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Introduksjon

Den italienske økonomen Marcello de Cecco er en av de mest in
teressante spesialister på det internasjonale finanssystemet. Han 
har skrevet forholdsvis lite, men det som foreligger, hører til blant 
de absolutt viktigste bidrag til forståelse av internasjonal finans 
de siste 100 årene en kan finne innen samfunnsvitenskapen. Den 
historiske oversikten Vardøger har oversatt, ble holdt som fore
drag i Buenos Aires i 1984, og siden den oppsummerer tema som 
de Cecco har analysert grundigere i andre arbeider, har vi føyet 
til noter med referanser til hans viktigste publikasjoner.

De Ceccos perspektiv kan karakteriseres som institusjonalistisk. 
Han følger opp særlig Keynes’ innsikt om at finanssystemet har 
en relativ selvstendighet innenfor det kapitalistiske systemet. 
Bankene er ikke rent tekniske hjelpemidler for å kanalisere sam
funnets sparing over til investerings- og konsumkreditt. Bankene 
konkurrerer om kunder og om innskudd. Det finnes forskjellige 
typer banker, fra små provinsbanker til store forretningsbanker, 
og de store spiller på forskjellige konkurransefortrinn i konkur
ransen med hverandre. Av spesiell betydning for verdensøkono
mien er bankmiljøene i de «store pengesentrene», London og 
New York, og disse spiller da også en avgjørende rolle i de Ceccos 
analyse. Alle banker inngår i et spill i forhold til de regulerende 
myndigheter: sentralbanken og staten. Makt-aspektet, som de 
fleste tradisjonelle økonomer helt glemmer, inntar derfor en vik
tig plass i de Ceccos analyser. Det samme gjelder for nyvinninger 
(innovasjoner). Også innen finansinstitusjonene spiller nemlig 
innovasjoner en avgjørende rolle i konkurransen. Ved statlig kre
dittregulering vil bankene etter hvert søke etter nye, uregulerte 
felter der de kan fortsette sin virksomhet med å tjene penger på 
å formidle kreditt. Dette skaper store problemer for alle forsøk på 
å styre kreditten med rene pengepolitiske midler.
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Den grunnleggende moral i de Ceccos analyser er at jo mer selv
stendige bankene og de andre finansinstitusjonene blir, jo større 
er faren for at de bidrar til ustabilitet. I sin historiske oversikt viser 
de Cecco hvordan sterk transnasjonalisering, der altså bankene 
ekspanderer bare motivert av sin private streben etter profitt, har 
ført til ustabile forhold som har tvunget statsmaktene til å gripe 
inn med sterkere styring. Dermed har situasjonen dreiet i retning 
av en internasjonalisering av internasjonale forhold. Det er viktig 
å merke seg at de Cecco har en litt uvanlig bruk av dette begrepet: 
Han bruker det som en betegnelse på sterkere statlig regulering 
av forholdene i verdensøkonomien. Internasjonalisering beteg
ner altså ikke primært økt integrasjon og gjensidig avhengighet 
i verdensøkonomien, men at verdensøkonomien reguleres av 
overenskomster mellom [inter) de forskjellige nasjonene. Trans
nasjonalisering betegner derimot framveksten av globale struk
turer som er utenfor [trans) nasjonenes kontroll. I etterkrigstiden 
har man hatt en ny transnasjonalisering, men med den interna
sjonale gjeldskrisen og problemene i det amerikanske finans- 
systemet ser de Cecco konturene av en ny tendens i retning av 
internasjonalisering. - L.M.

Både min egen generasjon og de to foregående ble oppfostret i en verden av 
internasjonale forhold, altså i en verden der nasjonalstaten var enerådende i 
alle spørsmål vedrørende et lands forbindelser med omverdenen. Det dreide 
seg selvsagt ikke om et fullstendig monopol. Transnasjonale forbindelser (altså 
forbindelser mellom private, ikke-statlige enheter; o.a.) gjorde seg hele tiden 
gjeldende; men i den verden jeg sikter til, anså man det like fullt som helt natur
lig at maktens pyramide ble kronet av staten. Transnasjonale forbindelser fant 
sted, men var gjenstand for godkjennelse eller var sågar planlagt av staten, en
ten på regjerings- eller departementsnivå.

Men strekker vi vårt historiske perspektiv noe lenger bakover, ser vi raskt at 
denne formen for statsdirigert maktpyramide har vært den normale tilstand 
bare i omlag hundre år. Samfunnsforskere med en mer utviklet sans for historie 
var fullt klar over dette. Men de trodde at det var satt i sving en prosess som 
aldri kunne snus og at statens monopol over utenriksforbindelsene med nød
vendighet ville styrkes ettersom tiden gikk. Tendensen til internasjonalisering 
av transnasjonale forbindelser ble ansett som irreversibel.

I tiårene etter 2. verdenskrig har en imidlertid sett det motsatte fenomen. I alle 
fall når det gjelder de store industrilandene, er tendensen til internajonaliser-
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ing klart snudd og en helt motsatt transnasjonaliseringsprosess er kommet 
igang igjen. Den har fått utvikle seg uforstyrret i mer enn 30 år. Den har vært 
så sterk at den generasjon som er yngre enn jeg anser den som like så irrevers- 
ibel som vi trodde internasjonaliseringen var.

De siste fem års begivenheter er imidlertid egnet til å så tvil om en slik framtids
utsikt. Det ser for meg ut til at vi nå står ved et veiskille. I løpet av de neste ti 
årene kan man enten få en ny internasjonalisering, eller en fortsatt transnasjo
naliseringsprosess. Jeg mener imidlertid at det første alternativet er mest sann
synlig og skal her begrunne dette synspunktet gjennom en diskusjon av det 
jeg kjenner best til, nemlig internasjonal bankvirksomhet.

Først vil jeg imidlertid beskrive den transnasjonalisering av global bankvirk
somhet som har funnet sted siden 60-tallet, en prosess som i stadig sterkere 
grad har involvert de viktigste bankene i de store industrilandene. Denne ut
viklingen må imidlertid forstås i kontrast til internasjonaliseringen gjennom 
de 60 år som gikk forut for 2. verdenskrig.

Internasjonaliseringen før 2. verdenskrig

Internasjonaliseringen tok form av at nasjonalstatene anmodet og ansporet 
bankene til å organisere et nettverk av utenlandsvirksomhet. Historien om 
utenlandsk bankvirksomhet i Italia etter at landet ble samlet i 1860 er et meget 
velegnet eksempel. Franske banker, og særlig Credit Mobilier, ble forespurt av 
den franske regjeringen og også anmodet av den italienske regjeringen om å 
starte virksomhet i Italia. Dette skjedde i 1860 og 1870. Etter at det italienske 
banksystemet brøt sammen på 1880-tallet, forespurte den italienske regjerin
gen den tyske regjeringen om den kunne overtale de store tyske bankene til 
å starte virksomhet i Italia, hvilket så skjedde på 1890-tallet. Store tyske banker 
og spesielt Deutsche Bank var jo i utgangspunktet opprettet av Det Tyske Kei
serriket med den uttrykkelig merkantilistiske målsetning å fremme tysk han
del og tysk makt.

Denne tilbøyelighet til å gjøre banker til viktige instrumenter i utenrikspolitik
ken var i årene før 1. verdenskrig så kraftig at den sågar omfattet England. Eng
land hadde ellers vist seg som et rent ut oppsiktsvekkende tilfelle av transnasjo- 
nalisme, siden City of Londons makt hadde vært mye sterkere enn den 
engelske statens makt. Britiske finansinstitusjoner, særlig de mest tradisjonelle 
av dem, så som handelsbankene og Bank of England, hadde satt likhetstegn 
mellom egen privat fortjeneste og interessene til den britiske nasjon som hel
het. De gikk inn for frihandel og frie internasjonale finansielle forhold, selv i 
de tilfelle der Englands virkelige interesser tilsa noe ganske annet.1

Men i det øyeblikk de andre europeiske maktene, og særlig Det Tyske Riket, 
viste seg å nære globale politiske ambisjoner i de to tiårene før 1. verdenskrig, 
ble britiske bankfolk utsatt for sterkere press i retning av å bistå Kongens re
gjering med innfrielsen av nasjonens utenrikspolitiske målsetninger. Men
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deres tiltro til transnasjonalismen var imidlertid så sterk at regjeringen bare 
unntaksvis lyktes i å overtale dem til å bli den britiske utenrikspolitikkens for
lengede arm. Her må det tilføyes at transnasjonaliseringen av de britiske bank
ene har vært et permanent trekk opp gjennom årene, og at den britiske økono
miens raske nedgang kan og er blitt ført tilbake til de britiske 
finansinstitusjonenes vedvarende evne til å påtvinge regjeringen sine syns
punkter. Disse består i et nøtteskall av troen på at bankvirksomhet ene og 
alene tjener det formål å sende penger til et hvilket som helst sted i verden der 
det synes mest profitabelt å plassere dem, samt i at Englands nasjonale inte
resse med nødvendighet faller sammen med City of Londons profittmaksim- 
erende aktivitet.

Mellomkrigstidens to tiår representerer den sterkeste bekreftelse på den inter
nasjonale modellen for utenriksforbindelser verden noen gang har sett. Stat
ens monopol over utenriksforhold ble utvidet til for første gang å omfatte om
råder som selv en statsmann som Bismarck aldri ville ha drømt om å bestemme 
over. Finansielle forhold og bankvirksomhet i utlandet ble underlagt statlig 
overvåking for i stadig sterkere grad å inngå som redskaper for statenes uten
rikspolitikk. Dette var en direkte konsekvens av de mer økonomiske sidene 
ved begrepet om total krig, et begrep som vokste fram og ble praktisert i bredt 
omfang bare under 1. verdenskrig.

Amerikanske storbankers etablering av utenlandsk virksomhet i Latin- 
Amerika på 20-tallet er delvis et unntak fra denne tendensen. På grunn av den 
spesielle maktfordelingen i det amerikanske samfunnet, kan denne utviklin
gen ansees som et eksperiment med transnasjonalisme. Men det kan like godt 
anses som nok et uttrykk for den internasjonale modellens dominans i mel
lomkrigstiden. Etter mitt syn passer begge modellene i dette tilfellet: ameri
kanske banker etablerte utenlandsk virksomhet med genuin profittmaksimer
ing i tankene. Dette ville de ha gjort selv om regjeringen hadde vært mot det. 
Men den amerikanske regjeringen hadde hele tiden til hensikt å fravriste Eng
land dominansen på det globale plan, og den innså hvilken viktig støtte de 
amerikanske bankenes utenlandske virksomhet var for en slik strategi.

Dermed kan en si at den transnasjonale modellen dominerte også på 20-tallet. 
De amerikanske bankene fortok seg her først i utenlandsk virksomhet og spe
sielt når det gjaldt rene pengelån (altså ikke obligasjonslån). Deretter trakk de 
seg helt tilbake fra utenlandsk lånevirksomhet for i stedet å spekulere på Wall 
Street eller finansiere spekulanter på Wall Street mot slutten av 20-tallet. 
Denne plutselige tilbaketrekningen fra utenlandslån kan ikke på noen måte 
anses som en utenrikspolitisk beslutning truffet av den amerikanske regjerin
gen. Den skjedde med profittmaksimering for øyet og hadde konsekvenser 
som ikke på noen måte kan sies å ha vært gunstige for utøvelsen av amerik
ansk utenrikspolitikk. Krakket i 1929 og den europeiske bankpanikken i 1931, 
etterfulgt av amerikansk panikk i 1932 og 1933, var det direkte resultat av den 
amerikanske bankverdenens uhemmede transnasjonalisme.
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Pr. definisjon består transnasjonalisme i at en ikke-statlig økonomisk-politisk 
aktør bestreber seg på å nå en individuell målsetning på den globale arenaen. 
Da amerikanske banker lånte ut stadig større summer utenlands og la ut et 
skred av utenlandske obligasjoner på det amerikanske markedet, var det av 
hensyn til egne regnskaper og egen markedsandel. Det kastet simpelthen mer 
av seg å låne til meglere på Wall Street enn til tyske byer eller latin
amerikanske regjeringen2

De amerikanske bankenes transnasjonale atferd bidro til å gjøre overgangen 
til en fullt ut internasjonal modell for utenriksforbindeiser på 30-tallet uunn
gåelig for verden som helhet, USA inklusive. En må sågar si at de mer enn noen 
annen kraft bidro til at staten i de fleste land tok til å kontrollere det innen
landske økonomiske systemet. Allerede i 1. verdenskrig var det blitt vanlig 
med statlig kontroll med økonomien. Ved avslutningen av denne krigen så det 
ut til at en i de fleste land ønsket mindre slik kontroll. Men det verdensomspen
nende kaos og den nedgang de amerikanske bankenes transnasjonale atferd 
på 1920-tallet utløste, gjorde tilbakegangen til liberale «laissez-faire»-strategier 
totalt anakronistisk og legitimerte keynesianismen i England, New Deal i USA 
og den totalitære kontrollen med økonomien i Tyskland, Italia og Japan. Det 
var som en følge av verdenskrisen at Mussolini forkastet den liberalismen som 
hadde preget hans 10 første år ved makten, for i stedet å skifte til en stadig mer 
intens dirigisme og proteksjonisme.

I USA som i alle andre industriland, ble det på 1930-tallet vedtatt lover for re
form av banksystemene. Disse lovene var preget av den innsikt at hvis bank
ene fikk gjøre hva de ville, måtte dette før eller siden ende i en finanskrise der 
bankene måtte reddes, nettopp slik det hadde skjedd tidlig på 1930-tallet. 
Denne muligheten skulle blokkeres gjennom omfattende bankregulering, 
som nådde høydepunktet i USA. Det er verdt å merke seg at England var det 
eneste landet der finansinstitusjonene unngikk regulering på 1930-tallet. 
Dette er nok et eksempel på Citys mesterlige kontroll med britisk politikk. Alt 
bankvesenets engelske kritikere fikk istand på 1930-tallet, var Macmillan- 
rapporten, som imidlertid ikke gjorde annet enn å klandre både bankene og 
industrien.

De amerikanske storbankenes transnasjonalisering

Rooseveltårenes bankreformer førte til en oppdeling av de amerikanske 
finansmarkedene. De store «finanssenter»-bankene ble stående uten særlige 
utsikter til videre vekst. Ironisk nok hadde de bare en utvei tilbake, nemlig å 
kaste seg inn i utenlandsvirksomhet igjen, nettopp det området der deres ak
sjoner hadde vært mest destabiliserende for verdensøkonomien. Gjennom 
annen halvdel av 1930-tallet og under 2. verdenskrig fikk de store amerikanske 
bankene en enorm tilstrømning av utenlandske innskudd fra folk som forlot 
et Europa herjet av krig og totalitære regimer. Dette var til god hjelp for disse 
store bankene, siden de i praksis var utestengt fra det amerikanske interbank- 
markedet (dvs. markedet der små amerikanske banker plasserte penger hos
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de store; o.a.), som var helt dominert av den flodbølge av krigsobligasjoner som 
den amerikanske regjeringen utstedte for å finansiere krigen. Provinsbanker 
og andre finansinstitusjoner plasserte all sin sparing i slike obligasjoner heller 
enn hos storbankene.

Mot slutten av krigen var altså utenlandsaktivitet det eneste felt der amerik
anske banker kunne ekspandere, og de måtte således sikre at gjenreisningen 
av verdens finanssystem skjedde på en måte som tillot dem å fortsette med slik 
ekspansjon. De amerikanske storbankene kjempet en hårdnakket og til slutt 
vellykket kamp mot folk som John Maynard Keynes og Harry Dexter White, 
som hadde helt andre forestillinger om det internasjonale finanssystemets 
framtid. De ønsket å reorganisere det i tråd med en klart internasjonal modell 
for finansielle forhold, der private kapitalbevegelser hadde full frihet til å bistå, 
men ikke til å blokkere veksten i de enkelte landene. Keynes’ og Whites opprin
nelige planer inneholdt regler for full kontroll med uønskede kapitalbe
vegelser.

Den endelige planen for etablering av IMF (Det internasjonale pengefondet) 
viste seg imidlertid å bli noe helt annet enn dette, for da den forelå hadde de 
amerikanske storbankene gjort sin innflytelse gjeldende.3 Den inneholdt in
gen regler som tvang mottakerland til å sende kortsiktige kapitalplasseringer 
tilbake til det landet de kom fra. Den inneholdt heller ingen retningslinjer for 
en internasjonal sentralbank med den oppgave å skape offentlig internasjonal 
likviditet og fordele denne mellom land. Når det så begynte å se mørkt ut for 
avspenningspolitikken i Europa og den kalde krigen brøt ut, fløt en ny bølge 
av penger over til de store amerikanske bankene, idet bemidlede europeere 
forsøkte å redde ihvertfall pengene sine vekk fra land som så ut til å bli kommu
niststyrte når som helst. Marshallplanen ble lansert for å balansere denne bøl
gen med en strøm av penger i motsatt retning. Samme resultat ville man selv
følgelig ha fått dersom man hadde fastholdt de relevante delene av Keynes- og 
White-planene. Men disse ville ha skapt et automatisk system hvorved midlene 
ganske enkelt ville ha blitt returnert til opphavslandet. Marshallplanen var 
derimot et bistandssystem, bundet til kjøp av amerikanske produkter. Planen 
var et uhyre vellykket arrangement, med enorm propagandaeffekt i Europa, 
den begunstiget amerikansk industri og jordbruk og løste verdens betalings
problemer i disse avgjørende årene.

Det hele løp altså ut i et kompromiss der den amerikanske utenriksøkonom- 
iske politikken kunne føres i tråd med den internasjonale modellen, mens de 
amerikanske storbankene sto fritt til å følge opp sin transnasjonale modell 
gjennom sine utenlandsoperasjoner.

Det var den statiske situasjonen på det amerikanske pengemarkedet som an
sporet de amerikanske storbankene til å trappe opp utenlandsaktiviteten. Stor
bankene er den avgjørende kilden til kreditt for store amerikanske foretak, og 
som andre storbanker i de store industrilandene, kan de vanligvis låne ut mer 
enn det de er i stand til å få inn som innskudd fra publikum gjennom sitt filial- 
nettverk. Men de mange statsobligasjoner, samt Roosevelts bankreformer, for
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hindret dem fra å dekke sitt underskudd på lånemidler på det amerikanske in- 
terbankmarkedet. Dette kvelende system av reguleringer forhindret dem også 
fra å konkurrere om lånemidler ved å by opp renten til innskyterne.

Sent på 1930- og 1940- og tidlig på 1950-tallet hadde utenlandske innskudd 
vært en meget viktig kilde til lånemidler for store amerikanske banker, men 
denne kilden tørket ut med den politiske og økonomiske stabiliteten i Europa. 
Den vesentlige kilde til dynamikk ble tidlig på 60-tallet i stedet den enorme 
bølgen av amerikanske utenlandsinvesteringer; framfor alt orienert mot 
Europa.

I dag har vi nesten glemt at USA sent på 1950- og tidlig på 1960-tallet var et 
modent industrisamfunn preget av stagnasjonstendenser. Vekstperioden ba
sert på privatbiler, motorveier og varige konsumgoder hadde nådd sine gren
ser. Med en dollar som fortsatt var overvurdert, men hver dag nærmere deva
luering, og med en progressiv regjering under John F. Kennedy på trappene, 
hadde den amerikanske kapitalen sterke grunner til å emigrere, spesielt til Eu
ropa. Der var markedene klare for biler og varige konsumgoder, og invest
eringene var billige.

De amerikanske storbankene var rede til å følge de store amerikanske foretak
enes multinasjonalisering. En ny kamp om markedsandeler brøt ut idet stor
bankene kjempet om de multinasjonale foretakenes internasjonale innskudd. 
Både banker og multinasjonale selskaper oppdaget raskt at det var mulig å 
spille et svært lukrativt spill ved å gå inn i enveis spekulasjon mot valutaer som 
var tilknyttet Bretton Woods-systemet med faste valutakurser. Sentralbankene 
var nødt til å forsvare disse kursene, så det var rett og slett umulig for spekulant
ene å tape.

Kennedy/Johnson-årene var således preget av massiv amerikansk kapital
flukt til utlandet og av gjentatte kraftige angrep mot dollarkursen, dirigert av 
finansavdelingene i de amerikanske multinasjonale selskapene med uvurder
lig hjelp fra de amerikanske storbankene. Disse spekulative angrepene var så 
kraftige at de tvang den amerikanske regjeringen til en rekke tiltak med den 
hensikt å begrense friheten i de amerikanske kapitalbevegelsene. Disse tiltak
ene ble imidlertid bare vedtatt etter at man hadde sikret sterkest mulig oppslut
ning fra bankverdenen, altså nettopp fra de grupper som tiltakene skulle rettes 
mot. Resultatet var at tiltakene ble så utvannet at de ikke løste noen problemer, 
men bare flyttet selve hovedproblemet til en annen dimensjon.

Vi skal om et øyeblikk analysere et av de viktigste eksemplene på slik atferd. 
Først er det imidlertid grunn til å spørre seg hvorfor den amerikanske regjer
ingens reaksjon var så svak. Det mest åpenbare svaret er at storbanker og 
multinasjonale selskaper er mektige pressgrupper som selv ikke en admini
strasjon med massiv folkelig oppslutning kan stå i åpen konflikt med særlig 
lenge. Men det er et annet svar. USAs regjering var, som enhver annen regjer
ing i store industriland, blitt vant til å fremme sine utenrikspolitiske målset
ninger gjennom aktiviteten til storbanker og multinasjonale selskaper. Regjer
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ingen bestreber seg altså på å arbeide ut fra en tradisjonell internasjonal 
modell for utenriksforbindelser, idet den fra tid til annen krever at de transna- 
sjonale aktørene (storbanker og foretak) følger en bestemt atferd, en atferd 
som støtter den amerikanske utenrikspolitiske holdningen til bestemte land. 
Hvis regjeringen samtidig iverksatte direkte straffereaksjoner mot storbanker 
og -foretak, ville den ikke lenger kunne regne med samarbeidsvilje fra disse 
i andre spørsmål av utenrikspolitisk betydning. Dette forklarer den Demokrat
iske administrasjonens ambivalente holdning til problemet med internasjonal 
finansspekulasjon.

Programmet for «Frivillig Kredittbegrensning» (VCR), vedtatt i 1965, er et godt 
eksempel på denne inkonsistensen. Dette regelverket begrenset utenlandslån 
fra bankenes amerikanske avdelinger. Inntil da hadde amerikanske banker 
lånt til utlandet direkte fra USA og hadde således skapt økende problemer for 
den amerikanske betalingsbalansen. Som følge av VCR-programmet gikk de 
amerikanske bankene nå over til å låne ut midler de hadde skaffet seg gjennom 
sine utenlandsavdelinger. Etter Suez-krisen i 1956 var britiske banker blitt 
underlagt tilsvarende restriksjoner. Disse restriksjoner favnet imidlertid vid
ere: de omfattet enhver lånefinansiering av ikke-engelske kunder med eng
elske pund. Britiske banker reagerte med å invitere til innskudd i dollar, og ga 
slik støtet til framveksten av Eurodollar-markedet.

Derimot begrenset VCR-programmet ikke de amerikanske bankenes mulig
heter til å låne ut fra sine amerikanske konti. Resultatet var en hektisk aktivitet 
fra de amerikanske bankenes side for å åpne utenlandske avdelinger. I visse 
tilfelle dreide det seg om virkelige utenlandsavdelinger som mottok genuine 
utenlandske dollars som innskudd. Men i de fleste tilfelle betød opprettelsen 
av utenlandsavdelinger bare at det amerikanske hovedkontoret opprettet et 
«skjell» i et såkalt «offshore»-senter, som eksempelvis Bahamas, og samtidig 
opprettet en Bahamas-konto i New York. På denne kontoens passivaside opp
førte banken alle innskudd den fikk fra kilder utenfor USA og på aktivasiden 
oppførte den utlån og andre investeringer. Slik administerte banken to konti 
side om side i New York. Den førte altså to atskilte regnskaper. Det ene dekket 
bankenes amerikanske operasjoner underlagt amerikansk bank- og skattelov
givning. Det andre dekket dens «Bahamas-operasjoner», underlagt bare Baha
mas nærmest ikke-eksisterende finansielle og juridiske reguleringer og 
banklover.

Gjennom VCR-programmet oppga således den amerikanske regjeringen sine 
beslutningsmyndigheter overfor en stor del av de totale finanstransaksjoner 
som finner sted i New York og andre amerikanske pengesentra og som involve
rer primært, om enn ikke utelukkende, amerikanske borgere og amerikanske 
banker. Problemet med denne løsningen var imidlertid ikke bare oppgivelsen 
av beslutningsmyndighet. Den lettet heller ikke utøvelsen av amerikansk 
pengepolitikk. Eksempelvis forsøkte den amerikanske regjeringen i 1969 å 
redusere det inflasjonspresset som Vietnamkrigen skapte i den amerikanske 
økonomien gjennom restriktiv pengepolitikk. De amerikanske bankene
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svarte imidlertid med å «låne» store mengder fra sine «utenlands»-konti. Ingen 
lovbestemmelser hindret dem i det.

Slik ble 14 milliarder dollar overført fra de amerikanske storbankenes «uten- 
lands»-konti og lånt ut til amerikanske storforetak. Dette tvang den amerik
anske sentralbanken (Federal Reserve) til å forlenge den stramme pengepoli
tikken ved å presse boligsektoren og andre sektorer for dermed å kompansere 
for storforetakenes uvilje mot å underlegge seg kredittbegrensningen. Federal 
Reserve forsøkte å ramme storbankene ved å vedta 10 % marginale reserve
krav på ekstra opplåning fra utenlandsavdelinger. Men man var også klar over 
at storbankene hadde fått en urettmessig fordel og tillot således stadig flere 
amerikanske banker å etablere slike «skjell-avdelinger».

Året etterpå, 1970, ble det amerikanske kredittmarkedet igjen romslig og store 
pengeplasseringer ble sluset tilbake til de amerikanske bankenes «utenland
ske» konti. Disse pengene ble brukt til å spekulere mot dollaren idet utenland
ske banker fra de amerikanske bankenes «utenlands»-filialer lånte Eurodollars 
som de vekslet inn i andre valutaer. Som vi vet, førte presset fra disse spekula
tive angrepene til at dollaren ble devaluert i 1971.4 De fleste store industri
landene besluttet da å iverksette valutarestriksjoner. Men disse restriksjonene 
kunne lett omgås. De amerikanske bankenes utenlandsavdelinger lånte uten
landske valutainnskudd i det internasjonale interbankmarkedet, som ikke var 
underlagt valutakontroll, og lånte så disse midlene ut igjen til spekulanter som 
ikke kunne få lånt midler direkte fra europeiske banker. Videre omplasserte 
de konti for kunder som ikke fikk midler ut av bestemte land og bisto kunder 
som ikke kunne få midler inn i bestemte land ved å selge innskudd til det innen
landske interbankmarkedet eller ved å skaffe seg innskudd fra nasjonale 
banker i disse landene. Resultatet var at dollars flommet inn hvelvene til euro
peiske sentralbanker, til tross for deres valutakontroll. 1 1973 førte dette speku- 
lasjonspresset til at dollaren igjen måtte devalueres.

I 1973 fant det sted en veritabel eksplosjon i aktiviteten til de amerikanske 
bankenes utenlandsavdelinger. Deres aktiva økte med 56 %, mens antall av 
slike amerikansk eide finans- og leasing-avdelinger steg fra 416 i 1971 til 1 670 
selskaper i 1973. En slik ekspansjon måtte nødvendigvis få traumatiske effek
ter. Disse oppsto i 1974 med en mindre bankkrise i England, med Herstatt og 
Franklin National Bank-konkursene i Tyskland og USA.

Med den amerikanske nedgangen i 1975 skiftet igjen 20 milliarder dollars fra 
de amerikanske bankenes «innenlands»- til deres «utenlands»-konti. Dette 
blokkerte en reduksjon av den amerikanske renten og forlenget det amerik
anske tilbakeslaget. Utvilsomt styrket det også presset i retning av lavere dol
larkurs. Denne gangen gikk pengene med til å løse betalingsbalanseproblem- 
ene i land som kjempet med enorme oljeunderskudd.
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Transnasjonaliseringen i etterkrigstidens finanssystem

Den utvikling i retning av transnasjonal bankvirksomhet som her er skissert, 
startet i USA gjennom de største amerikanske bankenes omgåelse av dystre 
innenlandske vekstmuligheter. Som et resultat av utskeielsene på 1920-tallet, 
ble det som nevnt iverksatt omfattende bankreguleringer i alle de store indu
strilandene og særlig i USA på 1930-tallet. Reguleringene la sterke restriksjo
ner på storbankenes aktivitet på det nasjonale området, og amerikanske ban
ker ble særlig hardt rammet. Ironisk nok var det internasjonale området det 
eneste der de fortsatt hadde muligheter til å ekspandere og allerede på 1930- 
tallet var storbankene således i full sving med å tiltrekke seg utenlandske inn
skudd. De var også meget interesserte i, og hadde stort hell med å sikre at verd
ens finanssystem ble reetablert på en måte som tillot transnasjonale finans- 
operasjoner i stor skala. Den alternative modellen, nemlig Keynes’ og Whites 
tanker om å gjenskape verdens finanssystem i tråd med en internasjonal 
modell for finansforhold, ble forkastet.

Under etterkrigstidens langvarige høykonjunkturfase fra midt på 1950-tallet 
til tidlig på 1970-tallet, ble storbanker over hele verden, godt hjulpet av nasjo
nale myndigheter, ansporet til å utvide sin transnasjonale aktivitet. Det inter
nasjonale interbankmarkedet utviklet seg for eksempel tidlig på 1960-tallet for 
å dumpe dollars som de europeiske landene hadde hopet opp som offentlige 
reserver gjennom den 10-årige perioden da dollaren nærmest var inkonverti- 
bel (fram til 1958, o.a.). Store europeiske og japanske banker ble gitt meget att
raktive «swap»-kontrakter av sine sentralbanker. De kunne da omplassere sine 
beholdninger mellom forskjellige valutaer. Dermed hadde de mulighet til å 
dumpe dollars i interbankmarkedet uten å løpe noen valutarisiko, som i stedet 
ble tatt av sentralbanken.5 Storbankenes utenlandsvirksomhet ble også sti
mulert av europeiske og japanske myndigheter som derved ga storbankene 
tilbake noen av de konkurransefortrinn de var blitt snytt for av den restriktive 
bankreguleringen.

Reguleringene hadde redusert storbankenes vekstmuligheter, men den lange 
etterkrigsoppgangen førte til rask vekst i store industrifortak, storbankenes 
tradisjonelle klienter. Industrigiganter som Siemens, GM, Mitsubishi, Fiat, 
Saint Gobain, kunne ikke løse sine finansieringsbehov gjennom småbanker. 
Industrikreditt i stor skala kunne bare storbanker yte effektivt. Problemet om
kring låner og kreditor er bare et av de problemene som melder seg. Resultatet 
var som allerede nevnt at nasjonale myndigheter begunstiget veksten i trans
nasjonal bankvirksomhet, samtidig som disse myndighetene begynte å få 
smertelig erfaring for hvilket tap av kontroll og stabilitet i verdensøkonomiske 
forhold dette innebar.

1970-tallets dollardevaluering begunstiget selvsagt aktiviteten til ikke- 
amerikanske storbanker. Europeisk og japansk bankvesen er sterkt konsent
rert, og styrken på disse landenes valuta forsterket konkurransekraften til 
disse gigantene i det transnasjonale markedet. I dag er de amerikanske bank
enes relative andel av det totale transnasjonale bankmarkedet mye mindre
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enn for 15 år siden. Men siden vi her snakker om et meget lite antall gigantban
ker, har dette amerikanske tap av relativ styrke ikke forsterket, men svekket 
den relative stabiliteten i verdens finanssystem. Det har nemlig svekket Fede
ral reserves makt til å kontrollere markedet og økt tendensen til at storforetak 
(og særlig amerikanske) ter seg som gratispassasjerer. Markedet er blitt for 
stort til at noen sentralbank kan kontrollere det bare ved å disiplinere sine egne 
banker. Samtidig har dollarkomponenten i dette markedet økt heller enn sun
ket på grunn av dollarens nye styrke på 1980-tallet. Mens altså Fed er for liten 
til å kontrollere markedet, har andre sentralbanker ikke den likviditetsska- 
pende kapasitet som kreves for slik kontroll, da hver valuta utenom dollaren 
bare representerer en liten andel av markedet. Men siden dollaren utgjør en 
så stor andel av markedet, øver innenlandske amerikanske økonomiske og fi
nansielle begivenheter en uforholdsmessig sterk innflytelse over det, og siden 
USAs økonomiske politikk har fått en så usikker og vekslende karakter, for
planter disse vekslingene seg gjennom de transnasjonale finansmarkedene og 
får virkninger som det er vanskelig å la være å frykte.

Den transnasjonale finansverdenens økende heterogenitet leder også til sterkt 
differensiert atferd. Amerikanske storbanker er utsatt for sterk konkurranse 
innenlands og har et vedvarende behov for å oppvise pene regnskaper hvert 
kvartal, av hensyn til sine aksjers skjebne på Wall street. De oppfører seg derfor 
helt forskjellig fra vesteuropeiske banker som ikke har slike problemer. Inter
nasjonale utlån er blitt sterkt regionalisert: amerikanske banker spesialiserer 
seg på lån til Latin-Amerika, tyske banker på østblokk-lån, mens japanske ban
ker dominerer i Stillehavsområdet. Derfor vil atferden til den dominerende re
gionale stormakt prege styringen med lån i dette området. Den polske gjelds
krisen er et eksempel, der tyske banker forhandlet med sikte på ikke å tvinge 
Polen opp i et hjørne. Tyske lover tillot dem å gjøre nesten ubegrenset oppfølg
ing av disse kredittene (og de fikk skattefritak for dette), og beskyttet således 
den tyske handelen med Øst-Europa. Tyske aksjonærer reagerer dessuten tra
disjonelt meget positivt på en bank som gjør seg selv så sterk som mulig, idet 
de er mindre avkastningsorientert enn den type institusjonelle investorer som 
dominerer i USA. Følgelig ble den polske gjeldskrisen, og også den østeurope
iske gjeldskrisen som sådan, avverget på en meget effektiv måte, til tross for 
den mer militante holdningen amerikanske banker inntok. Tysk prestisje på 
dette området har følgelig økt så kraftig at det krevde USAs og Sovjets felles 
anstrengelser å få forhindret en meget oppsiktsvekkende tilnærmelse mellom 
Tyskland, DDR, Bulgaria, Romania og Ungarn.

1 Latin-Amerika, der amerikanske og engelske banker tradisjonelt har domi
nert, har tingene tatt seg svært annerledes ut. Vi har her sett at kreditorene 
har inntatt en atskillig mer kompromissløs holdning. Europeiske og japanske 
banker har tendert til å innordne seg under de amerikanske bankenes beting
elser. Denne holdning må ses i lys av den innenlandske situasjonen i ameri
kansk bankvirksomhet. Fire - fem av USAs største banker er Latin-Amerikas 
hovedkreditorer, og noen av dem er meget ivrige etter å frigjøre midler som 
kan investeres i det amerikanske markedet for konsumkreditt, siden den sen
ere tids deregulering har forsterket deres konkurranseposisjon. I tillegg kom

19



mer en overveielse av generell betydning: Aktuelle begivenheter som vanske 
lighetene i Franklin National, Chrysler, Continental Illinois, har gjennom de 10 
siste årene vist at om et foretak er i store nok vanskeligheter, og hvis foretaket 
er stort nok til at dets konkurs forstyrrer det amerikanske finansmarkedet, vil 
amerikanske myndigheter komme til unnsetning og bruke offentlige penger 
til å løse private problemer. Men disse redningsaksjonene kan ikke standardi
seres. De må finne sted i siste sekund, like før situasjonen blir eksplosiv, hvis 
ikke ville amerikanske representative institusjoner kanskje ikke bli tilstrekke
lig skremt til å bevilge såpass store offentlige midler som det her er tale om.

Selvsagt vil det å gå til randen av stupet hele tiden innebære en risiko for at 
man en gang ramler utfor. Men dette er risker som følger av selve den omfatt
ende transnasjonaliseringen av internasjonale finansforhold. Problemet er at 
mikroøkonomisk atferd, pervertert av vissheten om å bli reddet hvis virkelige 
vanskeligheter oppstår, kan gi opphav til en ubalanse så alvorlig at systemet 
ikke kan tåle den uten å bryte sammen.

Siden disse overveielsene ikke bare gjøres av en ydmyk økonom som meg, 
men også av de finansielle myndighetene i Europa og Japan, og av en rekke 
innflytelsesrike jurister, økonomer og finansfolk i USA, kan man her oppdage 
et heller desperat forsøk på i så stor grad som mulig å snu om fra en transnasjo- 
nal modell for finansielle forhold til en internasjonal modell før et sammen
brudd av virkelig store dimensjoner finner sted. Men hvis dette sammenbrud
det kommer, vil overgangen til en internasjonal modell bli umiddelbar og total.

Dette er grunnen til at jeg sa innledningvis at jeg holder en knapp på at pende
len vil svinge tilbake til internasjonale forhold. Det var italieneren Giovanbatt- 
ista Vico som utviklet tanken om sykliske svingninger i historien, og det må 
være tillatt for en uendelig mye mer beskjeden italiener å vandre i skyggen av 
ham.

Oversatt av Lars Mjøset

Noter

1) Situasjonen i England under gullstandard-epoken 1870-1914 er grundig behandlet i de Cecco, 
Money and Empire, Oxford 1974, nyutgitt London 1984.

2) Dette er nærmere drøftet i de Cecco, «The International Debt Problem in the Interwar Period», 
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3) Dette er nærmere drøftet i de Cecco, «Origins of the postwar payments system», Cambridge Jour
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4) USAs betydning i etterkrigstidens finanssystem er nærmere analysert i de Cecco, «International 
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5) Dette, og utviklingen av eurodollarmarkedet, er nærmere behandlet i de Cecco, «New dimen
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