
Kapitel 6. USA, de multinationale selskaber og olien

USA’s globale økonomiske vægt

Mens USA altså er dominerende finansielt, har landet ikke en tilsvarende særstilling i forhold 
til EU-landene og Asien på det realøkonomiske område.

Dette ses af følgende tabel:

2004/1999 USA EU Japan Kina

Befolkning 300 mio 460 mio 128 mio 1.300 mio

BNP (andel af verden) 21% 21% 7% 13%
Eksport (andel af verden) 13% 18,5% 7,5%  7,5%

Finansielle marked $40,5 tri $24 tri $21 tri -
Bankaktiver $7,5 tri $12,5 tri $6,5 tri -
Indenlandsk gæld $15,4 tri $5,5 tri $6,5 tri -
Kapitaliseret aktiemarked $17,5 tri $6 tri $8 tri -

Kilde: BNP i 2004, fra IMF og IMF (www.imf.org) og OECD (www.oecd.org); målt i PPP (købekraft), hvis 
målt i kursen overfor Dollars er Kina’s andel langt lavere. Eksport i 2004, se WTO (www.wto.org); bemærk at 
eksportandelen for EU ikke medregner den interne handel i denne region. De sidste fire rækker, se Pollard 2001. 
EU-tallene for befolkning, BNP og eksport er for det udvidede EU (EU 25), for de sidste 4 rækker EU før 
udvidelsen (i 1999).

De nederste 4 rækker illustrerer USA’s store finansielle vægt på den globale arena, men 
bemærk at dette gælder det egentlige finansielle marked; ved den mere direkte långivning 
gennem banker, er Europa dominerende.

Andelene for BNP og eksport angiver den realøkonomiske vægt. Dette ses at USA, EU og 
Japan/Kina bidrager lige meget til verdens produktion; hvis det øvrige Østasien, især Korea, 
Taiwan og Thailand, adderes til Japan/Kina, får denne region en klar overvægt. Indenfor 
eksport har USA bestemt ingen forrang; landet står svagere end både EU og Japan/Kina og 
langt svagere end Østasien som helhed.1 Er dette den relevante kategorisering? Ofte 
sammenlignes USA med Euro-zone landene, men dette er en finansiel sammenligning; i en 
realøkonomisk sammenhæng er EU 25 mere relevant. Men hvis vi interesserede os for det 
økonomiske fundament for de politiske styrkeforhold, burde England (3% af verdens BNP) 
og Japan – solide amerikanske allierede – trækkes ud af hhv. EU og Østasien og lægges til 
USA, jf. næste kapitel. Den samme korrektion på det finansielle område – tabellens 4 sidste 
rækker – ville give den amerikansk dominerede del af verden en meget stærk overvægt.

Denne skævhed i USA’s globale vægt er relativt ny. Endnu frem til 60erne understøttedes 
den amerikanske finanskapital af en produktiv kapital, der dominerede verden. Dette indikeres 
af at i 1956 var 42 af de 50 største multinationale selskaber amerikanske; i dag er kun 25 af de 
100 største fra USA, mens EU har 50. Men efter at Europa, med Tyskland i spidsen, i løbet af 
60erne kom på benene efter 2. Verdenskrig og Japan i 70erne og 80erne brød igennem med sit 
økonomiske mirakel, sakkede den amerikanske økonomi bagud.

Siden 1990 er USA’s realøkonomiske vægt dog stabiliseret, for nok er der kommet nye 
udfordringer til, især i form af Kina, men til gengæld har væksten i USA været højere end i 
EU og Japan.
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USA’s multinationale selskaber

Den internationale økonomi varetages at den internationale kapital. Internationale fonde står 
for en stor del af de finansielle kapitalbevægelser, og de multinationale selskaber (MNCer) 
tager sig af de globale produktive aktiviteter, dvs. oprettelse eller overtagelse af virksomheder 
i udlandet.

Ser vi på handlen med varer og service er denne også domineret af MNCer. De 
kontrollerer 2/3 af verdenseksporten, hvoraf halvdelen – altså 1/3 af verdenshandelen – er 
intrafirma handel, dvs. ’handel’ mellem moderselskab og dets datterselskaber i udlandet. 
Sidstnævnte handel foregår til administrativt fastlagte priser indenfor kapitalistiske 
planøkonomier, mens den øvrige MNC-handel er præget af oligopolier og strategiske 
alliancer mellem selskaberne. Kun den resterende tredjedel af verdenshandelen ligger 
indenfor den konkurrencebaserede markedsøkonomi.

Lad os nu se på de amerikanske MNCers aktiviteter.
Af de 70.000 MNCer er de 36.000 hjemmehørende i EU, og faktisk har Danmark global 

verdensrekord med 9.350 (hvilket placerer os i eliten af europæiske spekulationsparadiser, 
sammen med Svejts, Luxembourg, Lichtenstein og Isle of Man). USA har 2.418 MNCer!2 Det 
fortæller noget om, hvor det kan betale sig og hvor det ikke kan betale sig at indregistrere; 
således er mange amerikanske MNCer – og de fleste hedgefonde, i øvrigt – registreret på 
Cayman Islands af skattemæssige grunde. Men det siger ikke noget om selskabernes reelle 
nationalitet, og det er den som de fleste amerikanske statistikker – og jeg – ser på i det 
følgende.

De amerikanske MNCer kontrollerer i dag omkring en femtedel af den del af den globale 
produktive kapital, som har sit udspring i internationale kapitalbevægelser (’stock of foreign 
direct investment’). Alle MNCer stod for anslået 27,5% af verdens BNP (2001), hvoraf de 
amerikanske bidrog med de 6,1% (1999), altså godt en femtedel. USA’s andele på begge 
områder har været betydeligt højere før 1980, men er i de sidste 15 år stabiliseret. Som nævnt 
er kun 25 af de 100 største selskaber amerikanske, men General Electric er størst målt i 
aktiver, ExxonMobil i salg og Wal-Mart i beskæftigelse (her ligger McDonald på en 
andenplads).

Realøkonomisk er USA således ikke dominerende, men dog af afgørende betydning for 
omverdenen, fordi landet er rigt, med en enorm købekraft; bl.a. har vi set hvordan det 
amerikanske eksportmarked er af stor vigtighed for Kina. 

På handelsområdet betyder USA mere for omverdenen end omverdenen betyder for USA. 
Landet er meget stort og velforsynet med meget forskellige ressourcer; derfor er den 
amerikanske realøkonomi ret selvforsynende. Selv om importen er (for) stor, udgjorde den 
dog kun godt 16% af USA’s BNP ($2.027 mia ud af $12.487 mia), sammenlignet med 35-
40% for Danmark og mange andre europæiske lande. Dette afspejles i at kun godt 25% af 
MNCernes aktiviteter foregår i udlandet, resten i USA, og her vejer de tungt. Skønt deres 
antal kun udgør en brøkdel af de mere en 5 millioner amerikanske selskaber, producerede de i 
2001 næsten 25% af det private BNP (alle selskaber står som tidligere nævnt for 90% af 
BNP), og de ansatte 23,4 mio arbejdere hvilket svarer til 20% af arbejdsstyrken.

Indenfor handel er de amerikanske MNCer USA’s ansigt udadtil. I 2003 varetog de 57% af 
den samlede amerikanske eksport; når hertil lægges den eksport, der varetages af udenlandsk 
ejede datterselskaber i USA, vil de multinationale selskabers andel af USA’s eksport 
formentlig ligge pænt over den andel på 2/3 som alle MNCers eksport udgør af 
verdenseksporten.3 Generelt er det vigtigt at skelne mellem amerikanske MNCer, der fordeler 

2



deres aktivitet på USA og udlandet, og MNCer i USA, der består af amerikanske 
moderselskaber og udenlandske datterselskaber.

Her kan vi imidlertid iagttage en bemærkelsesværdig tendens, for så sent som i 1999 var de 
amerikanske MNCers andel ikke 57, men 63%. Hvorfor denne aftagende indflydelse på 
USA’s udenrigshandel? Svaret er at de amerikanske moderselskaber downsizer deres 
aktiviteter, hvilket sker på to måder.

For det første betjenes de udenlandske markeder i stadig højere grad af datterselskaber, der 
producerer på stedet, snarere end gennem moderselskabets eksport fra USA; siden 2000 er 
den andel som de amerikanske MNCerne investerer i udlandet øget fra 21% til 27%, og 
antallet af udenlandsk beskæftigede er også steget pænt; derimod er beskæftigelsen i USA 
faldet med op mod 10%. For et multinationalt selskab gælder generelt, at eksport og 
kapitaludførsel (for at oprette et datterselskab på det lokale marked) er alternative strategier, 
og her går den amerikanske tendens altså i sidstnævnte retning. 

For det andet outsourcer moderselskaberne opgaver til formelt uafhængige virksomheder i 
både USA og fattige lande; fra 1977 til 2001 voksede andelen af det totale salg, som disse 
selskaber køber eksternt – frem for selv at producere – fra 63 til 69%.

Denne udflytning af arbejdspladser skyldes at ekstern produktion er billigere. Samtidig 
øges fleksibiliteten, fordi en given produktion kan nedtrappes ved at indstille en aftale med en 
underleverandør snarere end ved at fyre medarbejdere, hvilket kan give problemer. Og det går 
ikke ud over kontrollen, fordi underleverandørerne – i USA eller fx Mexico eller Vietnam – er 
helt afhængige af  selskabet og derfor uden magt. Der er en stærk indbyrdes konkurrence 
blandt dem om at sikre sig ordrer. Den statistisk registrerede tilbagegang for de amerikanske 
MNCer indenfor USA afspejler derfor ikke en tilsvarende nedgang i økonomisk magt. Når 
ejet er koncentreret multipliceres kontrollen.

Downsizing diskuteres meget i USA (som i Danmark), fordi mange frygter at faste job 
tabes til Mexiko eller til underskoven af småleverandører, hvor beskæftigelsen er meget 
fleksibel, med meget løsarbejde og deltid. Derfor har der lydt krav om protektionisme, ikke 
mindst fra selskaber uden internationale interesser. Derimod har de multinationale selskaber, 
ligesom finanskapitalen, krævet yderligere åbning og liberalisering (når vi ser bort fra deres 
støtte til patenter og copyright, til deres oligopolier og strategiske aftaler, og til deres globale 
planøkonomiske systemer). 

Lad os videre se på, hvor stor en rolle den egentlige kapitalistiske planøkonomi spiller i 
den amerikanske eksport; på verdensplan udgør denne intrafirma eksport som nævnt 1/3 
(33%) af al eksport. En noget gammel, men grundig undersøgelse viser at den amerikanske 
procent ligger lidt højere, nemlig på 36% af den amerikanske eksport, hvilket var nogenlunde 
konstant mellem 1977 og 1994; for importen er procenten noget højere, nemlig 43%. Når 
importprocenten er så høj skyldes det, at mange selskaber i USA importerer delkomponenter 
fra udlandet til videreforarbejdning, og at udenlandsk ejede datterselskaber i USA importerer 
færdigvarer fra moderselskabet til salg på det amerikanske marked. Da intrafirma handel kun 
udføres af MNCer, er det klart at den udgør en betydeligt større andel af MNCernes handel 
end af USA’s handel, for de amerikanske MNCer var andelen i 1994 42% (eksport) og 50% 
(import). I 1982 var intrafirma andelen meget lavere, nemlig hhv. 31% og 36%, så 
selskaberne er blevet langt mere planøkonomiske og mindre udsatte for markedskonkurrence; 
når disse andele er steget, samtidig med at intrafirma-handelens andel af den samlede eksport 
hhv. import har været konstant, beror det på at de amerikanske MNCers andel af USA’s 
eksport er faldet. 

Loven siger at denne intrafirma handel skal foregå til fair markedspriser, men hvad er det? 
I praksis fastlægger selskaberne afregningspriserne således, at profitten lægges hvor 
beskatningen er lavest, eller med henblik på at styrke et datterselskabs konkurrencesituation 
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på et udenlandsk marked. Dette er lige så konkurrenceforvridende som statsstøtte, men har 
påkaldt sig mindre opmærksomhed blandt fortalere for markedsøkonomi.

Olie og Dollars

Olie er ikke en vare som alle andre, den er i en kategori for sig selv.
Det gælder især for USA og det af to grunde. For det første er det af central betydning for 

Dollarens status som global supervaluta, at olie handles i Dollars. For det andet er den 
amerikanske realøkonomi i stigende omfang afhængig af olieimport; på dette punkt gælder 
det ikke at landet i forsyningsmæssig forstand stort set kan klare sig uden omverdenen. Olien 
kan siges at være et afgørende bindeled mellem det finansielle og reelle. Derfor skal den 
drages frem til særbehandling. Vi ser først på det finansielle, dernæst på USA’s 
olieafhængighed.

Den israelsk-arabiske krig i oktober 1973 vender op og ned på olieindustrien. Og på 
verdensøkonomien, som Nixon to år før havde sendt ud på en uvis sejlads, da han ophævede 
det tidligere fastkurs system (Bretton Woods systemet).

OPEC – de olieeksporterende landes organisation – var blevet dannet i 1960, men trådte 
først nu i karakter. Olieprisen, og dermed landenes indtægter, havde i mange år ligget på et 
meget lavt nivo. Den politiske protest mod Vesten, og mod USA i særdeleshed, gav nu 
mulighed for at rette op på det. De arabiske lande pålagde selskaberne at begrænse 
produktionen og insisterede samtidig på en 70%’s stigning i den officielle pris; i løbet af et 
par år blev det til en fire-dobling. I 1979 udbrød den iranske revolution under Khomeini, 
hvilket igen fordoblede oliepriserne.

De umiddelbare vindere blev, ud over oliestaterne, selskaberne; de høje priser betød at 
deres indtjening steg 70% i 1973 og 40% i 1974. Men samtidig var styrkeforholdet nu så 
forandret, af den enige OPEC-blok at selskaberne ikke kunne modsætte sig den bølge af 
nationaliseringer der fulgte: Libyen i 1973, Iran i 1974, Kuwait i 1975 og Saudi Arabien i 
1976 (Irak havde allerede nationaliseret i 1972). Fra nu af var det olielandene, der havde 
kontrollen med produktionsomfanget, og dermed til en vis grad med prisen (de kunne 
selvfølgelig ikke kontrollere efterspørgslen). Men olieselskaberne stod stadig for raffinering 
og markedsføring (salg).

I de rige lande var oliekrisen en væsentlig faktor bag den inflation og stagnation 
(stagflation), der prægede 70erne. De fattige lande, der ikke havde olie, blev naturligvis 
umiddelbart ramt af de høje priser. Alligevel blev 70erne er godt årti for dem, fordi en stor del 
af oliestaternes milliarder blev indsat i amerikanske banker, og derefter udlånt til de fattige 
lande til en meget lav realrente.

Men de globale magtforhold var tvetydige.
Oliestaterne havde Vesten ’by the balls’, som det poetisk blev udtrykt, og selv om det ikke 

lykkedes andre fattige lande at skabe tilsvarende sælger-karteller for deres råvarer har de ikke 
hverken før eller siden stået så stærkt, økonomisk og politisk, som i dette årti. Især var USA 
trængt, politisk-militært af nederlaget i Vietnam (1975) og senere af ydmygelsen i forbindelse 
med gidseltagningen i Teheran (1979-80), økonomisk af en svag Dollar, lav produktivitet og 
manglende konkurrenceevne overfor især Japan.

På den anden side gødede de arabiske oliemilliarder jordbunden for den nyliberale 
revolution omkring 1980. Der var røster fremme om at kanalisere disse penge direkte til de 
fattige lande eller etablere et internationalt system til at administrere dem, faktisk ønskede 
OPEC at prissætte olien i særlige IMF-penge (Special Drawing Rights).4 Men USA foretrak 
naturligt nok at disponere over pengene. Den centrale aftale blev indgået i 1974 mellem Saudi 
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Arabian Monetary Agency og det amerikanske finansministerium, hvor Saudi Arabien 
indvilligede i at investere en betydelig del af oliepengene i amerikanske statsobligationer og 
samtidig accepterede fortsat at afregne olien i Dollars; de amerikanske forhandlere var Jack F. 
Bennet fra finansministeriet (blev senere direktør for Exxon), finansminister Simon samt 
Henry Kissinger. På dette tidspunkt havde ledende europæiske lande forhandlet med arabiske 
lande om fremtidigt at afregne olien i deres egne valutaer, men det kom der altså ikke noget 
ud af.

I 1974 brugte olielandene kun 30% af olieindtjeningen på hjemlige investeringer; af resten 
($57 mia) blev de 60% placeret i England og – især – USA, dels i aktier, obligationer og på 
ejendomsmarkedet, dels i officielle papirer. Investeringerne i private aktiver betød en 
indsprøjtning til den private finanssfære, mens købet af amerikanske statsobligationer stivede 
dollarkursen af.

Bretton Woods guld-dollar standard blev dermed afløst af en petrodollar standard, som 
Engdahl dramatisk udtrykker det. Efter at USA havde mistet kontrollen med guldet, og derfor 
lod Bretton Wood falde, opnåede landet nu kontrol med den nye fundamentale realværdi, 
nemlig det ’sorte guld’, hvilket etablerede landets moderne finansielle hegemoni. USA havde 
tabt den realøkonomiske konkurrence med Europa (især Tyskland) og Japan, men 
kompenserede på det finansielle område, præcis lige som England, der før 1914 sakkede 
bagud i forhold til Tyskland og USA, samtidig med at City konsoliderede sin magt som 
verdens finansielle centrum.5

Efter de kraftige prisstigninger i de sidste par år udgør olien en meget betydelig post i 
verdenseksporten. I 2004 var det 9% af dennes samlede værdi, nemlig $1.000 mia ud af 
$11.032 mia, nu betydeligt mere. Og efterspørgsel efter olie betyder efterspørgsel efter 
Dollars.

Mens den amerikanske realøkonomi har en interesse i en lav oliepris, fordi olien er en 
omkostning, giver USA’s interesse i at fastholde Dollaren som global supervaluta landet en 
interesse i en høj oliepris. Med de kraftigt stigende oliepriser er OPEC-landenes indtjening 
øget betydeligt, og det kan aflæses i at disse oliemilliarder nu er blevet lige så væsentlige for 
finansieringen af det amerikanske underskud som de kinesiske og japanske opkøb af 
statsobligationer.6 

Kan USA fastholde at olien afregnes i Dollars? Der har her vist sig adskillige trusler.
Saddam Hussein besluttede i år 2000 at sælge Irak’s olie (i ’Food for oil’ programmet) for 

Euro i stedet for Dollars. Nogen hævder at det var den provokation, der besejlede hans 
skæbne; formentlig håbede han at det ville gøre ham mere populær i Europa. Den beslutning 
omgjorde amerikanerne straks efter invasionen.

Venezuela modtager naturligvis Dollars for den store andel af olien, der eksporteres til 
USA. Venezuela ejer raffinaderier i USA, og der har været rygter om at disse planlægges 
solgt, grundet det spændte politiske forhold. Samtidig har landet iværksat en række initiativer 
for at øge oliesamarbejdet i Latinamerika, bl.a. en rørledning til Argentina, en udveksling af 
’lægehjælp for olie’ med Cuba og favorable olieleveringer til det Caribiske område. I 
december 2004 opnåede Kina en aftale om olieforsyninger. Senere har Venezuela forbedret 
forholdet til det højreorienterede styre i Colombia, med henblik på at bygge en rørledning til 
en colombiansk havn, hvorfra olien kan afskibes til det oliehungrende Kina; Venezuela har 
ikke selv adgang til Stillehavet, og derfor må olieforsyninger til Kina ellers gennem den USA 
kontrollerede Panama Kanal. Megen af denne venezuelanske olie afregnes ikke i Dollars. Da 
Venezuela står for en pæn del af USA’s olieimport, kun lidt mindre end Saudi Arabien, må 
det forventes at de amerikanske destabiliseringsbestræbelser intensiveres, men problemet er 
her at landet, netop grundet olien og de høje oliepriser, er økonomisk uafhængigt.
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Som konsekvens af den amerikanske boycot beder Iran om Euro som betaling for den olie, 
landet sælger til EU og Asien. Og ikke nok med det. Iran har annonceret at det vil åbne en 
oliebørs i Teheran, hvor olie vil blive handlet i Euro; det er ikke sket endnu, formentlig fordi 
truslen indgår som en brik i spillet om landets atomprogram. Saudi Arabien har tidligere 
erklæret sig interesseret i en sådan børs, hvilket harmonerer med at landet har forbedret 
forholdet til Iran i de senere år, samtidig med at spændingen mellem Saudi Arabien og USA 
er øget. Videre har Iran foreslår en Asian Bank, der skulle finansiere indisk-kinesisk-iranske 
energiprojekter (også Indien har nu store interesser i Iran). Hvad de aktuelle spændinger, og 
valget af den nye radikale præsident i Teheran, vil betyde for dette forhold, står hen i det 
uvisse. Hvis disse planer virkeliggøres, vil det betyde et alvorligt anslag mod USA’s 
finansielle hegemoni. I efteråret 2004 indgik Kina en gasaftale med Iran til en værdi af over 
$100 mia og har nu retten til 50% af det største iranske gasfelt; hvis Kina for alvor frigør sig 
fra afhængigheden af Dollaren, vil dette land få en interesse i at støtte Iran i dets planer om at 
skifte fra Dollars til Euro. Meget tyder på at Iran vil blive brændpunktet i fremtidens centrale 
globale konflikt, nemlig den mellem USA og Kina.

Da EU importerer mere olie fra OPEC end USA gør, og da EU køber 45% af 
Mellemøstens olie (i  2002), lyder det umiddelbart fornuftigt at handle olien i Euro. Det vil 
være en indlysende fordel for EU, fordi det vil styrke Euroen og fordi olieudgiften dermed vil 
blive uafhængig af dollarkursen (i 2005 slog de stigende oliepriser ekstra hårdt i Europa, fordi 
Dollaren samtidig blev dyrere). Det vil også være en fordel for OPEC at undgå at blive betalt i 
en valuta, der formentlig mister værdi. For et par år siden udtrykte en højtstående 
repræsentant for OPEC interesse for et sådant systemskifte.

Alt i alt tilsiger Kina’s og OPEC’s realøkonomiske interesser et pres for at reducere den 
mængde olie, der afregnes i Dollars. Heroverfor står USA’s militære evne til at fastholde den 
fysiske og dermed finansielle kontrol med Mellemøstens olie.

USA’s olieafhængighed

Vi ser nu på oliens realøkonomiske betydning for den amerikanske politik.
Allerede i 1945 havde USA etableret en særlig forbindelse til Saudi Arabien, hvor aftalen 

var den at USA fik adgang til olien mod til gengæld at forsvare regimet militært. Men 
derudover støttede den amerikanske Mellemøstpolitik sig på England, der siden 1918 havde 
været den dominerende magt i området. England havde 100% kontrol med olien i Iran og op 
mod 50% indflydelse i Irak og Kuwait; amerikanske selskaber havde eneret til den saudiske 
olie, 50%’s indflydelse i Kuwait og knap 25%’s indflydelse i Irak.7 I 1953 gennemførte CIA 
et kup i Iran mod Mossadegh, der havde nationaliseret olien, og USA tog sig betalt for 
indsatsen ved at få 50%’s kontrol med olien.

I 1968 afviklede England imidlertid sine interesser øst for Suez. Resterne af Imperiet blev 
nedlagt, fordi der ikke var råd, og USA overtog nu varetagelsen af de vestlige interesser. Det 
indebar for det første forsvar af området mod Sovjet, som bl.a. Irak de facto allierede sig med, 
og som man mistænkte for at have aggressive planer overfor Iran, måske med en fremtrængen 
til Golfen; for det andet forsvar af olieinteresserne overfor nationalistiske regimer. Parallelt 
med denne politiske vægtforskydningen mellem USA og England faldt Englands kontrol med 
Mellemøstens oliereserver fra 70% til 30% mellem 1940 og 1960, mens USA øgede sin andel 
fra 10% til knap 60%, især fordi der blev fundet meget store reserver i Saudi Arabien. Som 
nævnt nationaliseredes Mellemøstens olie i 70erne, og det betød naturligvis et stort 
tilbageslag for vestlige interesser; dog fastholdt USA sit tætte forhold til Saudi Arabien og 
dets olie.
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Frem til Shahens fald i 1979 benyttede amerikanerne en såkaldt ’surrogat strategi’, hvor 
man støttede sig på lokale regimer, først og fremmest Iran og Saudi Arabien, snarere end på 
direkte militær tilstedeværelse. 

Da den strategi faldt til jorden i 1979 engagerede USA sig direkte. Vi får Carter Doktrinen, 
der erklærer at ville forsvare området mod ’udefrakommende kræfter’ (dvs. Sovjet), og det 
følges op med tre militære initiativer: 1) Etableringen af en Rapid Deployment Force, der 
hurtigt kan rykke ind i krisesituationer, 2) en permanent flåde i området, styret af CENTCOM 
(US Central Command), med base i Qatar, samt 3) militære baser, især i Saudi Arabien.

I løbet af 80erne bortfaldt den sovjetiske trussel, og problemet blev nu ’indefrakommende’ 
kræfter, nærmere bestemt shia-fundamentalismen i Iran. Derfor støttede USA Irak (Saddam 
Hussein) i dette lands krig mod Iran. I 1990 vender billedet, da Irak invaderer Kuwait grundet 
oliestridigheder (dels om oliereserver på grænsen, dels fordi Kuwait gennem sin store 
produktion pressede olieprisen ned). Invasionen kunne ikke tillades, dels fordi det ville bringe 
i alt 20% af verdens oliereserver under Irak’s kontrol, dels fordi et Storirak ville true det 
skrøbelige Saudiarabiske styre. Udover Saudi Arabien formåede USA at få Ægypten og 
Syrien med i en stor koalition mod Irak, – Ægypten til gengæld for eftergivelse af lån, Syrien 
ved at anerkende dette lands militære tilstedeværelse i Libanon (den aftale er tilsyneladende 
blevet ophævet).

I 90erne optrappedes det politiske og militære engagement. Irak blev blokeret og holdt på 
plads med bombninger, Iran isoleret som en del af ’ondskabens akse’ (det er forbudt 
amerikanske selskaber at investere i landet, herunder i olieproduktion og rørledninger, hvilket 
andre landes selskaber har udnyttet), og Jordan og Ægypten er blevet knyttet tæt til USA 
gennem militærhjælp og i Jordans tilfælde endog en frihandelsaftale med USA. Også de 
mindre Golf-stater – Emiraterne, Kuwait, Qatar og Bahrain – kom under amerikansk kontrol.

I 2003 blev Irak invaderet, hvilket helt har ændret den strategiske situation i regionen. I 
dag er baserne i Saudi Arabien stort set blevet afviklet, og Doha i Qatar er nu centrum for 
USA’s militære engagement i regionen. Samtidig etablerer USA 7 permanente militærbaser i 
Irak, så hvis situationen stabiliseres her, bliver dette land formentlig centrum for USA’s 
militære kontrol med Mellemøsten; Irak er jo placeret strategisk i hjertet af Mellemøsten, med 
hurtig adgang til Iran, Tyrkiet og de arabiske lande.

Hele regionens olie – Iran’s undtaget – er nu under amerikansk kontrol. Men kontrollen er 
skrøbelig.

Hvor afhængig er USA af olieimport? Og hvem er man afhængig af?
Historisk set er USA ’hjemsted’ for olien. Det var her den først – i slutningen af 1800-tallet 

– blev udvundet i større stil, og Standard Oil (Rockefeller) var den helt store spiller indenfor 
olieøkonomi. USA var mere end selvforsynende og til langt op i efterkrigstiden var 
olieimporten af marginal betydning for den amerikanske økonomi. Det har ændret sig i takt 
med at landets olieforbrug er øget og egne reserver udtømmes (egenproduktionen toppede i 
70erne).

I første halvdel af 80erne udgjorde USA’s olieimport ca. 30% af landets samlede 
olieforbrug; andelen var i 2001 steget til 53% og forventes i den officielle energiplan – 
udarbejdet i maj 2001 af vicepræsident Cheney – at blive 66% i 2020.8 Landets afhængighed 
af udenlandsk olie vil altså vokse betydeligt, også fordi det stort set ikke indgår i planen at 
søge at begrænse det samlede forbrug (ved at spare energi og ved at udskifte olie med andre 
energikilder).

Hvilke lande og regioner er USA afhængig af?
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 2001 USA’s olieimport
i procent

OPEC
    Mellemøsten (Golfen) 25
    Venezuela 14 
Canada og Mexico 30 
Afrika 15

Kilder: Kosmetsky og Yue, 2005, ss. 134ff; Clark 2004, s.66.

I 2001 dækkede nærområderne – Venezuela, Mexico og Canada – således knap 45% af 
USA’s olieimport, mens Mellemøsten kun stod for 25%, heraf 16% alene fra Saudi Arabien; 
Irak’s eksport i henhold til Mad-for-Olie programmet gav USA yderligere 8%, men den er for 
tiden reduceret betydeligt. Grundet blokaden importeres der intet fra Iran. Det er i øvrigt værd 
at hæfte sig ved den venezuelanske olies store betydning for USA.

Det betyder at USA i dag er langt mindre afhængig af olie fra Mellemøsten end EU og 
Østasien, men afhængigheden vil stige, simpelthen fordi fremtidens olieproduktion 
overvejende vil finde sted i denne region. Den står i dag (2001) for 26% af den globale 
produktion, hvilket er langt mindre end områdets andel af de globale reserver (67%). Derfor 
vil Mellemøstens betydning øges væsentligt i de kommende årtier, til 33% af olieleverancerne 
i 2010 og 39% i 2020.

I Irak har den amerikanske regering gjort hvad den kunne for at hjælpe amerikanske 
selskaber som Haliburton – som Cheney har gode forbindelser til – til kontrakter. 
Bestræbelsen går ud på at privatisere den irakiske økonomi på en sådan måde at ikke-
amerikanske selskaber udelukkes. I 2003 ønskede USA at amerikanske selskaber skulle 
overtage olien, men det blev ikke til noget. I 2005 kom en ny plan på bordet, Production 
Sharing Agreements (PSAs), inspireret af USA og med støtte i det irakiske olieministerium. I 
stedet for en formel privatisering skal der indgås langtidskontrakter (30-40 år) med 
multinationale olieselskaber (givetvis de amerikanske og engelske) om ca. 64% af den 
irakiske olie. Det er blevet beregnet, at det vil give Irak et tab på mellem $74 mia og $194 
mia, sammenlignet med de standardkontrakter, som fx Libyen har indgået, mens selskaberne 
vil kunne se frem til en profitrate på mellem 42 og 162%, hvor normen er 12%. Videre vil 
selskaberne være undtaget fra fremtidig irakisk lovgivning, som måtte stramme vilkårene, 
ligesom uenigheder ikke skal afgøres af irakiske domstole, men internationale 
investeringsdomstole, der kun ser på det rent økonomiske. Argumentet for sådanne kontrakter 
er at Irak har brug for penge nu, og den høje profitrate er begrundet i den usikre investering. 
Med den kaotiske politiske situation er PSA-planens skæbne uvis.

 Kampen om Mellemøstens olie vil helt sikkert intensiveres. Da området er politisk ustabilt 
er det den amerikanske regerings politik at mildne denne afhængighed ved at satse på nye 
oliekilder, i og omkring det Kaspiske Hav og i Afrika. De områder er også urolige, men det 
skulle jo være uheldigt, hvis det brænder sammen alle steder; risikoen må diversificeres. 

Områderne vest og øst for det Kaspiske Hav – Kaukasus og Centralasien – er krudttønder, 
dels grundet regionale konflikter, fx mellem Armenien og Aserbajdsjan, dels fordi Rusland 
gør hvad det kan for at dæmme op for USA’s indtrængen i dets traditionelle interesseområde. 
USA’s militære og økonomiske engagement startede før 9/11, men styrkedes betydeligt i 
forbindelse med krigen mod Afghanistan; i hvert fald Usbekistan, Georgien og Aserbajdsjan 
er nu amerikanske allierede. Den økonomiske del af engagementet består i amerikanske 
selskaber, der med regeringens politiske opbakning og økonomiske støtte investerer i olie- og 
naturgasudvinding og i konstruktionen af rørledninger.9 For nogle år siden var der store 
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forhåbninger til olie- og gasressourcerne i dette område, men de er senere nedvurderet 
betydeligt.

Afrika, der i 90erne var uinteressant og glemt, økonomisk og politisk, er blevet stærkt 
opprioriteret i amerikansk udenrigspolitik. Nigeria og til dels Angola er politisk ustabile, og i 
førstnævnte land er det i øvrigt Shell (ikke amerikansk), der er til stede. Til gengæld er der 
lovende muligheder for den mere beskyttede off-shore produktion i Guinea-bugten. Det 
forudses at importandelen fra Afrika vil vokse fra de nuværende 15% til 25% i 2015. Truslen 
– set fra USA’s synsvinkel – er især Kina’s stigende engagement i verdensdelen.

Aktuel amerikansk oliepolitik

Japan angreb Pearl Harbour, fordi USA lukkede for olieforsyningen, og Tyskland stødte i 
efteråret 1942 frem mod Kaukasus – med den fatale detour til Stalingrad – for at sikre Baku-
olie til den tyske krigsmaskine. Olie er ikke et nyt motiv i krigshistorien.

Uden olie, ingen amerikansk økonomi. Heraf følger imidlertid ikke at invasionen af Irak 
alene var motiveret af ønsket om at lægge beslag på landets olie (11% af verdens reserver). 
Dette er tvivlsomt, alene af den grund at dette formål formentlig lettere og billigere kunne 
være opnået gennem en simpel aftale med styret i Irak; krigen var og er dyr, såvel militært, 
politisk som økonomisk. På den anden side skal det ikke overses at Frankrig og Rusland 
havde indgået store oliekontrakter med Saddam Hussein; hvis forholdet til regimet var blevet 
normaliseret, ville amerikanske interesser være blevet marginaliseret.

Men olien kan have spillet ind på tre andre måder.
For det første er den politiske og militære kontrol med Irak vigtig for kontrollen med hele 

Mellemøsten og dermed med regionens olie og finanser; fx har Saudi Arabien placeret meget 
store beløb i amerikanske papirer, og hvis de sælges – sådan som der var ansatser til i den 
anti-saudiske kampagne i USA lige efter 9/11 – kan det blive alvorligt for USA. Hertil 
kommer at det mellemøstlige marked må være interessant for amerikanske selskaber; denne 
region har i mange år været den mest lukkede og kontrollerede i verden, så profitpotentialet er 
enormt.

For det andet er det overfladisk at tænke oliesikkerhed som blot et spørgsmål om fysisk 
forsyning med så og så meget olie fra de og de lande. Det drejer sig også om kontrol med 
forbindelsesvejene, især Hormuz- og Malayastrædet, som olien til Kina og Japan skal passere. 
Og hvad hjælper sikker import, hvis prisen er tårnhøj? I 70erne kunne OPEC nogenlunde 
suverænt fastsætte prisen. Det kan organisationen ikke længere, men den – og dermed især 
Golf-landene – kan stadig påvirke prisen ved at skrue op eller (især) ned for produktionen; og 
den indflydelse vil vokse i de kommende år, i takt med at den amerikanske og europæiske olie 
udfases. Kontrol med Mellemøsten giver kontrol med en stor del af olieudbudet, og dermed 
en betydelig indflydelse på den verdensmarkedspris, som Venezuela, Mexico, Canada eller 
Angola kan kræve af USA. 

For det tredje er det ikke givet at USA kun tænker olien defensivt, altså som alene et 
spørgsmål om olie til den amerikanske økonomi. Europa, Japan og Kina er langt mere 
afhængig af Mellemøstens olie end USA. De vil komme effektivt i lommen på USA, hvis 
dette land sidder på regionen, fx kan USA da lukke for olie til Kina i tilfælde af alvorlig 
konflikt omkring Taiwan. Ligeledes kan amerikansk kontrol med Irak bruges til at svække 
OPEC, enten ved at melde Irak ud eller ved at bruge landet som en trojansk hest i 
organisationen.

Forskellige grupper i USA har forskellige interesser. Det skal man være opmærksom på, når 
man vurderer den amerikanske udenrigspolitik.
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Amerikanske forbrugere har en umiddelbar interesse i lave oliepriser, fordi det betyder 
billig benzin og billig opvarmning. Det samme gælder det meste af den amerikanske 
økonomi, repræsenteret ved landets selskaber, fordi olien her er en omkostning; dyrere olie 
betyder lavere profit og øget inflation. Heroverfor står finanskapitalen, hvis interesse i en 
stærk Dollar fremmes af en høj oliepris, og olieselskaberne, der naturligvis ønsker at sælge 
olien så dyrt som muligt; de har tjent svimlende summer de sidste par år. 

Men sagen er mere kompliceret end som så. Den amerikanske olieindustri har i 100 år 
været opdelt mellem de store, multinationale olieselskaber og en lang række mindre selskaber. 
De store kaldes ’majors’ og deres interesser er internationale; de køber, raffinerer og sælger 
olie overalt på kloden og har derfor ikke en speciel interesse i den amerikanske økonomi, 
endsige i den amerikanske olieproduktion. I slutningen af 90erne fusionerede Exxon med 
Mobil, Amoco (amerikansk) med engelske BP, og Chevron med Texaco, så den økonomiske 
magt i olieindustrien er blevet betydeligt koncentreret. De små kaldes ’independents’, og de 
udvinder og sælger amerikansk olie. De tre nævnte ’majors’ indtjente i 2002 $353 milliarder, 
mens de 27 ’independents’ havde godt det halve ($181 milliarder).

Alle har de en interesse i at kunne sælge olien så dyrt som muligt. Da olieprisen i 1985/86 
nåede ned på $10, rejste der sig et ramaskrig blandt producenterne i Texas, så deres mand – 
Bush Senior – måtte rejse til Saudi Arabien og presse på for en mindre produktion, hvorefter 
prisen rettede sig til $15-18.

Der har været megen tale om de private interesser, som Bush og hans administration har i 
olie. Bush-familien er tæt knyttet til olieindustrien i Texas, ligesom Cheney, Condoleeza Rice 
– et tankskib er opkaldt efter hende – og andre har tætte forbindelser til denne industri, hvis 
økonomiske støtte til Bush var 13 gange så stor som til Gore ved valget i 2000. 
Republikanernes interesse i at blive genvalgt tilsiger at disse olieinteresser varetages.

Vi taler her om småselskaberne. Regeringen må sikre dem en rimelig indtjening, men i 
øjeblikket er oliepriserne så høje, at forbrugernes og den øvrige økonomis interesse i lavere 
priser synes at veje tungere; deraf det aktuelle pres på Saudi Arabien for at øge udbudet. Jeg 
tror derfor det er for firkantet, når Bichler og Nitzan argumenterer at Bush’s Mellemøstpolitik 
simpelthen sigter på at destabilisere regionen, fordi en sådan usikkerhed vil give høj 
indtjening til hans klienter, nemlig dels olieindustrien, dels den amerikanske våbenindustri. 
Det er naturligvis tankevækkende at olie/våben koalitionen øgede sin andel af den globale 
selskabsprofit fra 3% i 2000 (altså før Bush) til 6-8% i 2004 (og givetvis meget mere i dag 
grundet den voldsomme nylige stigning i olieprisen); i samme periode er IT-sektorens andel 
faldet fra knap 15% til 6-8%. Da olie/våben industrierne især støttes af Bush og 
republikanerne, mens IT sektoren gerne knyttes til Clinton og demokraterne, aner forfatterne 
et komplot. Men IT sektorens nedtur skyldtes at det teknologitunge NASDAQ index under 
krisen faldt langt mere end de øvrige aktier, hvilket næppe var politisk genereret! Hertil 
kommer at Bush-regeringen ikke har samme tætte forhold til de multinationale olieselskaber – 
som især har høstet profitterne – som til de amerikanske småselskaber; som vi har set har den 
amerikanske politik i Irak søgt at fremme de store selskabers interesser, men på den anden 
side har boycotten af Iran irriteret dem.

Sammenfatning

Realøkonomisk betyder USA meget for omverdenen, fordi det er et rigt land med stor 
købekraft. Omverdenen betyder mindre for USA, fordi landet er så stort at det på mange 
områder kan være selvforsynende.

De amerikanske multinationale selskaber står for størstedelen af handelen og af de 
udenlandske produktive investeringer. De er vigtige spillere på den globale arena, men de er 
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ikke dominerende, trods Microsoft’s, McDonald’s og Nike’s fremtrædende placering i 
mediebilledet. Internt – i USA – har disse selskaber stor vægt, om end der er en kraftig 
tendens til at de flytter aktivitet til udlandet og til formelt uafhængige underleverandører.

Der er en undtagelse fra USA’s relative uafhængighed i forhold til udlandet, nemlig olien. 
Denne vare forbinder det finansielle hegemoni med en realøkonomisk afhængighed og må 
derfor nødvendigvis stå centralt i enhver amerikansk regerings internationale politik. Hvis 
USA mister kontrollen med verdens olie, vil det true både Dollarens særstatus, dermed det 
amerikanske hegemoni, og hjemmebanen, altså den amerikanske realøkonomi. Kampen om 
verdens basale ressourcer vil helt sikker intensiveres i de kommende årtier, fordi verdens 
befolkningstal vil vokse fra de nuværende 6,5 milliarder til 8-9 milliarder og især fordi Kina’s 
og Indien’s økonomier vil beslaglægge stadig større andele. Kampen om vand kan frygtes at 
lede til krige mellem fattige lande, mens den rige verden sikkert i en rum tid kan købe sig til 
de nødvendige ressourcer. Anderledes med olien, hvor knapheden og de stigende priser truer 
det materielle fundamentet for økonomien, især i USA hvor der er ringe interesse for 
bæredygtig udvikling og alternativ energi. På den anden side vil oliens øgede betydning i den 
globale økonomi styrke Dollaren status som supervaluta, såfremt forbindelsen mellem olie og 
Dollars kan opretholdes. I så tilfælde vil hegemoniet befæstes, samtidig med at den hjemlige 
økonomi smuldrer. Det lyder ikke stabilt.

NOTER
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1 Mens USA’s andel af den globale eksport som sagt er 13%, er andelen af den globale import godt 20%, fordi USA 
importerer 50% mere end landet eksporterer.

2 Hertil kommer 500 banker, med Citigroup i spidsen, men dem ses der bort fra i det følgende, dels fordi den 
amerikanske statistik for det meste gør det, dels for at koncentrere os om den produktive kapital. Tallene er fra WIR, 
2005, s. 13, sammenlign Annex Table A.1.8.

3 De amerikanske MNCer står for en betydeligt mindre del af importen, hvor udenlandsk ejede MNCer så til gengæld er 
dominerende.

4 Dette er en slags international valuta, der blev indført i 70erne for at supplere Dollaren som reservevaluta. Den har 
aldrig fået nogen betydning.

5 USA’s åbenbare gevinster fra oliekrisen har foranlediget Engdahl (2004) til en konspirationsteori, nemlig at USA 
skabte oliekrisen ved at forårsage udløsningen af Yom Kippur krigen, – det hele planlagt af Bilderberg-gruppen på et 
møde i Salsjoebaden i januar 1973; og i 1970 var det CIA agenter der stod bag Khomeini revolutionen for igen at få 
hævet oliepriserne! Tilsvarende mener Shimshon og Nitzan 2004, at olieselskaberne og deres politiske støtter står bag 
de sidste årtiers krige og kriser, eftersom sådan uro giver højere olieprofitter. Der er ikke skygge af bevis for noget af 
dette.

6 2/3 af den store stigning i USA’s underskud i 2005 skyldtes de højere priser for olieimporten, således at USA’s 
underskud overfor OPEC-landene er skudt i vejret (Trade Picture, 10/2 – 06, www.epi.org). Men ekstraregningen 
’betales’ altså med papir, så den er til at leve med for USA. For EU og Asien er olieprisstigningerne derimod et reelt 
problem.

7 Den kuwaitiske olie blev kontrolleret af engelske BP og amerikanske Gulf Oil. I Irak blev England og Frankrig i 1920 
enige om at dele olien mellem sig, men USA protesterede over at være blevet udelukket, så resultatet blev et selskab – 
Iraq Petroleum Company (IPC) – der gav 23,75% indflydelse til 4 parter, nemlig 1) Anglo-Persian Oil Company, der 
senere skiftede navn til British Petroleum eller BP (engelsk), 2) det franske statslige olieselskab, 3) Royal Dutch Shell 
(engelsk-hollandsk) og 4) to Standard Oil selskaber (amerikanske); de resterende 5% ejedes af en farverig armensk 
forretningsmand ved navn Gulbenkian.

8 National Energy Policy, maj 2001: www.whitehouse.gov/infocus/energy. Bemærk især kapitel 8 om den 
internationale ramme. Det Kaspiske område fremhæves, med en kraftig anbefaling af rørforbindelsen fra Baku over 
Georgien gennem Tyrkiet til Middelhavet (er nu snart færdig), OPEC kritiseres for tidligere at have sat prisen for højt, 
og det anbefales at åbne den internationale olieindustri for flere private investeringer

9 Den typiske forretningsform er at selskaber fra diverse lande (især USA, Frankrig og Rusland) samt et til lejligheden 
oprettet statsligt selskab etablerer et konsortium. Det giver et virvar af sammenfaldende og stridende økonomiske og 
politiske interesser. Fx er amerikanske selskaber interesseret i en rørledning sydpå gennem Iran, men det er deres 
regering imod; russiske Lukoil indgår i konsortium med ExxonMobil og Chevron om en rørledning fra Tengiz i 
Kasakhstan til den russiske havn Novorossiysk, mens den amerikanske regering generelt foretrækker at være uafhængig 
af Rusland og derfor støtter forbindelser sydpå gennem Georgien og Tyrkiet. EU og Rusland har til gengæld interesse i 
forbindelser nord- og vestpå.

http://www.whitehouse.gov/infocus/energy
http://www.epi.org/
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