande före-
taget. dm produktionsreeultatets fördelning på löner
och vinster inte förändras till de senares förmån
kommer investeringarna att minska och därmed den fort-
satta produktivitetsbkningen.)

dm denna utveckling får löpa fritt kommer en del av
industriproduktionen genom de multinatienella företa-
gens försorg att flyttas till unländerna. Visserligen
kommer inte alla u - länder att kunna dra nytta av detta,
men négra kommer utan tvekan att höja sig till något
slags i-landBnivå. 1 stället £ör att u-landearbetare
flyttar till i - länder £ör att få arbete, som idag,
flyttar företagen till u-länderna, inte minst på grund
av det vanliga och £örmånliga bemötande som många u-
landsregimer visar dem. Flera av dagene höglöne1anåer
kommer sannolikt att £å problem med sysselsättningen
framöver. Detta gäller även för 1 - länder com Stor-
britannien, där oroligheter på arbetsmarknaden stör
företagen även om arbetskraften är billig Jämfört med

vad den ar i andra i-länder,

Sysselsöttningsproblemen är i själva verket manifesta-
tronen av den konkurrens om jobben som de multina -
tionella företagen ställer arbetarna inför. Företa-
gens faktiska förmåga att flytta ut produktionen och
anställa sysslolösa arbetare i andra länder ger dem

starka argument i avtalsförhandlingar och 1 förhand-
ringar med olika statsmakter om framtidens lokalise -
ring av produktionen. Hotet nm arbetslöshet är bara
bekråftelsen på en utveckling aom börjat långt tidi -
gate En den avta1aförhand1ing som påverkae därav, Från
de multinationella företagens synpunkt är det inte
fråga om att utöva hot. De kan lika gärna ae saken

ösom en vålgårning: de ger éobb åt illa betalda och
fattiga u-landsarbetare 1 stället för jämförelsevis
välbärgade i - landsarbetare.

da marknadskrafterna får styra leder utvecklingen
enligt de föregående resonemangen dela till en viss
Sverf1yttning av produktionen till ulånder, och dels
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till reallönesänkningar 1 i-länderna. I viss mån funge -
tar dessa två effekter som varandras alternativ: om

lönerna sjunker i i-länderna minskar företagens incita -
mont att flytta ut produktionen. Den nya världeord -
ning som de multinationella företagens scenario rep-
resenterar skulle på s& vis sannolikt gynna ueländerna
på i - landernas bekostnad i Jämförelse med dagens aitua -
tion. Produktionen fördelas av dessa företag på ett
ur u-löndernaa synpunkt rattvisare satt och lönerna
utJamnas mellan löndergrupperna. På samma satt som
många u-länder idag har i - landsregioner skulle vissa
i - länder eventuellt i framtiden få u-landaregioner
med stagnerande näringsliv och arbetslöshet, Genom
produktionens rörlighet kan även i-länderna utveckla
en relativ överbefolkning.

I detta sammanhang kan det vara av intresse att studera
den resolution om en ny ekonomisk varldsordning aom
u-länderna drev FN att anta i maj år 1974, I-lånderna
uppmanas dels att avlägsna de hinder aom finns fbi
varustrbmmarnas och företagsamhetens fria rörlighet, och
dels att aktivt stödja produktionsenheternas utvandm
ring. Vidare kräver resolutionen att i-länderna ställer
pengar till förfogande för att i form av bistånd eller
på annat'sätt underlätta denna process. I detta och
andra internationella sammanhang har u-ländernas repre -
sentanter framhållit betydelsen ur deras synpunkt
av att en större del av industriproduktionen i världen
förlägga till deras länder.

En sådan utveckling skulle utan tvekan mildra de svåra
betalningebalansprcblem som de flesta u-landeregeringar
idag kämpar för att lösa. U-ländernas arbetskraft utgör
idag en resurs som deras regeringar och näringsliv
sällan kan utnyttja för problemens lösning. Det är
i första hand de multinationella företagen som har för"
mågan att nyttiggöra arbetskraften, ty det är dessa
som har den teknolovi som behövs och det är dessa Hom
känner och skapar - och ibland utgör marknaderna,
En förutsättning för samarbetet mellan u-landsregeringar
na och företagen är sjålvfallet att regeringarna upp-
fyller de krav son tekniken och därmed företagen ståls
ler. Ju mer beroende staterna blir av företagen, desto
mindre kan de föra en självständig politik, Mer som
tidigare konetaterata tenderar ekonomins internationa -
lisering att göra varje hopp om politisk séälvständighnt
till en illusion. De flesta u-länder som har en chans
att dra till sig utländska företag gör detta även om

de samtidigt uttrycker sitt missnöje över beroendet.
Deras politik skiljer sig inte så mycket från i-lands -
staterna i detta avseende.

I MNFS värld skulle de nationella statsmakternas be-
tydelse reduceras. De skulle närmast bli avdelningar i
en internationell statsapparat med uppgift att hantera
den lokala administrationen. Viktigare beslut måste
fattas av alla lokaladministrationer gemensamt, d v G

i något slags vär1dsadministration. För att underlätta

i

?
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MNFS verksamhet och förhindra att de miesbrukar sin
monopolsituation måste statsmskterna se till att la-
gar och bestämmelser blir desamma hvera11t; företa-
gens rörlighet hammas av olikheter samtidigt som olik -

heter, exempelvis i skattelagstiftningen, gör det
möjligt £br företagen att spela ut en natioualstat
mot en annan, Detta slags institutionella förändringar

skulle bekräfta de tendenser till internationalise-
ring som redan verkar. En långt gången internationali -
Bering av de ekonomiska inetitutionerna skulle elimi -

nora ett av de problem som idag eldar etatsmaktr na i
u-länderna, nämligen beta1ningsba1anakriaerna. som vi
tidigare konstaterat är dessa ett resultat av stater -

nae'£brssk till självständighet 1 en situation där
de saknar fbrutsättningar f3r detta,

I och med att de gav upp självständigheten skulle de

problem den skapar likaledes försvinna. I en värld
utan.nationella valutor finns inga beta1ningsba1anser
och darför inte heller några heta1ningsba1anskriser.
Detta innebar naturligtvis inte att de övriga proble-
men Ä fattigdomen etc - skulle lösas lika effektivt.
Lbsningen gäller endast de ekonomiska svårigheterna,
inte de mänskliga såframt dessa inte samtidigt upp-
träder som ekonomiska problem. Ekonomin kan fungera
val fast människor svalter.

Innan vi avfardar detta scenario som helt orealistiekt
bbr vi notera vad com redan skett. Efter andra världs-
kriget, har ekonomins internationalisering borjade ta
ordentlig fart, inrättades organisationer som FN och

Världsbanken for att adminietrera och underlätta olika
aspekter av detta skeende. I den tidigare omnamnda

resolutionen om en ny vårldeordning framhålls betyder -

sen av att FN-systemeta roll befästa. Institutionernas
internationalisering framgår vidare av EGS uppkomst

och utvidgning. Allt fler länder känner behov av att ingå

i EG, och de som inte vill delta som fullvärdiga med-

lemmar vidgar sitt samarbete med gemenskapen på andra
satt. Detta galler både i- och melander, Ett av EGS

främsta syften ar naturligtvis att utJämna juridiska
och andra olikheter mellan medlemsländerna fsr att fram-

ja den ekonomiska integrationen. Sedan ett tiotal år
tillbaka, framfor allt efter dollarkriserna vid slut-
tiotalets början, har man arbetat på att skapa en in -

ternationell valuta - SDR - som mer och mer skulle er-
sätta de nationella reservvalutor som nu används. Alla
dessa reformer och fler därtill ar tecken på en

ekonomisk integration com fort15per vare sig vi vill
det eller inte, och som driver fram inatitutionella
förändringar eftersom de gamla institutionerna för-
lorar förmågan att adminiatrera systemet.

I:landernas scenario

I kampen om de multinationella företagens bevågenhet

star de fattiga länderna och de rika emu; varandra.
Bada grupperna är angelagna om investeringarna. för in -

vesteringar ger sysselsättning och inkomster åt staten.
Genom att studera u-ländernas situation idag kan i-
landernas politiska ledare fa en uppfattning Om V&d
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som händer när företagen av olika skäl inte återin -

vesterar sina vinster. Arbetslösheten breder ut sig

och skapar politiska oroligheter, särskilt i länder
där befolkningen av utvecklingen bibringats ett mo-

dernt sätt att betrakta sig själv och omvärlden,:och
inte tolererar misären. Det finns anledning att antaö
att i-landsbefolkningarnas toleransnivä är betydligt
lägre än vad fallet är i de flesta u-länder. En låg
ekonomisk aktivitet minskar vidare statens inkomster.
Många u-landsstater kan idag knappast finansiera den

egna apparaten, än mindre avsätta medel £ör investe -

ringar. Mot denna bakgrund är det inte onaturligt
att flera i - landsstater känner sig hotade av utveck-

lingen och av dess främsta representanter, nämligen
MNP .

I - landsstaterna har, i jämförelse med u- landsstaterna,

goda möjligheter att påverka situationen till egen för -

del. De senaste årtiondenas ekonomiska expansion har
krävt och mbj1iggjort en utvidgning av statsmakternas
ekonomiska roll. Den offentliga.sektorns andel av BNP

varierar mellan i-länderna, men överallt har den vuxit
kraftigt. I - landsstaternas ekonomiska styrka, deras
kontroll över en avsevärd del av det ekonomiska över-

skottet, ger dem en hand1ingsfrihet som u-landsstaterna
i allmänhet saknar. Vidare härleder i - landsstaterna
avsevärd styrka ur det faktum att de länder de administ -

rerar utgör stora, och för MNF attraktiva, marknader.
Ju angelägnare företagen är att etablera sig på dessa

marknader, desto större makt har statsapparaten, som

åtminstone i princip reglerar villkoren £ör företagens

.verksamhet,@QeåsutgmuharjgNförutsättningarna föru
ekonomins internatiqnalisering ännu- intenn~jtjdét
tstadium sommbeskrivits ovan.

' -

'U' l - länderna erbjuder -

.fortfarende avsevärda fördelar för;détmM~F.sgmu

står i begrepp att fatta beslut om lokaliseringen
av en ny fabrik (även om vissa iéländer uppenbar}
ligen tenderar att förlora sin attraktions -
kraft). Arbetskraften är skickligare,och bättre
Skolad, administrationeni allmähhetminte.korrumperad,
saker och ting fungerar bättre. iévnadsförhållan-
dena i i - länderna betraktas oftast som överlägsna,
vilket visat sig vara en icke betydelselös faktor fbi
de företagsledare som planerar att sända ut medarbe-

tale som chefer för nya industrier. För övrigt är
en stor del av företagen i i - länderna inte multinationella
och överväger inte alls att flytta ut produktionen.

Men om vi Studerar några av dessa faktorer den offentm
liga sektorns ekonomiska betydelse, marknadens storlek,

den ekonomiska infrastrukturen i stort - upptäcker
vi ett nära samband. Staten har vise handlingsfrihet,
men denna kan snabbt nå ein gräns. Marknaden är stor

eftersom sysselsättningen är hbg och eftersom de flesta

arbetar inom högproduktiva branscher som betalar höga

löner. Statens inkomster är stora eftersom det produceras

mycket. Den offentliga sektorns storlek i förhållande
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till BNP är i själva verket ett dåligt matt på statens
makt. Många u-länder har en omfattande offentlig sek-

tor eftersom manga söker sig till den statliga administ-

rationen når det inte finns andra arbeten. En statseörvnllninl
som blivit en fbrsörjningsinrattning för arbetslösa
akademiker behöver inte ha särskilt stor makt. Makten

kommer sig av att staten kontrollerar fria resurser,
PEU8&r som inte på förhand är reserverade för byrå-
kratins löner, utan i stallet kan användas fbr investe -
ringar, för ekonomisk nydaning. och det är genom sådan
nydaning som staten skapar en attraktiv ekonomi

* infra -

struktur. Statens makt hänger därför intimt samman

med produktionen och nyinvesteringarna. Den handlinga-
frihet som staten har kan endast utnyttjas mot före-
tagen på kort sikt. Bara genom att samarbeta med före-
tagen - statliga eller privata - på lång sikt kan den
statliga administrationen utöva makt på kort sikt.

I-landsstaterna kan därför endast försvara sig mot
det hot som utgörs av den ökade ekonomiska rörlig-
helen genom att vidta åtgärder som förstärker de egna

ländernas ekonomiska attraktionskraft. Detta innebar
att i-landsetaterna för att kunna bevara sitt försprang
måste anstranga sig desto mer ju större möjligheten
företagen har att flytta ut produktionen till u-länder.
Företagen måste garanteras stabilitet, acceptabla vins -

ter.och ett, från deras synpunkt, utvecklingsframjande
allmänt klimat. Staten måste använda en avsevard del
av det överskott den kontrollerar till att underletta
företagens verksamhet. För att rädda sysselsättningen
tvingas staten därför använda sina inkomster pa ett
satt som kompenserar företagen för det höga 1öne1aget

i i-länderna. Detta kan endast ske genom att staten
höjer skatterna, inte £ör företagen, men fbr 16ntagarna.
Företagens faktiska möjlighet att flytta produktionen
till 1åg1öne1ånder tenderar därför att sänka, eller
åtminstone motverka, en höjning av nettoinkomsternas
realvärde. Å andra sedan ligger det i statsmakternas
intresse att brutto1önerna höjs, för det är angeläget
ur statens synvinkel att den själv snarare än före-
tagen kontrollerar en stor del av överskottet; syftet
är att se till att företagen inte lyckas göra sina
vinster på en fri marknad utan i stallet blir beroen-
de av staten för detta. Detta betyder inte att staten
har frihet att göra vad som helst med sina inkomster,
för om pengarna inte används till investeringar slag-

nerar ekonomin och ddrmed sjunker de statliga intäk -
terna.

I detta scenario skulle i - landsstaterna således strava
efter att behålla produktionskapaciteten i stallet för
att'uppmuntra utflyttning såsom u-landerna önskar. Detta
scenario kröver betydligt mer planering och statlig
styrning an de multinationella företagens, för det
ar detta senare scenario som tenderar att uppstå på -en helt

fri marknad. Planeringen är nödvändig för att förhindra
den utveckling som naturligt skulle inträffa. Relatio -

nerna mellan i - och u- länder skulle skötas förhandlin€€ -

vägen i stallet för av en fri marknad. Avtal mellan
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stater skulle tendera att ersätta kontrakt mellan
företag. Den marknadsmässiga jämlikheten skulle ten -

dora att ersättas av en administrativt planerad brist
på jämlikhet.

En utveckling com den som skisserats här kan drivas
fram inte minst av olika u -ländere försök att öka

sina inkomster genom kartellbildningar. Organisa-
tioner som OPEC strävar i första hand efter att
tillägna sig en större del av det ekonomiska över-

skottet i världen. I OPECS händer blir dessa pengar
finanskapital som i enlighet med vad som tidigare

konstaterats tenderar att användas på ett sätt som

sprider produktionen i världen. I-landsstaterna kan

reagera på två sätt. Antingen underlättar de pro-

cessen genom att hjälpa företagen att komma 1 kon-
takt med finanskapitalet, eller också försöker de

se till att kapitalet kanaliseras tillbaka till i-
länderna och återinvesteras där. Det senare arterna -

livet innebär att ägandet av i-landsföretagen even-
tuellt sprids medan produktionen ligger kvar i 1 - län -

derna. Det är angeläget att se till att u-länderna
utnyttjar pengarna £ör konsumtion snarare än investe -

ringar. Ur i - landsstaternas synpunkt gbr det inte
så mycket am manfår dela med sig av.konsumtions -

varorna bara man får behålla produktionen, för det
är i sista hand produktionskapacitet aom ger styrka.
(Ideologiskt uppträder denna inställning ? i - länderna
som en kombination av oefervi1ja £ör u- ländernas oak

och motvilja inför företagens u- landsinvestering&r.)
Samtidnrtfinne en tendens hos i - landsstaten att av

internpolitiska skäl försöka behålla både produktio -

non och konsumtionen. Den com tillåter sig att tänka
på det otänkbara kan mycket väl föreställa sig att
några i-länder i händelse av inhemska kriser invade-

tar vissa u-länder och krossar dem med militära me-

del. (Tanken är åtminstone inte främmande för de

kinesiska ledarna £
- H ständigt oroar sig för en så-

dan utveckling.) Det som förhindrar detta slags krig

är sannolikt rivaliteten mellan i-länderna, före -

komsten av multinationella företag samt det faktum
att inga svårare kriser drabbat 1-landsekonomierna.
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Biståndets roll

I en värld som utvecklas enligt de multinationella
företagens scenario finns knappast någon plats för

bistånd. Bn sådan utveckling skulle tendera att sprida

fattigdomen jämnare mellan länderna. om än inte inom

dem. Penningöverföringar mellan stater skulle inte
förekomma eftersom det inte skulle finnas några själv-
ständiga stater. Det som idag kallas bistånd skulle
komma att motsvaras av en internationell administrations
utgifter för olika ändamål, Vilka dessa ändamål skulle
bli är naturligtvis omöjligt att säga på förhand, men

i vilket fall som helst skulle de inte ha karaktären
av bistånd. Man kan jämföra exempelvis med den svenska

statens utgifter idag. Där finns pengar både för social -
hjälp,och fbr investeringar. men det bär emot att kalla
statens utgifter för vägbyggen i Norrland fsr bistånd
till Norrland. Ekonomiskt sett finns ingen skillnad
mellan vägbyggen i Norrland och vägbyggen i Kenya som

finansieras med svenska biståndsmedel. I båda fallen
är syftet att främja utvecklingen genom att skapa den

nödvändiga infrastrukturen, Skillnaden är av politisk-
instftutionell karaktär. BiEtåndet konstitueras av att
det förekommer formellt självständiga stater och av

att några av dessa saknar de resurser som behövs fbi
att den sociala förändring som faktiskt är möjlig

skall kunna realiseras.

För att bedöma biståndets roll en värld som utvecklas
enligt i-landsstaternas scenario kan det vara lämpligt

att sammaneatta biståndets historia. Vi kan här förbi -

ga sådana verksamheter som hade bietåndets funktion
utan att ha dess form. De självständiga latinamerikans -

ka staterna fick exempelvis redan på 1800-ta1et lån av

en typ som idagskulle klassificeras som bistånd, åt -

minstone enligt vissa definitioner av begreppet. Lika -

ledes finansierade kolonialmakterna i allmänhet bistånds -

liknande verksamheter i de territorier de lagt under
sig: viss utbildning förekom, infrastruktur anlades,

en administration byggdes upp etc. Men att kalla detta

bistånd skulle med rätta störa vår inetinktiva uppfatt-

ning om vad saken innebär {även om kolonialmakterna
betraktade sin verksamhet som hjälp på samma naturliga

och självklara sätt som vi idag anser bistandet ha

denna karaktär).

Även on kolonialmakterna i någon mån utbildat en del av

koloniernas invånare och ansträngningarna varierade
både mellan kolonialmakterna och mellan de enskilda
kolonialmakternas olika besittningar - var tillgången

Pé inhemsk administrativ personal i allmänhet helt
otillräcklig när kolonierna blev fria. Det fanns inte
personal att sköta de etatsapparater som kolonialmakterna
efterlämnade. För att underlätta övergången och därmed

i viss mån förhindra ekonomiska och politiska kriser i

de,nya länderna började ansvarskännande i-landsrege-

ringar organisera överföring av personal till u-länderna.
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Syftet med detta tekniska bistånd var emellertid inte

bara att till en del ersätta utflyttade koionialtjäns

temän,utan framför allt att öppna ännu outvecklade samhällen

för en modernare Kultur med allt vad det tänktes inne

bära i form av produktionsbkning, stbildning, hälsovård

etc. Mer eller mindre självständiga samhällen skulle anm

slutas till världsekonomin, delvis för världsekonomins
egen skull, men också för att levnddsförhällandena i

u-länderna skulle utvecklas till samma nivå som rådde j

i-länderna. Avsikten framhävs på ett uttrycksfullt sätt

i själva - biståndsbegreppet: det var fråga om att hjälpa

mindre utvecklade kulturer att hos sig återskapa det

västerländska samhällets framgångar på ett sätt som var

fsrdelaktigt för båda.

Så småningom förändrades biståndets form. Det tekniska

biståndet fortsatte visserligen, men dess relativa be-

tydelse minskade. I samma mån som u- länderna anslöts

till värdésekonomin började hotet om betalningsbalans -

och andra ekonomiska kriser att uppträda. Särskilt in -

dustria1iseringsförsäken blev dyrbara i termer av ut -

ländsk valuta, för de industrier som anlades baserades

nästan helt och hållet på importerade produktionsmedel
halvfabrikat, råvaror, patent, licenser etc, Det be-

hövdes finansiellt bistånd för att mildra dessa kriser,

desto mer ju längre utvecklingen fortgick.

Samtidigt har u- länderna utvecklat allt mer svårartade

sociala kriser. De traditionella samhällena har brutits

sönder av det moderna systemets intrång, men det moderna

systemet har inte förmått absorbera de människor som för

lorat sina traditionella försörJningemöj1£gneter. Allt

större beeolkningsgrupper tenderar att marginaliseras,

d v s ställas utanför ett socialt system som kan er-

bjuda dem någon form av materiell och andlig trygghet

Den brist på social identifikation som uppträder bland

dessa människor, deras känsla av främlingeskap inför de

samhälleliga institutioner som reser sig emot dem, her

antagligen bidragit till deras oemottaglighet fär pie-

paganda om familjeplanering, och därmed främjar en he-

fo1kningsskning som ökar snarare än minskar problemen.

I vilket fall som helst har moderniseringen tagit sig

former som hotar u-ländernas politiska stabilitet på

längre sikt. Social upplösning kan leda till politiska
omvälvningar, och sådana förändringar skulle sannolikt
förändra Karaktären hos relationerna mellan i - onh ue

länder. Från i - ländernas sida är det därför angeläget

att på en gång vidmakthålla de relationer som hittills
rått och motverka de negativa sociala verkningarna com

dessa relationer tenderar att bidra till,

Ett framtida bistånd som passade in i i - ländernas scena -

rio enligt ovan skulle därför få vissa nya inslag. Betal -

ningsbalanskriserna måste lösas, men inte på ett sådant

sätt att sysselsättningen i i-länderna, och därmed deras

politiska stabilitet, kom i farozonen. Åtgärder måste

vidtas för att färhindra sociala oroligheter i u-ländarra.

U-länderras utveckling måste regleras hårdare. llärier<

får inte uppmuntra en utveckliugspclitik l u- lände -
" =

som tenderar att förvärra betalningsbalanskreserna och
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samtidigt ökar mottagningskapaoiteten för utländska före -

tag. Moderniseringen måste bli mer selektiv. Den måste

inriktaé på en ökning av exportproduktion av sådana

varor som inte med fördel framställs i i-länderna, exem-

pelvis vissa råvaror och sådan induBtriprcduktioL lem

endast lamnar utrymme för mycket låga löner. Avancerad
industriproduktion bör för1äggas till 1 - länderna. Sam-

tidigt bör bietåndet utformas så att det bidrar till att
förhindra en vidare upplösning av landsbygdssamhällena.
Dessa bör konserveras i stallet f3r att förändras. I
stallet för att aom tidigare främja Lonetariserin och
strukturomvandling bör man sträva efter att stärka själv-
hushållningen. dm möjligt bör resterna av den traditio -

nella kulturen ges förnyad livskraft.

Redan idag finns tendenser i denna riktning. I Holland
finnsöplaner på att använda biståndsmedlen för det hel-
ländska näringslivets modernisering och strukturomvand-

ling.:staten skulle härigenom verka för att holländska
arbetare fick sysselsättning i högproduktiv industri, De

industrier com till följd av denna omvandling fick svå-
righeter i Holland skulle med hjälp av stat och biatånds -

medel flyttas till u-länderna.

Likasa börjar omtanken om u-ländernas fattiga och utstötta
bli allt starkare i i-länderna. Man vill påverka u-lands -

regeringarna att ta sarakild haneyn till sådana grupper.

Det talas numera en hel del om att u-länder inte borde

etrava efter att höja brutton&tionalprodukten mätt på vän;

fiiiill . . . J.;å*GLB.1l.e *.3
ij 1*.; Fi:. .
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kometer högre vikt vid beräkningen av produktionene stor-

lek. Det påpekas att utnyttjandet av utländsk importerad
teknologi i allmänhet tvingat fram stora inkomstolikheter
i u-länderna, och att denna teknologi därför bör eréattas
av en som är mindre effektiv,

Det är knappast att förundra sig över att u- landsregen

ringarna sällan uppskattar sådana förslag. Inkomstutjåm-

ning i ett land som Brasilien skulle 1 ett slag slå den

dynamiska delen av landets industri i spillror och stor-

maktsdrömmarna skulle berövas sin materiella grogrund.
Detsamma galler andra u-ldnder hom vill bygga upp en

inhemsk industri. Den moderna, högproduktiva industrin
producerar för ett höginkomstsamhållo, och det är genom

att koncentrera en låg genomsnittlig inkomst till en

mindre del av arn befolkning hom ett u- land kan skapa

en i - landssektor. I -landsföralag om inkometutjåmning i

u-länderna och om att bistdndet skulle kopplas ihop med

sådana atgårder går självklart emot andan i u-ländernas
förslag om en ny ekonomisk varldsordning, där staternas
rätt att själva bestämma om sin ekonomiska politik sal-

skilt £ramhålls. Förslag av denna art har nyligen lagts

fram av framstående ekonomer och uölandskånnare inom

Varldsbankens forskningsinstitut och JOS 1 Sussex.

Andra tankegångar förekommer inom vissa 1 - landsinstitut
som specialiserat sig på u-landsfrågor. I en rapport om

Indonesien fr&n The American Dniversities Field Staff
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- *= regeringen ett göra avkall pa Jemllknetspolitiken

een l stallet etablera något Elege väl avvägd Jämvikt
mellan en liten ekonomisk elit och den stora massan com
inte p& några villkor komeer att kunna få del av vålö
ståndet. Analysen av Indonesiens framtidsutsikter antyder
att det bara'finns två alternativ eå länge den inhemska
eliten fortsätter att ta hand om inkoastökningen. An"
tingen måste ma;oriteten fertryckas på ett sätt som blir
"basinally tnlerahle", eller nekså kommer "revolutionära
{1*,orenerinear" at' ir;råff& een "nästan säkert skulle

é Neprénga (cetä nationella Gyatemet"ä För ett skyieä.
'i =L: 'JU'.= ' =e~ge;älv måste eliten earaer inLeåa en ny politik, Denna

politik skulle £å tre inslag, Regeringen skulle server
tionera 1ivsmedlen för massorna, vilket vore en "prag
matrek och svmbolisk" åtgärd £ör att demonetrera sitt

~

1! paternalistieka intresse får folkets väleärå"é Vi
dare nåate utbildninwesvetemet förändras, Färre aånnieKor€3 9

måste utbildas så att det inte uppatår konkurrens om
elitens positioner, $ko1gången måste förkortas for me;JE
riteten ach inrlktae på praktiska ting. åvslutningsvis
måste regeringen sträva efter att återupprätta den geäla
kulturen Som en ersättning för den moderna kultur ems
står Öppen för massorna, Religionen måste uppmuntrae
etc, dm regeringen gjorde allt detta skulle Indonesien
kunna bli ett mönster £ör andra u- länder, Ett slags
social Jämvikt skulle ha skapats mellan en "liten val
utvecklad elit som åtnjöt ella moderna materiella bekväm
ligheter och en tillräckligt försedd majoritet sam lever
i vad Bom kunde vara ett annat århundrade", Biståndet
kunde i en sådan situation användes £Br befolkningspla -
nering, undervisningereformer och till och med för fel -
kors £orssrjning i den händelse den inhemska eliten inte
hade råd med detta.

De två förslag avseende u-ländernas politik sam behand -
lars skiljer sig år på avgörande punkter, och dessa eklä
nader menar till försiktighet i elutsetserna om ett fr;
ride bietånde form och funktion. Två ecenarios £Sr värlm
dans framtida utveckling har identifierats i denna proe
memoria och vissa konsekvenser för bietåndet har ut-
pekate, Det är emellertid fbge sannolikt att verkl1g
helen kommer att £51ja något av dessa soenarios på net
grova och förenklade sätt som här Ekisserats. Verklige
helen kommer att bli mer sammansatt, Den kommer att låna
drag från beda utvecklingslinJerna. Det är otänkbart att
u-länder skulle kunna dra nytta av en utveckling 1 en-
lighet med de multinationella £oretegenö scenario, Det
är likaså otänkbart att utvecklingen - i stora u-länder
med dynamiska näringsliv skulle kunna förmås följa en
politik som mer tillfredsetällde i -landsståiprnne enske -
mål enligt den föregående beskrivningen, Betydligt sanne-
rikare är att vissa delar av vissa u-länder kommer att
uppgå i i-landsnärlden, medan de flesta u-länder, och
möjligen vissa delar = &v vissa i-länder, av utvecklingen
£örvisaa till stagnation och underutveckling. ~iståndet

ali
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ééhu vissa L-länder t11; v;ssa uölånGsr kommer troligen
air ta den iorä som repyesänteräs av fsrelaget från Världs-
Dönzen och Löä, äaiuö ga Le= u;aäaér såa 1= r - w173 { ;ll {6 =

J " Lil

via äan Eäutaä qöJlinhater ett utveckla nårö; £ö;@ncä
sektor. Hem u-lanåar esa när a&&aEa m5"ö' * '
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via Bra@1liea och Ira = kommer antagligen att finn;
det lämpligt att féra en 0

,Q@ - Ö;K Dom pasimrer en åsa som
rokommenderaäea får 1nåcnesian i dem evan refererade
Studian. Även r har bistänåe+ en roll amt smala, Idag
;oreanråkä; 1. . . .
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€-l ~F -Ö I.f..L..LIE> éJ;..;
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är sina éeaåäeé ;yuuu;ät är Öv@r£1ö: *%hk; La -Ca

BLI

ävslutéJdG &LE&2 IF1IEän in *

az EamhÄ1löta@r1s värda ligger i casa £brm&H att sätta
in olika sauäälle;iga £&ret@a1a@r i ett perapaktiv. Ju
mer åon fbrkiärar, desto bättre är den, Efaäedan skall
PrGä@uOri&nE $@021 Gm da två alternativa uivacklinga-
vägarna cillämpåö på några olika emrådeu.

dm huvuämDtsättuinrara; é världaaencameramnunwumnmmmumctammnanuacnnn came= um

Två Iramti;sséemariea har bcBkriviua ovan. Å uea ana
sprids f&taigue;eä och vålatånået jåmnsra i världen, I
det andra ressrveraa vålatåmdot fsr i-länderna och
fåttigdomoa £ör u-länderna. En huvudmotssttn;ng iåan
tLfier&r dels tvé kentr&hentar och dala, fast kanske
unåerförBtétt, dun resura om vilken kcntrchentarnä
kämpar.

vissa anser att huvudmotaåttningen i vårédan gar nelLaa
i- och ulånd@r. Det som skiljer 1ämåergrupporna at Lémg
är ået faktum &tS dan moderna pra&uLtienGn ligger i
iänéernå. Betäa är vad k&mpengä11c= ea;igt ett aéåanu
syuaEst pé motsättningarna i v&rldeu, 1 en värld Bam ut-
veeKlades ärlig = de multlnatiomella föreuaaeza saen&rio
skulle denna petaätuninn tsudera att upplBEEa. En mot-
sättning mellan län&er eller mellan 1åndergrupper k&n
endast r;Ea uå länge nationen har någon verklig ekono-
misk betydelse, InEBr utaiktem av @n 1nternationalisering
&v ekonomin är det emellertid naturligt att enskilda
stater strävar efter att ära till sig attraktiva re-
surser, exempelvis do multimatieuella fbretaeens invsaé
tering&rn Uppfattningen att huvuémoteåttningen går mel-
laE.i- och u-länder är några u-ländera teoretinka bax-
grund till en politik aom är avseäiatt motverka en ut-
veokling enligt i-landsstaternsa eoeaaric,

Vissa hävdar att huvu&motG&tEEi=gee Tar hal- ön ö£ LEE -
der och azara länder. Även denna u;pfaEtuiz repré
Eenterar ett f&zsvar fsr nationa1;åatez ép;uuEoJ oEQno
mina interna%ioLaliaerin@, Små staaQz £*é. är Liv för-
lor& arn egeuarx och Ejä1vetåndlgäss äää -.. HU Qäösé

l&ader Detua syas&rt är närmaöt ali bouräLuö aau ou
vari&ntav dei fEregående, Båda baae;éa på éqeikuer att
fattigdomen, preblsman, svarigheterné inte Eoazcr att
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;örsvinna 1 framtiden. Den politiska vilja som kommer
till uttryck i detta slags uppfattningar att huvudmot
sätzningarna på något sätt går mellan länder - kan
endast förstås som försök att hävda det egna landet
på andra länders bekostnad. Det galler fbr varje land
att försöka se till att fattigdomen förlaegs någon annan-
stans.

När ekonomin internationaliseraB upplöses de nationella
näringslivene självständighet. Traditionella krig. d v s
konflikter där olika länders näringsliv strävar efter
dominans, kommer intelängre att kunna uppstå ner värt -
dens näringsliv år integrennnutsvandet av militärt våld
får andra orsaker. Det bli strider om ratten att till -
godogöra sig en del av det överskott com de stora före -
tagen genererar, exempelvis kamp om Jord, naturresurser
etc. I amerikansk press förekommer exempelvis inte sällan
förslag från mer eller mindre ansvarslbsa medborgare
om att några av oljeländerna borde erövras för att olja-
ti11förse1n till i-länderna skulle sakras. Den dag sådanakrig blir verklighet har sekelskiftets och första världs-
krigets Kolonialism vänta i kolonialiem och krig av
motsatt karaktär: då blir det inte fråga om att bereda
vägen för ekonomisk expansion, utan om att förhindra
den.

dm fackföreningar

Erfarenheterna visar att - en nationell fackförening är
svårt handikappad i sin kamp mot ett -multinationellt
företag. Det växer därför fram fler och fler interna -
tionella fackföreningar. I en värld som utvecklas en-
ligt de multinationella företagens scenario tvingas
nästan alla fackföreningar organisera sig internationellt
fbr att kunna få något inflytande. Men den fackförenings -
rörelse som vill värna Jm arbetarnas intressen i ett
visst land snarare än alla arbetaren intressen oavsett
nationalitet kan inte arbeta internationellt. En inter-
nationell fackfbrening kan inte på sikt verka fbr att
samma arbete betalas olika 1 olika landet. Den fack-
fbreningsröre1se som ställer eig på i-landsetaternae
sida och försöker verka för att dessas scenario genom-
drivs måste därför organisera sig nationellt 1 stallet
för att uppmuntra medlemseörbunden att utveckla kon -
takterna med kollegor utomlands. Men denna exklusivitet
tenderar att försvaga fackföreningarna i samma mån som
företagen blir internationella. Den naturliga lösningen
blir att fackföreningarna alltmer underordnar sig staten
1 hopp om att vinna dess stöd mot de internationella
företagen. Nationalstatene bevarande kräver ett vidgat
och förtroendeeu11t samarbete mellan stat. fackföreningar
och företag, men eftersom företagen fungerar internationellt,
vilket de övriga inte kan göra något åt, har företagen
ett maktmedel som de kan använda för att se till att
samarbetet sker på deras villkor.
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Sammanfattning

Världsekonomins integration tenderar att undergräva
nationalstaternas ekonomiska självständighet. Denne
utveckling får vittgående konsekvenser för deras
interna politiska liv. Utan ekonomisk självständig -
het finns ingen politisk självständighet,

Tidigare konkurrerade de nationella näringsliven
med varandra. Den ekonomiska utveoklingen,som méi-
festeras i de multinationella företagens ökande be-
tydelse,tenderar att göra världens olika länder allt -
mer komplementära. Men nationalstaterna existerar
fortfarande och de sociala grupperingar som domino-
rar dessa fortsätter att föra en politik vare syfte
är att främja den territoriella enhetens ekonomiska
€XP&nSion. Ju mer enhetlig världen blir ur ekonomisk
Synpunkt, desto svårare blir det att lyckas med en
sådan politik. Framgångar kan endast nås genom anpass -
ning till den integrerade världsekonomins krav. För-
utsättningarna £ör en självständig ekonomisk utveck-
ling är inte längre för handen på samma vis som tidi -
gate;

Detta drabbar i första hand u-länder, som definitione -
mässigt är svaga ekonomiskt sett. Men i - ländernas si-
tuation är i grunden densamma.

U- ländernas önskan att föra en politik som är illa an-
passad till denna situation tenderar att orsaka eko-
nomiska svårigheter som i allmänhet tar sig uttryck i
betalningsbalansproblem. Denna önskan representerar
ibland de egoistiska intressena hos maktgrupperingar
som inte längre fyller någon ekonomisk funktion och
ibland en utvecklingsvilja som inte står i någon rim-
lig proportion till ett teknologiskt beroende lands
förutsättningar.

I längden måste u-länderna harmonisera sin interna
politik med de förutsättningar som världsekonomin upp-
ställer. Deras integration uppträder i olika former
allt efter omständigheterna. Brasilien uppvisar en
modell, Peru en annan. Världsekonomins utveckling i
stort förklarar på så vis de politiska förändringar
som vidtas i olika länder, förändringar vars karaktär
naturligtvis bestäms både av externa och interna fak-
torer.

dm denna utvecklingstrend får fortsätta ostört kommer
nationalstaternas ekonomiska betydelse att minska ytter -

ligare. De multinationella företagen fungerar som ut -
jämnare av olikheter mellan länder. Från deras Sy"'

punkt är uppdelningen i rika och fattiga länder helt
konstlad. På samma vis som industrialismens UPPSÅnB

i nationell skala etablerade ett nytt slags sociala
och'ekonomiska skiljelinjer kommer dess internationella
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integration att indela världens befolkning efter del-
vis nya principer. Fattigdomen kommer att spridas jäm-
hare.

Sannolikt kommer etatsmakterna -i.i - länderna gjtwvåria sig
mot en sådan utveckling. De kommer att försöka att för-
svara sig mot den utjämning som de multinationella
företagen på sikt skulle bidra till. I-lands-
staterna skulle utnyttja den makt de fortfarande har
för att styra utvecklingen på ett sådant sätt att da-
gens skiljelinje mellan fattiga och rika länder bestod

I vart och ett av dessa perspektiv har biståndet sin
funktion att fylla: i det första att underlätta intog -
rationen, vilket i allmänhet är vad u-landeregeringarna
vill, och i det andra att försöka styra utvecklingen
på ett delvis annorlunda sätt.
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er en förtecknin över studier ut ivna i serien "Meddelande
från Utrednin sbvrån"

Givarländernas biståndspolitik - en jämförande över -

sikt. SIDA (Jan 1974)

Bistånd i siffror och diagram. SIDA

Bistånd till de mest eftersatta grupperna och om-

rådena. Definitioner, identifikation och analys.
Förf.: Lars Bondestam (Febr 1974)

SDR- länken och andra lösningar på u- ländernas betal -

ningsbalansproblem. SIDA (Mars 1974)

Beroende och oberoende en studie i svårigheterna £ör
Zambia att frigöra sig från sin ställning som mono-
exportör av koppar. Före.: Staffan Laestadius (Febr 1$74)

Senegal: Avsalujordbruk och underutveckling. Förf.:
Rolf Gustafsson (Jan 1974)

Varubiståndets effekt på sysselsättning, betalnings -

balans och industristruktur i Sverige 1972/73 - 1973/74.
Förf.: Karlis Goppers (Juli 1974)

Nötes on the tying of aid. With special reference to
the situation in India. SIDA (April 1974)

Regional samverkan mellan u- länder. SIDA (Okt 1974)

U-länderna och den internationella kopparmarknaden.
SIDA (1974)

Två modeller om världens framtid. Pörf.: Patrik
Engellau.'siDA (Aug 1975)
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