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skapene er som regel de samme som 
verdens største selskaper, og domine-
res særlig av oljeselskaper, bilindustrien 
(selv om mange tidligere store selska-
per fra USA har falt dramatisk på range-
ringen) og selskaper innen farmasøytisk 
industri og matvareindustrien. Et flerna-
sjonalt selskap kan være et hvilket som 
helst selskap som produserer hele eller 
deler av sine produkter i minst to land. 
Ofte måles de flernasjonale selskapenes 
aktivitet i hvor mye penger som inves-
teres, i direkte utenlandsinvesteringer 
(FDI). Flernasjonale selskaper kan ha 
svært forskjellig struktur og tilknytning 
til et enkelt land. Ofte dreier det seg 
om selskaper som velger å legge en del 
av produksjonen til et annet land, men 
som fortsetter å ha en lokal forankring i 
hjemlandet, for eksempel ved å opprett-
holde lokaliseringen av forsknings- og 
utviklingsarbeidet der. 

De store flernasjonale selskapene har 
blitt veldig viktige i den globale økono-
mien. Det hevdes at inntektene til olje-
selskapet Shell overstiger bruttonasjo-

en svært liten del av de internasjonale 
pengetransaksjonene i dag har noe som 
helst med vareproduksjon eller handel å 
gjøre, og det meste av pengeflyttingen 
skjer uten annet formål enn å tjene pen-
ger på nettopp selve flyttingen av pen-
ger mellom forskjellige valutaer. Mange 
mener at denne spekulasjonsvirksom-
heten er skadelig og har foreslått å skat-
telegge internasjonal valutahandel for å 
få bukt med virksomheten. Finansnæ-
ringen har også blitt stimulert til å lo-
kalisere seg i såkalte skatteparadiser, 
der banker og selskaper slipper å betale 
skatt og bli kikket i kortene av myndig-
hetene. Skatteparadisene og bankene 
som har etablert seg der, har imidlertid 
blitt beskyldt for å basere sine inntekter 
på hvitvasking av penger fra kriminelle 
aktiviteter. 

Hovedaktørene i den 
økonomiske globaliseringen
Noe av det mest fremtredende med den 
økonomiske globaliseringen er hoved-
rollen de flernasjonale selskapene (FNS) 
spiller. De mest kjente flernasjonale sel-
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De karibiske øyer
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1. Andorra
2. Anguilla
3. Aruba
4. Bahamas
5. Belize
6. Bermuda
7. Britiske Jomfruøyer
8. Cayman Islands
9. Cook Islands

10. Gibraltar
11. Grenada
12. Kypros
13. Liberia
14. Liechtenstein
15. Malta

16. Marshalløyene
17. Mauritius
18. Monaco
19. Montserrat
20. Nauru
21. Nederlandske Antiller

22. Panama
23. Samoa

24. San Marino
25. Seychellene
26. St. Vincent
27. St.Kitts-Nevis
28. St.Lucia
29. Vanuatu

Figur 6.22.  Kartet viser utbredelsen av såkalte skatteparadiser, som enten er land eller selv-
styrte områder som tilbyr svært gunstige skattevilkår til banker og bedrifter som ønsker å eta-
blere seg der.
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