
Rune Skarstein: 

Om de kapitalistiske industri
landenes avhengighet av råvarer 
fra u-landene 

Ord som "ressursknapphet", "svinnende lagerressurser" osv. er 
etter hvert blitt fast inventar i den Økologiske debatten. 
Enten diskusjonspartneren tilhører venstre- eller høyrefløy, 
er den gjengse konklusjonen at "vi" må begynne å spare på 
"våre" ressurser om ikke "verden" skal gå under i en "ressurs
krise". Med dette globalperspektivet - "vi", "våre", "verden" 
("vi er alle i sannne båt'') - forsvinner enhver henvisning til 
de samfunnsmessige forholdene, til produksjonsforholdene som -
ressursforbruket og ressursødeleggelsene skjer under: Økolof
ene henvender seg ikke til noen samfunnsklasser og mot andre. 
De henvender seg til "oss alle", til menneskeheten (i den 
"rike verden"): Hver enkelt bærer sin proporsjonale andel av 
ansvaret for overforbruket av ressurser; og så sant hvert iso
lert individ i "den rike verden" spenner inn livrennnen og re
duserer forbruket litegrann, vil ikke bare "verden" unngå en 
ressurskrise, men "verdens" ressurser vil i tillegg bli mer 
likelig f ordelt . 

Ved å gjøre argumentene "allmennmenneskelige" på denne måten, 
utviskes de særegne klasseinteressene som måtte ligge bak. 
Dette at bestemte, klassemessige særinteresser framstiller 
seg som "alle menneskers ansvar" og interesser, skjer ikke 
bevisst kalkulerende men spontant og ubevisst. Og nettopp 
økologiproblemene innbyr til slike "allmennmenneskelige", 
"klasseløse" tanker , fordi de får sitt utgangspunkt i det 
som synes være felles for alle mennesker: naturlo.vene og na
turens gitte ressurser. Men i politiske sammenhenger er dette 
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helt utilstrekkelig og ikke så uskyldig som det umiddelbart 
kan synes .• 

Tenne tenkemåten er ikke bare politisk tannløs. I bestemte 
situasjoner kan den også spille en direkte reaksjonær rolle, 

-selv om det slett ikke var Økologens subjektive hensikt. Res-
sursforbruket og -ødeleggelsene kan ikke betraktes som et 
.enkelt forho.ld mellom mennesker og natur, løsrevet fra ut
viklingen av det kapitalistiske produksjonssystemet: Det 
dreie.r seg slett ikke om "våre" ressurser, men om kapitalens 
(som er et produksjonsforhold} beslagleggelse og forbruk av 
naturressursene. "Ressurskrisa" henger uløselig sammen med 
utviklingstendenser i det kapitalistiske produksjonssystemet 
i verdensmålestokk. Skal den økologiske bevegelsen spille en 
progressiv rolle, må den derfor i det minste være anti-imper
ialistisk. I det følgende vil jeg søke å begrunne dette gjen
nom en analyse av de kapitalistiske metropolenes avhengighet 
av mineralske råstoffer fra u-landene, og noen konsekvenser 
av denne avfiengigheten. · 

HISTORISK BAKGRUNN. 

Allerede under den europeiske merkantilismens fremvekst, fra 
slutten av 1400-tallet til slutten av 1700-tallet, spilte 
kolonialområdene en viktig rolle for Europa. Handelskapitalen 
(som under merkantil.ismen var en "selvstendig" kapitalform) 
var basert på et · "ulikt bytte": kjøpe billig og selge dyrt. 
For hele den nasjonale handelskapitalen kom dette ulike byt
tet til syne gjennom overskuddet på handelsbalansen med ut
landet. Merkantilismens selvstendige utvikling (historisk) i 
Europa var derfor grunnet i prisforskjeller mellom atskilte 
markeder og produksjonsorganismer. Merkantilismen vokste fram 
gjennom fjernhandelen mellom slike isolerte enheter. Følge
lig var det heller ikke noen klar grense mellom handel og · 
direkte plyndring eller piratvirksomhet: Plyndring i koloni
ene viste seg i mange tilfeller rett og slett å være den bil
ligste formen for innkjøp, idet den bare forutsatte en del 
utgifter til våpen og ammunisjon. Det er ikke tvil om at de 
store handelsselskapene·s kapitalakkumulasjon gjennom handel, 
slavehandel og plyndringstokter i koloniene utgjorde en vikt
ig del av den såkalte opprinnelige kapitalakkumulasjonen i 
Europa og bidro til å legge grunnlaget for den senere in
dustrielle kapitalakkumul~sjonen. Det er blitt beregnet at 
det i tidsrommet fra år 1500 til 1800 var en netto kapital
strøm på mer enn en milliard gullpund fra de oversjøiske om
rådene til Europa. Dette beløpet antas å være større enn an
leggskapitalen i samtlige europeiske industriforetak rundt 
år 1800. 1 Paul Baran fastslår derfor med rette at: "intensi
teten og fremskyndelsen av Vest-Europas utvikling som resultat 
av dette 'ytre' bidraget til dets kapitalakkumulasjon, kan 
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neppe overdrives." 2 Likedan var den økende eksporten av J;er
digvarer fra England til markeder i Afrika, An:)erika~ India 
og Det fjerne Østen, og den samtidige ødeleggelsen av tradi
sjonell handverksproduksjon i disse områdene, i alle fall en 
viktig stimulans for den industrielle revolusjon. 3 Og ende
lig var Englands sterkt økende import av bomull, særlig fra 
slaveplantasjene på De vestindiske øyene, en helt avgjørende 
betingelse for denne både sosiale og teknologiske omveltning
en. 4 Den såkalte "trekanthandelen" som kulminerte rundt år 
1800, besto i at engelske forretningsfolk sendte skip med 
fabrikkvarer, særlig tekstiler og brennevin, til Afrika, der 
disse varene ble byttet mot slaver. Så gikk skipene videre 
med slavelasten til ile vestindiske øyene (etterhvert også 
Nord-Amerika), der den ble byttet mot slaveplantasjenes pro
dukter som tobakk, sukker og bomull for befraktning tilbake 
til England. Slik representerte denne "trekanthandelen" både 
et høydepunkt i merkantilismen (akkumulasjon av handelskapi
tal) og - særlig gjennom den økende bom;illsimporten til Eng
land - en betingelse for d~n industrielle revolusjon. 

Men selv om koloniene og handelen med koloniene spilte en 
viktig rolle for metropolkapitalens framvekst, var de øko
nomiske forbindelsene mellom "moderland" og koloni relativt 
begrenset fram til slutten av 1800-tallet. Gjennom største
delen av det 19. hundreåret besto disse forbindelsene hoved
sakelig i at europeiske industrivarer, først og fremst tekst
iler, ble byttet mot tradisjonelle orientalske og tropiske 
produkter. Men forøvrig var kapitalakkumulasjonen stort sett 
basert på råvarer produsert i metropolene. Fra slutten av 
1800-tallet kom det et skifte i dette forholdet. Kapitalene 
i metropolene begynte å bryte ut av de indre, nasjonale krets
løpene, og det do:nnet seg internasjonale rep~oduksjonssammen
henger både mellom industrilandene innbyrdes og mellom metro
polene og koloniområdene. Dette skiftet hadde sammenheng 
med den såkalte "andre industrielle revolusjon." 

Drivkraften bak denne "industrielle revolusjonen" var utvil
somt først og fremst den kapitalistiske akkumulasjonskrisen 
eller "Den store depresjonen" fra ca. 1873 til 1896. Result
atet av denne langvarige stagnasjonen var en enorm økning av 
p'roduksjonen av relativ merverdi, både gjennom omstrukturer
ing av gamle bransjer og fremveksten av helt nye industrier. 
Det var i de siste 30 årene av 1800-tallet at: 
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" ... et helt århundre med langsomt framskritt og nytenk
ning i de rene vitenskaper - særlig i termodynamikk, e
lektromagnetisme, kjemi og geologi - begynte å gripe 
over i (meet up with) en rask utvikling i praktisk me
kanikk. Dette gjorde seg gjeldende særlig i produksjonen 
av verktøymaskiner og utviklingen av industrielle produk-



sjonsmeto~er. Det ble ikke bare utviklet nye industrier 
og skaffet nye kraftkilder - forb.renningsmotoren, som 
skrev seg fra fre.mskritt i termodynamisk teori, var 
nesten like viktig som elektrisiteten. Utallige eksi-

. sterende næringsgrener - bergverk, veibygging, stålindu
stri, jordbruk, oljeutvinning og bygging i betong er bare 

. noen få eksempler - ble omformet og utvidet. Utallige nye 
produkter - den moderne tråsykkelen , telefonen , skrive
maskinen, linoleum, luftringen, billig papir, kunstig 
sikle, aluminium, ferdigsydde klær og sko ·- ble fabrikert 
og markedsført for første gang. Det var først i denne 
perioden at mekaniseringen ble karakteristisk for indust-
rien som helhet .'"5 · 

Mellom 1870 og 1874 var verdensproduksjonen av stål gjennom
snittlig en million tonn pr. år. Mellom 1900 og 1904 var den 
konnnet opp i gjennomsnittlig 27 millioner - tonn pr. år.6 De 
første generatorstasjonene for kommersiell produksj on av el
ektrisk kraft ble startet i London, Milano og New York i 1880-
årene. (Her må vi huske at produksjon av elektrisitet er en 
nødvendig forutsetning for en rekke industrielle prosesser, 
f.eks. raffinering av koppet 'og aluminium og masseproduksjon 
av kaustisk soda. Oppfinnelsen av prosessen for kommersiell 
produksjon av aluminium stammer forøvrig også fra denne peri
oden, . fra 1886). Den moderne kjemiske industrien har likedan 
sin opprinnelse fra de.· siste 30 årene av det 19.hundreåret, 
og de første store oljeforekomstene ble oppdaget i Pennsylvan
ia i 1859. I 1870 ble Standard Oil Company grunnlagt. Diamant
boringen som gjorde det mulig for oljeleterne å trenge gjen
nom harde fjellformasjoner, ble tatt i bruk i USA i 1870-år
ene. 7 Kort sagt: Den moderne tungindustrien stanirrier fra slut
ten av forrige århundre. 

Mot slutten av det 19. hundreåret skjedde det også en tekno
logisk omveltning innen skipsfarten. De propelldrevne stål
skipene overtok transporten på havene .' Utbyggingen av telefon 
og telegraf muliggjorde dessuten rask informasjonsformidling 
over store avstander.8 Som følge av depresjonen ble samtidig 
bygging og drift av jernbaner i stor utstrekning overtatt av 
staten. 9 I det hele tatt ble transportkostnadene drastisk re
dusert i denne perioden. Noen eksempler på det ser vi i ta
bell 1. (se neste side) 

I takt med disse teknologiske omveltningene skjedde det en 
enorm konsentrasjon og sentralisering av kapital, bl.a. gjen
nom dannelsen av karteller, syndikater, sammenslåinger av be
drifter osv.:11 "De viktigste industriene ble dominert av noen 
få firmaer som hadde blitt store, vertikalt integrerte, sent
raliserte foretak." 12 Begrepet om stdrforetak - the giant cor
poration - stammer fra denne perioden. 
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Tabe U 1: Transportkostnadene som 'lo-andel ap prodyks.,-, 
prisen i opprinnelseslandet.J.O 

Gj .sn. Gj .sn. 
1876-80 1926-29 

Hvete fra USA til Storbritannia 22.2% 5.1% 
Bomull fra USA til li 7.5 3.2 
Kull fra Storbritannia til 
Konstantinopel 156.7 73.7 
Ris fra Burma til Storbritannia 84.3 11.8 
Sukker fra Java til li 22.6 6.9 
Bomull fra Alexandria til 
Storbritannia 19.4 14.2 

(Når vi leser denne tabellen, må vi huske at råvareprisene 
nådde et lavpunkt i 1926-'29.) 

Forandringene av teknologien og ekspansjonen av produksjonen 
både når det gjaldt antailetog mengden av produkter, stilte 
nye krav til råvaretilførslene. Dette sammen med de synkende 
transportkostnadene gjorde at metropolkapitalene begynte å 
orientere seg mer utover de nasjonalstatlige grensene i jakt
en på råstoffer. Som eksempel kan nevnes at Englands bomulls
import fkte fra 1.339 mill. pund i 1870 til 2.170 mill pund 
i 1913. 3 Og importandelen av Englands totale råullforbruk 
"økte fra 50% i 1870 til 80% i 1913. ( ) ••• den innenlandske 
produksjonen- av kopper, tinn, bly og sink falt med mellom 50 
og 85% over perioden. For alle metaller, innbefattet råjern, 
Økte importandelen av det innenlandske forbruket betraktelig 
over perioden."14 Englands importavhengighet av hvete Økte og
så kraftig på slutten av 1800-tallet. I 1831-60 utgjorde im
portandelen gjennomsnittlig 30% av det innenlandske hvetefor
bruket; i perioden 1891-95 hadde den Økt til 70%. 15 At det må 
ha vært en sammenheng mellom den Økte importavhengigheten og 
Englands imperiebygging, skulle fremgå av at: "Imperieandelen 
av hveteimporten økte drastisk fra 9.8% i 1870 til 48.5% i 
1913. 11 16 Imperieandelen av importen for noen få viktige indu
strielle råvarer sank riktignok i dette tidsrommet, men den 
økte for de aller fleste.17 

På grunn av sin størrelse og styrke (innbefattet statmaktens 
styrke) la den engelske kapitalen under seg de største kolo
niområdene. Men erobringen av nye koloniområder var et felles 
trekk ved metropolkapitalene på slutten av 1800-tallet. Gene
relt gjelder det derfor at: 
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"Det var i de samme tredve årene (1870-1900. R.S.) de 
fleste av de uutviklede jordbruksområdene ble gjort til
gjengelige, og at de fleste av verdens store mineral-



bærende områder ble oppda$et ved hjelp av den Økte geo
logis.ke kunnskap, selv om ikke' alle dis.se område.ne ennå 
ble utnyttet. ( .•• ) Ringen av fjerne råvareprodusenter 
ble utvidet fra Nord-Amerika, Romania og Russland til 
tropis·ke og sub-tropiske områder ... Områder og handels
linjer som tidligere hadde vært innesluttet, løste seg 
opp i en -eneste · økonomi i verdensmålestokk. "18 

I 1860 utgjorde de britiske kolonibesettelsene c~. 6.5 mill. 
kvadratkilometer (befolkning: 145 mill.); i 1914 ca. 33.9 
mill. kvadratkilometer (befolkning: 393 mill.). De franske 
kolonibesittelsene var i 1860 på ca. 0.5 mill. kvadratkilo
meter (befolkning: 3.4 mill.); i 1914 hadde de økt til 10.6 
mill. kvadratkilometer (befolkning: 55.5 mill.). I 1860 var 
Tyskland uten kolonibesittelser; i 1914 utgjorde de ca. 2.8 
mill. kvadratkilometer (befolkning: 12.3 mill.).19 

Koloniområdene ble lagt inn under "moderlandenes" politiske 
og militære overhøyhet, og de fikk felles tollgrenser med 
moderlandene mot omverdenen. Ved å skaffe seg monapol på rå
varekildene i koloniene, søkte metropolkapitalene å oppnå re
lative verdisenkninger av sine konstante og variahle kompo
nenter, og dermed å oppnå ekstraprofitter i forhold til kon
kurrerende nasjonale kapitaleP, dvs. i forhold til kapitaler 
som konkurrerer mot hverandre på det internasjonale markedet 
i metropolområdene. {Europa, USA). Kampen om monopol på ko
loniale råstoffer va·r med andre ord et ledd i konkurransen 
mellom de forskjellige nasjonale kapitalene på ferdigvare
markedene i metropolene. 20 Når forbindelsene mellom metropoler 
og kolonier utgjorde en del av verdensmarkedet, var det der
for ikke et resultat av komparative kostnadsfordeler mellom 
"moderlanq" og koloniland. Det var tvert i mot et resultat av 
metropolkapitalenes innbyrdes kamp om komparative kostnads
fordeler i konkurransekampen dem imellom; 21 Arbeidsdelingen i 
det kapitalistiske verdensmarkedet har slett ikke oppstått på 
grunn av "nasjonale" komparative kostnadsfordeler mellom 
"land". Den er tvert imot blitt .fremdrevet av den kapitalist
iske produksjonsmåtens .indre lovmessighet, slik denne pro
duksjonsmåten utviklet seg i Europa. Metropolkapitalens inn
trengning i koloniene innebar derfor ikke at den kapitalist
iske produksjonsmåten etablerte seg i disse områdene i form 
av en "intern", nasjonal industrialisering med fremvekst av 
en "moderne" arbeiderklas-se på den ene side og en kapitalist
klasse - et nasjonalt borgerskap - på den andre: Gruvene og 
plantasjene i koloniene inngikk utelukkende i metropo~kapital
enes reproduksjonssammenheng; de fungerte som metropolkapital
enes forlengede armer, og deY'l'Tled som økonomiske "enklaver" i 
koloniområ.dene. Disse samfunnsformasjonene ble altså ikke ut
viklet på basis av en reproduksjon og utvidelse av den kapi-
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talistiske produksjonsJJ!,åte "innenfra" - slik so)ll i metropol
ene , den industrielle kapitalismens opphavsland. Men.selv o~ 
kapitalen ikke erobret den samfunnsmessige produksjonen (og 
reproduksjonen) i koloniene, innebar den kapitalistiske inn
trengningen at de tradisjonelle produksjonsmåtene og produk
sjonssammenhengene i disse områdene i stor grad ble oppløst 
eller ødelagt. Slik innebar den kapitalistiske utviklingen i 
metropolene en .vedvarende underutvikling og stagnasjon i ko
loniområdene, både sosialt og industrielt. 

OLJEN 

Borgerlige imperialismetolkere innrønnner at det økende behovet 
for råvarer og en tiltakende råvareavhengighet var den viktig
ste drivkraften bak jakten på kolonier i årene mellom 1870 og 
1914 . 22 Men samtidig hevdes det som regel fra borgerlig hold 
at i dag er ikke lenger de kapitalistiske industrilandene sær
lig avhengige av råvaretilførsler fra u-landene. Denne på
standen er stikK i strid med de faktiske forhold. Selv om de 
politiske strukturene som kjennetegnet imperialismen rundt 
1900-tallet, er gått i oppløsning gjennom to verdenskriger og 
den etterfølgende "avkoloniseringen", så er metropolkapitalen
es - råvareavhengighet og det tilsvarende reproduksjonsmønster
et 1 verdensmål estokk tvert imot blitt forsterket. I det følg
ende vil jeg vise dette gjennom en analyse både av de største 
kapitalistiske industrilandenes råvareavhengighet og av rå
vareavhengigheten til metropolene som helhet. Siden "olje
krisa" i 1973/74 utløste den omfattende diskusjonen om "res
sursknapphet" og "ressurskrise", kan det være verdt å se litt 
på denne spesielle råvaren først. 

Tabell 2. Produksjon av .olje og flytende gass i den kapital
istiske verden l950- l9?l . Fordelingen mellom de vikt igste 
områdene . 23 

1950 1966 1971 
Mill.tonn % Mill.tonn % Mill.tonn % 

Nord - Amerika 289 64 506 40 610 33 
- USA (285) (63) (458) (36) (533) (29) 

-----=-~~~~~~--------S.~L ___ S.!2. _____ S.~~2. _____ S.~L __ S.nL ___ s_~) 
Y§Il~~YdiL ___________ Z§ _____ ll_ _____ lZQ. ______ li ____ l§i _____ lQ 

Midt-Østen 85 19 437 34 747 41 
- Iran (32) (105) (8) (227) (12) 
- Saudi-Arabia (27) (119) (9) (224) (12) 
=-KY~Qit ____________ {lZl ___________ f llil _____ f 2l __ fliZl ____ f §l_ 

Afrika 127 10 243 13 
- Libya (72) (6) (133) (7) 
- Nigeria (21) (1) (75) (4) 

=-Alg~~i~---------------------------ilil _____ fll ___ fl2l ____ fZl 
Indonesia 23 2 45 3 
Sum: 452 100 1269 100 1829 100 
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Etter den ·sis.te verdenskrigen er olj_en .,... dels på grunn av 
sine bruksverdiegens.kaper og dels på grunn av prisen - blitt 
den suve.rent viktigste energibæreren·i de kapitalistiske in
dustrilandene. Samtidig har -metropolenes - og det vil hoved
sakelig si: USA's - andel av produksj onen i den kapitalistiske 
verden sunket drastisk; I 1950 Eto USA for mer enn 60% av 
produksjonen av olje og flytende gass i den kapitalistiske 
verden; i 1971 .hadde USA's andel av denne produksjonenskrum
pet inn til ca. 30%. Derimot sto Midt-Østen og Afrika for 
bare 19% av produksjonen i den kapitalistiske verden i 1950, 
mens disse områdenes produksjonsandel hadde Økt til hele 54% 
i 1971. (jfr. tabell 2.). Vi kan altså fastslå at de kapital
istiske metropolenes avhengighet av oljetilførsler fra u-land
ene har økt voldsomt de siste 30 årene . Samtidig er det verdt 
å merke seg at produksjonen i u-landene er relativt sterkt 
konsentrert på noen få land: I 1973 sto ti u-land for 66% av 
den totale oljeproduksjonen i den kapitalistiske verden (jfr. 
tabell· 2a.) Dette er utvilsomt en viktig grunn til OPEC's 
suksess i 1973/74. 

Både fra liberalt og sosialistisk hold2 4 er det blitt hevdet 
at "oljekrisa" i 1973/74 egentlig ble satt i scene av de store 
amerikanske oljeselskapene: Den amerikanske kapitalen har i 
alle år hentet størstedelen av oljeforsyningene sine fra de 
kostnadsmessig stadig mer marginale kildene i Nord-Amerika. 
Oljetilførslene til Vest-Europa og Japan har derimot hele 
iden kommet fra de langt billigere kildene i Midt-Østen, Af
rika og Indonesia. Dette forholdet har forårsaket en stadig 
svekkelse av den amerikanske kapitalens internasjonale konkur
ranseposisjon. Gjennom den voldsomme prisøkningen bedret der
med oljekonsortiet den amerikanske kapitalens k_o_nkurranseposi
sjon overfor den vest-europeiske og japanske. Samtidig satte 
konsortiet 'seg i stand til å finansiere Økt leting innen met
ropolene, særlig i Canada og Alaska, med sikte på å gjøre seg 
mindre avhengig av kildene i det pol i tisk turbulente Midt
Østen. Ved gjennomføringn av denne profittøkningen måtte så 
konsortiet finne seg i at også OPEC-statene Økte inntektene 
sine. Hendelsesforløpet ser imidlertid ut til å ha vært hel
ler det motsatte: Først · sørget OPEC-statene for en kraftig 
reduksjon av oljeproduksjonen og Økte produksjonsavgiftene. 
Forvirringen på det internasjonale oljemarkedet som ful gte 
disse tiltakene, utnyttet så det amerikanske oljekonsortiet 
til å sikre seg en solid piofittØkning, som blant annet mulig
gjorde finansieringer av økt oljeleting og -utvinning , særlig 
i Nord-Amerika. Men uansett hva som hendte under "oljekrisa" 
og pansett hvordan den startet, så gjenstår det faktum at 61% 
av de kjente oljereservene i den kapitalistiske verden ligger 
i Midt-Østen og 87% ligger i u-land. 25 I 1973 sto de ti 
største oljeprodusentene blant u-landene for 66% av olje-
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produksjonen og 77% ~v de kjente re~eryene i den kapitalist-
iske verden (jfr. tab el 1 2a). · 

Tab •. 2a. De ti største 9ljeprodus.entene plant u~landene 
i den kapitalistiske verden i l973. 25;=1, 

Land: Produksjon: Reserver; 
1000 tonn . mill. tonn. 

Saudi-Arabia 364.341 13.159 
Iran 292.843 9.308 
Venezuela 176.097 1.978 
Kuwait 138.661 10.070 
Libya 104.882 3.066 
Nigeria 101. 765 2.495 
Irak 99.372 4.865 
De forenede arab .emirater 74.085 2. 739 
Indonesia 66.097 1.558 
Algerie 49 .632 1.272 

Samlet 1.467. 775 50 .510 
Som %-andelen av totalen· 
i den kapitalistiske verden 66% 77% 

Et like viktig faktum er at utvinningskostnadene for olje i 
Nord-Amerika og Vest-Europa er og forblir langt høyere enn 
gjennomgående i u-landene og mangfoldigere ganger høyere enn 
i Midt-Østen. Det er fullstendig urealistisk å anta at tyng
den av de kapitalistiske landenes oljeutvinning vil kunne 
flyttes til de kostnadsmessig ytterst · marginale kildene innen · 
metropolene. For det første har bare Nord-Amerika tilstrekke
lige reserver for noen nevneverdig forskyvning overhodet. For 
det andre ville tennnelig små slike forskyvninger medføre 
drastiske og ujevne verdiøkninger av metropolkapitalenes kon
stante komponenter. Dette ville på sin side innebære en senk
ning av den allmenne profittraten og en kraftforskyvning og 
voldsom skjerping av konkurransekampen mellom de forskjellige 
nasjonale kapitalene i industrilandene. Det .er ingen grunn 
til å tro at metropolkapitalene vil forenes i et slikt "kol
lektivt" forsøk på selvutslettelse. Vi må tvert imot regne 
med at konkurransen mellom de nasjonale kapitalene i metro
polene vil medføre en stadig mer innbitt kamp· om fordelingen 
av de rike og billige oljekildene i u-landene. Som ledd i 
denne kampen vil regjeringene i metropolene søke å binde til 
seg reaksjonære regimer i Midt-Østen, Afrika osv., og ruste 
opp disse regimene for å dennne opp mot sosiale omveltninger. 26 

Oljen skiller seg fra andre viktige råvarer først og fremst 
ved det kvantitative behovet i metropolene, 26 a og ved at det 
har vært mulig for produsentlandene å danne et effektivt kar
tell. "Oljekrisa" i 1973/74 er nærmest utenkelig uten dette 
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kartellet. For en rekke andre yiktige r~varer fra u-landene 
vil det neppe konnne i stand tils.varende karteller.2 7 Men like 
fullt blir de kapitalistiske industrilandene stadf:g mer av
hengige av jevne og økende tilførsler av disse råv~rene 

USA 'S RA'VAREA VHENGIGHET 

USA var den kapitalistiske industrimakten som i det lengste 
var noenlunde selvforsynt både med olje og metaller. Men 
USA's råvareposisjon er blitt forvandlet fra nettoeksportør 
rundt århundreskiftet til verdens største importør i dag . 

. Jfr. tabell 3, 4 og 5. 

Tahell 3. USA's rzettoimport av mineraler, innbefattet olje, 
som prosentandel av innenlandsk forbruk. 28 

Tidsrom 

1900-1909 
1910-1919 
1920-1929 
1930-1939 
1940-1944 
1945-1949 
1950-1959 . 

1961 
1971 

Prosent 

1.5% 
3.1 
0.7 
0.6 
~.3 
5.5 

12.8 
14.0 

ca.19.5 

Tabell 4. Utvalgte råvarer: USA's nettoimport som %-andel 
av innenlandsk produksjon. 2 9 

. 1937-39 1966 

Jernmalm 3 43 
Kopper - 13 18 
Bly · o 131 
Sink 7 140 
Bauxitt ll3 638 
Olje 4 31 

Tahell 5. USA's importavhengighet av en del mineralske rå
varer i l975. Nettoimport som %-andel av innen
landsk forbruk_. 3 0 

Kolumbicum 
Kråkesølv 
Strontium 
Mangan 
Kobolt 
Tantalum 
Krom 

100% 
100 
100 

99 
98 
96 
91 

Platina 
Tinn 
Kvikksølv 
Nikkel 
Sink 
Tellurium 
Selenium 

80% 
75 
73 
71 
64 
59 
58 
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Asbest 
Bauxitt/Aluminium 
Fluor 
Bismut 

86 
85 
82 
80 

Antimonium (Sb) 
Tungsten 
Kadmium 

56 
54 
50 

Av tabell 5 ser vi at USA's egenproduksjon av et så viktig 
metall som mangan er helt ubetydelig i forhold til forbruket. 
I 1970 importerte USA ca. 589.000 tonn mangan, og 523.000 
tonn eller ca. 89 % av denne importen kom fra u-landene India 
(6.2%), Mexico (3.0%), Brasil (34.0%), Gabon (36.1%), Kongo • 
(6.8%) og Marokko (2.6%) . 31 

Nå kan det innvendes at importen både av olje og metaller trass 
i alt utgjør en forsvinnende andel av USA's bruttonasjonalpro
dukt og derfor ikke kan være så viktig. Men denne innvending
en holder ikke. For eksempel for byggingen av en jetmotor 
trengs det 80-100 pund tungsten (netto-importandel av USA's 
forbruk i 1975: 54%), 10-12 pund kolumbicum (importandel: 100%), 
1300-1600 pund nikkel (importandel: 71%), 2500-2800 pund krom 
(importandel: 91%) og 30-40 pund kobolt (importandel: 98%).32 
Her er det virkelig tal e om faste tekniske koeffisienter, og alt 
snakk om "substitus jon" blir bare abstrakte fraser. 

Etter den andre verdenskrigen utarbeidet USA's forsvarsdeparte
ment en liste over 62 "strategiske industrielle materialer". 
Listen tjente som rettledning ved oppbyggingen av lagre av 
disse materialene, som eventuelt skulle brukes i krigstilfel
ler. Av de 62 materialene hadde 52 en importandel av den sam
lede tilførselen på 40% og mer, og 88 hadde en importandel på 
mellom 80 og 100%33 Det er nå vei kjent at både Johnson- og 
Nixon- administrasjonen brukte disse "strategiske lagrene",ik
ke for krigstilfeller, men "for å stabilisere prisene , 11 34 dvs. 
holde råvareprisene nede i boomperioder. 

I 1972 la USA's National Connnission on Materials Policy fram 
en rapport som fastslår at USA "er nesten fullstendig avheng
ig av utenlandske kilder for 22 av de 74 ikke-energi mineral
varene som betraktes som essensielle for et moderne industri
samfunn." Rapporten foreslår at teknologien i USA "må til
passes på en planlagt og kontrollert måte" (~) til de til
gjengelige innenlandske ressursene: 

."Alternativet er en tiltakende forverring av USA's mine
ralposisjon .•. Hvis en slik tilpasning uteblir, kan en 
innen noen få tiår forutse en erosjon av USA's bergverks-, 
smelte- og raffineringsindustri og av ferdigvareindustri
en basert på mineraler; dessuten kan en forutse økende 
økonomisk kolonialisme, internasjonale friksjoner og en 
stadig forverring av handelsbalansen. 11 35 
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I begynnel~en av juli 1976 - no.en få uker etter UNCTAD-kon
feransen i N11irobi - pres.enterte USA' s National Conµnission 
on Supply and Shortages (nedsatt av Kongressen) en studie der 
det foreslås· oppbygging av "økonomiske lagre" (economic 
s tockpiles). Rapporten drøfter alternative former for "øko
nomisk lagring" som skal '\1tligne skarpe prisøkninger, mot
virke ernbargos og stabilisere de innenlandske og internasjon
ale prisene på nøkkelvarer under normale konjunkturer." Den 
inneholder også forslag om "hvordan lagrene skal administrer
es og finansieres, ..• og hvordan USA kan forene innenlandske 
Økonomiske lagre med sin internasjonale handelspolitikk og 
med vareavtaler med underutviklede land." 36 . Mineralene jeg 
har listet opp i tabell 5, er ifølge Business Week "kandi
dater for økonomisk lagring." 37 Vi kan være tennnelig sikre 
på at USA's "økonomiske lagre" vil være et faktum innen få 
år, mens det ikke blir noe av de internasjonale råvarelag
rene som u-landene foreslo på UNCTAD-konferansen i Nairobi, 
et forslag som ble avvist av alle de store kapitalistiske in-
dustrilandene. · 

VEST- EUROPA OG JAPAN 

La oss nå se på de andre store kapitalistiske industrimaktene, 
England, Vest-Tyskland, Frankrike, Italia og Japan. Det viser 
seg at disse landene er enda mer avhengige av importerte rå
stoffer enn USA, jfr.·. tabell 6, 7 og 8. 

Tahel l 6. Ve st-Tyskland.s i mportavhengighet av en del råvarer 
i l 972.38 

Råvare Måleenhet Innenlandsk Totalt .Innenlandsk pro-
produksjon forbruk du~sjon som %-

andel av totalt 
forbruk 

Olje mi"ll.tonn 7.1 134.0 5% 
Kopper 1000 li 1.3 524.0 0 
Bly " 33.5 . 326.0 12 
Sink " 122.0 435.0 . 28 
Tinn " 16.0 0 
Nikkel " 43.0 0 
Jernmalm mill. tonn 1. 7 25.0 7 
Manganmalm 1000 tonn 572.0 0 
Krom-malm 100 " 372 :.o ~ 0 
Tungs ten-malm 1000 li 6.0 0 
Molybden-malm " 14.0 0 
Titan-malm " 457 .0 0 
Bauxitt " 944.0 0 

127 



Særlig når det gjelder energiforsyningen, har Vest-Tysklands 
importavhengighet Økt voldsomt de siste 15-20 åren~ . Mens 
oljen "ikke utgjorde mer enn 21% av det vest-tyske primær~ 
energiforbruket i 1960, så utgjorde den ca. 55% bare 12 år 
senere. Denne utviklingen må forårsake bekymring, siden For
bundsrepublikken allerede nå baserer seg på import av så mye 
som 95% av sitt oljebehov." 39 Franz-J.Jagler, som jeg nå har 
sitert, konkluderer derfor med at: · 

"I krisetider ... kan Forbundsrepublikkens store avhengig
het av import av nesten alle viktige råvarer, særlig olje 
og ikke-jernmetaller, gi grunn til bekymring. I lys av 
denne situasjonen kan det ikke benektes at det er en viss 
rettferdiggjøring for - de i det siste økende - kravene 
om at Forbundsrepublikken må intensivere forsøkene på å 
sikre sine råvare~orsyninger på lengre sikt." 

Japans råvareposisjon er utvilsomt ikke mindre kritisk enn 
Vest-Tysklands. Allerede tidlig i 60-årene "måtte Japan im
portere all bomull, ull, naturgummi, bauxitt, fosfat-stein og 
nikkel; mer enn 90% av sin råolje, tinn-malm, sukker og jern
malm; mer enn halvparten av forbruket sitt av soyabønner, 
hvete og salt." 41 

Tabell ?. Japans importavhengi ghe t av en del råvarer 
i l 968 . 4 2 

Råvare Måleenhet 
Innenlandsk Totalt Innenl .produk-
produksjon forbr. sjon som %-an-

del av totalt 
forbruk 

Kopper 1000 tonn 197 740 26.6% 
Bly li 81 186 43.5 
Sink " 290 628 46.1 
Aluminium/Bauxitt " 0 657 0 
Nikkel " 0 60 0 
Jern-malm li ll .856 77 •. 437 15.3 
Kull li 12.260 43.650 28.1 
Olje miil. l§r • 799 148.299 0.54 
Tømmer 1000 m 48. 963 91.806 53.3 
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Tabell 8. De viktigste kapitalistiske industrilandenes råyare
avhengighet i l97l . Beregningene er i rrrilliarder $, 
l97l-priser og omfatter: olje, kull , jern og stål , 
bau;T;itt, kopper. 43 · 

Land Samlet forbruk 
mia $ . 

Japan 
England 
USA 
Forbundsrepubl. 
Italia 
Frankrike 

6.2 
5.1 

17.4 
4.3 
1.9 
2.7 

DEN GLOBALE "ARBEIDSDELI NGEN" 

Nettoimport 
mia $ 

6.0 
3.9 
3.4 
3.0 
1:8 
1.6 

Nettoimport som %· 
-andel av samlet
forbruk 

96 .8% 
76.5 
19.5 
69.8 
94.7 
59.3 

Som følge av metropolkapitalenes økende avhengighet av import
erte råvarer, har u-landenes andel av totalproduksjonen i den 
kapitalistiske verden Økt betraktelig siden århundreskiftet, 
jfr. tabell 9, 10, 11 og 12. 

Tabell 9. De underutviklede landenes andel av verdensproduk
sjonen av noen råvarer (i 1000 tonn ). (Folkerepub- . 
likken Kina og Sovjetunionen er ikke innbefattet) 44 

1913 1948 1970 

Jernmalm 
(Fe-.innhold) 
Verdensproduksjonen 158.000X 87 .300 285 .000 
U-landenes produksjon 4.000X 7 .300 112 .000 
- som % av· totalen 3% 8% 39 % 

Bauxitt 
Verdensproduksjonen 550 8.400 53.500 
U-landenes produksjon 2 5.100 31.800 
- som % av totalen 0.4% 61 % 59 % 

R.åolj e 
i/erdensproduksjonen . 44.800 438.000 1. 964 .000 
J-landenes produksjon 6 . 900 156.000 1.314.000 
- som % av totalen 15% 36 % 67% 

( Malmvekt og ikke fe-innhold . 

iærlig når det gjelder jernmal m, har Økningen av samtlige kap
~ talistiske industrilands import fra u-landene vært enorm et
:er 1945 . Dette gjelder ogs å et lans som Frankrike som var så 
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godt som selvforsynt ~ed jernmalm i 1950. Paul Bairoch skriv
er : " . . . mellom 1952 og 1970 Økte den franske jern-, og stålin
dustriens forbruk av importert jernmalm med omtrent 2.700%. 
I 1952 utgjorde importen 359.000 tonn (dvs. 1.3% av Frank~ 
rikes totale forbruk); i 1970 hadde den Økt til 9.800.000 tonn 
(21 % av det totale forbruk) . Det året kom 2.240.000 tonn jern
malm helt fra Brasil. . . "4 5 Bairoch skriver videre: 

"Samtlige EF-lands import av jernmalm fra underutviklede 
land Økte fra 15 mill. tonn i 1960 til 46 mill . tonn i 
1970. De fleste av de andre produktene fra bergverk og 
ekstraktive bransjer gjennomgikk en lignende utvikling, 
med det resultat at de underutviklede landenes andel av 
verdensproduksjonen har økt gradvis." 4 6 

Tabell lO . De ti største produsentene av jernmalm blant u-
landene i l972 . (Fe -innhold i 1000 tonn). 47 

Brasil 31.600 · Peru 5.931 
Liberia 22 . 543 Chile 5 .302 
India 22.221 Mexico 3.053 
Venezuela ll .089 Angola 2.995 
Mauretani a 6.017 Sierra Leone 1.531 

Tabell 11. De størs te pr odusentene av noen viktige mineralske 
råsto f fe r i den kapi talistiske verden i l972 
(lOOO tonn) . 4 8 

Mangan (Mn-innhold) 

Sør-Afrika 1362.1 
Brasil 1057.1 
Gabon 988 . 2 
India 614.3 

Bauxitt 

Australia 13.697 
Jamaika 12.989 
Surinam 6. 777 
Guyana 3.707 
Frankrike 3 . 281 
Hellas 2.435 
USA 2.235 
Guinea 2.050 
India 1.684 
Indonesia 1.277 
Domingorep . 1.087 
Malaysia 1.076 
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Kopper (Co-innhold) Tinn (Su-innhold) 

USA 1510.3 Malaysia 76.8 
Chile 725. 7 Bolivia 32.4 
Canada 719 . 7 Thailand 22.1 
Zambia 717. 7 Indonesia 21.8 
Zaire 413.2 Australia 12.0 
Peru 217.0 Nigeria 6.7 
Filippinene 213.7 Zaire 5.9 

.S.ink (Zn-innhold) Bly (Pb-innhold) 

Canada 1128. 7 USA 561.5 
Australia 497 .5 Australia 420 .8 
USA 433.9 Canada 335.1 
Peru 357 .6 Peru 189.0 
Japan 281. l Mexico 161.4 
Mexico 271.8 Marokko 94.9 
Italia ll5.4 
Zaire 99.5 

Tabellen fortsetter 
neste side: 



Tabell 11 fortsatt: 

Tungsten (wo3-innhold) Krom (Cr0 3-i~nhold) Magnesitt(MgC0 3) 

USA 4.03 ' Sør-A:t;rika 661.7 Østerrike 1429.4 
Thailand 3.33 Sør-Rhodesia 272.0 Hellas 917.0 
Bolivia 2.75 Tyrkia 268.3 Tyrkia 334.6 
Sør-Korea 2.50 Brasil 146.1 Brasil 276.7 
Canada 2.02 India 139. 7 Spania 272.9 

Filippinene 124.0 India 250.9 

Tahel l l2 . Impor t fra underutviklede land som %- andel av 
den totale ver densi'!IPorten f or noen mineralske 
.:rå.stoffer i l962 . 4 8a 

Olje 93. % Fosfater 65% 
Bauxitt 87 Kopper 53 
Tinn 75 Jernmalm 49 
Mangan 74 Sink 30 + 

I tidsrormnet fra 1900 til 1948 Økte produksjonen i de eks
traktive bransjene i u-landene med gjennomsnittlig 6% pr. år. 
Dette er en ·ganske høy vekstrate når vi tar i betraktning at 
perioden omfatter depresjonen i 30-årene, da vekstraten var 
i underkand av 3% pr. år. 49 Mellom 1948 og 1970 var den år
lige vekstraten gjennomsnittlig 9%. Paul Bairoch kommenterer: 
"Det er unødvendig å påpeke at slike vekstrater er ekstremt 
høye. 11 50 En viktig komponent i denne produksjonen var og er 
oljen, som i 1963 utgjorde 67% av totalen.Sl Men produksjon
en av mineralske råstoffer har de siste 20 årene hatt en 
vekstrate· ·som er bare ubetydelig lavere enn for olje. Dess
uten er d:t .viktig å mer~e seg hvorda~ produksjon~~ av mi_n
er alske rastoffer har sv~nge t med kap~ talakkumulasJonen ~ 
metropolene . Dette er igjen et uttrykk for at denne produk
sjonen utelukkende er et moment i metropolkapitalens repro
duksjonsprosess. Paul Bairoch skriver: 

"Når det gj.elder mineraler, har det vært en irregulær 
forandring av vekstraten fra omtrent 4.6% pr. år for 
perioden 1900-1927, til 2.1% i perioden 1927-1937, til 
stagnasjon i perioden 1937-1948, til 7.0% i perioden 
1948-1953, og til 8.0% i perioden 1953-1957. Også mellom 
1957 og 1970 var forandringene irregulære, med svingning
er mellom år med regresjon (1958), relativ stagnasjon 
(1961, 1962 og 1967), og sterk ekspansjon (1959 og 1960) . 
Men på gjennomsnitt var den årlige vekstraten mellom 
1958 og 1970 ca. 6%". 5 2 

U-Iandenes tendensielt økende andel av råvareproduksjonen i 
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den kapitalist i ske verden har .medført en forverring 'av den 
globale "arbeidsdelingen" og res.sursfordelingen~ La meg i
gjen sitere Paul Bairoch: 

"Det må understrekes at denne enorme økningen i produk
sjonen til ekstraktive industrier i utviklingslandene 
ikke på noen måte har vært forårsaket av etterspørsel 
fra lokal industri ... For å bevise dette er det bare 
nødvendig å sammenligne - enten globalt eller land for 
land - produksjonen med eksporten av produkter f ra berg
verk og ekstraktive bransjer. For land som Brasil,Chile, 
Liberia og Malaysia varierer således eksporten av jern
malm fra 80 til 100% av produksjonen. Og mens de under
utvik lede l andene i 1970 sto for 39 % av verdensproduk
sjonen av jernmalm (eksklusive Kina og Sovjetunionen), 
sto de samme landene for mindre enn 5% av verdens stål
produksjon. Omtrent 90% av jernmalmen som utvinnes i de 
underutviklede landene går altså til å fore smelteovnene 
i de utviklede la11den~. 11 53 

I 1970 sto u-landene for 59 % av verdens bauxittproduksjon 
(eksklusive Folkerepublikken Kina og Sovjetunionen), men 
for bare 6% av aluminiumsproduksjonen. 54 Et lignende forhold 
gjør seg gjeldende for kopper. jfr. tabell 13, og andre mine
ralske r åvarer: En tendensielt Økende andel av den kapital
istiske verdens r åvareutvinning skjer i u-land, mens kapital
en i metropolene forbruker en Økende andel av denne produk
sjonen. 

Tabell 13 . De største produsentene og f orbrukerne av kopper 
i den kapitalistiske verden i l967. 5 5 

Land Utvinning av kopper- Forbruk av 
malm raffinert kopper 
1000 tonn % 1000 tonn % 

Chile 660 23.5% 17 0.5 

Peru 186 6.6 0 0 

Congo 321 11.4 0 0 

Zambia 663 23.6 0 0 

USA 865 30 .8 1755 51.4 

Vest-Tyskland 1 0 515 15.1 

Japan 117 4 . 1 616 18.0 

Storbritannia 0 0 515 15.0 

Sum: 2813 100 .0 3417 100.0 
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Tabell 14. Råvarenes andel av den samlede eksportverdien 
til en del underutvikle~ land i 1972.56 

·Lesoto 
Laos3 .. 

Sudan 2 
Zambia 
Uganda 
Burma 
Somalia 
Etiopia 
Honduras2 
Siri Lanka3 
Ghana 
Bolivial 
Niger 3 

1 1969; 

100% 
100 
99.9 
99.8 
99.7 
98.9 
98.4 
98.1 
97 .3 
97.3 
95.8 
95.9 
95.6 

3 
Chad : 
Ruanda 
Swaziland 
Dahomey 
Øvre Volta3 

Elfenbensk~ 
Vest Samoa2 

Malawi 
Tanzania 

' Paraguay1 

Mada~askar 
Mali 
Mosambique 

94,6% 
94.4 
94.3 
93.8 
93.7 
93. 7 
93.6 
92.4 
92.1 
91.4 
91.2 
90.6 
90.6 

2 1970; 3 19 71. 

3 
Kamenm 
Mauritania 
Kenya 
Yemen 
Afghanistan3 

Sentralafr.rep~ 
Senegal 
Haiti3 
Egypt 
El Salvador 3 

India 
Pakistan 
Sierra Leone 

90 .2% 
88.5 
87.3 
87.2 
87.2 
82.9 
77 .1 
74.1 
69.0 
67.8 
57.7 
53.8 
36.2 

Tabell 15. En enkelt råvares %-andel av noen uunderutviklede 
lands samlede eksport 57 

Land · (År) Vare %-andel av samlet 
eksportverdi. 

Mauritius (1969) Sukker 94% 
Zambia (1972) Koppermalm 91 
Mauretania (1969) Jernmalm 87 
Surinam (1969) Aluminium/Bauxitt 87 
Chad (1969) Bomull 82 
Gambia (1969) Jordnøtter 81 
Chile (1972) Koppermalm 73 
Liberia (1969) Jernmalm 72 
Sierra Leone n969) Diamanter 69 
Senegal (1969) Jordnøtter 66 
Sudan (1972) Bomull 61 
Zaire (1972) Koppermalm 61 
Ghana (1972) Kakao 60 
Siri Lanka (1972) Te 59 
Uganda (1972) Kaffe 59 
Columbia (1972) Kaffe 58 
Egypt (19 72) Bomull 58 
Panama (1972) Bananer 57 
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Tahe U 16. Fordelingen me Uom råvarer og indust;L"ipropukter 
i den kapitalistiske verdenshandelen58 

År 

1876-1880 
1913 
1929 
1958 
1963 
1966 
1973 

Rava rer 

64% 
62 
59 
48 
44 
40 
38 

Industriprodukter 

36% 
38 
41 
52 
56 
60 
62 

Tahell 17. Verdenshandelens f ordeling l955-l973. %-andeler 
av den samlede v~rdenseksporten.59 

195.5 

Kapitalistiske 
industriland: 65.0% 

- USA 16.5 
- EF 20.0 
- Japan 2.0 
Unde.rut..vikl ede land 25.0 
Sosialistiske land 10.0 

Total: 100% 

1960 

67 .0% 

16.0 
23.5 
3.2 

21.5 
11.5 

100% 

1965 1970 

69.0% 71.5% 

14.5 . 13.8 
25.5 28.0 
4.5 6.0 

19.5 17.7 
11.5 10 .8 

100% 100% 

1973 

72.0% 

17.]_ 
10.2 

100% 

Vi kan altså fastslå at u-landenes andel av den samlede rå
vareproduksjonen i den kapitalistiske verden har vært og er 
sterkt Økende, og at denne Økte produksjonen blir forbrukt i 
metropolene. Da e.r det heller ikke underlig at råvareandelen 
av de fleste u-landenes totale eksport i dag er så høy som 
noen gang før, jfr. tabell 14 og 15. Samtidig er det viktig 
å merke seg at råvarenes andel av den kapitalistiske verdens
handelen har avtatt jevnt siden 1870-årene til i dag, jfr. 
tabell 16. V-landenes andel av den kapitalistiske verdens
handelen har imidlertid sunket tilsvarende: i 1955 kom ca. 
28% av den samlede eksporten i den kapitalistiske verden fra 
u-land; i 1970 var det ca . . 20%. 60 (jfr. tabell 17). Dermed 
har vi klarlagt tre saksforhold: V-landenes andel av den ka
pitalistiske verdens råvareproduksjon har vært ~terkt økende; 
råvarenes andel av den kapitalistiske verdenshandelen har 
sunket; og u-landenes andel av varehandelen har likedan 
sunket. Denne kombinasjonen av saksforhold er et uttrykk for 
u-landenes tiltakende "spesialisering" som råvareprodusenter 
i den kapitalistiske verden. Dette mønsteret som opprinnelig 
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ble påtvunget u-landene under den klassiske kolonialismen, er 
i dag mer fremherskende enn no en gang før. U-landenes rolle 
som råvareres~rvoar og råvareprodusenter for de kapitalist
iske ~etropolene, innebærer selvsagt også at handelen dem i
mellom synker som andel av deres samlede handen: i 1960 gikk 
4.9% av verdene totale eksport mellom u-landene innbyrdes, i 
1973 var det 3.5%61 

Handelen med industrivarer er først og fremst, og i Økende 
grad, en handel mellom landene i metropolene. Mellom de kap
ital is tiske industrilandene går det en jevn strøm av høyt 
differensierte og spesialiserte produksjonsmidler. Men pro
duktdifferensieringen og ekspansjonen av handelen mellom 
metropolene innbyrdes er nesten like karakteristisk for kons
sumvårer. Industrilandene utveksler biler, fjernsynsapparater, 
optiske instrumenter, husholdningsmaskiner osv., i stadig 
større omfang. I 1960 gikk 42.5% av den samlede eksport i 
verden (innbefattet sosialistiske land) mellom kapitalistiske 
industriland. I 1973 hadde denne andelen Økt til 51.7 %, i 
1960 gikk 16.3% av verdenseksporten (innbefattet sosialistiske 
land) fra kapitalistiske industriland til utviklingsland; i 
1973 hadde denne komponenten i verdenshandelen sunket til 
12.3%. 62 Den overproporsjonale Økningen i handelen mellom met
ropolene innbyrdes skjer med varer der råstoffenes verdikom
ponent er synkende. ~en er derfor et uttrykk for utviklingen 
av produktivkreftene i form av "intensiv", "råstoffbesparende" 
produksjon. Dessuten er ekspansjonen av denne handelen et ut
trykk for at kapitalene i metropolene definitivt har brutt ut 
av de indre, nasjonale kretsløpene, slik at de i dag virkelig 
konstituerer et kapitalistisk verdensmarked. Forøvrig er det 
ikke overraskende at handelen med industrivarer har ekspandert 
mest innen de områdene der det først og fremst foregår akku
mulasjon av P,_ro.d.ukti'l . kapital ~-:i Derimot fungerer råvarene fra 
de underutviklede landene bare som brennstoff for ko:pitalak
kwnulasjonen i metropolene. Denne råvareproduksjonen inngår 
ikke i noen akkumulasjon av produktiv kapital i u-landene; 
den er tve.rt imot utelukkende et nødvendig moment i den kon
stante ko:p.italens rep~oduksjonsprosess i metropolene. 

En av grunnene til at u-landenes andel av råvareproduksjonen 
i den kapitalistiske verden har Økt også etter den andre verd
enskrigen, er utvilsomt de stadig synkende transportkostnad
ene. 64 Men en annen og t .rålig viktigere grunn er "den grad
vise uttØnnningen av de rikeste og mest profitable leiene i de 
utviklede landene." 65 Denne "gradvise . uttømmingen" har kommet 
til uttrykk i at en rekke mine;al- og oljeleier i metropolene 
er blitt satt ut av drift, og at andre kilder stadig blir 
marginale kostnadsmessig sett. Fordelingen av kjente fore
komster av mineralske råvarer og olje peker i retning av at 

135 



metropolkapitalene må hente en enda større relativ andel av 
sine råvareforsyninger fra u-land i .fremtiden, jfr. tabell 18. 

Tabell 18. Industrilanclenes og u-landenes ancleler av totale 
kjente forekomster av viktige råstoffer i den 
kapitalistiske verclen i 1974. Andeler i %. 

Jern 
Kopper 
Nikkel 
Fosfat 
Mangan 
Bly 
Bauxitt 
Sink 
Tinn 
Kromj e rns ten 
Olje 

Industriland 

54.6 
47.7 
51.6 
48.1 
73.9 
84.5 
40.4 
82.7 
4.5 

97 .5 
13.0 

U-land % 

45.4 100 
52.3 100 
48.4 100 
51.9 100 
26.1 100 
15.5 100 
59.6 100 
17.3 100 
95.5 100 

2.5 100 
87.0 100 

Når vi leser tabell 18, må vi ha i mente at de geologiske 
formasjonene i metropolene nå er blitt finkjemmet, mens en 
regner med å finne stadig nye forekomster i u-landsområd
ene-. 6 

De foregående dataene viser at mineraltilførslene vil måtte 
skape tiltakende hodebry for systemstrategene i metropolene. 
De nasjonale kapitalene i industrila:nclene vil drive en stadig 
mer hektisk jakt på råstoffkilder i u-lanclene med sikte på å 
sikre seg relative forcleler i clen internasjonale konkurranse
kampen og for å opprettholde profittraten gjennom stabiliser
ing av clen konstante kapitalkomponentens verdi. Denne råstoff
jakten vil forårsake rivaliseringer mellom de kapitalistiske 
industristatene om delingen av u-landene, samtidig som de 
vil forsøke å etablere sine spesielle "innflytelsessfærer": 
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"USA som når det gjelder industrielle råstoffer, har til
strekkelig mengde bare av kull, svovel, pottaske, molybden 
og magnesium, kan dekke en del av sitt behov fra kanad
iske kilder. Men for de andre kapitalistiske sentrene er 
det prinsipielt bare veien til Den tredje verden som står 
åpen. Mens den politisk støttede ekspansjonen til den 
japanske kapitalen først og fremst gjelder råstoffene 
fra Asia til Midt-Østen, så konsentrerer europeerne seg 
om mineralrikdommene i Afrika. Nå som før betrakter selv
sagt USA naturrikdommene i Latin-Amerika som sitt re
servoar. "68 



I det foregående har jeg ikke diskutert råvarer som metropol
ene faktisk er blitt relat i vt mindre avhengige av. Kautsjuk 
el ler na-turgummi er her et fremtredende eksempel, bomull et 
noe dårligere. Det er ingen tvil om .at forbruket av naturgum
mi har sunket kraftig i forhold til forbruket av syntetisk 
gummi (jfr.tabell 20), og at forbruket av bomull likedan har 
sunket i forhold til forbruket av syntetiske fibre (jfr.tabell 
19). Men dette viser bare to ting: for det første innebærer en 
reduksjon av metropolenes relative avhengighet av en råvare, 
større relativ avhengighet av andre råvarer fra u-landene (i 
tilfellet med bomull og kautsjuk "substitusjon" til olje som 
råstoff). For det andre har disse relative svingningene i met
ropolenes råvareavhengighet sitt utspring i produktivkraftut
viklingen og kapitalakkumulasjonen i metropolene . Her viser det 
seg igJen at råstoffproduksjonen i u-landene er bare et nød
vendig moment i metropolkapitalenes reproduksjonsprosess. Den 
sterke prisøkningen på olje i 1973/74 medførte forøvrig at både 
bomull og kautsjuk vant relativt terreng igjen i forhold til de 
syntetiske produktene basert på oljen som råstoff, jfr.tabell 
19 og 20. Bomullens og naturgummiens fremragende bruksverdiegen
skaper, og de relativt høyere oljeprisene, gjør at forbruket av 
disse råstoffene høyst sannsynlig vil øke igjen i forhold til de 
syntetiske substituttene. 6 9 

Tabe ll 19. Ve rdensforbruke t av de viktigste te ks ti l fibr ene 
1964-1974. Forde ling i %.70 

År Bomull Ull Kjemiske fibre Total 

1964 61.6% 
1967 60 .6 
1970 54.6 
1972 52 .s . 
1973 50.4 
1974 Sl. 7 

År 

%-andel 

1955 

64.0 

(Vasket) Cellulose 

8.8% 
7.5 
7.2 
6.1 
5.6 
5,8 

1960 

48.0 

19.6% 
17.1 
15.7 
14.8 
14.3 
13.6 

1966 

38.8 

1970 

34. 7 

Syntetiske 

10.0% 
14.8 
22.5 
26 . 6 
29.7 
28.9 

1972 1973 

32.9 31.7 

1974 

32.6 

100.0% 
100.0 
100.0 
100.0 
100 .0 
100.0 

1975 (jan.) 

33.9 

I det foregående har jeg heller ikke diskutert de koloniale 
råvarene som inngår direkte i reproduksjonen av arbeidskraft
en i metropolene, f.eks. kaffe, kakao, bananer, krydder osv. 
Det er klart at metropolenes avhengighet av disse råvarene er 
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langt mer elastisk enn for de industrielle råstoffene som 
inngår i reproduksjonen av den konstante kapitalen. Vi må 
imidlertid huske, som Bernt Schungel fastholder, at det her 
dreier seg om varer "som utgjør en fast bestanddel i repro
duksjonskostnadene til varen arbeidskraft."72 Avbrudd på 
tilførselen av slike varer kan derfor medføre en skjerpet 
kamp mellom lønnsarbeid og kapital i metropolene, og der
med representere en trusel mot systemets stabilitet., 

NOEN KONSEKVENSER 
De kapitalistiske industrilandenes råstoffbehov og -forbruk 
er i dag så stort at e~ industrialisering av u-landene i sam
me former som i USA, Vest-Europa og Japan er utelukket alle
rede av rent ressursmessige grunner. USA som teller bare 6% 
av verdens befolkning, står for mer enn 40% av det totale 
råvareforbruket i verden .. En utligning av verdens råvarefor
bruk til nivået pr. innby8ger i USA ville derfor innebære 
mer enn en seksdobling av det nåværende verdensforbruket. Geo
logisk og teknisk er et slik kjempes~rang i råvareforbruket 
utelukket i all overskuelig fremtid. 3 

I USA er stålforbruket nesten 700 kg. pr. innbygger pr. år. 
Hvis hele verden fulgte dette eksemplet, ville de kjente jern
reservene i verden være uttømt på 40 år, forutsatt at verdens
befolkningen sluttet å øke. En tilsvarende nivåhevning av 
verdensforbruket ville innebære uttømming av alle kjente kop
perreserver innen 8 år og alle tinnreserver innen 6 år?4 Men 
det mest kritiske råstoffet er igjen oljen. Ifølge FN var 
verdens totalt kjente oljereserver i 1973 ca. 75 milliarder 
tonn. 75 La oss runde av dette tallet oppad til 80 milliarder 
tonn. Hvis USA's forbruk stanset å øke og forbruket pr. inn
bygger i verden ble hevet til USA-nivået, ville disse reser
vene være uttømt i løpet av 5~ år, forutsatt a't verdensbe
folkningen forble konstant. 76 OECD regner optimistisk med at 
de uoppdagede oljereservene under landjorden og havene er så · 
store at de faktiske reservene er 4 ganger større enn de 
kjente, dvs. ca. 320 milliarder tonn. 77 Ved utligning til USA
nivået ville verden følgelig forbruke disse antatte reservene 
i løpet av ca. 22 år. 

Uttømmingen av råstofflagrene er en faktor som utelukker en 
kapitalistisk industrialisering a la metropolene i u-landene, 
rent økologiske begrensninger representerer en annen: De ka
pitalistiske metropolene kan fortsatt bli kvitt mye av in
dustriavfallet ved å dumpe det i havene eller slippe det ut i 
atmosfæren uten at det oppstår økologiske katastrofer. Men det~ 
te er mulig fordi de kapitalistiske metropolene bruker hele 
verdenshavene og hele atmosfæren som søppeldunk, samtidig som 
de utgjør bare en brøkdel av verden både når det gjelder be-
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folkning og areal. 

En omfattende industrialisering i u-iandene ville nødvendig
gjøre at de la beslag på sine egne råstofftilganger. Samtidig 
er metropolenes avhengighet av råstoffer fra u-landene blitt 
så 'enorm at en større svikt i tilførslene fra disse områdene 
ville utgjøre en trusel mot systemets stabilitet. De kapital
istiske industrilandenes råstoffbehov og en omfattende indu
strialisering i u-landene lar seg derfor ikke forene. Mye 
tyder på at også kapitalismens systemstrateger er i ferd med 
å erkjenrie dette. En slik indikasjon er forandringen i Verdens
bankens "utviklingsfilosofi" etter 1970. 

I 50- og 60-årene fremhevet Verdensbankens talsmenn at indu
strialisering var "nøkkelen til økonomisk vekst" i u-landene. 
Foruten de store lånene til infrastrukturutbygging som skulle 
tiltrekke utenlandsk industrikapital, ga banken også en del 
lån til industriprosjekter · i u-landene. Men nå blir vi fortalt 
at: "Forandringer i bankens utviklingsfilosofi har ledet til 
en større vekt på lån til jordbruks- og landsbygdsutvikling i 
utviklingslandene. " 78 Faktisk har lånene til jordbruksprosjekt- · 
er Økt fra 12.3% av totale utlån i 1964-68 til 20.5% i 1969-
74. 79 Betyr denne trenden at Verdensbanken:na vil "utvikle" u
landene til å fungere om mulig enda bedre enn f~r som de ka- · 
pitalistiske industrimetropolenes jordbruks-"oppland"? 

En betingelse for virkelig økonomisk og sosial utvikling - inn
befattet en omfattende industrialisering - i u-landene, er at 
de bryter ut av det imperialistiske verdenssystemet. I den 
grad slike utbrudd lykkes og i den grad metropolenes råstoff
reserver uttømmes, vil kampen om råstoffkildene og de imperi
alistiske rivaliseringene mellom de nasjonale kapitalene i 
metropolene ·bli skjerpet. For å hindre profittratefallet vil 
kapitalen samtidig søke å kompensere for verdistigningen av den 
konstante kapitalkomponenten som følge av "råvarekrisa" ved en 
senkning av arbeidskraftens verdi. Dette vil innebære et full
stendig skifte i kapitalens politikk i metropolene: Hittil har 
systemet opprettholdt sin stabilitet og sin demokratiske fa
sade gjennom stadige innrømmelser til arbeiderklassen i form 
av økende reallønninger. En varig . reduksjon av arbeiderklas
sens konsum vil sannsynligvis kunne skje bare gjennom skarpe 
statlige disiplineringstiltak og totalitære politiske former. 

Her må økologene være klar .over at kapitalens appeller om lav
ere individuelt konsum utelukkende er grunnet i dens profitt
og akkumulasjonsbehov, og det vil si: i dens egen eksistens
interesse. Hvis økologene ikke vil risikere å gå kapitalens 

. ærend i propagandaen sin, må de innse at r essursforbruket under 
kapitalismen er kapitalens forbruk, og at det skjer gjennom 
akkumulasjonen av konstant kapital: En reduksjon av arbeids
lønningene - og dermed konsumet av livsmidler - i me tropolene 
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vil ikke innebære en reduksjon av dette ressursforbruket, men 
tvert imot en økning av kapitalprofittene og føl;;el_ig av ka
pitalens råvareforbruk i form av akkwn:ulasjon av kons.tant 
kapital. Kapitalens forbruk ay naturressursene er et nød
vendig moment i og et nødvendig 1Iliddel for utbyttingen av den 
levende arbeidskraften; det ene er proporsjonalt med det an
dre. "Overforbruket" av naturressurser under kapitalismen 
skriver seg derfor ikke fra noen ubendig {ndividuell konsum
trang, fra noen "overflodsmentalitet", men fra kapitalens 
verdiøknings- og akkumulasjonsbehov. Derfor må økologene kort 
og godt innse at "ressurskrisa" er uløselig under kapital
ismen. 

Samtidig må den sosialistiske bevegelsen gjøre det klart at 
det kapitalistiske ressursforbruket vil være både uaksept
abelt og umulig tinder sosialismen. Denne erkjennelsen må kom
me klart til uttrykk i den sosialistiske bevegelsens strate
gi. Bare hvis det skjer, v~l det være mulig for arbeiderbe
vegelsen i metropolene og frigjøringsbevegelsene i u-landene 
å utvikle samarbeidsformer der deres felles langsiktige in
teresser hersker over de kortsiktige og kortsynte interesse-· 
ne som skiller dem. 
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