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Top 200 – Viktiga slutsatser
1. Av de 100 största ekonomierna i världen är 51

transnationella företag; enbart 49 är länder (base-
rat på en jämförelse mellan bolagens omsättning
och länders BNP).

2. De 200 största transnationella företagens försälj-
ning ökar med en högre hastighet än den gemen-
samma globala ekonomin gör. Mellan 1983 och
1999 ökade deras gemensamma omsättning från
25 procent till 27,5 procent av världens BNP.

3. De 200 största transnationella företagens gemen-
samma omsättning är större än samtliga länders
ekonomier om man borträknar de 10 största.

4. De 200 största transnationella företagens gemen-
samma omsättning är 18 gånger större än den ge-
mensamma årliga inkomsten för de 1,2 miljarder
människor (24 procent av världens totala befolk-
ning) som lever i ”svår” fattigdom.

5. Trots att omsättningen för de 200 största trans-
nationella företagen är likvärdig med 27,5 procent
av världsekonomins aktivitet, anställer de enbart
0,78 procent av världens arbetskraft.

6. Mellan 1983 och 1999, ökade de 200 största trans-
nationella företagens vinster med 362,4 procent,
medan antalet anställda inom företagen enbart
ökade med 14,4 procent.

7. Hela 5 procent av de 200 största transnationella
företagens arbetsstyrka är anställda vid Wal-Mart,
ett bolag ökänt för sitt motstånd mot fackfören-
ingar och som i stor omfattning använder sig av
deltidsarbetande för att undvika att betala sociala
omkostnader. Lågprisgiganten är den största pri-
vata arbetsgivaren i världen, med 1 140 000 an-
ställda – mer än dubbelt så många som nummer
två, Daimler Chrysler, med 466 938 anställda.

8. Transnationella företag från USA dominerar listan
med de 200 största företagen med 82 bolag (41
procent av total). Japanska företag kommer tvåa
med enbart 41 bolag.

9. Av de transnationella företag från USA som finns
med på listan, betalade 44 av dessa inte den fast-
ställda federala bolagsskatten på 35 procent un-
der perioden 1996–1998. Sju av företagen beta-
lade faktiskt mindre än noll i federal inkomstskatt
1998 (p g a avdrag). Dessa är Texaco, Chevron,
PepciCo, Enron, Worldcom, McKesson och värl-
dens största företag – General Motors.

10. Mellan 1983 och 1999 ökade tjänsteandelen av
den totala omsättningen för de 200 största trans-
nationella företagen från 33,8 procent till 46,7 pro-
cent. Ökningen var likartad inom finanstjänster och
telekommunikationssektorn, vilka de flesta länder
har avreglerat.

I. Inledning
 1952 gjorde Charles Wilson, Chief Executive Officer
vid General Motors, uttalandet att ”det som är bra
för General Motors är bra för landet”.1 Under de se-
naste 15 åren har General Motors och andra globala
företag uppnått mycket av det som de ansåg var bra
för dem. De har lyckats att införa liberaliseringspolicy
inom handel och investeringar som ger globala före-
tag omfattande nya friheter att internationellt utöka
sina vinster. De har också förmått regeringar att gå
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över till en politik som innebär att hålla händerna
borta från inrättandet av bolagsmonopol, med argu-
menten att sammanslagning till megabolag är nöd-
vändigt för företag för att kunna konkurrera på glo-
bala marknader.

Den här studien granskar de 200 största trans-
nationella företagens ekonomiska och politiska makt.2

Med General Motors som den största, är detta den
grupp av företag som driver processen om bolagens
globalisering och enligt vårt förmenande får det största
utbytet av den. Rapporten granskar vidare i vilken
omfattning dessa företag fullföljer den andra halvan
av Charles Wilson’s löfte genom att  tillgodose ”vad
som är bra för landet” och det globala samfundet i
allmänhet. Vår analys kommer fram till att omfat-
tande handel och investeringsliberalisering har bidra-
git till ett klimat där dominerande företag fått ett ökat
ekonomisk och politisk inflytande som på intet sätt
står i relation till den faktiska nytta de tillför samhäl-
let.

Studien förstärker en stor folklig misstro mot fö-
retagens ekonomiska och politiska makt. I september
2000 publicerade tidskriften Business Week en om-
röstning som visade att mellan 72 och 82 procent av
amerikanerna anser att ”business har tillfört alltför
mycket makt över alltför många delar av amerikaners
liv”.3 I samma undersökning gav 74 procent av de
tillfrågade sitt stöd till vicepresident Al Gore’s kritik
av ”en bred grupp av stora bolag, inkluderande to-
bak, olja, de stora förorenarna, läkemedelsindustrin,
HMOs”.  74–78 procent ansåg att stora företag har
alltför stort inflytande på ”regeringens politik, politi-
ker, och beslutsfattare i Washington”.

II. Översikt av Top 200-listan

Företag från USA i främsta ledet
Ledande amerikanska företag mötte hård konkurrens
från japanska företag under slutet av 1980-talet och
början av 1990-talet. 1995 var japanska och ameri-
kanska företag mycket jämbördiga i antalet företag
på top 200-listan, med 58 respektive 59 företag. Då
den japanska ekonomin har varit stagnerad i nästa ett
årtionde, är företag från USA åter dominerande, och
omfattar 41 procent av top 200-listan 1999. De län-
der som har flest företag på listan är USA (82), Japan
(41), Tyskland (20), och Frankrike (17) (se Tabell 1).

Färre bolag utanför de industriella giganterna
1999 var Sydkorea det enda landet utanför Norda-
merika, Japan och Europa med ett bolag på top 200-
listan. 1983 hade också Brasilien, Israel, Sydafrika och
Indien företag med på listan. Fusionsboomen under
de senaste 20 åren, särskilt bland företag i USA men
också i Europa har ytterligare koncentrerat ekono-
misk makt till företag inom de ledande industriella
ekonomierna. Exempelvis är två av de fem ledande
företagen på listan produkter av megafusioner: Exxon
Mobil (nr 2) och Daimler Chrysler (nr 5).

Tjänsterna ökar
De typer av företag man finner på top 200-listan vi-
sar också på trender i den globala ekonomin. Under
de senaste 15 åren har Världsbanken och Internatio-
nella valutafonden främjat reformer som minskar
kontroll av investeringar i bankväsende, telekommu-
nikationer och andra tjänster, och öppnat nya mark-
nader för de globala giganterna inom dessa sektorer.

Följaktligen har den tidigare dominansen av
tillverknings- och råvarubaserade företag minskat på
top 200-listan. Mellan 1983 och 1999 har den totala
omsättningen för de 200 ökat bland tjänsteföretag från
33,8 procent till 46,7 procent. Ett större företag, Ge-
neral Electric, hjälpte servicesektorn att bli en bety-
dande del av listan.  Då General Electric är mest känt
för hjälpmedel, har dess finansiella tjänsteenhet vuxit
så mycket (åtminstone hälften av omsättningen) att
företaget har gått över från tillverknings- till tjänste-
kategorin.

Koncentration
Under 1999 var mer än hälften av omsättningen på
top 200-listan inom enbart fyra ekonomiska sekto-
rer: finansiell service (14,5 procent), motorfordon och
delar (12,7 procent), försäkringar (12,4 procent), och
detaljhandel/grossister (11,3 procent).

Stabilitet på toppen
Förutom några förändringar värda att notera, har mer
än hälften av de företag som var med på top 200-
listan 1983 lyckats hålla sig kvar också 1999. De som
kom igen var totalt 103, även om de i 25 fall var lis-
tade under annat namn p g av fusioner, spin-off och
namnändringar. Det mest överlägsna företag på top
200-listan är Wal-Mart. 1983 var detaljjättens om-
sättning 4,7 miljarder dollar – långt under top 200-
listans tröskel. 1999 hade de ökat sin omsättning till
166,8 miljarder dollar, vilket gör Wal-Mart till det
andra största företaget i världen.

III. De 200’s makt

A. Ekonomiskt inflytande

Top 200 vs. länder
• Av världens 100 största ekonomier är 51 procent

företag; enbart 49 procent är länder (baserat på
en jämförelse mellan företagens omsättning och
länders BNP) (se Tabell 2). För att åskådliggöra
detta finner man att General Motors nu är större
än Danmark; Daimler Chrysler är större än Polen;
Royal Dutch/Shell är större än Venezuela; IBM är
större än Singapore; och Sony är större än Pakis-
tan.

• Omsättningen 1999 för varje av de fem största fö-
retagen (General Motors, Wal-Mart, Exxon Mo-
bil, Ford Motor och Daimler Chrysler) är större
ån BNP för 182 länder.

• De 200 största företagens gemensamma omsätt-
ning är större än alla länders samlade ekonomier
minus de 10 största.4
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De 200 största företagen växer fortare
än resten av världen
De 200 största transnationella företagens omsättning
växer fortare än övrig global ekonomisk verksamhet.
Mellan 1983 och 1999 har deras gemensamma om-
sättning vuxit ekvivalent från 25 procent till 27,5 pro-
cent av världens BNP.

Top 200 vs. världens fattigaste
Top 200-företagens ekonomiska inflytande är särskilt
häpnadsväckande i jämförelse med de allra fattigaste
av världens befolkning. Top 200-företagens gemen-
samma omsättning är 18 gånger större än den gemen-
samma årsinkomsten för de 1,2 miljarder människor
(24 procent av världens totala befolkning) som lever i
svår fattigdom (definierad av Världsbanken som de
som överlever på mindre än 1 dollar per dag).

B. Politiskt inflytande

Kampanjbidrag
DE 82 USA-företagen på top 200-listan gav bidrag
till 2000 valkampanjer genom politiska stöd-
kommittéer på totalt 33 045 832 dollar. Enligt Center
for Responsive Politics, har företag generellt överträf-
fat fackföreningar med proportionen 15 till 1. Grup-
pen fann också att kandidater till Representanthuset
som slog ut sina konkurrenter och segrade i 94 pro-
cent av sina kampanjer. Tyvärr är inte information
om kampanjbidrag från företag utanför USA tillgäng-
lig.

Lobbying
Självfallet spenderar globala företag enorma summor
varje år för att påverka det politiska systemet. Den
exakta summa som spenderas på lobbyverksamhet är
okänd, men av de 200 största transnationella företa-
gen upprätthåller 94 särskilda kontor för ”regerings-
kontakter” ett eller några kvarter från världens
intensivaste stadsdel för lobbyism – Washington DCs
K Street Corridor.

USTR Inc.
Kampanjbidrag och lobbying är enbart de mest syn-
liga exemplen på företagens politiska inflytande. Ex-
empelvis företrädare vid US Trade Representatives
(USTR) kontor, som är ansvariga för förhandlingar
om internationella handels- och investeringsavtal, för-
klarar rutinmässigt att deras främsta uppgift är att
representera USAs industris intressen, hellre än alla
amerikaner som påverkas av handels-
överenskommelser. Detta trots det faktum att USTR,
sedan det bildades 1960 för att skydda det från att
alltför mycket påverkas av affärsintressen, avsiktligt
placerats i Vita Huset istället för i handels-
departementet. Vidare krävs att handelsförhandlare
sammanträffar med icke-statliga rådgivande kommit-
téer, men dessa är i huvudsak dominerade av repre-
sentanter för stora företag. Nyligen gick USAs reger-
ing ett steg vidare och tillät representanter från före-
tag såsom AT&T och IBM att ingå i den officiella
delegationen i samtal för västra halvklotet om elek-

tronisk handel i Free Trade Area of Americas, som
planeras genomfört år 2005.

Insyn
De större företagens politiska påverkan är också up-
penbar i bristen på tillgänglig information till allmän-
heten om deras verksamhet. Ledande företag har liv-
ligt motsatt sig försöken att avkräva dem större in-
syn. Här följer några exempel på information som
USA-företag inte behöver redogöra för inför det ame-
rikanska folket:
• försämringar för deras anställda i olika länder
• giftutsläpp vid anläggningar i andra länder
• var anläggningar eller leverantörer finns i andra

länder
• lönenivåer vid inrättningar i andra länder
• avskedanden och anledningar till avskedanden
I de flesta fallen är det ännu svårare att samla in bolags-
specifik information i länder utanför USA.

IV. De 200’s bidrag

Den här delen granskar vad de 200 största trans-
nationella företagen bidrar med till samhällen i form
av arbeten och skatter. Detta utan att förneka att dessa
företag kan påverka våra liv på många andra sätt.
Särskilt i USA och andra rika länder, är det svårt att
under en dag inte ha direktkontakt med många av
dessa företag, oavsett om du besöker en biograf, hand-
lar i ett snabbköp, kör bil eller deponerar en check.

Trots deras oerhört starka ekonomiska och poli-
tiska makt, är det viktigt att kritiskt granska huru-
vida dessa företagsgiganter verkligen vidmakthåller sin
del av den sociala överenskommelsen. Vid företagens
lobbyarbete för en politik som minskar hindren för
handel och investeringar, har de lovat att inte bara
främja konsumentvaror och tjänster utan ser sig också
som betydelsefulla skapare av arbeten och bidrar till
en allmän förstärkning av den sociala välfärden. Det
är fullt rimligt att människor skulle kunna förvänta
sig – som minimum – att dessa gigantiska företag ska-
par en mängd arbetsmöjligheter och att de tar sin an-
del av skattebördan.

A. Arbeten

Omsättning vs. arbetare
Medan de 200 största transnationella företagen har
en omsättning likvärdigt med 27,5 procent av världs-
ekonomins aktiviteter, anställer dessa företag en
mycket liten del av världens arbetsstyrka. 1999 an-
ställde de tillsammans totalt 22 682 166 arbetare, som
enbart utgör 0,78 procent av världens arbetsstyrka.

Vinst vs. antalet anställda
Mellan 1983 och 1999 ökade antalet anställda inom
de 200 största transnationella företagen med 14,4
procent, en ökning som är mycket blygsam i jämfö-
relse med företagens vinstökning på 362,4 procent
under samma period.
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Företagsanalytiker kan se den dramatiska ökningen
i skillnaden mellan vinster och anställda som ett tecken
på ökad effektivitet. Det växande gapet mellan vin-
ster och anställda är åtminstone delvis ett resultat av
teknologiska förändringar som har möjliggjort för
företagen att producera mer med mindre människor.
Automatisering är inte alltid en negativ utveckling,
särskilt när det handlar om arbeten som är farliga el-
ler på annat sätt misshagliga. En annan faktor är tren-
den att ”flytta ut” tillverkningen, något som särskilt
de stora industriföretagen praktiserar. Genom att föra
över allt större del av sin produktion på kontraktsar-
betande, kan företagen distansera sig från potentiella
beskyllningar för missbruk av arbetskraft och andra
förbjudna ageranden och hålla arbetskrafts-
kostnaderna låga genom att pressa leverantörer att
konkurrera om affärer med ett allt mindre antal stora
köpare. De stora företagen har också större frihet att
anställa och avskeda leverantörer för att möta för-
ändrad efterfrågan. Stora företag från USA har varit
ledande i denna trend. Chrysler (mer känt som
DaimlerChrysler sedan sammanslagningen med
Daimler Benz), som exempel, köper alla sina delar,
från bromsar till säten, från leverantörer. Hawlett-
Packard förlitar sig till 10 olika leverantörer och IBM
på 8 leverantörer för sina produkter. Under de senaste
åren har japanska företag, inkluderande Mitsubishi,
NEC, Fujitsu och Sony, också börjat flytta ut tillverk-
ningen.

Amerikaner bryr sig fortfarande mindre om den
växande klyftan mellan vinster och anställda då lan-
det har liten arbetslöshet. Något som ofta ignoreras i
konventionella media är det faktum att arbetslöshets-
problem kvarstår oförändrade i resten av världen,
inräknat många länder där de 200 största trans-
nationella företagen gör stora vinster. (USA-företag
som helhet fick 19 procent av sina vinster i andra län-
der 1995).5 I EU var arbetslösheten10 procent 1999, i
jämförelse med 4,2 procent i USA.6 Internationella
arbetsorganisationen ILO beräknar att en miljard
människor över hela världen är arbetslösa eller under-
sysselsatta.7 Arbetslösheten i världen skadar USA där-
för att den minskar möjligheten för konsumenter i
andra länder att köpa produkter från USA och kan
leda till social oro som får internationell spridning.

Anställda vid Wal-Mart
Hela 5 procent av de 200 största transnationella före-
tagens arbetsstyrka utgörs av anställda vid Wal-Mart.
Detaljjättens arbetsstyrka har skjutit i höjden från 62
000 år 1983 till 1 140 000 år 1999, vilket gör företa-
get till världens största privata arbetsgivare. Den näst
största, DaimlerChrysler, har en arbetsstyrka på 466
938 – mindre än hälften av det antal som arbetar inom
Wal-Mart’s. Även om Wal-Mart skapar många nya
arbeten, är bolaget ökänt för sin strategi att anställa
mängder av arbetare på deltid för att undgå att be-
höva betala sociala avgifter. Företaget är också obe-
vekligt anti-fackligt. ’I mars meddelade Wal-Mart att
de skulle stänga charkavdelningen i 180 butiker två

veckor efter att charkarbetarna i en affär i Texas be-
slutat bilda en fackförening – den första lyckade
organiseringen vid Wal-Mart i USA.

B Skatter

Inte tillräckligt stor för att undgå skatteindrivare
Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP)
släppte nyligen en studie över federal skatt som beta-
lats av flera hundra större lönsamma USA-företag.
Fyrtiofyra av USA-företagen på listan över de 200
största transnationella företagen fanns med i den stu-
dien, och som avslöjade att inte ett enda av dem hade
betalat full standard bolagsskatt på 35 procent under
åren 1996–1998. Sju av företagen hade helt enkelt
betalat mindre än noll i federal inkomstskatt 1998,
då de gjorde avdrag som överträffade det skattebe-
lopp de betalade.  Dessa är: Texaco, Chevron, PepsiCo,
Enron, Worldcom, McKesson och världens största
företag – General Motors.8 I enlighet med ITEP an-
vänder sig bolag av många metoder för att minska
sina federala inkomstskatter, inkluderande skatte-
krediter för verksamheter såsom forskning och olje-
borrning och genom påskyndade avskrivningar.

Undvikande av skatter internationellt
Då företagsspecifika uppgifter om undvikande av skat-
ter utanför USA inte finns tillgänglig, är trenden mot
lägre företagsskatter också påtaglig internationell. I
enlighet med OECD, har över de senaste tjugo åren
andelen/omfattningen totala skatter genom företags
inkomstskatt i de industrialiserade OECD-länderna
stått kvar på 8 procent, trots stark ökning av företa-
gens vinster. Organisationen förklarar denna minsk-
ning av skatter med användandet av ”skatteparadis”
och ökad konkurrens bland industriländerna då de
försöker locka till sig investeringar genom att erbjuda
lägre skatter.9

V. Sammanfattning

Då NGOs världen över genomför kampanjer för att
visa på konsekvenser av den ekonomiska globaliser-
ingen, har de privata transnationella företagens ökande
makt blivit en central fråga. De huvudsakliga vinnarna
av denna politik för öppnare marknader, och som dri-
vits av de stora multilaterala institutionerna under de
senaste femton åren, är dessa stora företag, särskilt
de 200 största transnationella företagen.

Denna växande privata makt har enorma ekono-
miska konsekvenser, vilket framgår av denna rapport.
Den största inverkan är emellertid politisk, då företa-
gen överför ekonomisk inflytande till politisk makt.
Ett resultat av detta är att demokratin undermineras.
Detta hot borde vara en av de största frågorna på den
politiska agendan i USA och andra länder.

�



 — 5  —

G l o b a l t  P e r s p e k t i v  1  —  1 / 2 0 0 1

Noter

1. Vittnesmål inför Senate Armed Forces Committee, 1952.
2. Företag är rankade efter omsättning, baserad på upp-

gifter i Fortune, 31 juli 2000.
3. Aaron Bernstein, ”Too Much Corporate Power?” Busi-

ness Week, 11 September 2000. Not: I juni 2000 gav 82
procent av de som tillfrågades starkt eller någorlunda
stöd till detta uttalande: i september 2000 var siffran 72
procent.

4. Not: Beräknad genom BNP uppgifter från Världsban-
ken, World Development Report 2000, Tabell 12, sid
296–297. Tabellen innefattar 131 länder och undantog
74 ytterligare ekonomier som har bristfälliga data om
befolkning och mindre än 1,5 miljarder.
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9. OECD, ”A World of Texas”, 7 juli 2000, från OECDs
hemsida.
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