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OM DETTE HEFTET

Ådne Cappelen og Lars Mjøset

ØKONOMISK RIVALISERING OG MAKT
POLITIKK I VERDENSØKONOMIEN PÅ 
1980-TALLET
Mens de gyldne 60-åra var en eneste lang oppsvingsfase for den vestlige kapi
talismen, markerte 70-tallet starten på en lang nedgangsfase. Denne over
gangen ble analysert i Vardøger 12/1982: «Fra akkumulasjon til krise i verdens
økonomien». Når Vardøger nå utgir et nytt temanummer om verdens
økonomien, har vi lagt vekt på de nye tendensene som viser seg når nedgangs- 
fasen varer ved utover på 80-tallet. En av disse er tendensen til økende kaos 
innen pengesystemet og særlig gjeldskrisen i den tredje verden. Dette behand
les i artiklene av Susan Strange, Marcello de Cecco og Rune Skarstein. Vardøger 
har også intervjuet den kjente amerikanske økonomen Hyman Minsky om det 
amerikanske bank- og finansvesenets mulighet til å takle gjeldskrisen.

En annen tendens er den ulike utviklingen innenfor de sentrale kapitalistiske 
områdene: Vest-Europa, USA og Japan. Gerd Junnes artikkel behandler det til
takende industripolitiske kappløpet mellom disse landene. Lars Mjøsets artik
kel tar for seg den økonomisk- politiske utviklingen i USA, og Aglietta m.fl. ana
lyserer forskjellige framtidsutsikter med utgangspunkt i økonomiske og 
sosiale endringer innen i de tre hovedområdene. For spørsmålet om en even
tuell fornyet amerikansk dominans er spørsmålet om rustningsøkonomien 
spesielt viktig. Dermed viderefører vi et tema fra Vardøger 13/1983: «Europa 
som atomslagmark?». Gjennom ny kald krig og opprustning oppnår USA ikke 
bare å samle sine vest-europeiske og japanske økonomiske konkurrenter til en 
fortsatt vestlig allianse, men også å stimulere den militærindustrien som man 
håper vil bli USAs sterkeste konkurransefortrinn på høyteknologiområdet. 
Ikke rart at Reagan ikke ville fire på sitt stjernekrigsprogram under toppmøtet 
på Island i oktober 1986.

En tredje tendens, av stor betydning for Norge, er OPECs samarbeidsproble
mer og fallet i oljeprisen. Rune Skarstein bidrar i denne forbindelse med en 
analyse av Norges «OPEC-schizofreni»: Norge har i lang tid vært gratispassasjer 
på OPEC-kartellets prispolitikk, men vegrer seg likevel for å inngå et nærmere 
samarbeid av hensyn til sitt forhold til USA. En viss tilnærming til OPEC har 
det likevel vært siden regjeringsskiftet våren 1986.

Ved siden av å analysere aktuelle utviklingstendenser, bidrar oversettelsene 
i dette nummeret til å presentere en del betydningsfulle forfattere i en radikal, 
om enn ikke alltid marxistisk tradisjon. Verken Strange, de Cecco, Junne eller 
den franske reguleringskolen har tidligere vært oversatt til norsk. Vi har derfor 
til hver artikkel skrevet korte presentasjoner av forfatterne og antydet forskjel
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lene mellom deres tolkninger av situasjonen, for de er slett ikke alltid enige. 
Vi gir også henvisninger til deres øvrige forfatterskap. De oversatte artiklene 
er alle skrevet i 1982-83, mens de norske bidragene er avsluttet i annet halvår 
1986.1 resten av denne innledningen skal vi forsøke å samle trådene ved først 
å se på dagens verdenssituasjon i historisk perspektiv, deretter presentere de 
helt aktuelle konjunkturtendensene, videre analysere tendensene til ustabili
tet og til slutt å studere Norges posisjon i dette bildet.

Verdenssituasjonen i historisk perspektiv

Dagens verdenssituasjon er preget av økonomisk stagnasjon og rustnings- 
kappløp. Slik var situasjonen mot slutten av forrige århundre og på 1930-tallet 
før 2. verdenskrig. Likevel er det viktige forskjeller mellom disse tre situasjon
ene: Perioden som ledet opp til 1. verdenskrig var preget av de imperialistiske 
europeiske statenes kamp om markeder og innflytelsessfærer. 1930-tallet var 
derimot preget av voksende proteksjonisme og de største landenes forsøk på 
å konsolidere indre markeder. Den annen verdenskrig ble utløst av europeiske 
spenninger mellom land som alle var kapitalistiske. Dagens situasjon er for
skjellig fra begge disse: Det går en geopolitisk (militærpolitisk) splittelse mel
lom øst og vest, og de to supermaktene er preget av forskjellige sosiopolitiske 
systemer. Mellom øst og vest er det et rustningskappløp, men Vesten konkurre
rer ikke økonomisk med land innen Østblokken, da disse ikke på noen måte 
kan betraktes som utfordrere på den moderne teknologiens område.

Innenfor det vestlige OECD-området har det i løpet av etterkrigstiden utviklet 
seg en meget tett økonomisk sammenfletning mellom landene. Med de økono
miske problemene på 1970-tallet gir dette opphav til en kraftig økonomisk 
konkurransekamp mellom disse landene, på tross av den militærpolitiske alli
ansen. Denne konkurransen er ikke primært en kamp om ytre markeder i peri
ferien eller et forsøk på å fordype egne nasjonale markeder. Det er industri
landenes kamp om hverandres markeder, og subsidiært om markeder i de 
mest dynamiske utviklingslandene i den tredje verden. Det er, som G. Junne 
viser i sin artikkel, en kamp om å være først ute med anvendbare forsknings
resultater som kan resultere i ny teknologi som igjen inngår i nye produkter 
og produksjonsteknikker. Landene er som idrettslag: «konkurranseevne ved 
å satse på vinnerne» er slagordet fra managerne i dette kappløpet.

I dette kappløpet spiller rustningsproduksjonen en bestemt rolle. På grunn av 
særtrekk ved det innenrikspolitiske systemet i USA er det ikke mulig å få gjen
nomslag for industripolitikk dersom den ikke er forkledd som rustningspoli- 
tikk. USA er således spesielt konkurransedyktig på rustningsområdet. Men det 
dreier seg ikke om produksjon av våpen som skal brukes mellom de vestlige 
landene. Dette understreker særtrekk ved dagens situasjon: I dag er geopoli
tisk spenning og kapitalistisk rivalisering fordelt på to forskjellige områder, 
mens disse to prosessene før 1. og 2. verdenskrig gjorde seg gjeldende samtidig 
mellom de samme (europeiske) statene. Tidligere var Tyskland både en geo-
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politisk og teknologisk utfordring til England. I dag anser USA Sovjet som en 
geopolitisk utfordring, mens de teknologiske utfordringene kommer fra 
allierte som Japan og Vest-Tyskland.

Vi får derfor en annerledes spredning av konfliktlinjene i dag enn tidligere. En 
sikkerhetspolitisk øst/vest-spenning («systemkonkurransen»), en økonomisk 
spenning innen sentrum (Japan/USA/Europa), og en blanding av økonomiske 
og geopolitiske konflikter i den tredje verden, samtidig med visse betydelige 
«opphentingsprosesser» (NIC-landene). Spenningene innad i Vesten er blitt 
kraftig forsterket av de siste ti årenes økonomiske krisetendenser.

De aktuelle konjunkturtendensene

To markerte økonomiske tilbakeslag har rammet verdensøkonomiens sent
rum (OECD-området) siden de gyldne 60-årene tok slutt: krisen i 1974 og kri
sen i 1982. Den økonomiske utviklingen hittil på 1980-tallet synes å likne på 
utviklingen etter krisen tidlig på 1970-tallet. Men dette er bare på overflaten: 
Utviklingen i 1985/86 kan tyde på at verden står overfor betydelige endringer 
i de underliggende økonomiske krefter. Vesentlig i denne forbindelse er rå- 
vareprisfallet (og særlig fallet i oljeprisen), den kraftige revalueringen av japan
ske yen og tyske mark, samt de mer langsiktige virkningene av det amerikan
ske budsjettunderskuddet og betalingsbalanseunderskuddet.

Begge oljeprisøkningene - OPEC I i 1973, OPEC 11 i 1978/79 - ble fulgt av 
økende inflasjon og arbeidsløshet. I kjølvannet av OPEC II foretok imidlertid 
alle de viktigste OECD-landene en omlegging av sin økonomiske politikk. 
Mens reaksjonen tidlig på 70-tallet hadde vært moderat motkonjunkturpoli
tikk (ofte kalt keynesianisme), førte de meget konservative regjeringene i USA, 
England og Vest-Tyskland an med pågående innstramningspolitikk (ofte beteg
net som monetarisme), altså en «medkonjunkturpolitikk». Mitterand i Frank
rike fikk raskt erfare at i en verden der de største strammer inn, er det ikke 
rom for isolerte keynesianske eksperimenter. Mens inflasjonen omkring 1980 
økte til samme nivå som etter OPEC I, økte arbeidsløsheten i OECD-området 
langt sterkere: fra bare 3,5 % tidlig på 70-tallet til 5 % i andre halvdel av 70- 
tallet, videre til over 8 % tidlig på 80-tallet. Dette måtte etter hvert føre til en 
reduksjon av inflasjonstakten, som falt fra 9 % i annen halvdel av 70-tallet til 
omlag 3 % i 1986. Vekstraten i OECD var derimot stort sett den samme i annen 
halvdel av 70-tallet og første halvdel av 80-tallet.

Konjunkturoppgangen med toppunkt i 1984 var i stor grad preget av Reagans 
økonomiske politikk: skattelettelser og sterk vekst i USAs militærutgifter. Det 
at USAs økonomi har hatt sterkere vekst og større evne til å skape arbeidsplas
ser enn de europeiske de siste ti årene behandles både i Mjøsets og i Aglietta 
m.fl.s artikkel. Den høye dollaren og det høye internasjonale rentenivået førte 
til at den tredje verden i større grad ble trukket inn i krisen. Landene her hadde 
gjennom 70-tallet oppnådd relativt høy vekst, takket være gunstige lån fra de 
overlikvide petro- og eurodollarmarkedene. Men da endringer i den amerik
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anske pengepolitikken resulterte i kraftig revaluering av dollaren og høyt 
rentenivå, straffet dette seg: gjelden ble mye dyrere å tilbakebetale i en situa
sjon der den økonomiske veksten var lav. Mange u-land har forsøkt å møte 
disse problemene ved å øke produksjonen av sine tradisjonelle råvarer. Dette 
er noe av bakgrunnen for fallet i prisene på disse varene de siste årene. Rune 
Skarsteins artikkel redegjør for den eksplosive finansielle situasjonen som 
oppsto.

Etter et tiår med kriseløsningsforsøk på kapitalismens premisser er altså 
veksten fortsatt lav og arbeidsløsheten er høy, særligi Vest-Europa. Reduksjo
nen av inflasjonen synes ikke å skape noe nytt langt oppsving. Lavere dollar
kurs og oljeprisfall i løpet av 1985/86 har redusert inflasjonen ytterligere. In
flasjonstakten i OECD-området er nå nede på 1960-tallsnivå, mens 
arbeidsløsheten fortsatt er høy. Derimot synes det å være tendenser til at den 
økonomiske veksten er jevnere og noe høyere enn før. Man forventer omlag 
3 % vekst i OECDs produksjon i perioden 1985-87. Dette regnes av mange som 
en ganske moderat veksttakt, men faktisk er det en prosent høyere enn gjen
nomsnittlig vekst de siste ti årene. Ser man på de enkelte landene, er den svake 
utviklingen i Japan antakelig det viktigste nye trekk. Veksten er der nå nede 
på et mer normalt OECD-nivå. Dette forklares dels av den kraftige revaluerin- 
gen av yen’en de siste årene, av sterkere konkurranse fra asiatiske NIC-land og 
av de interne sosiale endringene som er drøftet i artikkelen av Aglietta m.fl. 
Krav om gjennomgripende liberalisering av japansk import vil ytterligere 
svekke den japanske økonomien, ihvertfall på kort sikt. Det er verd å merke 
seg at kravet om liberalisering av det japanske kapitalmarkedet - som blant 
annet OECD har argumentert for i lang tid - langt på vei er gjennomført og det 
er denne liberalisering som har muliggjort revaluering av yen den senere tid.

Destabiliserende krefter

I dagens verden er «systemkonkurransen» mellom øst og vest frakoblet de kon
fliktene som knytter seg til konkurransekampen mellom de vestlige landene. 
Gitt at verdensøkonomien ennå ikke har funnet fram til en ny vekstfase, hvilke 
krefter er det i dag som svekker stabiliteten? 1 det følgende knytter vi bare noen 
anmerkninger til den mest aktuelle utviklingen og begrenser diskusjonen til 
forholdene innad i den første verden. Vi beskjeftiger oss altså med utviklingen 
under forutsetning av at øst/vest-konflikten ikke løper løpsk. Gjør den det, er 
det ute med oss, for ingen tror på Reagans illusjon om at hans «Strategiske for
svarsinitiativ» (SDI eller stjernekrigsprogrammet) kan skape et ugjennom
trengelig skjold som beskytter den vestlige verden mot atomangrep.

Aglietta ser i sin artikkel tre alternative utviklingsmuligheter som følge av 
spenningene innen den vestlige verdensøkonomien. Den første er en reetab
lering av det amerikanske hegemoniet, den andre et finanskrakk forårsaket 
av at gjeldskrisen ikke lar seg avvikle og den tredje en oppdeling av verdens
økonomien i soner. Selv om USA doper sin high-tech sektor med Pentagon- 
penger, er det lite som tyder på at landet kan danke ut alle sine konkurrenter
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i kappløpet så grundig at landets realøkonomiske hegemoni kan gjenreises. 
Dette er konklusjonen både hos Aglietta, Junne og Mjøset. Gjeldskrisen har 
skapt betydelige problemer, men selv om Skarstein påviser alvorlige vansker 
for de amerikanske storbankene, tyder analysen både hos De Cecco, Strange 
og Minsky på at det amerikanske pengesystemet likevel vil være i stand til å 
mestre dem. USA påtvinger riktignok u-landene smertefulle og opprivende til
pasningsprosesser, men et verdensomspennende finanskrakk klarer man å 
forhindre. Den mest nærliggende tendensen er derfor en oppdeling i soner. 
Som påpekt i slutten av Mjøsets artikkel møter Reagan-administrasjonen i dag 
stadig sterkere krav om proteksjonisme fra deler av amerikansk industri. En 
begynner nå å nærme seg det punkt der USA ikke kan temme det proteksjoni
stiske presset selv ved å manipulere sitt fortsatte hegemoni i pengesystemet 
og ved andre former for press på de vestlige alliansepartnerne.

Som Aglietta påpeker, vil en slik proteksjonisme være forskjellig fra mellom
krigstidens proteksjonisme. Den vestlige verden kan bli spaltet i tre soner med 
hver sin kobling til områder i den tredje verden: en japansk som omfatter hele 
Sørøstasia, en amerikansk som omfatter Latin Amerika og en europeisk som 
omfatter Afrika og det nære Østen. Disse sonene vil i seg selv være store nok 
til at frihandelen innenfor dem sikrer industrien stordriftsfordeler.

Vil en slik utvikling føre til at økonomisk og geopolitisk rivalisering igjen skjer 
samtidig mellom de samme land eller rettere sagt, soner? Dette er avhengig 
av hvordan øst/vest-forholdet utvikler seg i en slik situasjon. Dersom USA erfa
rer og er i stand til å innrømme at rustnings-industripolitikken er ineffektiv og 
farlig, kan en tenke seg en mer moderat holdning overfor Sovjet og en hardere 
linje overfor de vestlige partnerne. (Dette kan en særlig tenke seg dersom USAs 
neste president blir en representant for de modne industrigrenene på øst
kysten, eksempelvis Chrysler-sjefen Lee lacocca). Men et militærpolitisk sam
arbeid som NATO forvitrer ikke i en fart, så vi skal avholde oss fra nærmere 
spådommer.

Norges stilling

Den økonomiske situasjonen i Norge midt på 80-tallet er preget av en baksmell 
etter oljeeventyrets overskuddsår. I perioden etter OPEC II sto Norge i en para
doksal situasjon: Oljeinntektene befridde landet for underskudds- og gjelds
problemer, men samtidig var regjeringene bevisst at de måtte stramme inn og 
føre en konstruktiv industripolitikk for å sikre en levedyktig industrisektor 
uavhengig av oljebransjen. Høyreregjeringen fulgte Reagans metode: inn
stramning først, så stimulans i rette tid før valget i 1985. Men den konstruktive 
industripolitikken forble en frase, og Norge gikk inn i en overopphetet olje- 
boomi 1984/85. Norge entret altså oljeprisfallets år, 1986, med inflasjonspress, 
høy rente, full sysselsetting og stramt arbeidsmarked. Når så oljeprisen og dol
larkursen falt, uten at øvrig norsk eksportindustri kunne kompensere for tapet 
av eksportinntekter, besluttet den nye sosialdemokratiske regjeringen å støtte
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eksportindustrien med en devaluering etter et sterkt press mot den norske kro
nen. Dette forsøket på å kompensere for oljeprisfallet skapte ytterligere infla- 
sjonsvirkninger, i tillegg til det inflasjonspresset som satt igjen etter den sterke 
ekspansjonen i oljesektoren.

Norsk oljevirksomhet og de mange tilknyttede aktiviteter må således de 
nærmeste årene gjennomgå en kraftig tilpasningsprosess ettersom investerin
gene i letevirksomhet reduseres. Innenfor verftsektoren kommer dette dels til 
å fullføre en omstrukturering som har foregått siden sent på 70-tallet, men i 
tillegg er det nå også den kunnskapsintensive oljeindustriens ingeniørdivisjo- 
ner og hele konsulent- og spesialistsektoren som må slankes. Denne sektoren 
har de siste årene lagt beslag på så mye kvalifisert arbeidskraft at det har skapt 
lønnspress og flukt fra offentlige stillinger og tradisjonell industri. 1 perioden 
1972-86, da norsk oljeutvinning økte fra 0 til 70 millioner tonn oljeekvivalenter 
pr. år, er det klart at slik arbeidskraft ble etterspurt. Når nå utviklingen flater 
ut på 90 mio. tonn på 1990-tallet og investeringene reduseres, minsker behovet 
for fagfolk. Den offentlige industripolitikkens forsøk på å stimulere anvendel
sen av ny teknologi utenfor oljesektoren har derfor her en viss sjanse. Teknolog
ene skal bare venne seg til et litt lavere lønnsnivå og begynne å tenke på annet 
enn olje og geologi.

Hva blir Norges situasjon dersom verdensøkonomien i denne nære framtid 
beveger seg i retning av proteksjonistiske soner? Norges posisjon utenfor EF 
vil da i større grad bli problematisk. Så langt har høyresidens mest entusiast
iske innpisker i det industripolitiske kappløpet, Terje Osmundsen, rett. Men 
hans kongstanke, at Norge bør satse bredt og søke et samarbeid med det euro
peiske Eurekaprosjektet, et europeisk samarbeidsprosjekt som likner ESPRIT- 
prosjektet som Junne omtaler, gir neppe noen universalløsning. Hvis Norge 
skal satse på ny teknologi, må det heller være innen nisjer som har tilknytning 
til tradisjonelle norske råvarebaserte eksportaktiviteter: metaller og andre 
halvfabrikata, olje og fisk. Likeledes har Norge en utbygget offentlig sektor, og 
det er mange muligheter for interessante anvendelser av ny teknologi innenfor 
slike områder, ikke minst innen helsesektoren. Regjeringens satsningsområ
der (havbruk, materialteknologi, informasjonsteknologi og offshoreteknologi) 
viser i det minste en viss bevissthet om at det er slike håndfaste aktiviteter man 
må bygge på, ikke grandiose eventyrprosjekter a la Eureka.

Samme innvending gjelder i enda sterkere grad for de kjøttbein som USA 
kaster til Europa i form av leveranser til og forsknings-deltakelse i SDI- 
programmet og annen krigsindustri. Problemene ved Kongsberg Våpen
fabrikk er typiske i mange henseende. Flymotordivisjonens problemer henger 
framfor alt sammen med at USA slett ikke har innfridd alle sine løfter om del
leveranser til F16-motorer, og dessuten går selvsagt offshore-divisjonen dårlig 
slik oljeprisen har falt i det siste.
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Hvilken framtid har Norge innen oljebransjen? Oljeprisfallet har bidratt til å 
senke inflasjonstakten i OECD-området og antakelig også til at den økonom
iske veksten nå er relativt stabil. Det er imidlertid ikke grunn til å regne med 
at oljeprisene skal ligge lavt over lengre tid. Historisk sett har oljeprisene be
veget seg i tjueårssykler: etter en topp har realprisen på olje falt omlag i ti år, 
for så å stige igjen i ti år. Det er både økonomiske og teknologiske forklaringer 
på dette. For det første vil økende oljepriser føre til at leteaktiviteten øker (som 
i Nordsjøen etter OPEC I). Etter en tid øker dermed produksjonen, og økende 
tilbud på olje demper prisveksten. Når prisene vipper over og begynner å falle, 
vil leteaktiviteten bli redusert, produksjonsveksten dempes og til slutt snus pris
utviklingen. Men i tillegg har oljemarkedet helt siden tiden før første verdens
krig vært et organisert marked. Først var det dominert av de store multinasjo
nale oljeselskapene («The Seven Sisters»), deretter overtok OPEC. Historisk kan 
en påpeke at ved hver syklisk nedgang i realprisen på olje har det oppstått for
søk på å organisere produsentsiden for å få prisene opp igjen. En slik reorgani
sering av markedet er vi også vitne til i dag: OPEC forsøker - og ser ut til å lykkes 
i - en uformell utvidelse av produsentsamarbeidet med sikte på å unngå for 
mange gratispassasjerer slik Norge har vært de siste ti årene. Som Rune Skar- 
stein påpeker i sin artikkel om Norges OPEC-schizofreni, er det Norges militær- 
politiske forpliktelser som gjør at landets myndigheter nøler med å foreta en 
slik økonomisk rasjonell reorientering. Dersom sone-proteksjonismen øker og 
Europa søker sterkere samarbeid både sørover og østover, samtidig som USA 
skjerper tonen overfor de europeiske landene, kan Norges schizofreni bli enda 
mer prekær.

På lengre sikt innebærer de lave oljeprisene imidlertid en viktig fare: USA vil 
i økende grad bli avhengig av oljeimport. Amerikansk oljeproduksjon er svært 
prisfølsom fordi store deler av den foregår til svært høye produksjonskostna
der. Når oljeprisen ligger rundt 15 dollar pr. fat, er en betydelig del av den ame
rikanske produksjonen - i motsetning til for eksempel norsk produksjon - 
ulønnsom, samtidig som oljeimporten og etterspørselen øker kraftig fordi olje 
er så billig. USA har alltid lagt vekt på å være relativt selvberget med strateg
iske råvarer av hensyn til sin funksjon som Vestens verdenspoliti. USAs olje
reserver vil med nåværende forbruk ikke vare århundret ut, og med dagens 
lave priser vil de økonomisk utnyttbare reservene antakelig være uttømt innen 
ti år er gått.

USA vil da komme i en helt ny energisituasjon som lett kan bli en trusel for sta
biliteten i verden. Hvis historien kan fortelle noe som helst, vil USA ikke aksept
ere at landet blir avhengig av energireserver i Midt-Østen og av eventuelle reli
giøse fanatikeres skriftfortolkninger. USA har allerede en solid strategisk 
styrke for operasjoner i Midt-Østen og Gulfen, og landet vil nok sørge for å sikre 
sine «vitale interesser» i området. Man kan tenke seg hvilket press som vil bli 
lagt på norsk utvinningstempo i en slik situasjon, og hvilken interesse USA da 
vil ha av å fastholde kontrollen med oljefeltene i Midt-Østen. (Den eneste mot- 
virkende faktor ville være at USA økte sin kontroll over de latin-amerikanske 
landenes oljeressurser.) Hvis slike problemer oppstår i en situasjon med 
økende blokkdannelse, kan det føre til alvorlig aggresjon fra USA overfor et
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Europa i ferd med å definere sine sikkerhetspolitiske interesser på en mer selv
stendig måte.

Norge står i dag i en situasjon der landet av ren egeninteresse bør søke et 
nærmere samarbeid med OPEC for å stabilisere oljeprisen på et rimelig nivå. 
Dette vil ikke bare bedre betingelsene for vekst og forutsigbarhet i verdens
økonomien, men også bidra til å redusere amerikansk etterspørsel og øke de 
økonomisk lønnsomme reservene og dermed selvbergingsgraden i USA i 
noen tid. En høy oljepris i dag kan altså være et bidrag til å forebygge mer eller 
mindre desperate amerikanske aksjoner overfor oversjøiske oljeressurser. For 
olje er fremdeles en av de viktigste strategiske råvarene.
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Marcello de Cecco

VERDENS F1NANSSYSTEM MELLOM 
INTERNASJONALE OG TRANSNASJO- 
NALE FORHOLD

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
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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», 
Banco Nationale del Lavoro Quarterly Rewiev, No. 152, Mars 1985.

3) Dette er nærmere drøftet i de Cecco, «Origins of the postwar payments system», Cambridge Jour
nal of Economics, Vol. 3, 1979.

4) USAs betydning i etterkrigstidens finanssystem er nærmere analysert i de Cecco, «International 
financial markets and US domestic policy since 1945», International Affairs, Vol. 52, No. 2, 1976.

5) Dette, og utviklingen av eurodollarmarkedet, er nærmere behandlet i de Cecco, «New dimen
sions in international lending», The World Today, Sept. 1974.
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Susan Strange

POLITIKK, HANDEL OG PENGER

Introduksjon

Susan Strange er professor i internasjonale forhold ved London 
School of Economics og har tidligere skrevet for The Economist 
og Observer. Hun er forfatter av boken Sterling and British Policy, 
London 1971, en historisk studie av hvordan City of London som 
et av verdens ledende finanssentre, har påvirket britisk politikk 
og samfunnsutvikling. Hun har dessuten skrevet en omfattende 
oversikt over utviklingen av verdens penge- og kredittsystem i 
perioden 1945-71 (se referansen i note 9). Videre har hun publisert 
en rekke artikler. Noen av dem er prinsipielle arbeider der hun 
går kritisk ut mot den rådende akademiske arbeidsdelingen: uten 
en tverrfaglig og historisk orientert ansats er man ikke i stand til 
å forstå utviklingen i verdensøkonomien på 1970-tallet. Innholds
messig har hun særlig skrevet artikler om to temaområder: tend
ensene til nyproteksjonisme i dagens verdensøkonomi, og utvik
lingstendensene i internasjonal finans på 1970-tallet. Dette siste 
er også temaet i hennes nyeste bok, med den typiske tittelen 
Casino Capitalism. En fullstendig liste over hennes artikler og 
bøker i perioden 1970-1986 finnes i bibliografien vi har føyet inn 
til slutt. Artikkelen Vardøger oversetter, var opprinnelig et fore
drag ved konferansen «Euro-American Relations and Global Eco
nomic Interdependence», avholdt ved College of Europe i Bruges, 
Belgia i september 1984.

Susan Strange mener at den marxistiske tradisjonen har stor 
verdi fordi den er forpliktet til å overskride skillelinjene mellom 
det økonomiske og politiske feltet. Men den har også svakheter 
som er parallelle til ortodoks sosialøkonomi: den henger fast i 
gamle dogmer. Mens tradisjonell sosialøkonomi aldri helt kan 
riste av seg tanken om at økonomien er grunnleggende stabil, 
kan marxistene som regel aldri helt fri seg fra tanken om at kapi
talismen står foran sitt endelige sammenbrudd.

Artikkelen som her er oversatt, gir S. Stranges perspektiv på dag
ens fastlåste situasjon i verdensøkonomien. Dette perspektivet
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anser hun som forskjellig fra et marxistisk. I en annen sammen
heng har hun skrevet at «hovedsvakheten ved et moderne globalt 
kapitalistisk system ligger verken i utbyttingen av arbeidet eller 
i undertrykkelsen av arbeiderklassen, men i dets ledende regjer- 
ingers manglende evne til å organisere et pengesystem som er 
stabilt og levedyktig nok til å fastholde et globalt produksjons
system» («Interpretations of a Decade», s. 26, se bibliografien). 
Snarere enn de produktive kapitalistene er det her den private 
finanskapitalen som er den store bøygen. Som i de Ceccos bred
ere historiske oversikt, er det bank- og finanssystemets relative 
autonomi som skaper de grunnleggende problemene: bankene 
overbyr hverandre med gunstige utlån midt på 1970-tallet, men 
stenger fullstendig igjen for tilførselen av internasjonal kreditt 
ved inngangen til 1980-tallet, da slik kreditt virkelig er nød
vendig.

En slik tolkning er i det minste en utfordring til marxistene. Det 
er ingen full samstemmmighet om forståelsen av dagens krise 
blant de forskjellige vestlige marxistiske tradisjonene. Men de 
skiller seg nok alle fra Stranges perspektiv ved at de legger større 
vekt på realøkonomiske forhold. Dette kan skje ved at analysen 
knyttes til lange bølger (som i Vardøger 12) eller til 
verdensøkonomi-konfigurasjoner (som hos Aglietta). Susan 
Strange er meget kritisk til analyser bygget på lange bølger, men 
presenterer egentlig ikke selv noen alternativ analyse. Hun leg
ger ensidig vekt på finansielle strukturendringer, og ser bort fra 
de mange sosiale (jfr. Aglietta) og teknologiske (jfr. lange bølger) 
strukturendringer som må tillegges stor vekt om man vil analys
ere problemene og utsiktene til fornyet vekst i verdensøkono
miens sentrum. I stedet forklarer hun dagens problemer med at 
privat finanskapital blokkerer muligheten for å løse underkon- 
sumsjonsproblemene i den tredje verden. De forskjellige marxis
tiske tradisjonene vil nok enes om å hevde at denne analysen er 
for ensidig.

Stranges styrke er analysen av hvordan økonomi og politikk er 
sammenflettet innenfor verdens finanssystem. Mange marxister 
tolker eksplosjonen i privat kreditt midt på 1970-tallet som et ut
trykk for overakkumulasjon av kapital. Men i Stranges perspektiv 
er det her nødvendig å se på de enkelte land. Man kan ikke bare 
tale om verdenskapitalismen som sådan, men må åpent navngi 
USA som hegemonimakt, OPEC-landene som de nyrike, osv. 
Koblingen av analysen til spesifikke land har ofte vært et svakt
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punkt i mange marxistiske analyser. Hovedsvakheten med teo
rien om lange bølger og andre «mekanistiske» ansatser er at de 
fritar toneangivende aktører for alt ansvar. Det politiske plan og 
den politiske makten tillegges således mye større vekt i S. Stran
ges form for politisk økonomi enn hos de fleste marxister: USA 
og det private bankvesenets strategier pekes ut som grunnleg
gende årsaker til dagens problemer.

Nøkkelen til problemene ligger derfor også på det topp-politiske 
plan: Den amerikanske regjeringen må bli seg bevisst sitt ansvar 
for å regulere bankvesenet, og Europa kan bidra til å bevege USA 
i denne retning ved å ta større ansvar for sitt eget forsvar (jfr. for 
øvrig analysen av amerikanske rustningsstrategier i Vardøger 
13). Strange antyder her intet mindre enn en reformulert og for
nyet «Atlanterhavspakt». Fra mer radikalt hold vil en vel her kriti
sere Strange for å skissere en løsning som forutsetter både NATO 
og EF som institusjoner de europeiske landene fortsatt bør satse 
på. Hennes antydninger om mer selvstendig europeisk opprust
ning kan virke lett kyniske. Men på den annen side kan hun for
svare seg ved å si at i dagens politiske kontekst kan en realistisk 
strategi beklageligvis ikke være mer radikal enn som så. Hun 
ønsker åpenbart å unngå all politisk idealisme og i stedet antyde 
en reformistisk strategi. Denne strategien omfatter imidlertid 
bare forslag om økt kontroll med internasjonal finans (internasjo
nalisering i de Ceccos terminologi) og om økt europeisk selvsten
dighet i militærpolitikken. Som korrektiv til denne ensidigheten 
bør man legge vekt på Agliettas drøfting av mulige verdensøko- 
nomikonfigurasjoner, der en fornyet Atlanterhavs-kapitalisme 
bare er en av flere mulige utviklingslinjer i dagems verdensøko
nomi. - L.M.

Bak dagens økonomiske konflikter om proteksjonisme, urettmessige subsidier 
til industri og jordbruk, skattlegging, valutakurser, høye renter og alt det andre 
ligger to avgjørende politiske feiltrinn: ett er primært amerikansk og ett annet 
hovedsakelig europeisk.

Min påstand er at ingen av dagens ulykkelige og brysomme økonomiske kon
flikter kan forstås skikkelig uten at begge disse politiske feiltrinn åpent innrøm
mes og analyseres fordomsfritt, og at ingen av dem løses så lenge de bare regi
streres; det kreves handling. Nøkkelen til økonomisk forsoning ligger således 
under en politisk matte. Innenfor de internasjonale økonomiske forhold som
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sådan kan man ikke finne noen løsninger på de økonomiske problemene, slike 
løsninger må komme fra USAs politiske system og fra EFs medlemsland.

Det første feiltrinn er etter min mening USAs manglende evne til å sikre at til
førselen av kreditt til dagens sterkt sammenflettede verdensøkonomi fortset
ter å utvikle seg på en stabil måte: verken for tøylesløst eller for knepent.

Det andre feiltrinnet er europeernes manglende evne til å ordne sitt forsvar 
og sin sikkerhet på egen hånd og dermed delvis (om ikke helt) redusere sin av
hengighet av USA og dets atomvåpensystemer. Disse to feiltrinn blokkerer en
hver konstruktiv dialog om avtaler vedrørende valutakurser, økonomisk vekst 
og handel med jordbruksprodukter, industrivarer eller tjenester.

Derfor skal jeg forsøke meg på en rask forklaring av hvert av disse politiske 
problemene og hvordan de påvirker europeernes og amerikanernes uenighet 
om økonomisk politikk. Dessuten vil jeg i det minste antyde i hvilken retning 
man bør speide etter en løsning. For i hvert tilfelle er det allerede mulig å ane 
begynnelsen på en bevegelse i riktig retning.

Private lån til den tredje verden

Spørsmålet om europeisk forsvarspolitikk er et problem som i det minste en 
god del amerikanere er klar over, og der det råder en viss enighet.1 La oss 
derfor først se på det andre spørsmålet. Hvorfor skulle egentlig mangelen på 
et sammenhengende og motsetningsfritt system for regulering og overvåk
ning av privat kreditt-tilførsel til verdensøkonomien være av direkte betydning 
for en del av de kinkige spørsmålene som fører til forsuring av de transatlant
iske forholdene mellom USA og medlemmene av EF? Argumentet her er at 
et meget spesielt og fundamentalt feiltrinn ligger bak forstyrrelsene i interna
sjonal handel med varer og tjenester. Det dreier seg imidlertid ikke om mar
kedssvikt (market failure) i sosialøkonomiens vanlige betydning, men om svikt 
på grunn av særtrekk ved et bestemt marked, nemlig markedet for kreditt eller 
kapital. Dette markedet er høyst uvanlig siden tilbudet her ikke på noen måte 
begrenses av produksjonskostnadene. «Bankers overbank», som Fred Hirschs 
uoversettelige engelske formulering lyder: Når bankfolk driver handel med 
penger og kreditt, har de en innebygget tendens til å drive i for stor skala.2 De 
markeder bankfolk opererer i, krever derfor aktive politiske inngrep for å be
grense disse innebygde tendensene til markedssvikt. Dersom disse inngrep
ene er utilstrekkelige eller fraværende, er det alltid fare for slik svikt.

Denne enkle sannhet demonstreres mer enn godt nok av det siste tiårets finan
sielle historie. Da de ikke-oljeproduserende landene (heretter betegnet som 
NOPEC-landene) ble rammet av den første oljeprisøkningen i 1973 og fikk 
store betalingsbalanseunderskudd, hadde de tre muligheter til å løse sine pro
blemer. De kunne enten kutte så kraftig ned på sin oljeimport at firedoblingen 
av oljeprisen ble kompensert. Ingen ønsket en slik løsning, verken OPEC- 
landene (som ville fått sine markeder undergravet), oljeselskapene (hvis profitt
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ville ha sunket), utviklingslandene selv eller industrilandene (hvis eksport til 
NOPEC-landene ville ha falt drastisk når disse måtte skru ned aktivitetsnivået 
på grunn av mangel på olje til industri, jordbruk og transport).

Alternativt kunne industrilandene gjennom sin kontroll av det multinasjonale 
apparatet for utviklingshjelp ha etablert en bistandsordning mer omfattende 
enn den såkalte «Witteveen Facility». Denne hadde IMF (Det Internasjonale 
Pengefondet) med visse vansker snekret sammen i 1974/75 for å lette NOPEC- 
landenes vanskeligheter i kjølvannet av oljeprisøkningen og samtidig anspore 
dem til å bevare og utvikle sine egne uavhengige energi-ressurser. Men indu
strilandene - og spesielt USA (slik amerikanerne understreket ved Washington- 
konferansen i februar 1974) - var uvillige til å utvikle bredere slike støtteordnin
ger. Dette ikke så mye av den erklærte økonomiske grunn at inflasjonen ville 
øke, men framfor alt på grunn av de politiske innrømmelser et slikt tiltak ville 
innebære. Det ville nemlig vært en lenge etterlengtet innrømmelse av de rike 
landenes fundamentale ansvar for de fattige landenes økonomiske velferd. 
Dette ansvar hadde de rike landene i 30 år fornektet, mens både marxister og 
andre «tredje verden»-radikalere stadig har betonet det med henvisning til Pre- 
bischs og avhengighetsteoriens påpekning av at verdensøkonomiens interna
sjonale arbeidsdeling har en struktur som favoriserer de utviklede industri
landene på bekostning av de råvareproduserende utviklingslandene.

I stedet valgte man det tredje alternativet: Den rike verden overlot det til sine 
banker å «resirkulere» petrodollarene som de nyrike oljestatene hadde skutt 
inn på sine konti der. Resultatet var at private bank-utlån til NOPEC-landene 
vokste med fenomenalt tempo (med nesten 20 % pr. år) i perioden 1970-80. 
Utlånene fortsatte å vokse i de siste to årene av denne perioden for å dekke 
de nye underskuddene som oppsto da NOPEC-landene ble rammet av den 2. 
oljeprisøkningen i 1978/79: de økte fra 26 til 41 milliarder dollar og videre til 
49 milliarder i 1980 og til 51 milliarder dollar i 1981. Men så sviktet systemet. 
Bankenes utlån ble mer enn halvert (til 25 milliarder dollar) i 1981.3 Netto 
bank-finansiert andel av NOPEC-landenes underskudd på driftsbalansen over
for utlandet falt fra 47 % i 1981 til 29 % i 1982.41 mellomtiden var også OPEC- 
landenes posisjon forandret: Mens de på 70-tallet og selv i 1980 hadde vært den 
største kilden (netto) til bank-kreditt, var de nå selv blitt de største mottakerne 
av bank-kreditt.

Det var således ikke tilfeldig at 1982 ble året da to av de største låntakerne blant 
utviklingslandene, Mexico og Brasil, kom opp i alvorlige problemer med til
bakebetaling av både renter og avdrag på sine banklån. Disse problemene 
måtte de hjelpes ut av gjennom direkte inngrep fra den amerikanske regjerin
gen, som presset forretningsbankene til å låne ut mer penger slik at skyldner- 
landene unngikk konkurs og fikk forhandlet seg til en omorganisering av sine 
finansielle forpliktelser til både regjeringer og banker.

Bankene måtte altså tvinges til å skaffe nye midler til disse to landene (og sen
ere også til Argentina). De kuttet således desto mer ned på nye utlån til andre 
land i vanskeligheter: utlån til Øst-Europa (der den polske gjeldskrisen gjorde
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seg gjeldende i mars 1981, noe tidligere enn Mexicos gjeldskrise) og til andre 
utviklingsland. For øvrig hadde bankenes utlån til utviklingslandene vært så 
omfattende at det selv uten noen gjeldskrise ville vært umulig å fortsette slik 
over lengre tid. 11982 hadde skyldnerland i den tredje verden og i Øst-Europa 
tredoblet sine banklån i forhold til 1976, total gjeld var nå 626 milliarder dollar. 
Resultatet var ikke vanskelig å forutse: stadig flere land viste seg ute av stand 
til å innfri sine forpliktelser og måtte be om forhandlinger for å endre gjelds- 
betingelsene. Ikke mindre enn 15 land kom opp i slike problemer i perioden 
mellom Mexico-krisen i august 1982 og våren 1983. Og når en ikke lenger for 
noen pris kunne få midler fra private banker, var det bare en utvei tilbake, nem
lig å gå til IMF.

Men denne organisasjonen, hvis rolle er å vokte tilliten til systemet, hadde 
ingen virkemidler å bruke mot kreditorene. Den kunne ikke annet enn å rette 
seg mot de stakkars skyldnerne og kreve brutale innstramningstiltak, devalu
ering og deflasjon. IMF var ute av stand til å skille mellom de uansvarlige og 
de ansvarlige, altså mellom de utviklingslandene som gjennom tåpelig, ryg
gesløs og korrupt politikk så å si hadde «bedt om» å få svi, og de som egentlig 
var ulykkelige ofre for tilfeldigheter, men som ble trukket ned i samme dragsug 
som de uansvarlige. Hvis tiltakende panikk skulle forhindres og i det minste 
en viss grad av tillit fastholdes innenfor det internasjonale finanssystemet, 
måtte alle behandles omtrent likt.

Men selv om utviklingslandene var de mest synlige skyldnere, var de ikke de 
eneste. Og selv om det var dem som måtte lide først og mest, var dette slett 
ikke de eneste konsekvensene av bankenes kredittklemme overfor den tredje 
verden. Begge disse poengene er knapt nye, men verdt å understreke for å pre
sisere argumentet om at den helt avgjørende politiske svikt som lå bak den glo
bale nedgangen på begynnelsen av 1980-tallet, hadde opphav i USA og dreide 
seg ikke om handel, men om styring av pengesystemet og spesielt av kreditttil- 
førseien.

Industrilandenes bidrag til den nåværende kredittklemmen

La oss minne om at private foretaks opplåning fra bankene også vokste i tiåret 
før 1982 i omtrent samme tempo som utlån til utviklingslandene. Selv oljesel
skapene, som ellers har vært kjent for å finansiere sine egne kostbare 
utvinnings- og utviklings-prosjekter av egne overskudd, kastet seg nå ut i kapi
talmarkedene for å låne. Over alt hadde vedvarende inflasjon ført til interne 
finansieringsproblemer: Fusjoner og oppkjøp gjorde omfattende finansier- 
ingstiltak nødvendige, til tross for at konsentrasjonen i seg selv ofte ga skuf
fende resultater for avkastningen.

Foretakenes krav til det internasjonale finanssystemet ble bare overgått av 
kravene fra industrilandenes regjeringer. Henry Kaufman har påpekt at selv 
om en holder østblokklandene utenfor, ble det på ti år mellom 1971 og 1981 
foretatt en kredittøkning fra 3 600 til 14 300 milliarder dollar. Mange ville ha
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en bit av denne kaken og i det øyeblikk inflasjonen ble dempet var det uunn
gåelig at konkurransen ville presse prisene på lån (altså renten) oppover.5

Det er således en forenkling å si at utviklingslandene var ofre for de forskjellige 
amerikanske regjeringenes økende budsjettunderskudd. De amerikanske re
gjeringenes lån var ikke alene skyld i problemene. Men den amerikanske re
gjeringen var alltid ledende i feltet, siden den låner i dollars og er i stand til 
å «betale enhver pris, bære enhver byrde» (i J.F. Kennedys minneverdige ord) 
for å betale tilbake i dollar. På grunn av omfattende bruk av dollars i eurovaluta- 
markedene og i internasjonal finansvirksomhet generelt, var det bare USA 
som kunne beslutte å sette en stopper for tendensen til å utvide den tilgjenge
lige kredittmengden («kaken») ved hjelp av inflasjonen. I det øyeblikk dette ble 
besluttet i november 1979 i Carter-administrasjonens siste uker, var det uunn
gåelige resultat at realrenten før eller siden ville øke. Og det var nettopp kombi
nasjonen - åpenbart ikke helt tilfeldig - av økende rente og drastiske fall i rå
vareprisene som rammet så mange utviklingsland. Ifølge Verdensbanken falt 
råvareprisene utenom olje med 14,5 % i 1981 og med ytterligere 8 % i første 
halvpart av 1982. Rentebetalingene økte i 1981 utviklingslandenes gjeldskost- 
nader med 10 milliarder dollar og viste realvekst også i 1982. Når oljeprisen 
samtidig var notert i dollar og dollarkursen steg i forhold til andre valutaer, var 
kombinasjonen av ugunstige faktorer altoverskyggende.6 Det er også verd å 
merke seg at med andre former for organisering av den internasjonale kredit
ten ville det faktum at land som Mexico eller Polen var ute av stand til å betale 
sin gjeld til avtalt tid, føre til at disse landenes lån eller obligasjoner får sine pri
ser nedskrevet mens prisen på enhver ny opplåning dette landet måtte foreta 
stiger. På den tid (nemlig under City of Londons storhetstid i forrige århundre; 
o.a.) da internasjonal kreditt for det meste forelå i form av obligasjoner, var det 
som regel dette som skjedde. I et slikt system ville ikke faren for et lands banke
rott virke som ild i tørt gress og gjøre bankene skeptiske overfor lån til en rekke 
tilsvarende lands regjeringer eller investeringsformål disse garanerer: Nettopp 
dette var det imidlertid som skjedde tidlig på 1980-tallet da Mexicos problemer 
skapte vansker for Brasil, og Polens for Ungarn.

Men systemet var også på andre måter sårbart overfor en kombinasjon av 
ugunstige faktorer. En viktig forskjell mellom forrige århundres internasjonale 
kredittsystem og de seneste årenes system er at det i Viktoriatidens England 
forelå rimelig effektive barrierer mellom det nasjonale private banksystemet 
og de britiske bankene som var aktive utenlands og som derved var hoved
kanalene for internasjonale utlån. Riktignok var det på den tid likevel mulig 
for en utenlandsaktiv bank som Barings å ryste City of London, men krisen 
i 1890 ville utvilsomt blitt langt alvorligere dersom Barings også hadde finan
siert britisk industri og vært avhengig av tillit fra engelske industri
entreprenører hvis innskudd sto i nasjonale banker. I kontrast til dette har det 
i USA utviklet seg et system, (a) der det til tross for restriksjoner på bankvirk
somhet på tvers av delstater har skjedd en konsentrasjon av finansiell makt i 
et halvt dusin store banker7, og der de fleste amerikanske storforetak og de 
viktigste arbeidsgiverne på det amerikanske arbeidsmarkedet er disse stor
bankenes kunder; (b) der disse bankene er blitt avhengige av utenlandsaktivi-
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tet - og særlig av «syndikerte» eurodollar-utlån (lån organisert som samarbeids
prosjekter mellom flere store banker; o.a.) - for å sikre store og noen ganger 
helt avgjørende andeler av sine inntekter; og (c) der disse utenlandsaktivitet- 
ene er utilstrekkelig overvåket og regulert. Her er det altså en sterk sammen
fletting av utenlands- og innenlands-utlån.

De avgjørende svakhetene når det gjelder bankovervåkning er nå godt doku
mentert.8 Noen av disse studiene unngår imidlertid å nevne systemets viktig
ste svakhet, nemlig følgende: Selv om de viktigste sentralbankene ifølge Basel- 
konkordatene (1975, 1979, 1983) er enige om å overvåke og om nødvendig 
støtte sine nasjonale banker, har ingen av dem alene og heller ikke alle samlet 
noen som helst kontroll over det totale volumet av internasjonale bankutlån. 
Dette volumet kan vokse raskt eller langsomt og til og med falle. Sentralbank
ene har ikke og forsøker heller ikke å ta noe ansvar for resultatet. Andre svak
heter innrømmes og forstås oftere. Konkordatene gjelder bare bankene i de 
viktigste industrilandene, slike som rapporterer til Bank of International Settle
ments (BIS) i Basel. Arabiske, asiatiske og andre banker er utenfor konkordate- 
nes rekkevidde. Sentralbankenes restriktive regler overfor private banker er 
dessuten altfor lette å omgå - eksempelvis den amerikanske regelen om at ban
kene ikke bør ha mer enn 10 % av sine utestående lån til en kunde. Dette har 
ifølge tidligere tolkninger betydd at det indonesiske oljeselskapet Pertamina 
er uavhengig av den indonesiske regjeringen eller at det tilsvarende Petrobras 
er uavhengig av den brasilianske regjeringen Enda viktigere er det at overvå
kningen i stor grad ignorerer transaksjonene i interbank-markedet og følgelig 
er ute av stand til å vurdere i hvilken grad en bank er avhengig av meget kort
siktig støtte fra andre banker. Et annet paradoks illustreres av såkalte «kryss- 
konkurs-betingelser» (cross-default clauses) som amerikanske advokater har 
begynt å ta med i kontrakter om banklån for å hindre at låntakeren gir opp 
å betale lånene tilbake. Dette skulle forhindres ved at låntakeren forplikter seg 
til å betale høye bøter i fall det blir konkurs. Like fullt har generalisering av 
denne klausulen innenfor systemet som helhet ført til at reelle konkurser tilslø- 
res av regnskapsførernes blomstrende anførsel: «non-performing loans» («udu
gelige lån»), noe som unnskylder bankene for ikke regelmessig og skikkelig 
å ha sikret sin avkastning og tatt hensyn til størrelsen på sine utlån i forhold 
til kapitalbeholdningen.

Da en serie av «nesten-sammenbrudd» (Penn Square og Drysdale, for ikke å 
snakke om tidligere affærer) gjorde den amerikanske administrasjonens 
hovedansvarlige embedsmenn (nemlig Comptroller of the Currency's Office) 
oppmerksomme på de amerikanske bankenes sårbarhet overfor gjeldsprob
lemene i den tredje verden og i Latin-Amerika spesielt, og kontrollsystemet på 
sin side hadde så mange svakheter, var eneste mulige svar en tilstramning av 
kravene. 1 et ansvarlig kontrollert finanssystem burde derimot reguleringen 
vært mer restriktiv i de tidlige fasene da bankene var mer enn villige til å låne 
ut, men lettere og mer ansporende i den fasen da bankene var rammet av 
panikk og i praksis stengte av skyldnernes viktigste hjelpemiddel (nemlig mer 
kreditt) til å klare seg. Nettopp i denne sistnevnte fasen hadde det vært viktig
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å stimulere kreditorene til ikke å gi opp, men å ta del i bestrebelsene på å gjen
reise verdenshandelen og medvirke til nye oppgangstider.

Virkninger av det ustabile pengesystemet

Ikke-amerikanske banker var i 1982-84 i enda sterkere grad enn amerikanske 
fristet til å kutte kraftig tilbake på sitt engasjement i en situasjon der land i den 
tredje verden var truet av insolvens. Dette fordi dollarkursen var så høy. Dette 
førte til økning i utviklingslandenes utgifter til import, og det svekket den evne 
deres eksportsektorer måtte ha til å tjene inn utenlandsk valuta. Men ikke nok 
med det, i tillegg økte det risikoen (uttrykt i nasjonale valutaer) for ikke- 
amerikanske banker som ønsket å operere i et kredittmarked der aktiva fram
for alt noteres i dollar.

Kort sagt: Sjansespillet og usikkerheten i finanssystemet er utvilsomt blitt for
sterket av de siste ti årenes usikkerhet i det internasjonale pengesystemet. Vi 
snakker her om pengesystemet i restriktiv og konvensjonell forstand: de regler 
og rutiner som styrer internasjonale forhold mellom nasjonale valutaer. Disse 
to systemene er distinkt forskjellige fra hverandre, men også nødvendigvis 
knyttet sammen. Det er derfor verdt å merke seg at økende anarki, usikkerhet 
og ubalanse innenfor pengesystemet, slik det har utviklet seg siden 1973, med 
«halvveis» kontrollerte flytende valutakurser, til en viss grad har forsterket 
disse og andre svakheter ved det internasjonale finanssystemet (altså systemet 
for tilførsel av kreditt). Her bærer USA hovedansvaret, siden den amerikanske 
regjeringen er den eneste regjeringen med uforbeholden vetorett mot endrin- 
ger - som demonstrert for eksempel i «The Commitee of 20»9 - og med en rent 
ut monopolistisk posisjon når det gjelder initiativ. Dette er helt åpenbart og 
mer generelt anerkjent enn landets innflytelse på kredittilførselen.

Resultatet av den trinnvise utvidelsen fra en gull-dollar-standard til en ren 
papir-dollar-standard har vært at andre land først måtte tilpasse seg den deva
luering av dollaren som var et resultat av den amerikanske inflasjonen midt 
på 70-tallet, og deretter til deflasjonen som fulgte etter 1979. Dette gjaldt særlig 
de europeiske landene som er mest åpne for finansielle strømmer. Selv om de
flasjonen var tenkt som - og så visst også var - et nødvendig korrektiv til utglid
ningen innenfor USAs innenriksøkonomi, betød mangelen på atskillelse mel
lom amerikansk innenriksøkonomi og verdens finanssystem at alle andre også 
fikk føle virkningene av høye amerikanske renter. For mange var disse virk
ningene atskillig mer smertefulle enn for amerikanerne selv. Mens ameri
kansk økonomi ble rammet av en tidsbegrenset nedgang i vekst og investerin- 
ger (utenom bygg og anlegg), ble resten av verden kastet inn i depresjon. På 
toppen av svekket kjøpekraft i de forgjeldede latinamerikanske landene kom 
synkende etterspørsel fra oljeprodusentene i Midt-Østen og ellers i verden. Selv 
OPEC-landenes etterspørsel etter industrivareeksport fra utviklingsland sank 
fra 11,4 milliarder i 1981 til 10,8 milliarder i 1982.
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USAs maktmisbruk

Moralen i denne historien er imidlertid heller at USA har misbrukt sin makt
posisjon i det internasjonale finanssystemet enn at landet har mistet sin makt. 
Dette er en viktig distinksjon. For den etablerte lære blant mange, særlig ame
rikanske bidragsytere til studiet av det internasjonale systemets politiske øko
nomi, er at de økonomiske verdensproblemene - inklusive den tredje verdens 
gjeld, den svake veksten i det vestlige området, proteksjonisme, innen ver
denshandelen og bankvesenets vakling - at alle disse problemene har sitt opp
hav i USAs uheldige tap av hegemonimakt. Teorien om hegemoni er velkjent 
og er grundig utlagt av Kindleberger, Gilpin, Keohane og andre.10 Uttalt eller 
underforstått sammenlikner denne teorien USAs tap av lederposisjonen i ver
densøkonomien fra midt på 1960-tallet og framover med Englands tap av 
lederposisjonen etter første verdenskrig. Dette begrunnes med at Japan og 
Vest-Tyskland, for ikke å snakke om OPEC- og NIC-landene (de «nyindustrial- 
iserte» landene, Sør-Korea, osv.; o.a.) har økt sin økonomiske tyngde og kon
kurranseevne. Det påstås så at dette gjør USA impotent når det gjelder å kon
trollere dollaren som internasjonal reservevaluta og byttemiddel, og slik 
fastholde jevn vekst i verdensøkonomien.

Men talsmennene for denne teorien overser at systemet i seg selv ikke på noen 
som helst måte forpliktet USA til å finansiere sin utenriks- og forsvarspolitikk 
gjennom inflasjon; ikke noe som helst forhindret amerikanske myndigheter 
fra til en viss grad å kontrollere amerikanske bankers aktiviteter utenfor USA. 
Alle disse, og mange andre sider ved den amerikanske politikken var et spørs
mål om valg og ikke om skjebne. Det kan være at utviklingen av økende øko
nomisk «gjensidig avhengighet» var så uventet at USA og andre stater var dår
lig forberedt til å takle den. Men en var mer enn begeistret over å kunne sko 
seg på økende handel og markedsekspansjon, mens det ikke var noen som 
helst vilje til å ta hensyn til hvilke valg disse endringene innebar, og mer spe
sielt hvilke valg USA ble stilt overfor som verdens største kilde til internasjonal 
kreditt til handel og investeringer.

Kort oppsummert var det tre muligheter. Teoretisk sett kunne det muligens latt 
seg gjøre å få til en atskillelse mellom innenlandske og internasjonale bank- 
aktiviteter slik at bankene på forhånd kunne vært advart om at offentlige penge- 
myndigheter på ingen måte kunne garantere for de risikoer bankene tok når 
de lånte ut penger til tvilsomme regjeringer i den tredje verden. Men tatt i be
traktning at bankenes største private klienter er store multinasjonale selska
per, ser dette ut til å være vanskelig, om ikke umulig. En annen mulighet var 
Brandt-kommisjonens forslag om å gi multilaterale institusjoner makt og res
surser (inklusive dollars selvsagt) som gjorde dem i stand til å føre keynesiansk 
etterspørselsjusterende økonomisk politikk på globalt plan. Men allerede fra 
den første oljeprisøkningen i 1973 var det åpenbart at den økonomiske histo
rien om siste kvartal av det 20. århundre kunne gis tittelen «Fortellinger om 
det uventede». Verdensbanken og IMF, eller en eller annen kombinasjon av de 
to, måtte ha vært i stand til å kompensere petrodollarenes uventede forsvin
ningsnummer eller 20 prosents fall i råvareprisene. Men med full konsekvens
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og med helt avgjørende innflytelse har USA motsatt seg enhver økning av de 
internasjonale økonomiske institusjonenes makt, og enhver - bortsett fra den 
mest symbolske - anvendelse av disse institusjonenes begrensede ressurser 
som midler til å øke den økonomiske aktiviteten.

En tredje mulighet for USA var at landet selv opptrådte som «utlåner i siste in
stans», altså som sentralbank, ikke bare for sine egne banker, altså de som er 
registrert i USA, men for enhver stor bank som mottar innskudd eller gir lån 
notert i dollars. Hvis amerikanske myndigheter ikke gjorde dette, ville USAs 
egne banker med full rett kunne innvende at de var urettmessig handikappet 
i konkurranse med sine utenlandske rivaler. Men hvis USA åpent definerte seg 
som verdensøkonomiens nasjonalbank, var det liten tvil om at landet hadde 
styrke nok til å gjøre dette uten å inngå noe forpliktende samarbeid med andre 
sentralbanker. Dette fordi New York er blitt ledende som internasjonalt finans- 
senter - særlig etter innføringen av såkalte «International Banking Facilities» 
(IBF) i 1980 (muligheten til å drive uregulert bankvirksomhet, som i det såkalte 
Eurodollarmarkedet, også innenfor USAs grenser; o.a.) - for enhver større in
ternasjonal bank, europeisk eller japansk. I praksis er det sannsynlig at dersom 
USA hadde tatt initiativ, ville andre regjeringer ha fulgt opp. Resultatet ville 
blitt en regulerende institusjon organisert omtrent som IMF: et internasjonalt 
organ der den amerikanske regjeringen har den reelle beslutningsmyn
dighet.11

Men USA avviste altså alle disse mulighetene. Resultatet er (som vi alle bare 
er altfor klar over) blitt et finanssystem som til stadighet befinner seg på randen 
av sammenbrudd. Som Jan Tumlir har skrevet, er «nøkkelproblemet i dag 
finansstrukturenes vaklende karakter (...) dersom ikke en altomfattende plan 
for stabilisering av verdensøkonomien som helhet blir utarbeidet innen et par 
måneder, vil de nåværende bestrebelser på å redde det bryte sammen».12 
Tumlir skrev dette for mer enn ti måneder siden. Han forutså her at en økono
misk oppgang basert bare på stimulering av den amerikanske økonomien, 
uten at andre deler av systemet påvirkes, ville bli meget ustabil. En mer omfatt
ende oppgang ville krevd gjenreisning av tillit ved at skyldnerne fikk mulighet 
til å nedbetale sin gjeld og kreditorene til å opprettholde en kredittstrøm til
strekkelig til å sikre fortsatt produksjons- og handelsvekst.

På dette punktet er de botemidler IMF-betingelsene foreskriver motsigelses- 
fulle. IMF kan bare klare å overtale bankene - unntatt i visse tilfelle som involve
rer spesielle amerikanske økonomisk-strategiske interesser - til å opprettholde 
kredittilførselen dersom de hos skyldneren kan se klare framskritt i retning av 
reduserte offentlige budsjettunderskudd og overskudd på betalingsbalansen. 
Men om dette skal oppnås tidsnok til å forhindre at alle bankene trekker seg 
ut, blir kuren så drastisk at pasienten bringes på randen av kollaps. Bare utsikt
ene til å bli helt stengt ute fra enhver tilførsel av utenlandsk kapital og tekno
logi, tvinger landene til i ren desperasjon å akseptere IMFs betingelser.

Denne analysen har to implikasjoner. For det første: Mangelen på kjøpekraft 
som følge av manglende kreditt-tilførsel er i dag - som i mellomkrigstiden -
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hovedårsaken til den økonomiske depresjonen. De som hevder at hoved
problemet er handelsproteksjonisme, retter således feilaktig oppmerksom
heten mot et symptom og blir ute av stand til å foreskrive riktig medisin. Dette 
symptomet er sågar ikke engang særlig viktig: nedgangen i verdenshandelen 
har vært på maksimalt 1 til 2 %, sammenliknet med over 25 % tidlig på 1930- 
tallet. Grunnen er etter mitt syn den internasjonalisering av produksjonen som 
har funnet sted mellom 1930-tallet og 1980-tallet: Firma-intern handel innen
for store multinajonale foretak (og endog mellom slike) er uavhengig både av 
tilgjengelig kreditt og valutareserver. 1 motsetning til hva den siste GATT- 
rapporten hevder, er det ingen grunn til å frykte bilateralisme.13 Når bilatera- 
lismen tar form av firma-intern handel, må den tvert om hyldes som en støtte 
i bestrebelsene på å opprettholde verdenshandelen.

For det andre: Økonomiske toppmøter eller andre forsøk på å sikre bedre sam
ordning mellom de forskjellige landenes økonomiske politikk kan ikke i seg 
selv løse problemet med svak vekst. En slik strategi ble senest foreslått av 
James Tobin.14 Dersom en av hovedårsakene til dagens depresjon imidlertid 
ligger utenfor de viktigste industrilandene, nemlig i OPECs og resten av den 
tredje verdens svekkede kjøpekraft15, vil en samordning av den økonomiske 
politikken i de rike landene - selv om det nok ville være til god hjelp - likevel 
i høyden bare være en delløsning på problemet. I hvert av disse landene vil 
de store fortakenes lønnsomhet være helt avhengig av verdensmarkedet. An
delen av deres salg til utviklingslandene er ingen god indikasjon på viktigheten 
av den tredje verden i denne forbindelse. Snarere har etterspørselen fra den 
tredje verden avgjørende betydning for at foretakene klarer å overskride gren
sen mellom lønnsomhet og tap. Resultatet av likegyldighet overfor ikke- 
OECD-landenes mangel på utenlandsk valuta har ført til at de viktigste OECD- 
landene fra 1979 av har vært nødt til å stramme kraftig inn overfor sine egne 
økonomier, noe om igjen har ført til en alvorlig nedgang i vekst og sysselset
ning over hele verden.

Europas sikkerhetspolitiske avhengighet av USA

Når koordineringen av økonomisk politikk mislykkes, er det slett ikke bare 
fordi slik koordinering ikke har noen innflytelse på banksystemets 
«stopp/start»-respons når det gjelder utlån til den tredje verden. Framfor alt 
svikter den på grunn av politiske faktorer og særlig fordi de europeiske land
ene er ute av stand til å øve noen som helst innflytelse på USAs økonomiske 
og monetære styring av verdensøkonomien. De europeiske landene er nemlig 
avhengige av USA når det gjelder forsvar og sikkerhet. Ved fire av de siste ni 
toppkonferanser har europeiske statsoverhoder sterkt oppfordret USA til å ta 
initiativet til en kraftig reduksjon av rentenivået.

Men alle slike anmodninger har prellet av som vann på gåsa. USA har hele 
tiden kunnet peke på forsvarsprogrammenes tunge byrde som et uoverstigelig 
hinder for alle forsøk på å redusere det høye amerikanske budsjettunderskud
det. Så lenge dette underskuddet er stort, er det nødvendig å betale høye renter
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til enhver, amerikaner eller utlending, som vil låne penger til Onkel Sam. Så 
lenge amerikanerne bruker en dobelt så stor andel av sin nasjonalinntekt til 
et forsvarsprogram som ikke bare inkluderer dyre atomvåpensystemer, men 
også store permanente amerikanske troppestyrker i Europa som ekstra luksus, 
kan europeerne knapt klage over de økonomiske konsekvensene av Pax Ame
ricana.™ Dette ble påpekt av Henry Kissinger allerede for fem år siden17, av 
John Connally for mer enn ti år siden, og det gjentas stadig av amerikanske 
statsvitere og økonomer.18 En av dem foreslo til og med at USA ensidig skulle 
trekke tilbake sine styrker for å bringe europeerne til fornuft.19 Som Marina 
Whitman nylig påpekte, var den opprinnelige «uskrevne pakt» at USA skulle 
underordne sine kortsiktige nasjonale interesser under hensynet til verdens
økonomiens almene velferd, mens Europa ga bestemte finansielle privilegier 
som «en gjenytelse for det spesielle ansvar USA påtok seg for militær sikkerhet 
og økonomisk stabilitet i den ikke-kommunistiske verden.»20 Denne kontrak
ten brytes nå, både fordi USA under 1980-talls-depresjonen er presset til å prio
ritere sine egne nasjonale økonomiske interesser og fordi de europeiske land
ene er uenige om hvorvidt og eventuelt hvordan en skal satse på amerikanske 
atomraketter i forsvaret av Europa.

President Reagans verbale krigshisseri og åpenbare likegyldighet overfor 
spørsmålet om rustningskontroll bare forsterker det europeiske ubehag. Som 
Whitman sier, trengs det en ny pakt der Europa i sterkere grad sier seg villige 
til å dele ansvaret for fortsatt vestlig sikkerhet, mens USA på sin side sier seg 
villig til å modifisere tendensen til ’global unilateralisme’.

Men for øyeblikket betyr fraværet av en slik ny pakt ikke bare at Washington 
er døv for europeiske innvendinger - faktisk enda døvere enn europeerne er 
for amerikanske innvendinger mot EFs «Felles jordbrukspolitikk» og europeisk 
proteksjonisme innen de tjenesteytende sektorene. Dette fraværet stikker 
også kjepper i hjulene for EF selv. Samarbeidet om et felles europeisk penge
system kan ikke utvikles særlig mye lenger dersom ikke den europeiske valuta- 
enheten (ECU) gjøres attraktiv nok til at den kan framstå som en alvorlig utford
ring til dollaren. Men dette kan ikke skje så lenge (a) det er den amerikanske 
økonomien som er ledende i det økonomiske oppsvinget, og (b) så lenge sik
kerhetspolitiske spørsmål forhindrer europeerne og særlig tyskerne fra å 
foreta et såpass provoserende trekk som å konsolidere ECU. Hensikten med 
denne analysen er ikke å fornekte at også innenrikspolitiske faktorer bidrar 
til blokkeringen i Brussel. Poenget er snarere at disse faktorene ville framstå 
som mindre alvorlige dersom avgjørende utenrikspolitiske og sikkerhetspolit
iske vanskeligheter - som er felles for alle - forsvant.

Utsikter til løsning?

Likevel kan vi ane visse lovende tegn til endring, både på amerikansk og euro
peisk politisk side. Når det gjelder langsiktige strategier for den tredje verdens 
gjeldsproblemer, er situasjonen ikke lenger så mørk som den var i 1983. 
Reagan-administrasjonen fikk Kongressen med seg på en økning av USAs IMF-

33



kvote og på en utvidelse av «The General Agreement to Borrow» i samsvar med 
Saudi Arabias 3 milliarder dollar, selv om det fortsatt står tilbake å komme til 
enighet om ekstra midler til IDA.21 De siste årenes problemer med de latin
amerikanske landenes gjeld og deres avvisning av enhver plan for kollektiv 
bankerott gjør at William Clarks skrekk-historie Cataclysm - the North-South 
confrontation of1987synes mer virkelighetsnær enn noen gang. Men kanskje 
det viktigste av alt er at Continental Illinois’ (en av de største amerikanske 
bankene; o.a.) vakling på randen av sammenbrudd har varslet amerikanske 
finanskretser om hvor sårbar den innenlandske finansielle stabiliteten er for 
sjokkbølger fra de internasjonale omgivelsene. En er i ferd med å miste tiltroen 
til den type gjeldsorganisering som nå går for seg i Polen, Mexico, Nigeria, Bra
zil, Argentina, osv. Dette er en nødvendig betingelse for mer grunnleggende 
nytenkning om framtidig langsiktig politikk.

Også fra europeisk side er det visse lovende tegn på nyorientering. Det viktig
ste er kanskje at en på høyt nivå mellom den franske og den tyske regjering 
i 1984 diskret begynte å diskutere våpenkjøp og framtidig planlegging. Utvik
ling av større komplementaritet mellom de to kontinentale stormaktene er en 
nødvendig betingelse for ethvert bredere framstøt i retning av en «europeiser
ing» av NATO. Et annet lovende tegn er den tyske NATO-ledelsens innrøm
melse av at det er nødvendig med en viss grad av dybdeforsvar ved ethvert 
tilfelle av trusel om overgrep fra øst. Den tradisjonelle NATO-doktrinen har 
vært ideen om framskutt forsvar, der alle tilgjengelige forsvarsstyrker fordeles 
langs grensen. Men derved overdrives ulikheten mellom vestlige og østlige 
bakkestyrker. Satser en alene på framskutt forsvar, senkes atomterskelen. Hvis 
styrkene ved grensen beseires, er det intet annet å gjøre enn å bruke atom
våpen, og da er Vest-Europa avhengig av USA. Fordeles derimot forvarsstyrk- 
ene ut over hele territoriet, i tråd med ideen om dybdeforsvar, heves atom
terskelen. En mer realistisk vurdering på dette felt vil styrke tiltroen til at 
europeerne kan velge en tredje vei, der en unngår både prekær avhengighet 
av den amerikanske atomparaplyen og passiv tilslutning til ikke-atomvåpen- 
basert nøytralitet.

I dagens situasjon er England beklagelig nok ikke til særlig hjelp. Selv om 
landet vier en større prosentandel av bruttonasjonalproduktet til forsvar enn 
noen av sine europeiske partnere, bidrar den engelske regjeringen altfor lite 
politisk og moralsk. Dette kunne endre seg dersom: (a) man snart kunne få i 
stand en reaksjon på den irske regjeringens anmodninger om seriøse felles an
strengelser for å løse Nord-Irland-spørsmålet, slik at militære ressurser kunne 
vies til europeisk forsvar; og (b) dersom England ville gjøre den avgjørende gest 
formelt å knytte seg til det europeiske pengepolitiske samarbeidet (EMS) og 
slik forsterke de øvrige regjeringenes posisjon med det potensiale Englands 
finansielle styrke betyr. Begge disse utspill ville åpne for nye sikkerhetspolit
iske samarbeidsmuligheter mellom de store europeiske statene.

Videre kan Europa-parlamentet bidra. Her er det en gryende interesse for hele 
problemkomplekset omkring europeisk sikkehet. En kan bare håpe at disse 
diskusjonene vil blusse opp med ny kraft etter valgene i 1984. For etter gjen
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valget av Reagan i november 1984 kan en ikke forvente noen særlig endring 
i USAs holdninger. Selv om Mondale hadde vunnet valget, hadde ikke engang 
han gitt noen antydning om at hans forsvarspolitikk overfor Vest-Europa ville 
bli avgjørende forskjellig fra president Reagans. På det økonomiske plan fører 
den almene og vedvarende økonomiske oppgangen til at den amerikanske 
regjeringen mister enhver motivasjon til å forsøke å redusere sine enorme bud
sjettunderskudd de nærmeste årene. Det er et brutalt politisk faktum at det 
bare gjennom en jevnere maktbalanse innenfor den atlantiske alliansen ville 
være mulig å oppnå både bredere styring med det globale finanssystemet og 
en mer overbevisende aksjonsplan for Vest-Europas langsiktige militære sik
kerhet.

Oversatt av Lars Mjøset.
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Michel Aglietta, Elisabeth Kremp, Jean Le Dem og Gilles 
Oud’iz

NASJONAL REGULERING OG KONFIGU
RASJONER I VERDENSØKONOMIEN
Introduksjon

Den franske økonomen Michel Aglietta ble med sine arbeider 
midt på 1970-tallet en av de avgjørende inspirasjonskildene for 
den såkalte reguleringsskolen. Denne skolen forsøker å forene 
marxistiske, institusjonalistiske og nykeynesianske inspirasjoner. 
Vi skal ikke her gi noen omfattende presentasjon av regulerings
skolen, da det etter hvert finnes stoff om den på nordiske språk. 
Interesserte kan lese en kortere introduksjon i siste del av Lars 
Mjøsets «Seks kontraster til belysning av det internasjonale syste
met», Sosiologi i dag 4/1984, eller i Henrik Plaschke, «Kapitalis
tisk økonomi og internasjonal arbejdsdeling», Kritiske historik
ere, 4/1981, og lengre introduksjoner i Lars Mjøset/Jan Bohlin, 
Introduksjon til reguleringskolen. Arbejdspapirer fra Nordisk 
Sommeruniversitet, Nr 21, Aalborg 1985, der det også finnes en 
kommentert litteraturliste.

Den artikkelen Vardøger her oversetter, er skrevet av Aglietta og 
andre medarbeidere ved forskningsinstituttet CEPII i Paris. Dette 
instituttet ble opprettet av franske myndigheter i 1978 for å ana
lysere framtidsutsikter for verdensøkonomien (CEPII er forkort
else for «Centre d’Etudes Prospectives et d’Information Interna
tionales»). Aglietta har hatt stor innflyelse på dette arbeidet. En 
tidligere oppsummering av hans perspektiver finnes i engelsk 
oversettelse - M. Aglietta, «World Capitalism in the Eigthies», New 
LeftReview, 136,Nov./Des. 1982-og artikkelen her bygger videre 
i samme gate. På fransk finnes to omfattende oversiktsrapporter 
om verdensøkonomiens utvikling på 70- og 80-tallet, utgitt av 
CEPII under titlene: E’conomie Mondiale: La Montee des Tensi
ons, Paris 1983 og E’conomie Mondiale: La Fracture? Paris 1984.

«Nasjonal regulering og konfigurasjoner i verdensøkonomien» er 
ingen lett tekst. Men det kan kanskje hjelpe litt å sette forfatternes 
tilnærming i kontrast til den analysen Susan Strange og Marcello 
de Cecco står for. Aglietta betoner at det internasjonale pengesys
temet ikke er verdensøkonomiens grunnleggende integrerende
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kraft, dette systemet gir bare en «overflate-kohesjon». Mens 
Strange og de Cecco legger meget stor vekt på at dette systemet 
i seg selv er destabiliserende, legger Aglietta større vekt på at det 
reflekterer realøkonomiske problemer. Aglietta legger derfor 
ikke fram noen generell påstand om at pengesystemet er pro- 
blemskapende, men gjør snarere et ambisiøst forsøk på å inte
grere de real- og pengeøkonomiske aspektene ved verdensøko
nomiens utvikling.

Artikkelens hovedbidrag ligger i drøftingen av de realøkonom
iske problemene. Her kan det være nyttig å holde perspektivet 
opp mot et annet kjent perspektiv i verdensøkonomianalysene, 
nemlig det som er lagt fram av den amerikanske sosiologen 
Immanuel Wallerstein i forlengelsen av den såkalte avhengig
hetsteorien (om disse teoriene, se også L. Mjøsets artikkel i Sosio
logi i dag 4/1984). Ifølge Wallerstein blir utviklingen i de enkelte 
landene fullt ut bestemt av deres posisjon i den internasjonale 
arbeidsdelingen. Aglietta tar det helt motsatte utgangspunkt: 
Han starter med de mest innflytelsesrike nasjonene i verdensøko
nomien og påpeker at hver nasjonal modell har sine særtrekk. 
Det internasjonale systemet analyseres som «kollisjoner» mellom 
slike nasjonale modeller. Dersom de nasjonale modellene i stor 
grad er forenlige, får man integrasjon, men dersom indre struk
turendringer fører til at modellene i økende grad blir uforenlige, 
oppstår fragmenteringstendenser.

Verdensøkonomien ble rammet av store problemer på 1970- 
tallet. Dette førte til forskyvninger i de økonomiske styrkeforhold
ene innad i verdensøkonomiens sentrum. Det gamle hierarkiet, 
der USA dominerte helt, er brutt sammen. Det foregår forskjellige 
reorganiserende prosesser, men utfallet av disse prosessene er 
ennå ikke klart. Aglietta argumenterer for at verdensøkono
miens framtidsutsikter vil være helt avhengig av utfallet på disse 
reorganiseringsprosessene. I motsetning til Susan Strange, som 
med sitt underkonsumsjonsteoretiske perspektiv legger all vekt 
på manglende kjøpekraft i den tredje verden, anser Aglietta at 
hovedproblemene må lokaliseres innenfor den første verdens om
råde. Verdensøkonomiens sentrum har tre hjørner: USA, Japan og 
de vesteuropeiske landene. Det mest originale bidraget i artikk
elen er påpekningen av forskjellene mellom den realøkonomiske 
utviklingsdynamikken i disse tre hjørnene av verdensøkono
miens sentrum. Dette avsnittet, «Grunnleggende hypoteser om 
utviklingen på lang sikt», kan anbefales, selv for dem som finner
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det første avsnittet om «Metodespørsmål» for abstrakt og hopper 
over det. I sin diskusjon av utviklingen på lang sikt legger forfat
terne, i tråd med reguleringstradisjonen, sterk vekt på utviklin
gen i de grunnleggende levekårene; hvordan lønnsforholdet er 
organisert, og hvordan den sosiale sikkerheten tilveiebringes. Ut 
fra de forskjellige tendensene på dette grunnleggende sosiale 
området utvikler de så sine alternative scenarier. I denne sam
menheng drøfter de også tendensene til utvidelse av tjenesteyt- 
elsesektoren og legger vekt på at problemene i denne forbindelse 
kan løses på helt forskjellige måter som vil ha stor betydning for 
framtidige utviklingstendenser. Det står utvilsomt mye av spesifi
sering tilbake, og sammenlikningen av de tre hjørnene kan til 
sine tider være vel løs. Men dette har også sammenheng med at 
forfatterne gir seg inn på et tverrfaglig område som hittil har vært 
forsømt i de fleste andre analyser av verdensøkonomiens pro
blemer.

Artikkelen er tung å lese, og den har også voldet oversetterne 
mye bryderi. Forsøkene på å lage en forholdsvis presis og tekst- 
nær oversettelse har ofte kommet i motsetning til bestrebelsene 
på å skrive om argumentasjonen slik at den ble lettere tilgjengelig 
for norske lesere. I tillegg kommer det faktum at artikkelen er et 
arbeidsnotat og at argumentasjonen særlig på slutten virker litt 
hastverkspreget. På et par punkter var vi nødt til å be forfatterne 
om presiseringer, så på disse stedene er den norske oversettelsen 
utvidet i forhold til den franske teksten. Vi har dessuten hatt en 
del rene språkproblemer, og her vil vi takke Jan Otto Andersson 
og Henrik Plaschke, som har sett igjennom oversettelsen og red
det oss fra en del blundere. De som måtte stå igjen, tar vi selv 
ansvaret for. - L.M.

METODESPØRSMÅL

Antakelsen om de nasjonale økonomienes særtrekk: Begrepet 
konfigurasjon

Ønsker vi presise begreper, er det ofte vanskelig å benytte termer som «verdens
økonomi» og «kapitalisme». Disse termene er ihvertfall problematiske dersom 
de tas,som referanse til universelle lover, som tendensielt virker til å gjøre for
skjelligartede najonale økonomiske strukturer like gjennom påvirkning fra 
omseggripende internasjonal handel, eller ved at overnasjonale økonomiske
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aktører sprer informasjon og produksjonsfaktorer. Man påstår i så fall at det 
internasjonale økonomiske systemet har to egenskaper: For det første at det 
inneholder et likevektspunkt der alle nasjoner samtidig realiserer den best 
mulige utnyttelse av sine ressurser, og for det andre at det framkaller prosesser 
som eliminerer enhver forstyrrelse i forhold til dette likevektspunktet.

Hypotesene i teorien om frihandel knytter an til den første egenskapen. Der
med ignorerer den fenomener som stigende skalaavkastning, utvikling av 
komplementariteter i produksjonsprosessene, samt de mange former for ikke- 
markedsbasert samarbeid som er nødvendig for å utvikle teknologier det ennå 
ikke eksisterer markeder for. Men slike fenomener er ikke «imperfeksjoner». 
De er snarere normale forhold som på lang sikt forekommer i enhver arbeids
deling. De gir opphav til prosesser preget av sirkulær kausalitet, eksempelvis 
mellom utvidelsen av eksportmarkeder og produktivitetsveksten i konkur
ranseutsatte nasjonale industrier. Disse kumulative prosessene framkaller på 
sin side konsekvenser som ulik utvikling, asymmetrier i den internasjonale 
konkurransen (reflektert i forskjeller i landenes inntektselastisitet i 
utenrikshandelen), polariserte og selvbærende påvirkningsforhold (teorien 
om produktsykler er eksempelvis en stilisert framstilling av slike forhold).

Hvis verdensøkonomien er preget av slike prosesser, kan det ikke være snakk 
om å analysere den ut fra forutsetningen om at den beveger seg mot eller søker 
tilbake til en eneste fundamental likevekt. Verdensøkonomiens tilstand og ut
vikling bestemmes heller ikke i alle sine aspekter av de generelle prosessene 
i den internasjonale arbeidsdelingen. Denne ubestemthet manifesterer seg i 
et antall særegenheter: irreversible prosesser, muligheten for flere likevekts- 
punkter i den internasjonale handelen, og det faktum at motstridende forhold 
mellom de nasjonale produktive systemene kan skape situasjoner der en bare 
får likevekt i driftsbalansen ved et meget lavt produksjonsnivå i disse landene.

Denne ubestemtheten skaper usikkerhet, noe som gjør den andre påståtte 
egenskapen ved det internasjonale økonomiske systemet meget usannsynlig, 
nemlig påstanden om automatiske tilpasningsmekanismer som pålegges 
nasjonene og som derved leder verdensøkonomien mot en likevekt som er til
fredsstillende for alle. Når vi trekker dette i tvil betyr det ikke at vi mener at 
verdensøkonomien bare består i det rene kaos. Det vi vil hevde er at verdens
økonomiens utvikling bestemmes av reguleringsprosedyrer en må kunne 
konstruere uten å henfalle til overforenklede påstander om likevekt.

Organiseringen av økonomiske forhold finner sted innenfor nasjonenes gren
ser. Nasjonene skiller seg på varig måte fra hverandre gjennom sine strukturer 
og ved sin regulering. Med struktur sikter vi til restriksjoner og former for sosial 
konfliktløsning som er nedarvet gjennom historien, og som har antatt en treg
het som stabiliserer, men som også kan føre den økonomiske atferden inn i 
rigide, fastlåste baner: Industriell spesialisering, rytmen i spredningen av tek
niske innovasjoner, varierende sosial enhet innenfor forskjellige klasser og 
grupper, karakteren av de institusjonene som bestemmer inntektsdannelse og 
holdninger til sparing - alt dette bestemmer de økonomiske restriksjonene

41



(contraintes), restriksjoner som bare langsomt forandres og som framviser en 
nasjonal identitet. Med regulering sikter vi til hvordan disse restriksjonene vir
ker sammen med foretakenes og husholdningenes atferd. Regulering indike
rer således et makroøkonomisk skjema som bare med stor treghet modifiseres 
når den internasjonale økonomiske konteksten forandres. Realiseringen av 
denne kombinasjonen skjer under påvirkning fra statens økonomiske politikk, 
hvis prinsipper selv avhenger av maktkampene og kompromissene mellom 
de sosiale gruppene som opererer innenfor strukturen. En nasjonal regulering 
er således en syntese av struktur-preferanser og doktrine-preferanser. Det 
dreier seg her altså slett ikke om å påstå at den offentlige politikken etter eget 
skjønn manipulerer en privat sektor som er helt lik i alle land. Reguleringen 
utgår fra samfunnet i sin helhet. Den er i en viss forstand den økonomiske 
dimensjonen ved nasjonenes irreduktible autonomi: Hver nasjon har sine 
særtrekk som vi ikke kan se bort fra.

Ut fra denne særegenheten ved nasjonale reguleringer, nøler vi med å definere 
verdensøkonomien som et system av gjensidig avhengighet. Den består nem
lig mer av konfrontasjon enn av harmonisering, den innebærer snarere nega
tivt samvirke enn samarbeid om å etablere en felles orden. Gjennom den inter
nasjonale handelen er nettverket av gjensidig avhengighet i seg selv 
underkastet de tidligere nevnte polariserende tendensene i den internasjonale 
arbeidsdelingen. Heller enn å være et «system» i streng forstand (hvilket forut
setter eksistensen av klare regler som holder den gjensidige avhengigheten 
sammen), er konfrontasjonen mellom nasjonale reguleringer snarere en fly
tende samling forskjelligartede krefter basert på nasjonenes virkelige sosiale 
dynamikk. Ulik vekst, asymmetri og motsetningsfull selvstendighet, domi
nans og avhengighet - dette utgjør innholdet i samspillet mellom de nasjonale 
tendensene, tendenser sprunget ut av nasjonale differensieringsprosesser som 
hver har sin egen logikk. Med konfigurasjon mener vi den form som konfronta
sjonen mellom nasjonale reguleringer antar, når man kan konstatere en viss 
regelmessighet i den. Kapitalismens historie vitner om at de internasjonale 
konfigurasjonene som har hatt lengst varighet inntil nå alltid har bestått i en 
hierarkisert orden, definert med utgangspunkt i eksistensen av et særeget gra- 
vitasjonssentrum, nemlig den nasjon som har hatt hegemoniet.

Det internasjonale pengesystemets plass i en konfigurasjon

En markedsøkonomi kan ikke fungere uten at umiddelbare dagligdagse kref
ter holder den sammen (gir den «koherens») ved å sikre transaksjonene på tross 
av strukturelle forstyrrelser og kontinuerlige konflikter mellom aktørene. Det 
er framfor alt eksistensen av penger som sikrer en slik koherens, idet de påleg
ger en betalingsrestriksjon. Pengene er en fundamental institusjon, og de for
mer systemet i den forstand at betalingsrestriksjonen ikke kan settes i verk an- 
net enn via formelle regler som aksepteres av alle. Disse reglene kan variere 
og systemet kan forandres, de kan være mer eller mindre rigorøse og systemet 
mer eller mindre restriktivt når det gjelder den måten det gir monetært ut
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trykk til konfigurasjonens motstridende krefter. Men en eller annen form for 
regler eksisterer nødvendigvis.

Det internasjonale pengesystemet er derfor ikke noe «slør», men et medium 
for kommunikasjon. Det omformer mangfoldet av kvalitative forskjeller ved 
å gi dem abstrakt form av kvantitative avvik uttrykt som overskudd og under
skudd. Når vi sier at dette medium sikrer koherens bare på overflaten , er det 
fordi det har følgende karakteristika:

- Det etablerer ikke nødvendigvis restriksjoner som eliminerer de forstyrrelser 
som framkalles av de nasjonale dynamikkene: Bretton Woods-systemet (1945- 
71) var ikke i stand til å avpasse tilførselen av internasjonal likviditet i forhold 
til behovet for likviditet til finansiering av internasjonal handel, istedet endret 
situasjonen seg uvegerlig fra «dollarknapphet» på 1950-tallet til «dollarovers- 
kudd» på 1960-tallet. Det nåværende Europeiske Pengesystemet (EMS) har 
ikke vært i stand til å samordne medlemslandenes inflasjonstakt. Flytende 
valutakurser har ikke vært i stand til å beskytte landene fra utvendig press. 
Eksemplene kunne forfleres.

- Det internasjonale pengesystemets virkemåte reflekterer de motsetninger 
som en konfigurasjon inneholder. På en og samme tid medvirker det til å spre 
strukturelle forstyrrelser i form av makroøkonomiske ulikevektsforhold (i 
valutakurser, i driftsbalansene, i internasjonale kapitaloverføringer), og til å 
legge bestemte restriksjoner på de nasjonale reguleringene. Monetære tilpas
ninger avhenger av hvor restriktive de til enhver tid virkende reglene er, av 
ulikheter i anvendelsen av reglene alt etter hvilken posisjon de aktuelle land
ene innehar i det internasjonale hierarkiet, og av de midler som er til rådighet 
for et land som står overfor en restriksjon.

- Det internasjonale pengesystemets effektivitet består ikke i at det sikrer like
vekt. Den avhenger av om det er korrespondanse mellom på den ene side 
systemets grunnleggende regler og på den annen side utviklingen av de kref
ter som utgjør konfigurasjonen. Det internasjonale pengesystemet virker med 
tilfredsstillende effektivitet hvis det definerer tilpasningsmekanismer som kan 
aksepteres av alle de land som har noe å si. Det tillater dem nemlig da å fast
holde en vekst som er forenlig med deres nasjonale strukturpreferanser. Til 
tross for at det framtrer formelt enhetlig, reflekterer derfor det internasjonale 
pengesystemet på lang sikt egentlig relativt nøyaktig effektene av de økono
miske styrkeforholdene.

Problemet med å analysere framtidsutsikter når de ulike utvik
lingsprosessene har ulik rytme

Et verdensøkonomi-scenario er en framtids-konfigurasjon. Det er i dag spesielt 
vanskelig å etablere slike scenarier fordi vi er inne i en krise. Krisen betyr nett
opp at den nåværende konfigurasjonen ikke er stabil. Det er her en rekke for
skjellige fenomener som virker sammen:
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- Innenfor de toneangivende nasjonene har det hopet seg opp spenninger. Den 
forutgående periodens vekstkilder er uttømt. Dette gir opphav til gradvise for
andringer av de nasjonale reguleringene, noe som framkaller sosiale stridig
heter som de eksisterende institusjonene ikke lenger er i stand til å formidle 
eller bøte på (særlig stridigheter vedrørende sysselsetting, inntektsfordeling 
og sosiale kostnader):

- Det foregår dyptgående forandringer og forskyvninger av internasjonale 
handelsmønstre som følge av drastiske bevegelser i de relative prisene (et vik
tig aspekt ved nasjonale rivaliseringer som ikke lar seg stabilisere), og radikale 
tekniske nyvinninger som fører til en omveltning av forholdene innad i indu
strisektoren (hvilket gjør at mange taler om et industrielt brudd, ja, sågar om 
en ny industriell revolusjon).

- Også på internasjonalt plan skjer en tiltakende oppløsning av den globale 
vekstens konfigurasjon. Det nåværende internasjonale pengesystemet har 
åpnet for en opphopning av spenninger gjennom framveksten av en interna
sjonal gjeldsøkonomi. Systemet har virket destabiliserende ved å polarisere 
spenningene i form av finansielle motsetninger mellom kreditorer og debito
rer. Banksektorens dynamikk har ikke kunnet dempe disse motsetningene. 
Den har nemlig vært helt avhengig av at det landet som utsteder verdens nøk- 
kelvaluta har vært villig til å akseptere doktrinen om inflasjonistisk ekspansjon 
av den globale etterspørselen. I hele etterkrigstiden har den amerikanske 
dollaren vært verdens nøkkelvaluta. Men USA forkastet den nevnte doktrinen 
ved inngangen til 1980-tallet.

- i den seneste utviklingsfasen (fra ca. 1980) har således det internasjonale 
pengesystemet spredd restriksjoner som har påtvunget den globale konfigura
sjonen en markert innstramningsorientering. Innstramningsprosessene er 
blitt holdt ved like av dyr dollar og skyhøy amerikansk rentefot. Ustabiliteten 
synes i dag å være av en kvalitativt ny type, da den rommer mulighetene for 
et sammenbrudd forårsaket av finansiell sårbarhet, siden flere gjeldstyngede 
land står i fare for å gå fullstendig konkurs.

- Faren for et slikt sammenbrudd er desto mer nærliggende fordi de toneangiv
ende aktørene i verdensøkonomien synes mest opptatt av å føre maktkamper 
for å sikre at de usikre styrkeforholdene som karakteriserer en ustabil konfigu
rasjon utvikler seg til deres fordel. Dette skjer særlig i form av styrkeprøver inn
enfor det internasjonale pengesystemet. Det er umulig å vite eksakt hvilken 
kombinasjon av monetære regler som best vil sikre spredning og integrasjon 
av tekniske nyvinninger til de forskjellige nasjonale reguleringer. Når den hier- 
arkiserte konfigurasjonen i verdensøkonomien er definitivt svekket forløper 
ikke slike prosesser bevisst og er ikke styrt av noen: Det tidligere sentrum 
(USA) har riktignok overlegen makt til å true andre land, men landet kan ikke 
lenger innta plassen som verdensøkonomiens definitive magnetiske kraft.
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Konsekvenser for framtidsutsiktene

Framtidskonfigurasjonene kan ikke defineres presist annet enn gjennom sent
rale hypoteser om hva vekstens framtidige betingelser vil være. Disse sentrale 
hypotesene angår langsiktige tendenser som påvirker utviklingen av de domi
nerende krefter i mulige framtidige konflikter mellom nasjonale strukturprefe- 
ranser. Herav følger at disse hypotesene må utvikles i lys av reguleringene i 
de land eller grupper av land som er avgjørende for den nåværende krisens 
videre utvikling. Vi må da mobilisere vår kunnskap om strukturelle endringer 
innenfor verdensøkonomiens tre store poler (USA, Japan og Vest-Europa) med 
henblikk på å utvikle hypoteser om de mest fundamentale koherensproblem- 
ene som disse tre polene vil stå overfor.

Korresponderende til de sentrale hypotesene vedrørende nasjonale strukturer 
og reguleringer må vi så foreta en undersøkelse av mulige former for interna
sjonal integrasjon og av de restriksjoner som en slik integrasjon vil pålegge na
sjonene. Dette andre settet av hypoteser er ikke uavhengig, men til dels over
lappende med det første. Det er underordnet det første fordi de internasjonale 
restriksjonene uttrykker makthierarkiet som følger av konfrontasjonen mel
lom nasjonale reguleringer. Ikke i noe tilfelle eksisterer det en eksogen og kon
tinuerlig tendens til økende integrasjon. Sameksistensen mellom integrasjon 
og fraksjonering i en global konfigurasjon, og hvordan denne sameksistensen 
uttrykker seg i internasjonal handel og i det internasjonale pengesystemet, av
henger av de påvirkninger og tiltrekninger som den hegemoniske nasjon ut
øver på reguleringsformene innenfor andre nasjoner, eller motsatt av den au
tonomi som de nasjonale reguleringene har når det gjelder etablering av 
institusjoner og som tillater dem å takle sine strukturelle problemer.

Samlingen av forenlige sentrale hypoteser utgjør en langsiktig pseudokonfigu- 
rasjon. Disse gir ingen fullstendig konfigurasjon, siden vi i analysen av langsik
tige utviklingslinjer ikke disponerer over analyseinstrumenter som tillater oss 
å oversette dette nettverk av sentrale hypoteser til makroøkonomiske skjema 
knyttet til de monetære tilpasninger som defineres av det internasjonale 
pengesystemets regler. Utdypning av de virkelige framtidskonfigurasjonene 
tilhører området for analyse på mellomlang sikt. Dette består i å undersøke 
de mulige overgangene mellom den nåværende ustabile situasjon og de 
makroøkonomiske utviklingslinjene som i tiltakende grad eller gjennom 
brudd i utviklingen vil skape de tendensene som uttrykkes av de langsiktige 
hypotesene.

GRUNNLEGGENDE HYPOTESER OM UTVIKLINGEN PÅ LANG 
SIKT

Disse hypotesene bør - i samsvar med tilnærmingsmåten ovenfor - ta sitt ut
gangspunkt i de problemer som følger av (1) strukturelle endringer og (2) 
karakteren av de nasjonale, sosioøkonomiske reguleringsformene i de tre vik
tigste «polene» i verdensøkonomien: USA, Japan og Vest-Europa.
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USA

Konkurranse er i USA slett ikke bare et system for regulering av forholdet mel
lom tilbud og etterspørsel av varer på et marked. På et mer grunnleggende plan 
utgjør den et prinsipp om sosial konkurranse mellom individer. Dette prinsip
pet omfatter så vel økonomiens funksjonsmåte som den politiske beslutnings
prosessen, preget av midlertidige kompromisser mellom mange og skiftende 
interessegrupper. Staten er ikke i stand til å fremme kollektive løsninger, bort
sett fra i situasjoner preget av indre uro (borgerkrig og alvorlig depresjon) eller 
ytre trusler (den andre verdenskrig), når nasjonens mest sentrale verdier er i 
fare. Men slike situasjoner er paradoksale siden disse verdiene ikke fastholdes 
permanent som en felles interesse staten forvalter. Konkurranseprinsippet 
springer ut av en individualistisk etikk som foreskriver en nær sammenheng 
mellom ytelse og inntekt, og som også gjør tekniske nyvinninger til et slagfelt 
i kampen for sosial forfremmelse. Dette er bakgrunnen for de særtrekk som 
utgjør den amerikanske sosiale reguleringsformens viktigste trumfkort: indi
viduell mottakelighet for innovasjon, toleranse for omfattende endringer (selv 
om de har traumatiske virkninger), det at nederlag alltid kan føres tilbake til 
personlige svakheter og aksept av personlig risiko. Achilleshelen i dette regu
leringssystemet er ødslingen av individuell energi gjennom den resultatløse 
rivaliseringen som konkurransen alltid framkaller. Systemets styrke ligger i 
den oppadstigende sosiale mobilitet som oppstår når markedets spenninger 
lykkes i å transformere strukturene ved å dra nytte av tekniske nyvinninger.

Våre analyser av den strukturelle utviklingen1 har vist at det siden midten av 
sekstiårene er den dårlige siden av konkurransen som har gjort seg mest gjeld
ende. De langsiktige problemene må følgelig søkes i de utviklingstrekk som 
har framkalt bitre konflikter vedrørende fordelingen av rikdommen mer enn 
de har stimulert produktiviteten,.

Flere hovedtendenser kan nevnes. Den sterke økningen i yrkesaktiv befolk
ning har gått sammen med forringelse av arbeidsstyrkens kvalitet. Utdan
ningssystemet har spilt fallitt, det har vist seg ute av stand til å forberede største
delen av nykommerne i arbeidsmarkedet på den sosiale konkurransekampen. 
Det økende antall unge, den økende yrkesdeltakelsen blant kvinner og den 
ukontrollerte innvandringen har gitt nye tilskudd nettopp til de gruppene i ar
beidsmarkedet som har de vanskeligste arbeidsforholdene, de laveste lønn
ingene og de dårligste framtidsutsiktene. Den segmenteringen av den yrkes
aktive befolkningen innebærer et kraftig anslag mot troen på like muligheter 
for alle, og dermed mot selve forutsetningene for den allmenne akseptasjonen 
av konkurransen.

Dette fenomenet er nært knyttet til den tjenesteytende sektorens økende be
tydning for sysselsettingen. I disse sektorene måler ikke produktiviteten pro
duksjonens effektivitet. Fordi produksjon er vanskelig å definere og fordi pro
duksjon og sysselsetting synes bare løst relatert til hverandre, vil 
produktiviteten fylle igjen kløften mellom de to. Det gis her ingen produkt
funksjon med de tradisjonelle nyklassiske egenskapene, altså ingen såkalt
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«well behaved» produktfunksjon som kan reflektere forskjellige kombinasjo
ner av produksjonsfaktorer når de relative prisene endrer seg. Etterspørselen 
etter tjenester stimuleres av en bred tendens i retning tertiærisering og er mer 
stabil enn andre elementer av den totale etterspørselen over en konjunktur 
syklus. Dessuten begrenses priskonkurransen av særtrekkene ved tjeneste
yting som vare, som gir store muligheter for produktdifferensiering. Derfor er 
prisøkningstendensen jevnere i disse sektorene enn i alle andre sektorer, mens 
lønningene er følsomme i forhold til den generelle situasjon på arbeidsmarke
det siden de største servicesektorene primært benytter ufaglært arbeidskraft. 
Det følger av alt dette at disse sektorene bidrar til stabilisering av sysselsett
ingen fordi profitabiliteten her er en funksjon av sysselsettingen. Når profitabi- 
liteten øker ansetter de flere arbeidere, som dermed ansettes i en sektor med 
bare svak utvikling av produksjonsteknikkene. Jo mer sysselsettingen øker, jo 
mer avtar produktivitetsveksten eller produktivitetsnivået fordi bedriftene i 
denne sektoren kan fortsette å høste behagelig profitt uten å ha noen tilskynd
else til å forandre sine produksjonsmetoder. De sektorene som har hatt sterkest 
økning i sysselsettingen av ufaglært arbeidskraft har da også hatt det laveste 
produktivitetsnivået. Blant disse finner man detaljvarehandelen, personlig 
tjenesteyting overfor husholdningene, helsetjenester, finanstjenester og kon
sulentfirmaene. Det er derfor disse sektorene utgjør et latent inflasjonspress 
overfor økonomien som helhet på tross av at lave lønninger og mye gjennom
trekk bidrar til å holde lønnskostnadene nede.

Det faktum at disse sektorene har fortsatt å bruke ufaglært arbeidskraft inten
sivt, samtidig som det har vært et overskuddstilbud av slik arbeidskraft, er ikke 
tilstrekkelig til å forklare at de gjennom de siste seks årene har vært i stand 
til å øke sysselsettingen med mer enn en million arbeidstakere pr. år. De må 
også ha vært begunstiget av en etterspørsel som har vært opprettholdt på tross 
av krisen. En kan finne grunnen til dette i den amerikanske økonomiens orien
tering mot kredittfinansiert privat konsum. Utviklingen av de tjenesteytende 
sektorene er markedssystemets svar på svekket dynamikk i industrien og på 
sosiale omgivelser som er blitt mindre tolerante overfor industriens skadevirk
ninger på arbeidsbetingelser og levekår. Dette har manifestert seg på mange 
områder som alle har bidratt til å øke kostnadene ved opprettholdelse av et 
vekstregime som fortsatt er basert på konsum av industrielle ferdigvarer.

Også investering i salgsteknikker er gått forut for investeringer i økt produk
sjonskapasitet ettersom markedet for varige konsumgoder har blitt mer usik
kert og konkurransen om markedsandeler har gått i retning av overfladisk pro
duktdifferensiering. Tjenesteyting til husholdninger har, til høye kostnader, 
lindret den reduksjonen i disponibel tid som har fulgt kvinnenes økende yrkes
deltaking. Konsulentfirmaer har spesialisert seg på rådgivning vedrørende de 
stadig mer komplekse regler og lover som gjelder i forholdet mellom bedrifts
ledelse, ansatte og forskjellige institusjoner. Finansinstitusjonene har hatt gode 
tider, og har følgelig også ansatt flere folk for å hevde seg i konkurransen om 
kreditt til husholdningene. Slik kredittgiving er faktisk en form for «detaljhan
del», som impliserer mye papirarbeid, og dessuten impliserer det en intens søk
ing etter nye og mer spesialiserte kredittformer. Endelig er velferdstatlige
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programmer i seg selv våpen i den politiske konkurransekampen, og disse har 
gitt en langt jevnere utvikling i husholdningenes inntekter, samtidig som det 
individuelle båndet mellom inntekt og eget arbeid er blitt undergravet.

På denne bakgrunn kan dagens problemer i USA forstås. Konsummønsteret 
viser en meget sterk treghet og forblir sentrert rundt forbruk av varige for
bruksgoder. Men samtidig har konkurransen om avsetningen på dette feltet 
ført til at det er bygget opp en enorm kommersiell og finansiell overbygning 
som har økt industriens indirekte kostnader relativt til de direkte produksjons
kostnadene. Dette har gjort industrien mer avhengig av finansmarkedenes 
ekstreme følsomhet for utviklingen på kort sikt, økt de sosiale kostnadene for 
økonomien sett under ett, ført til en svekkelse av arbeidskraftens kvalitet, sam
tidig som etterspørselen etter arbeidskraft har vært tilstrekkelig til å absorbere 
veksten i tilbudet.

Hvis en godtar at dette er problemenes kjerne og det som er bestemmende 
for utsiktene framover, og hvis en mener at det i USA bare er markedets domi
nans som kan sikre den økonomiske dynamikken (siden markedet der er en 
motor for sosial konkurranse), står en overfor et betydelig problem. Konkur
ransens logikk er bare progressiv så lenge sysselsetting og produktivitet utvikler 
seg i samme retning. Men de avgjørende utviklingslinjene de siste 15 årene har 
på den ene siden tendert til å atskille inntekts- og produktivitetsvekst, og på 
den andre siden til å innføre sosiale beskyttelsesordninger som sosialiserer 
inntekten uavhengig av arbeidsoppgavenes fordeling. Disse tendensene fører 
den amerikanske kapitalismen opp i et dilemma. Sosialiseringen kan komme 
til å forandre det økonomiske spillets regler og svekke den individualistiske 
etikken; sosial oppløsning kan på lang sikt komme til å undergrave de samme 
regler gjennom en systematisk stram pengepolitikk som tvinger økonomien 
til å redusere den inflasjonistiske kostnadsutviklingen innen tjenesteytingssek- 
toren. Det ser ut til at USA bare kan komme ut av dette dilemmaet ved å re
etablere en forenlighet mellom produktivitetsveksten og den langsiktige veks
ten i nye markeder. Ut fra dette vil vi formulere to grunnleggende, alternative 
hypoteser for utviklingen framover.

-En styrking av industrisektoren kombinert med en sosial oppløsning innenfor 
en deflasjonistisk ramme. Dette ville innebære et reguleringssystem perma
nent dominert av de konservative kreftene i det amerikanske samfunnet. 
Investeringskvoten i industrien økes gjennom stadig sterkere prioritering av 
militærteknologi. Omleggingen av pengepolitikken har som formål å tvinge 
de tjenesteytende sektorene til å omstille eller «slanke» seg. Den økte produk
tiviteten i disse sektorene er en konsekvens av at ny industriell teknologi tas 
i bruk, ikke av oppsving i nye typer etterspørsel. Dermed kommer arbeidsløs- 
hetefi fortsatt til å ligge høyt. For at dette skal kunne tolereres vil det derfor 
være nødvendig å legge politikken om i retning av direkte kontroll over utvik
lingen i arbeidstilbudet: Utdanningsprogrammer for ungdom for å forsinke
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deres inntreden i arbeidslivet, tiltak for å motvirke kvinnelig sysselsetting, 
kontroll av innvandringen for å prøve å redusere denne.

-En generell transformasjon av de tjenesteytende sektorene og utvikling av et 
nytt konsummønster. 1 dette perspektivet blir industrialisering av de tjeneste
ytende sektorene resultatet av en egendynamikk der økt produktivitet og sys
selsettingsvekst går hånd i hånd. Fordelingen av produktivitetsveksten svarer 
til markedets logikk fordi inntektsøkningen støtter opp om økningen i etter- 
sprørselen i disse sektorene. Det store spørsmålet i dette tilfellet er hvilken 
form for transformasjon av livsstilen som ligger i denne økonomiske logikken. 
For i markedets logikk stammer produktivitetsvekst fra mekanisering og auto
matisering, noe som innebærer at selve produksjonen av produktet er atskilt 
i tid og rom fra konsumentenes konsum av det. Tjenesteyting er derimot hittil 
i stor grad blitt utført gjennom direkte kommunikasjon mellom mennesker, ba
sert på at produksjon og konsum skjer samtidig. Det skulle her derfor være 
mulig å skape store nye markeder gjennom økt atskillelse av produksjon og 
konsum, altså ved så å si å finne opp nye «tjenesteprodukter». Helse, utdanning 
og kultur er eksempler på felter hvor slik «markedsmessiggjøring» kan for
ventes å spille en langt større rolle enn i dag i et land der den individualistiske 
arven er sterk nok til at folk faktisk aksepterer den økende ensomhet slike for
andringer medfører.

Japan
Dette landet vil oppleve viktige strukturendringer, og det av en helt annen 
natur enn de mulige transformasjonene i USA. Det sterke samhold i det japanske 
samfunnet åpner for en utvikling av kollektive prosjekter. Ja, oppbyggingen 
av en industrisektor med sterk nok økonomisk kraft til å rivalisere med de vest
lige landene har mobilisert sosial energi som har sikret økonomisk vekst på 
et meget høyt nivå de seneste tiårene. Men realiseringen av dette prosjektet 
har tappet det for krefter. På den annen side øker Japans kommersielle dyna
mikk de internasjonale rivaliseringene innenfor en verdensøkonomi som er 
belemret av et deflasjonistisk press. Dette fører til fiendtlige reaksjoner som går 
inn for å begrense den japanske eksporten. Man krever at Japan skal redusere 
sin proteksjonisme. Men en åpning av den japanske økonomien begrenses av 
den helt spesielle måten lønnsforholdet der er regulert på. En full integrasjon 
i gruppen av vestlige økonomier ville nemlig kreve tilpasning til et sett sam
funnsmessige normer med individualismen som det sentrale prinsipp, altså 
innføring av et arbeidsmarked preget av sosial konkurranse. Men i sterk mot
setning til dette bygger reguleringen av det japanske samfunnet på en kollek
tiv arbeidsetikk innenfor de vareproduserende sektorene av økonomien. Rik
tignok utspiller det seg konkurranse mellom foretakene, men ikke mellom 
individer. Fastholdelsen av stabile arbeidsgrupper er et integrasjonsprinsipp 
som motstrider alle de typiske karakteristika ved et vanlig vestlig arbeidsmar
ked. Det eliminerer de velkjente følgene av en mobilitet av amerikansk type: 
en arbeidskontrakt som når som helst kan oppsies, følsomhet for arbeidsløshet 
og sosial marginalisering.
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Hvis lønnsreguleringens fundamentale prinsipper er en del av den nasjonale 
identiteten og styrer retningen på strukturendringene, må Japan reorientere 
sin økonomiske kraft i retning au intern vekst, med mindre det skjer en radikal 
omveltning av det japanske samfunnet som følge av en tilslutning til regulering 
av amerikansk type. Men disse bestrebelsene på å skape indre vekst kan bli 
hemmet og modifisert kvalitativt av sosiodemografiske betingelser meget for
skjellige fra de som tidligere har rådet. Japan er på vei mot en konstant befolk
ning med meget høy gjennomsnittsalder. 1 tillegg til dette kommer utvidelsen 
av gifte kvinners arbeidsaktivitet, noe som vil føre til viktige endringer i sam
mensetningen av den yrkesaktive befolkningen fram mot år 2000. Formene 
for sosial integrasjon vil nødvendigvis bli endret. Hjørnesteinene har hittil vært 
bedriften og familien. I Japan er ikke storforetakene bare organer for produk
sjon av rikdom og bibringelse av inntekt. De er framfor alt institusjoner for 
sosial integrasjon etter prinsippene med livslang arbeidskontrakt. Men dette 
systemet omfatter bare voksne, mannlige arbeidere. Det er stabilt bare dersom 
en korporativ, familieliknende kultur råder, samtidig som den hierarkiske 
autoritetsstrukturen og oppgraderingen av individenes status korresponderer 
til alderspyramiden. Familiens bidrag har vært familiesolidaritet på tvers av 
generasjonene, noe som avhenger av gifte kvinners atferd, idet de underord
ner seg kollektivistiske normer som holder dem utenfor arbeidsstyrken. Veks- 
tens orientering vil altså avhenge av atferden til befolkningskategorier som 
ikke tidligere har hatt samme betydning. De avgjørende hypotesene om 
Japans mer langsiktige utvikling angår derfor dette dilemmaet: Vil de tidligere 
sosiale integrasjonsformene vise seg utilstrekkelige selv om avvisningen av 
individuell marginalisering fører til at alle har muligheten til å falle tilbake på 
de sosiale aktivitetene som tradisjonelt har sikret samholdet innenfor lokal
miljøene.

- Første hypotese går ut på en fordypning au blandingsøkonomien og reduksjon 
au den lønnede arbeidstiden. Den informelle sektoren, som til nå har vært be
grenset til familie og lokalt fellesskap, vil utvikle seg gjennom nye samholdsfor- 
mer og tillate en diversifisering av måten som sosiale tjenester tilveiebringes 
på. Sammenliknet med kommersialiseringstendensene i USA og det etatist- 
iske sosialvesen i Vest-Europa, som atskiller tilbud og etterspørsel, kostnadene 
fra fordelene, innoverer Japan ved å utvikle kollektive forhold der brukerne 
gjensidig gir hverandre tjenestene. Denne informelle sektoren kombinerer 
den prinsipielle tilhørighet til konkrete grupper som omslutter individet i det 
japanske samfunnet, med en reduksjon av den totale arbeidstiden (effektive 
årsverk) i den formelle sektorens arbeidsfellesskap. Sosiale spenninger lettes 
gjennom økt aktivitet i virksomheter der den sosiale nytten anerkjennes uten 
at den regnes i pengestørrelser. Foretakene har problemer da veksten er sva
kere enn før, men er ikke lenger tvunget til å fastholde et overskudd av lønnsar
beidere for å motvirke strukturell arbeidsløshet eller til å finansiere kostbare 
førtidspensjoneringen Dette fører til fall i den lønnede arbeidstiden pr. person 
over livssyklusen sammenliknet med total aktivitet. Industriens produktivitet 
blir dobbelt stimulert av oppsvinget i informelle aktiviteter i et kvalitativt nytt 
vekstregime. På den ene siden gir reduksjonen av mengden lønnet arbeid som 
er nødvendig for å frigjøre disponibel tid for disse aktivitetene, en ansporing
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til at man produserer de tradisjonelle industrivarene mer effektivt. På den an- 
nen side skulle disse nye aktivitetene mobilisere slike kommunikasjonsteknik
ker som gjør det mulig for Japan å utnytte det enorme trumfkort landet har 
innen mikroelektronikk og informasjonsbehandling.

- Den andre hypotesen er mer tradisjonell. Den går ut på at det fastholdes en 
vekst i de vareproduserende sektorene som er tilstrekkelig høy til å absorbere 
en befolkning hvis aktivitetsvekst forblir høy. Integrasjon gjennom arbeids
grupper fortsetter å dominere, men den vil ikke være i stand til å dekke over 
de spenningene i det japanske samfunnet som hittil er blitt fortrengt gjennom 
massiv industrialisering. På den ene siden er det en fare for at innenlandsk 
etterspørsel tendensielt blir utilstrekkelig til å avlede handelskontroverser 
med utlandet, og dette gir opphav til dannelse av innflytelsesrike politiske kref
ter som krever en mer gjennomgripende åpning av økonomien mot utlandet. 
På den annen side kan de avgjørende modifikasjonene i sammensetningen av 
den yrkesaktive befolkningen resultere i at prinsippene om ansiennitet og 
langsiktig lønnskontrakt ikke lenger er like effektive når det gjelder kollektiv 
styring av arbeidsstyrken.

I denne konteksten øyner man en vedvarende sosial strid, som langsomt 
underminerer prinsippene for lønnsregulering og som kan føre fram til en serie 
brudd som gir opphav til en tredje hypotese om full vestliggjøringav det japan
ske samfunnet. Dette vil skape en form for økonomisk integrasjon som i alt
overveiende grad er dominert av amerikansk kapitalisme.

De vesteuropeiske landene

Europa er blitt en region som ikke klarer å skape nye arbeidsplasser, og som 
samtidig har det mest avanserte sosiale beskyttelsessystemet i verden. Her fin
ner man en regulering av lønnsforholdet som er grunnleggende forskjellig fra 
så vel USA som fra Japan. Felles for de europeiske landene er at de i perioden 
etter annen verdenskrig har oppfattet sosial framgang som nært knyttet til ut
videlse av markedene og til utvikling av sosiale rettigheter, noe som i sin tur 
har begrunnet en omfattende statlig tilstedeværelse i økonomien. Europa er 
imidlertid en ustabil økonomisk enhet, sårbar for ytre påvirkninger, desto mer 
siden mange av disse påvirkningene ikke lenger er slike som skaper vekst, 
men som setter skranker for den. Disse skrankene forsterker samtidig de struk
turelle forskjellene mellom de europeiske landene; i inntekts- og prisdannelse, 
i yrkesbefolkningens tilpasning til det avtakende tilbudet av jobber og i indu
striell spesialisering. Det siste kommer til uttrykk som varige inter-europeiske 
ulikevekter i betalingsbalanse, inflasjon og underskudd på statsbudsjettet.

Motsetningene mellom lønnsarbeiderenes forventninger - opprettholdt ved at 
en stor del av konsumet finansieres gjennom staten - og de utenriksøkonom- 
iske balanseproblemene som de europeiske landene velter over på hverandre, 
gjør inntektsfordelingen (så vel av lønnsinntekt som av sosiale overføringer 
gjennom staten) til en avgjørende faktor. Under inntrykk av det økonomiske
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systemets varig manglende evne til å skape arbeidsplasser, har fagforeningene 
valgt å la lønnsarbeiderenes forventninger komme til uttrykk i krav om opp
rettholdelse av inntekt og deling av det disponible arbeidet. Dette strider imid
lertid mot den stadig hardere internasjonale konkurransen og skaper rigidite- 
ter i pris- og kostnadsdannelsen. De finansielle skrankene som følger av dette 
framkaller et kronisk underinvesteringsproblem og maskinutstyret i det pro
duktive systemet blir stadig eldre. Dette forsterker Europas handicap overfor 
konkurrentene, og det svekker ytterligere den gjensidige avhengigheten i Eu
ropa som en økonomisk helhet, en helhet som allerede før dette var truet av 
oppløsning.

På bakgrunn av denne korte oppsummering av Europas problemer kan man 
formulere to grunnleggende hypoteser for utviklingen framover:

- Den første hypotesen er balkanisering av europeisk økonomi. De sosiale be
skyttelsessystemene skaper finansielle restriksjoner som blir så belastende at 
de framkaller divergerende politiske reaksjoner landene imellom. De europe
iske landene mister dermed den felles oppfatning av sosial framgang de inntil 
nå har hatt. I enkelte land vil svekkelsen av sosialdemokratiet og fagbevegels
ens tilbaketrekning til korporatistiske interesser gjøre overgangen til den 
amerikanske modellen - dvs. at markedet i økende grad tar hånd om tjeneste
ytende funksjoner - lettere. Imidlertid vil ikke det eksisterende sosiale beskyt
telsessystemet i sin helhet forsvinne uten videre. Den mest sannsynlige konse
kvensen i disse landene er derfor at det dannes et hybridsystem, dvs. et dualt 
samfunn hvor sosial beskyttelse slutter å være en almen rettighet, men bare 
delvis ivaretas gjennom markedet. Ved siden av de sektorene i økonomien 
som er tilstrekkelig konkurransedyktige til å opprettholde sine sosiale fordeler, 
vil staten tillate utviklingen av et markedssystem som avviker fra de generelle 
lovene og reglene for arbeidsforhold (minimumslønn og arbeidsmiljøbestem- 
melser), skatteforpliktelser og beskyttelse av inntektsnivået. I andre land kan 
det tenkes at de politiske kreftene knyttet til bevarelsen av det sosiale beskyt
telsessystemet i dets aktuelle form vil være i stand til å blokkere utviklingen 
hen mot et dualsamfunn. Problemene ved å forene et høyt sosialt utgiftsnivå 
og den amerikanske markedsmodellen beveger de politiske beslutningene i 
retning av dirigisme og proteksjonisme. Utfordringen i denne strategien vil 
være å bygge opp konkurransepoler under statlig beskyttelse, sektorer som 
senere vil være i stand til å hevde seg internasjonalt, og på samme tid være 
i stand til å bære de kostnader som følger av å opprettholde etablerte sosiale 
rettigheter.

Den andre hypotesen er helt annerledes. Den antyder en europeisk politisk 
ordning som innebærer at fellesskapet (EF) får en uavhengig stilling i interna
sjonal sammenheng. En slik uavhengighet vil bare kunne overleve hvis den 
bygger på to forutsetninger som hver for seg er nødvendige for å overskride 
de motsetningene som er referert ovenfor: For det første en ny måte å produ
sere sosiale tjenester på, en måte som reduserer kostnadene, men som sam
tidig bevarer innholdet i det sosiale beskyttelsessystemet. For det andre et tek
nologisk og industrielt samarbeid for - innen Europa - å beherske kildene for
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nyvinninger (innovasjon). Den første forutsetningen innebærer en utvidelse av 
blandingsøkonomiens innhold gjennom en revitalisering av lokalsamfunnene 
og deres innbyrdes forhold, samt gjennom utvikling av informelle sektorer 
utenfor markedet for å redusere berøringsflaten mellom de europeiske øko- 
nomiene og verdensmarkedet. Den andre forutsetningen innebærer en end
ring av de europeiske bedriftenes strategi slik at de for framtida prioriterer å 
utvikle faste forbindelser seg imellom heller enn å bygge opp et villniss av sam
arbeidsordninger med amerikanske og japanske konkurrenter. En slik forand
ring vil neppe følge utelukkende som et resultat av politiske impulser, og risi
koen for at det ikke skal la seg gjøre på grunn av den mer dynamiske 
amerikanske økonomiens tiltrekningskraft er til stede. Men forandringen kan 
tenkes i en kontekst preget av langvarig internasjonal depresjon forsterket av 
monetære kriser som svekker solidariteten i det internasjonale finans- 
systemet.

Valget mellom disse to hypotesene understreker følgelig et fundamentalt pro
blem for Europas framtid. En vei som preges av at hvert land individuelt søker 
å integrere seg i et verdensmarked dominert av USA vil føre til at fellesskapet 
(EF) brytes opp. De farefulle veiene mot europeisk uavhengighet er det eneste 
som åpner for en mulig fornyelse.

TRE VERDENSØKONOMI-KONFIGURASJONER

For å kunne vurdere mulige konfigurasjoner for de kommende ti årene, er det 
nødvendig å sette opp et samspill mellom hypoteser som trekker inn den til- 
bakeskuende bevisstheten om de nasjonale reguleringene og de framtidsutsik
ter som vi kan oppdage de aller seneste årene. Det dreier seg nærmere bestemt 
om å definere verdensøkonomi-konfigurajoner innen hvilke vi kommer til å 
forsøke å finne de viktigste kreftene ved å «simulere» den gjensidige veksel
virkningen mellom økonomiene. En slik drøfting gis for hver konfigurasjon. 
I motsetning til den tradisjonelle teknikken ved konstruksjon av «scenarier» 
interesserer vi oss her mer for å utdype de logiske konsekvenser av våre ut- 
gangshypoteser enn for å regne ut kvantitative framskrivninger som kan opp
summeres i en «gaffelfigur» (et variasjonsområde for vekstrate og inflasjons
takt). Med andre ord er vår målsetning ikke å dekke alle de problemer som kan 
komme til å vederfare verdensøkonomien i løpet av de kommende ti år, men 
bare et utvalg av disse problemene.

Samlende presentasjon av de tre konfigurasjonene

I de to foregående hovedavsnittene har vi presentert de grunnleggende prin
sippene for våre forsøk på å eksperimentere med framtidsutsikter: begrepet 
om en konfigurasjon, distinksjonen mellom tidsrytmer og definisjonen av de 
grunnleggende hypotesene. Med de ti kommende år som horisont fører våre 
prinsipper til en samling hypoteser som vi skal strukturere analysen omkring:
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a) Verdensøkonomiens dynamikk på mellomlang sikt er primært avhengig av 
de dominerende økonomiene. Når det gjelder de sørlige landene (den tredje 
verden) må en ta hensyn til at deres tyngde i verdensøkonomien ennå er meget 
liten. Selv om de kan bidra til å forverre depresjonens kumulative utvikling, 
kan de ikke i seg selv snu de globale utviklingslinjene.

b) Den amerikanske økonomien innehar en sentral posisjon både innenfor det 
interne hierarkiet mellom de utviklede landene og når det gjelder de interna
sjonale monetære forholdene.

c) Innenfor de dominerende økonomiene som helhet har den økonomiske kri
sen framskyndet kriser i de sosiale reguleringene. Dette uttrykker seg som en 
manglende evne til å styre systemene tilknyttet det sosiale sikkerhetsnettet og 
til å begrense økningen av arbeidsløsheten.

d) Landenes evne til å utvikle originale løsninger eller til utenfra å få seg pålagt 
nye normer for sosial regulering, er betinget av hvordan de er integrert i den 
internasjonale økonomien. To aspekter er særlig viktige: spesialisering og 
åpenhet.

De tre verdensøkonomikonfigurasjonene vi til slutt kom fram til, tilsvarer en 
simulering av alle de krefter som analysen av strukturer og nasjonale reguler
inger har brakt fram i lyset. Skjema 1 definerer de tre scenariene i forhold til 
verdensøkonomiens hovedaspekter. De må framfor alt forstås i forhold til 
hypotesene om USA. I det følgende gjennomgås de tre konfigurasjonene i 
skjema 1. Både strukturelle forhold og konsekvenser for det internasjonale 
pengesystemet blir skissert.

USAs dominerende stilling når det gjelder å påvirke industriell omstilling i ord
ets strenge forstand har ført til deflasjonære strategier som hittil har vist seg 
mislykket. Dette fører til en verdensøkonomi uten hegemonisk pol. To utvik
lingslinjer må derfor studeres: fragmentering og reduksjon av den gjensidige 
avhengigheten.

Fragmenterings-konfigurasjonen svarer til en tendensiell forverring av den nå
værende krisen. Konfrontert med økende sosiale spenninger vil hvert land i 
økende grad prøve å isolere seg og forsøke å redusere arbeidsløsheten. De 
europeiske landene som er dårligst spesialisert, vil også forsøke å eksportere 
arbeidsløshet gjennom konkurrerende devalueringer. Almengjort proteksjon
isme bidrar til et effektivitetstap i den nasjonale industrien og til at svekkelsen 
av levestandarden blir kumulativ. For Japans vedkommende vil sammen
brudd i utenrikshandelen tvinge landet til å utvikle den indre etterspørselen, 
for bare dette kan - gjennom et kraftig indre vekstoppsving - motvirke helt uba
lanserte sosiale forhold. I en verdensøkonomi der intet land er i stand til å på
legge de andre å anta sin bestemte reguleringsmåte, vil fraværet av sosial inno
vasjon (nyskapning) bidra til å sementere krisen i forholdet mellom landene.
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SKJEMA ls TRE VERDENSØKONOMI-KONFIGURASJONER

VERDENS
ØKONOMI- 
KONF IGURAS JON

REDUSERT
GJENSIDIG
AVHENGIGHET

FRAGMENTERING INTEGRASJON

VERDENSØKONOMIENS
STRUKTUR

- Reduksjon av den gjensidige 
avhengigheten

- Dannelse av forenlige og 
innvendig sammenhengende soner 
uten proteksjonisme innad

- Økende proteksjonisme, 
utelukkende nasjonale 
strategier, uten dannelse 
av økonomiske soner

- Økning av økonomienes 
åpenhet. USAs dominerende 
rolle bidrar tendensielt 
til å generalisere nye 
konsum- og produksjons- 
normer.

DET INTERNASJONALE 
PENGESYSTEMET

- Tre monetære soner (dollar, 
yen og ECU), koordinert via 
internasjonale avtaler

- Synkende integrasjon innen 
de nasjonale pengesystemene

- Monetær og finansiell 
ustabilitet innenfor et 
system med flytende valuta
kurser. Den amerikanske 
pengepolitikken bidrar til 
å fastholde høyt internasjonalt 
rentenivå i alle land og en 
høy dollar

- Forskyvning av verdens
økonomien sentrum mot 
Stillehavsområdet med USA/ 
Japan som akse.

- Penge-/finanssystemet 
struktureres omkring en 
sterk dollar. Flytende, 
men stabile valutakurser.

ØKONOMISK KOMEKST - Moderat vekst, utvikling 
av "informelle" sektorer som 
ikke er monetære og ikke kal
kuleres inn i nasjonalproduktet. 
Reduksjon av industriens betydning

- Synkende internasjonal 
handel og økende arbeids
løshet

- Rask vekst for den dominer
ende sone, tilbakegang 
og marginalisering i 
periferien



Denne samling hypoteser fastholder de karakteristiske kjennetegn ved den 
nåværende ustabiliteten i det internasjonale pengesystemet. En svekkelse av 
denne ustabiliteten kan ikke komme i stand uten en reduksjon av kapital- 
bevegelsenes frihet og en relativ kontraksjon av eurobanksystemets andel av 
den internajonale finansieringen. De monetære myndighetene får i stigende 
grad lovfestet effektiv kontroll over bankenes internasjonale aktiviteter.

Reduksjonen av gjensidig avhengighet bygger derimot på en hypotese om rela
tiv begrensning av økonomienes åpenhet. Redusert gjensidig avhengighet 
som konfigurasjon dreier seg ikke så mye om stabilisering av internasjonal 
handel, som om utviklingen av ikke-markedsbaserte aktiviteter som bidrar 
både til å styre de sosiale kostnadene og til å mestre arbeidsløshetsproblem- 
ene. Begrenset vekt på aktiviteter knyttet til den internasjonale handelen gir 
hvert land en «autonomi-margin» som sikrer økende herredømme overlandets 
indre regulering. Dermed skapes betingelser for en stabilisering av verdens
økonomien uten at denne blir påtvunget en hierarkisering. De hypotesene 
som her er aktuelle er nettopp de som ble diskutert i forbindelse med Japan 
og de europeiske landene: nemlig at den sosiale reguleringen sikres gjennom 
en utvidelse av den informelle sektoren. Dermed kan en forestille seg dann
elsen av økonomiske og monetære soner som - slik det er tilfellet for Europa 
- integreres gjennom nærhet i geografisk og kulturell forstand.

Bare denne konfigurasjonen kan bidra til en vidtfavnende monetær reform 
fordi den demper de finansielle spenningene og svekker den monetære ustabi
liteten. Relativ reduksjon av handelsforbindelsene og reorienteringen av veks
ten reduserer polariseringen av saldoene på driftsbalansene og reorienterer 
bankene i retning av finansiering av innenlandske aktiviteter. Den private 
finansielle integrasjonen mister sin intensitet på grunn av samme logikken - 
nemlig diversifiseringen av vekstregimer. Idenne strukturelle kontekst kan en 
tenke seg en trepolet organisering av de monetære områdene. Betingelsen for 
dette er åpenbart en konsolidering av «Det europeiske valutasystemet», hvil
ket innebærer at man innfører Den Europeiske Pengeenheten (ECU) som 
reservevaluta til erstatning for de nasjonale pengene i EF-landene. Forholdet 
mellom tre nøkkelvalutaer (dollar, yen og ECU) kan så stabiliseres gjennom 
globale forhandlingsløsninger mellom sentralbankene. En slik organisering 
kan styrkes gjennom at IMF, etter avtale med monetære myndigheter, oppford
rer til privat bruk av SDR (Spesielle Trekkrettigheter) både innenfor kredittsys
temet og innenfor plasseringer (reserver), hvilket i økende grad vil bety innfør
ing av en veritabel parallell pengeenhet.

Den tredje og siste konfigurasjonen følger direkte av hypotesen om utfallet av 
en «industrialisering av servicesektoren», en konsekvens av utviklingen av nye 
produksjons- og konsumnormer i USA. Det er således innenfor den amerik
anske økonomien en må søke etter muligheter for initiativ til en fornyet utløs
ning av veksten. Denne dynamikken vil eventuelt utspille seg ved at markedet 
overfører disse nye normene til alle de øvrige utviklede økonomiene. Konfigu- 
rajonen integrasjon svarer således til tiltakende åpning av de økonomiene som 
er tvunget enten til å innordne seg på nytt, eller å se sin situasjon forverres.
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For de europeiske økonomiene kan vi her ane en altomfattende forandring når 
det gjelder det sosiale sikkerhetsnettet. Det utvikles gradvis en oppsplitting og 
således en dualisering av arbeidsstyrken, noe som forsterker forskjeller i status 
og materielle forutsetninger. De forskjellige evner som de europeiske økonom
iene har til å tilpasse seg til slike restriksjoner bidrar her til en oppløsning av 
Europa. Hypotesen om en «vestliggjøring» av det japanske samfunnet ved at 
markedsmekanismen får spille seg ut og dekke arbeidsstyrkens reproduk- 
sjonskostnader, hvorved de faglige forholdene blir basert på individuell kon
kurranse, er klart et brudd med Japans overleverte kultur. Dersom styringen 
av arbeidstilbudet som er knyttet til den gamle sosiale konsensus, forsvinner, 
vil dette tvinge Japan til å forsøke å oppnå rask vekst, denne gangen trukket 
av utenrikshandelen, for å motvirke økende arbeidsløshet. Selv om Japan så
ledes sammen med USA inntar en dominerende posisjon, må landet regne 
med det kulturelle brudd som ligger til grunn for denne konfigurasjonen og 
med svakheten ved en vekst meget avhengig av utenverdenen.

Denne konfigurasjonen impliserer dollarens fortsatte dominans. Den er så
ledes kombinasjonen av interne utviklingslinjer som tillater de amerikanske 
foretakene å la nye varer følge produktsyklen og en økonomisk politikk som 
bekjemper inflasjonen. Problemene med gjeldssetting kan overvinnes ved at 
den internasjonale handelen vokser tilstrekkelig raskt idet impulsen på ny 
kommer fra USA. Dollaren vil da fortsette å være høy ikke bare på grunn av 
en spekulativ etterspørsel for amerikanske korttids-finansaktiva, men nok en 
gang på grunn av etterspørsel etter amerikanske varer og høy avkastning på 
kapitalen i USA. Vi kan således forvente en stabilisering av valutakursene i 
løpet av en tilpasningstid for markedene, etter hvert som reorganiseringen av 
internasjonal handel bestemmer den respektive bruk av de nasjonale peng
ene; dollaren vil bekrefte sin framherskende posisjon både som aktivum for 
gjeldssetting og som reservevaluta for transaksjoner.

Konfigurasjoner og dynamikken på mellomlang sikt

Dette området omhandler de konstitutive elementene ved de internasjonale 
omgivelsene til de store økonomiene og de strategiske valgene som de kan el
ler vil gjøre. De enkelte mulige tendensene er oppsummert i skjema 2. Tend
ensene er presisert for de tre hovedområdene: USA, Europa, Japan, samt for 
den tredje verden og med en egen rubrikk for råvareprisene. Konsekvensene 
av redusert gjensidig avhengighet får betegnelsen stabilisering uten hier- 
arkisering. Konsekvensene av fragmentering betegnes som ustabilitet og følg
ene av integrasjon som stabilitet og hierarkisering. Skjema 2 beskriver med 
andre ord de forskjellige dynamiske prosessene innenfor verdensøkonomiens 
hovedområder, prosesser som vil variere med hvert scenarios globale 
egenskaper.

Ingen av de antydede konfigurasjonene gir noen særlig plass til en rent nasjo
nal strategi, og særlig ikke for de europeiske landene. For disse står alternativet 
forholdvis klart. Dersom vi utelukker hypotesen om en europeisk fornyelse
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SKJEMA 2: UTVIKLINGEN I DE ENKELTE DELER AV VERDENSØKONOMIEN AVHENGIG AV HVILKEN KONFIGURASJON SOM DOMINERER

STABILITET UTEN 
HIERARKISERING

USTABILITET STABILITET OG 
HIERARKISERING

1. USA - Fortsatt deflasjonistisk strategi som et forsøk på å beherske inflasjonen, - "Industrialisering av tjeneste*
bremse reallønningene, overføre profitt til industrien og de mest produktive ytings-sektoren". Reproduk-
sektorene. Høy arbeidsløshet. Fastholdelse av høy rente. sjonen av arbeidsstyrken over

lates til markedet, noe som med
fører nye typer kommersialiserte 
og effektiviserte tjenester, som 
er sterkere knyttet til indust
rien.. Svekket motsetning mellom 
industrisektoren og andre økonom
iske sektorer. Etablering av 
nye konsumnormer som spres til 
andre land og sikrer et fornyet 
oppsving i veksten. Høy dollar 
i nominelle termer, synkende i 
reelle termer pga. den synkende 
inflasjonen.

2. EUROPA 
Ansatser overfor 
arbeidsløsheten 
og de sosiale 
kostnadene

- Utvikling av en informell sektor som delvis 
løser problemene knyttet til sosiale kostnader 
og sysselsetting
- Reduksjon av arbeidstiden, stabilisering 
av arbeidsløsheten

- Manglende vilje til å 
reformere systemet for 
sosial sikkerhet og bremse 
veksten i reallønninger 
bidrar til økende arbeids
løshet .

- Nedgradering av systemet for 
sosial sikkerhet, overgang till 
markedsløsninger som i den 
amerikanske modellen, for
sterkede ytre restriksjoner.
- Oppdeling av arbeidsstyrken i 
to grupper: på den ene siden 
kvalif,iserte arbeidere med 
priviligert ansettelse i inter
nasjonaliserte sektorer, på den 
annen side avkvalifiserte ar
beidere med usikre arbeids
plasser og som ikke har støtte 
fra annet enn sosiale minimums- 
bidrag.



Økonomisk
strategi

3. JAPAN
Ansatser overfor 
arbeidsløsheten 
og de sosiale 
kostnadene

- Dannelse av en sone som konsolideres 
ved at de ytre restriksjonenes innflytelse 
over økonomien reduseres og ved at :ikke- 
markedsbasert internasjonal nandel intensi- 
fiseres. Sterkt utviklet samarbeid og øket 
sammenheng mellom de nasjonale beslutningene

- Overføring av den kvinnelige arbeidsstyrken 
til en informell sektor, bestående av sosiale 
og kulturelle aktiviteter
- Fastholdelse av aldrende arbeidere innenfor 
de yrkesaktive befolkningsgruppene og fortsatt 
samhold innen arbeidsgruppen.
- Senkning av arbeidstiden, stabilisering av 
arbeidsløsheten.

- Oppløsning av EEC, 
nasjonal proteksjonisme
- Konkurrerende devaluer
inger (Frankrike, England, 
Sør-Europa) forsterker stag- 
flasjonen.
- I Vest-Tyskland fører 
strategier for å forsvare 
valutakurs-pariteten til 
Økende arbeidsløshet.
- Tilflukt til proteksjon
isme på nasjonalt nivå fører 
til en almen svekkelse av 
produktivitetsgevinstene og 
vanskeligere vilkår for in
dustrisektoren (de-industri- 
alisering).

- Offentlige budsjett
underskudd øker
- Ingen sosial nyskapning, 
kvinner og eldre arbeidere 
forblir i den yrkeisaktive 
befolkningen
- Økende sosiale spenninger 
fortrenges ved fortsatt høy 
vekst.

- Oppsplittelse av Europa, 
der Økonoraiene mer eller 
mindre lett tilpasser seg 
til nye produksjons- og 
konsuranormer.

— Vestliggjøring av det japanske 
samfunnet i
— Forandring av formene for 
sosial konsensus, individuell 
konkurranse, utvikling av opp- 
sigelsesordninger, redusert 
arbeidstid.
— Privatisering av den sosiale 
beskyttelsen etter amerikansk 
modell.
— Fare for sosiale spenninger 
p.g.a. motsetning mellom japansk 
kultur 9g individualismen.
— Den raske veksten stimuleres 
primært av etterspørsel uten
lands fra.



Økonomisk
strategi

- Industriens forrang svekkes ved at 
den globale etterspørselen reduseres 
og forblir svak

4 PRISEN PÅ 
RÅVARER

- Svekket vekst i energikonsum og av 
råvarer sikrer stabilisering av de 
internasjonalt fastsatte prisene

- Produktivitetsgevinster i 
industrien gjør det nødvendig 
å skape sysselsetting i ikke- 
industrielle aktiviteter for 
å motvirke arbeidsløshet.

- Den japanske økonomien og 
dens interessesfærer om
stiller seg i retning av den 
indre etterspørselen (direkte 
investeringer, utvidelse av 
lønnsforholdet og massekon
sumet i Sørøst-Asia).
- Yénens fluktuasjoner har 
hovedsakelig en negativ 
effekt på bytteforholdet 
(terms of trade), viktig
heten av konkurransefor
trinnene svekkes i takt med 
den globale etterspørselen.
- Mulig betalingsbalanse- 
ulikevekt.
-Inflasjonspress på grunn av 
industriens svekkede bestreb
elser på å øke produktiviteten.
- Fall i den reelle prisen 
på energi p.g.a. underkonsum

- Rask vekst forsterker av
hengigheten av energi og
betalingsbalanserestriksjonen.
- Hele det sosiale byggverk er 
en respons på internasjonal 
integrasjon og ekstern vekst.

- Press i retning av pris
økning av olje dempes av 
amerikansk styring.



5. SØR. DEN 
TREDJE 
VERDEN

- Forandring av NIC-landenes 
aktuelle strategi
- Avtaler om utviklingssamarbeid 
sikrer mindre kostbare vekst
strategier
- Styring av nord/sør-overføringene 
ut fra en konsolidering av u- 
landenes gjeld

- Proteksjonismen svekker 
NIC-landenes posisjon
- Tilbakegangen i Sør 
forverrer den internasjonale 
nedgangen kumulativt.
- Fare for finanskrise i for
bindelse med krise i det 
internasjonale pengesystemet

- Forverring av spenningene 
mellom på den ene side NIC- 
og OPEC-landene og på den 
annen side de fattigste peri
fer ilandene i verdensøkonomien.
- Konkurransen mellom USA og 
Japan lokaliseres framfor alt 
til de nye markedene i Sørøst- 
Asia.
- Øket betydning av de multi
nasjonale foretakene.



(basert på et svekket USA), er den «positive» konfigurasjonen her (reduksjon 
av integrasjon) representert ved en helt ny posisjon for Europa innenfor en ver
den der hierarkiproblemet ikke lenger så mye gjør seg gjeldende mellom land, 
men mer innenfor hver økonomisk sone.

Problemet om å mestre forandring melder seg på kvalitativt forskjellig måte 
innenfor hver av de anviste konfigurasjonene. I tilfellet med redusert gjensidig 
avhengighet oppstår koordinerte monetære soner som sikrer ny styring med 
de internasjonale forhold. Fragmentering vil derimot føre til at det eksister
ende pengesystemet forvitrer gjennom en destabiliserende fleksibilitet og hy
potesen om en amerikansk fornyelse vil innebære tilbakegang til monetære 
regler sentrert omkring dollaren.

Industrisektorens posisjon innenfor de vestlige økonomiene vil antakelig end
re seg kvalitativt. Industrien er den mest internasjonaliserte av de økonomiske 
sektorene og er sterkest rammet av dagens krise. Hvis den proteksjonistiske 
hypotesen slår an, vil disse problemene bare bli forsterket. 1 tilfelle av redusert 
gjensidig avhengighet vil betingelsene for industrien bedre seg: Selv om den 
ikke lenger skulle få en så sentral rolle i den interne makroøkonomiske regu
lering som før, kan industrien her klare seg bra takket være sin store åpenhet 
utad. Integrasjons-konfigurasjonen vil innebære at industrisektoren utvides 
med en internasjonal sektor som globaliserer de mest produktive tjeneste- 
ytingsaktivitetene. Kvaliteten av denne sektoren vil i så fall bli selve grunnlaget 
for den internasjonale innplasseringen av de forskjellige økonomiene.

Definisjonen av konfigurasjonene på denne måten kan ikke besvare alle de 
spørsmålene som framtidsanalysen burde kunne svare på. Det er viktig å for
søke å spesifisere hvilke sammenkoblinger som kan bidra til at verdensøkono
mien stabiliserer seg i de konfigurasjonene som her er omtalt. På dette stadium 
vil simuleringer ved hjelp av multinasjonale versjoner av CEPIIs modeller 
være avgjørende.2 Det er ikke desto mindre mulig å skissere karakteren av de 
dynamiske koblinger som kan tenkes å melde seg.

Det er fragmenteringstendensene som gjør seg sterkest gjeldende i den nåvær
ende konjunkturen innenfor verdensøkonomien. Dette medfører økende 
indre spenninger som kan resultere i tre konfigurasjoner som her kort vurderes 
i mellomlangt perspektiv.

1 den første hypotesen om reduksjon av gjensidig avhengighet, vil fordypet de
presjon virke som katalysator. Den vil påvirke de europeiske og japanske øko
nomiene til å vise en sosial kreativitet i stor grad basert på kulturelt arvegods 
som ikke priviligerer markedskreftene. Hvis derimot tendensen til proteksjo
nistisk tilbaketrekning fortsetter i det vestlige økonomiske området, vil alle 
fragmenteringstendenser forsterkes og få varig karakter. Endelig er det bare 
mulig å forestille seg integrasjonskonfigurasjonen som utgangen på den aktu
elle deflasjonistiske overgangsfasen, dersom de potensialer som finnes i den 
amerikanske industriens investeringsbestrebelser og teknologiske forsprang, 
konkretiseres.
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Konfigurasjonene som her er skissert, er således langt fra å være rene forutsig
elser om verdensøkonomien, slike man kan fastslå med en sannsynlig sikker
het. Derimot har de til hensikt å finne fram til strukturen i de skillelinjer som 
kan komme til å prege det globale systemet og å vurdere hvilke strategier de 
prinsipielle aktørene vil svare med.

Oversatt av Lars Mjøset og Jan Fagerberg

Noter
1) Jfr. Kremp, Le Dem, Oudiz, «Les E’tats-Unis: de la dés-industrialisation a la deflation», Economie 
Prospective Internationale, No. 13-14, ler 2 2e trim. 1983. En kort oppsummering på engelsk finnes 
i Michel Aglietta, «Long-Term Trends in the American Economy and Possible Future», i Leon L. Lind- 
berg, Atis Lejins 2 Katarina Engberg (eds.), American Futures: Political and Economic Trends and 
Prospects, The Swedish Institute of International Affairs, Conference Papers 4, 1984, s. 17-30. Se 
også Lars Mjøsets artikkel i dette nummer av Vardøger.

2) Det dreier seg om den s.k. «Sachem Quest»-modellen, som er en del av modellgrunnlaget for 
CEPIIs rapporter om verdensøkonomiens utvikling, jfr. introduksjonen over.

Lars Mjøset (red.)
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Gerd Junne

DET STRUKTURPOLITISKE KAPPLØPET 
MELLOM DE KAPITALISTISKE 
INDUSTRILANDENE

Introduksjon

De fleste bidragene i dette numret av Vardøger omhandler det in
ternasjonale pengesystemet. Men de reiser også spørsmålet om 
pengesystemets forhold til og eventuelle innvirkning på de real
økonomiske utviklingstendensene. I den følgende artikkelen 
analyserer Gerd Junne et viktig aspekt ved de realøkonomiske 
endringene innen dagens vestlige verden. Han konstaterer at det 
mellom de store OECD-landene i dag pågår et veritabelt kappløp 
om å klare seg best innenfor de nye høyteknologiske sektorene. 
Kampen føres i stigende grad mellom stater, og våpnene er fram
for alt industripolitiske virkemidler. Selv om Junne bare tar for 
seg de store OECD-landene, vet vi at både politikere og nærings
livsledere også i Norge understreker betydningen av å klare seg 
i dette kappløpet. Konkurranseevnen skal styrkes gjennom om
stilling til nye ledende sektorer, nye «vinnerbedrifter» må gis livs
rom. Slike synspunkter er sterkt preget av teknokratisk opti
misme. Som Junne understreker er det ikke hans oppgave å 
vurdere om denne optimismen er berettiget. Han antyder nærm
est at optimismen er overdreven, og som andre artikler i dette hef
tet av Vardøger understreker (Aglietta et.al, Mjøset) kan det ikke 
bare påvises betydelige strukturproblemer i de vestlige industri
sektorene, men det er også grunn til å tvile på at teknologisk end
ring i seg selv kan skape ny vekst dersom det ikke samtidig skjer 
avgjørende sosiale endringer. Men Junnes hovedpoeng er at 
selve den sportslige metaforen om et restruktureringskappløp 
forklarer en del av de internasjonale konfliktene som preger for
holdet mellom USA, Japan og Vest-Europa. Han viser til at situa
sjonen likner på rustningskappløpet og dessuten at den amerik
anske industripolitikken er intimt koblet til de nye 
opprustningstendensene.
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Tyskeren Gerd Junne er professor ved Institutt for Internasjonale 
Forhold og Folkerett ved Universitetet i Amsterdam. Han har 
ledet flere forskningsprosjekter om de nye teknologienes betyd
ning i dagens verdensøkonomi. Artikkelen Vardøger oversetter, 
har originaltittelen «Der strukturpolitische Wettlauf zwischen 
den kapitalistischen Industrielåndern» og ble opprinnelig publi
sert i Politische Vierteljahresschrift, 25. årg., Nr. 2, juni 1984. 
Junne har også publisert andre artikler som utdyper disse pro
blemstillingene: Sambandet mellom opprustningen og den ame
rikanske industripolitikken analyseres i «Das amerikanische Ru- 
stungsprogramm: Ein Substitut fur Industriepolitik», Leviathan, 
13. årg., Nr. 1, 1985, og de nye teknologienes betydning for u- 
landene i «Neue Technologien bedrohen die Exporte der Ent- 
wicklungslånder», Prokla, 15. årg., Nr. 3,1985. En del av analys
ene er også tilgjengelige i engelske oversettelser som arbeids
notater fra instituttet i Amsterdam. - L.M.

Spørsmålet om utplassering av amerikanske raketter var en utfordring, men 
ifølge Vest-Tysklands utenriksminister Genscher står man i dag overfor en an- 
nen utfordring som vil være av minst like avgjørende betydning for framtiden: 
den økonomisk-teknologiske utfordring. Hans foredrag, holdt 13. desember 
1983 på et medlemsmøte i den vest-tyske Arbeidsgiverforeningen, fortjener 
å bli utførlig sitert fordi det er en treffende illustrasjon på det problem denne 
artikkelen handler om: konkurrerende inngrep i de nasjonale industristruktur
ene og de internasjonale konflikter som følger av dette.

«Verden drives i dag», ifølge Genscher, «framover mot en ny tidsalder av et gi
gantisk kappløp mellom to land, USA og Japan. Vi drives inn i det høyteknolog
iske informasjonssamfunnets tidsalder; (...) Vårt eget land og Vest-Europa som 
helhet kan bare fastholde og øke sin velstand, dersom de kan vinne fram i til
knytning til denne ’tredje industrielle revolusjon’ som utgår fra USA og Japan. 
- To avanserte nye teknologier står her i sentrum: mikroelektronikk/optoelek- 
tronikk og bioteknikk. Mikroelektronikken er allerede i dag den industrigren 
som oppviser de høyeste vekstrater i verden. Og bioteknikken kommer til å 
bli den andre store vekstindustrien på 90-tallet. Og videre: disse to nye teknolo
giene kommer til å revolusjonere produksjonsprosessene over hele linjen i 
samfunnsøkonomien, og mikroelektronikken vil i tillegg påvirke den tjeneste
ytende sektoren. Den som ikke kan henge med i dette kappløpet, står i fare 
for etter hvert å tape på alle felt.»2

Dette sitatet uttrykker tydelig bevisstheten om at de store kapitalistiske indu
strilandene har viklet seg inn i et kappløp med USA og Japan i spissen og med 
de europeiske landene noe etter. Det dreier seg her ikke bare om internasjonal 
konkurranse mellom bedrifter fra forskjellige land, men også om et kappløp 
mellom stater. Innsatsen i dette kappløpet er den nasjonale økonomiens posi
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sjon innen høyteknologi-sektoren. Hele økonomiens framtidige internasjo
nale konkurranseevne anses som avhengig av hvordan denne sektorens posi
sjon utvikler seg.

Om dette virkelig er en rimelig vurdering, er ikke nødvendigvis av så stor be
tydning for argumentasjonen i denne artikkelen. Tidligere trodde man at 
atomindustrien hadde en slik sentral rolle, noe som senere viste seg ikke å bli 
tilfelle. Det er egentlig uvesentlig hvor realistiske de nevnte antakelsene er. Det 
viktige er at prominente regjeringstalsmenn anser disse teknologiene som 
sentrale, og det gjør de ikke bare i Vest-Tyskland, men også i de andre OECD- 
landene. Siden midten av 1970-tallet har det knapt kommet ut en regjerings- 
publikasjon som har unnlatt å vise til hvilket vekstpotensiale mikroelektronik
ken og bioteknologien representerer, og som har gått inn for å stimulere disse 
sektorene.3

Jeg anser det som slående og typisk at det nettopp er den vesttyske utenriks- 
ministeren som viser til den teknologiske utfordringen. For på den ene side lig
ger det nettopp et samspillsmoment i landenes forsøk på å stimulere de nye 
høyteknologiene, og dette minner om rustningskappløpet. Dersom en regjer
ing bevilger mer, vil også andre regjeringer føle seg presset til økte bevilgnin- 
ger. For det andre fører konkurransen om å stimulere utvikling og anvendelse 
av nye teknologier til at det oppstår nye internasjonale konflikter. OECD adva
rer nettopp mot faren for at endringer i konkurranseevnen til et enkelt lands 
industrisektor kan føre til internasjonale spenninger, ihvertfall om endringene 
kan føres tilbake til at et annet land åpent har stimulert utviklingen av konkur
rerende teknologier.4

Den muligheten som her beskrives, har allerede lenge vært en realitet. Stats
inngrep til støtte for de samme framtidssektorer har i tiltakende grad gjort kon
kurransen mellom enkeltbedrifter til en rivalisering mellom nasjonalstater. 
Denne artikkelen beskriver denne prosessen. Den sentrale tesen er at en ana
lyse av rivaliseringen mellom de store kapitalistiske industrilandene innen de 
høyteknologiske områdene er helt nødvendig for å forstå de nåværende kon
fliktene mellom de store OECD-landene. For å underbygge denne tesen dreier 
de følgende hovedavsnitt seg om (1) den utviklingen som i første halvdel av 70- 
tallet førte til en intensivering av de strukturpolitiske inngrepene i alle OECD- 
landene, (2) hvorvidt de forskjellige landenes programmer overlapper hver
andre og slik bidrar til et strukturpolitisk kappløp, og avslutningsvis (3) hvordan 
internasjonale konflikter skjerpes på grunn av dette strukturpolitiske kap
pløpet.

ØKENDE INDUSTRIPOLITISKE INNGREP PÅ 1970-TALLET

Etter at krisen i verdensøkonomien ble manifest i løpet av første halvpart av 
70-tallet, har industrilandene vært konfrontert med en rekke problemer som 
har tvunget regjeringene til å gripe sterkere inn i den økonomiske prosessen 
enn tidligere: svekket vekst, høy inflasjonsrate, økende arbeidsløshet og store 
betalingsbalanse-underskudd er blant de viktigste av disse problemene.
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Særlig den dramatiske forverringen av betalingsbalansen til de aller fleste in
dustrilandene etter oljeprisøkningen tvang regjeringene til å treffe forholds
regler som siktet mot å forbedre den nasjonale økonomiens konkurranseevne 
på verdensmarkedet. Ved siden av en senkning av det allmenne kostnads
nivået (begrensning av reallønnsøkninger, skattelettelser for foretakene), 
iverksatte man tiltak som skulle bidra til produktivitetsøkninger. I en situajon 
med svak vekst førte produktivitetsøkninger riktignok til ytterligere økning i 
arbeidsløsheten. For å kunne skape nye arbeidsplasser til erstatning for de 
tapte, bestrebet man seg på å stimulere ikke bare prosessinnovasjoner (rasjo
nalisering), men også på å få fart på produktinnovasjonene: Man måtte finne 
nye produkter for å erobre nye markeder og utvide produksjonen.

Den høye arbeidsløsheten førte til at regjeringene i økende grad måtte gripe 
inn i enkelttilfeller for å forhindre bedriftsnedleggelser som ville få uaksep
table konsekvenser for hele sektorer eller regioner. Dette førte til anklager om 
at industripolitikken bare ble en kortsiktig livredningspolitikk som ikke tjente 
til annet enn å utsette strukturendringer som likevel på lang sikt ville vise seg 
nødvendige. De fleste regjeringene befant seg derfor under økende press: Ved 
siden av å holde liv i bedrifter og sektorer som ikke kunne klare seg uten offent
lig støtte, måtte de gå i gang med å stimulere utviklingen av framtidsrettede 
sektorer.

Dessuten førte endringer i arbeidsdelingen i forhold til utviklingslandene til 
økende vekt på å stimulere «nye» industrier. Mot slutten av 1960-tallet og på 
begynnelsen av 1970-tallet var det en rask økning i importen av industripro
dukter fra de såkalte «lavtlønnslandene».51 diskusjonen om en «ny internasjo
nal økonomisk orden» ble industrilandene (f .eks. i Ærønc/f-rapportene) anbefalt 
å engasjere seg sterkere innen høyteknologiske, know-how- og kapitalinten
sive områder, og å overlate produksjonen av relativt enkle industrivarer til ut
viklingslandene.

Tokyo-rundens avtaler innen GATT om en betydelig reduksjon av handelshind
ringene mellom industrilandene selv6, var en annen faktor bak overgangen 
til aktiv industripolitikk. I den grad de enkelte landene ikke lenger var i stand 
til å sikre sin industrielle utvikling gjennom handelspolitiske tiltak, måtte de 
utvide sitt industripolitiske repertoar for å kunne fortsette å støtte sin egen in
dustri i den internasjonale konkurransen.

Videre skal man ikke undervurdere det japanske eksemplets demonstrasjons- 
effekt. Japan ble ikke så hardt rammet av den økonomiske krisen som de andre 
industrilandene, og landet var i stand til å tilpasse seg hurtigere til de foran
drede omgivelsene. Dette forklarte man i stor grad med Japans framtidsret
tede industripolitikk som hadde gjort det mulig for Japan å utvikle seg raskt 
fra en leverandør av arbeidsintensive billigprodukter til eksportør av høyte
knologiske topprodukter. En aktiv industripolitikk syntes tydelig å gi av
kastning.

Av disse grunnene fikk man i OECD-landene i løpet av 1970-tallet en økning 
av sektorspesifikke industripolitiske inngrep, selv i land (USA, England, Vest-
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Tyskland, Sveits) der den økonomisk-politiske retorikk besto i å hevde at en
hver økonomisk omstrukturering skulle skje gjennom de frie markedskreft
enes spill. OECD snakker da også om en «new interventionism» særlig orientert 
mot industrien, noe som har spredd seg som følge av svak økonomisk vekst 
og høy arbeidsløshet i medlemslandene.7

Denne økende statsintervensjonismen kan avleses i utviklingen av industri
politisk støtte (subvensjoner) til foretak (inklusive offentlig eide foretak). Disse 
bevilgningenes andel av bruttonasjonalproduktet har - som tabell 1 tydelig 
viser - i løpet av 1970-tallet økt i alle kapitalistiske industriland unntatt USA.

Tabell 1: Bevilgninger til bedrifter i prosent av bruttonasjonalprodukt

Land 1965 1970 1975 1977 1978 1979 1980 1981
Belgia 2,3 2,9 3,4 4,2 4,2 4,5 4,1 4,2
Vest-Tyskland 1,3 1,7 2,0 2,0 2,3 2,2 2,0 1,8
Danmark 0,8 2,7 2,8 3,1 3,4 3,2 3,2 3,0
Frankrike 2,2 2,0 2,4 2,8 2,6 2,6 2,5 2,8
England 1,6 1,7 3,5 2,3 2,2 2,4 2,4
Italia 1,3 1,5 2,7 2,7 2,9 3,1 3,0 3,1
Japan 0,7 1,1 1,5 1,3 1,3 1,3 1,5 1,5
Canada 0,8 0,9 2,3 1,6 1,5 1,8 2,4 2,4
Holland 0,7 1,3 1,8 2,5 2,6 2,8 2,7 2,4
Norge 4,5 5,2 6,2 7,4 7,7 7,0 6,9 6,4
Østerrike 2,2 1,7 2,9 2,9 3,2 2,9 3,0 3,0
Sverige 1,4 1,7 3,1 4,2 4,2 4,3 4,4 4,6
Sveits 0,9 0,8 1,2 1,4 1,4 1,4 1,3 1,1
USA 0,4 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4

Kilde: OECD

Tallene i tabell 1 viser riktignok at utviklingen i en del land (Belgia, Vest- 
Tyskland, Danmark, Holland, Norge, Sveits) synes å ha passert sitt høyde
punkt. Det er interessant at bevilgningenes andel i England først gikk drastisk 
tilbake etter at det konservative partiet dannet regjering, men deretter lang
somt økte igjen.

Bevilgningenes moderate tilbakegang i en rekke land siden tidlig på 1980- 
tallet kan ikke regnes som noen god indikator på intensiteten i det strukturpoli
tiske kappløpet. De overtunge bevilgningene var tidligere særlig siktet inn mot 
opprettholdelse av utsatte og utkonkurrerte industrisektorer, ikke på å stimu
lere framtidsindustrier. De siste årenes reduksjon av støttebeløpenes andel av 
bruttonasjonalproduktet må derfor framfor alt forklares med at regjeringene 
i tiltakende grad gir avkall på ytterligere livredningsaksjoner. Den offentlige 
støtten til «framtidsindustriene» fortsetter derimot å øke. Dette indikeres av de 
offentlige utgiftene til forskning og utvikling: som en andel av de totale statsut
giftene var disse synkende fram til midten av 1970-tallet, men har deretter vært 
stigende.8
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KAPPLØPET PÅ FRAMTIDSSEKTORENES OMRÅDE

I dette avsnittet vil jeg prøve å vise hvordan den nye problembevisstheten 
innenfor industripolitikken har gjort seg gjeldende i de viktigste OECD- 
landene siden begynnelsen av 1970-årene. Det viser seg tydelig at bestrebels
ene på å stimulere enkeltsektorer i de forskjellige landene er sterkt konsentrert 
om de samme nøkkelområdene. Slike parallelle bestrebelser på industristøtte 
gir for så vidt ikke i seg selv opphav til et kappløp. Det som gir disse bestrebels
ene preg av kappløp, er ikke parallelliteten som sådan, men det faktum at den 
nasjonale økonomiens internasjonale konkurranseevne bare kan forbedres 
dersom landets industri tilpasser seg framtidsteknologienes område raskere 
enn gjennomsnittet av de andre landenes industrisektorer.

Sammenlikningene av de forskjellige landenes teknologiprogrammer under
streker betydningen av dette samhandlings-momentet. Det som er utslagsgiv
ende ved etableringen av støtteprogrammene, er åpenbart ikke så mye de for
skjellige regjeringenes ideologiske orientering, ikke forskjellene i 
styrkeforholdet mellom arbeid og kapital, og ei heller de forskjellige involverte 
interessegruppenes gjennomslagskraft. Som oftest er programmene framfor 
alt reaksjoner på tilsvarende programmer i utlandet. OECD har beskrevet 
dette som følger: «regjeringsansatte forskere som forsøker å identifisere fram
tidens mest lovende vekstindustrier er ofte inspirert av hverandres forskning, 
og de definerer derfor ofte de samme nye økonomiske aktivitetene som poten
sielle ’vinnere’».9 Det virker imidlertid ikke som om det primært er den intel
lektuelle inspirasjonen fra fagkolleger i tilsvarende departementer i utlandet 
som fører til den sterke parallelliteten mellom de nasjonale støtteprogram
mene. Det avgjørende synes heller å være at de utenlandske støtteprogram
mene forandrer konkurransebetingelsene til landets egen industri.

Vest-Tyskland: «Teknologipolitikk som strukturpolitikk»

Gitt Vest-Tysklands sterke utenriksøkonomiske åpenhet, er det åpenbart at den 
internasjonale konkurransen bestemmer rammebetingelsene for landets 
teknologi- og industripolitikk.10 Før midten av 1970-tallet hadde man knapt 
utviklet forestillinger om en sammenhengende strukturpolitikk. Riktignok 
hadde man omfattende støtteprogrammer for enkeltsektorer, nettopp på 
«framtidsindustrienes» område: eksempler er atomprogrammet siden midt på 
1950-tallet, de omfattende programmene innenfor databehandling siden tidlig 
på 1960-tallet, og luftfarts/romfartsprogrammer. Det dreide seg her framfor alt 
om programmer på områder der den tyske industrien hadde vært underlagt 
spesielle restriksjoner etter 2. verdenskrig (atomindustrien, luft/romfartsindu- 
strien). Disse tyngdepunkts-programmene skulle sikre en fornyet kobling til 
den internasjonale utviklingen.

Diskusjonsinnlegg med anbefalinger om nystrukturering av industrien som 
helhet ble først framlagt på 1970-tallet. Forskningsarbeider fra 
Verdensøkonomi-instituttet i Kiel omkring endringer i den internasjonale ar
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beidsdelingen og dessuten en publikasjon fra Volker Hauff (daværende stats
sekretær i Departemenet for forskning og teknologi) og Fritz Scharpf11 spilte 
en viktig rolle på dette punkt. Sistnevnte publikasjon hevdet at Vest-Tyskland 
i framtiden måtte legge større vekt på omstilling til høyteknologiske sektorer 
og eksport av «blueprints» i stedet for (enkle) industriprodukter.

En eksplisitt sektorstrukturpolitikk har man imidlertid ennå ikke utviklet i 
Vest-Tyskalnd. Talsmennene for en aktiv industripolitikk kunne under den 
sosial-liberale koalisjonen ikke nå lenger enn til å få igjennom en regelmessig 
«strukturredegjørelse» fra de fem største økonomiske forskningsinstituttene, 
noe som skulle være en slags informativ veiledning for bedriftslederne. Alle 
mer vidtgående forholdsregler ble av motstanderne avvist som første skritt på 
veien til investeringskontroll. Det er ikke uten en viss ironi at man nå kan kon
statere at det er den konservativ-liberale koalisjonen som iverksetter omfat
tende nye støtteprogrammer, til tross for at de ennå avgrenser seg fra statsinn
grep i sin retorikk.

Riktignok har den nye regjeringen betont sin intensjon om å gi indirekte støtte 
til forskning i stedet for direkte prosjektstøtte.12 Men dette forhindrer ikke at 
den i mars 1984 lanserte et femårig program med et omfang på nær 3 milliarder 
DM på områdene integrerte kretser, databehandling, telekommunikasjon og 
monteringsautomatisering. Dette programmet skillerseg ikke prinsipielt fra 
det femårsprogrammet for 1974-79 som den sosial-liberale koalisjonen lan
serte i sin regjeringstid.13

Frankrike: «Nyskapning i industrien»

I Frankrike har industripolitiske inngrep en helt annen tradisjon enn i Tysk
land. Dette kommer delvis av landets traumatiske historiske erfaringer net
topp med sin østlige nabo, som gjentatte ganger har vist seg Frankrike over
legen når det gjelder produksjonspotensial og teknologi.

Like etter krigen etablerte man et system for «indikativ planlegging», der også 
sektorpolitikk spilte en viktig rolle. Men i første halvdel av 1970-tallet ble indu
stripolitikken dominert av et lite antall kjempeprosjekter (stål, luftfart, stor- 
datamaskiner, kjernekraft). Siden 1976 har man forandret denne ansatsen 
grundig: Nå støtter man ikke lenger enkeltprosjekter, men bestemte sektorer 
som anses som viktige dersom det (a) dreier seg om de mest framskredne tek
nologiene, som (b) kan bidra til å øke den franske eksporten, og som (c) fører 
til omfattende ringvirkninger som stimulerer omstilling i resten av industrien. 
De områder som støttes er mikroelektronikken og dens anvendelsesområder, 
bioteknologien, havteknologi og energisparende teknologier.14

Nasjonaliseringen av store industriforetak i Frankrike etter Mitterands seier i 
siste presidentvalg dreide seg ikke så mye om en endring av eiendomsforhold
ene, som om å etablere forutsetningene for en aktiv industripolitikk. Enda 
tydeligere enn utviklingen i andre land illustrerer Frankrikes nasjonaliseringer
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i hvilken grad den internasjonale konkurransen mellom foretak slår over i riva
lisering mellom najonalstater.

England: «Gjenreisningen av britisk industri»

England ser ved første øyekast ut til å gjennomgå en utvikling som er helt mot
satt av den franske. Her har regjeringen Thatcher bestemt seg for å privatisere 
offentlige foretak. Men ved nærmere ettersyn viser det seg at det på industri
politikkens område er større kontinuitet enn det kunne se ut som.

Den konservative regjeringen realiserer delvis det som Labour annonserte, 
men aldri realiserte. Da Labour kom til makten igjen i 1974, grunnla man 
National Enterprise Board (NEB) og blåste nytt liv i National Economic Deve
lopment Council (NEDC). Dette ga seg utslag i hvitboken «An Approach to 
Industrial Strategy»: viktige, sterke sektorer skulle få systematisk støtte. «Støtte 
til vinnere», ikke redning av «tapere» var løsningen.15

Regjeringen Thatcher gjør alvor av dette. NEB ble fratatt kontrollen over lam- 
mede storforetak som British Leyland, og organisajonen ble slått sammen med 
National Research Development Corporation til British Technology Group, 
som fikk til oppgave å utvikle nye aktiviteter på området for de mest avanserte 
industriene i samarbeid med privat industri. På tross av regjeringens prioriter
ing av pengepolitiske virkemidler, har man støttet lovende teknologier som 
robotproduksjon og -anvendelse og bioteknologi, og det med beløp som ikke 
står tilbake for andre lands bevilgninger.16 Det nyeste engelske program for 
støtte til teknologisk utvikling, et program som i løpet av 5 år skal finansieres 
med 200 millioner pund, er nesten direke avskrift av et tilsvarende program 
framlagt av den franske sosialistiske regjeringen.17

USA: «Reindustrialiseringen av Amerika»

Innen regjeringen Carter holdt tilhengere og motstandere av en aktiv industri
politikk hverandre i sjakk. Striden ble et tema i valgkampen. Senator Kennedy 
lovet for eksempel at han ville bevilge 15 milliarder dollar til reindustrialisering 
av USA dersom han vant valget.18 Reagan-administasjonen som overtok i 
1981, avviste imidlertid alle direkte inngrep i det økonomiske liv. Men her er 
ennå ikke det siste ord sagt. I valgkampen i 1984 var industripolitikken igjen 
et av de dominerende temaene.

Det faktum at det i USA er så vanskelig å sikre bred nok basis for en aktiv indu
stripolitikk, har ført til at industripolitikken bedrives ad omveier, nemlig gjen
nom rustningspolitikken. I mye sterkere grad enn tidligere rustningsprogram- 
mer dreier Reagan-administasjonens planer seg om innkjøp av 
høyteknologiske våpensystemer. Mens Carter-administrasjonens siste «for- 
svars»-budsjett planla en investeringsandel på 42 %, regner Reagan- 
administrasjonen med at man i 1988 vil kanalisere 54 % (av et mye større bud
sjett) til investeringen
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Dessuten forbereder den amerikanske regjeringen seg på handelskonflikter 
med sine egne alliansepartnere: I Kongressen har man diskutert lovforslag 
som ville gi regjeringen fullmakt til å gå til aksjon mot utenlandske produsenter 
som får støtte fra sin regjering («countertargeting»). Straks utenlandske produ
senter som beskyttes på sitt eget hjemmemarked eller som støttes gjennom 
statlige forholdsregler, prøver seg på det amerikanske markedet, skal regjerin
gen stå fritt til å reagere på «adekvat vis». Disse motaksjonene kan bestå i 
økende importtoll eller i innføring av importkvoter, slik som i tilfellet med 
japanske biler. Disse lovene kan imidlertid også gi grunnlag for mer offensive 
amerikanske aksjoner, som støtte til forskning og utvikling, økt eksportstøtte, 
liberalisering av anti-trust-bestemmelsene, osv.19 Dermed står veien åpen for 
en intensivering av statsinngrepene som en reaksjon på utviklingen i utlandet.

Japan: «Industripolitikk for 1980-årene»

De amerikanske tiltakene er framfor alt ment som et varsko til Japan. Dette 
landet har hatt en overveldende suksess som følge av at industriutviklingen 
har vært koordinert av det etter hvert så legendariske Departementet for inter
nasjonal handel og industri (MITI). Denne institusjonen blir dermed et ideal 
som de andre statene i tiltakende grad orienterer seg mot.

Som en reaksjon på at miljøproblemene var i ferd med å ta overhånd og som 
en foregripelse av framtidige etterspørselsstrukturer, ble utbyggingen av 
kunnskapsintensive sektorer gitt høyeste prioritet i Japan på 1970-tallet. Rask 
teknologisk utvikling og en sterkere konsentrasjon om høyteknologiske sekto
rer ble ansett som de viktigste midler for å oppnå dette allmenne industripolit
iske målet.201 sine bestrebelser på å oppnå dette målet organiserte MITI «For
eninger for teknisk forskning», som brakte sammen representanter for de mest 
betydelige foretakene innen de sektorene som sto for de viktigste teknologiske 
utviklingstendensene. Innen disse organisasjonene sammenfattet man forsk- 
ningspotensialet innen hver sektor. Men når det gjaldt den industrielle anvend
elsen av forskningsresultatene, skulle de forskjellige bedriftene igjen konkur
rere seg imellom. Slike foreninger ble dannet innenfor halvleder-forskning, 
robotutvikling og bioteknologi. Omfanget av direkte offentlig støtte var sterkt 
begrenset, det viktige var snafere MITIs koordinerende rolle innen for- 
skningsplanleggingen. Nettopp dette samarbeidet mellom stat og bedrifter 
har ført til merkelappen «Japan A/S». For Japan har forskjellen mellom den 
internasjonale konkurransen mellom foretakene og den internasjonale rivali
sering mellom statene aldri vært særlig stor.

Konsentrasjon av støtteprogrammene innen de samme sek
torene

Avsnittene ovenfor skulle vise at alle de store OECD-landene siden midten av 
1970-tallet har viet større oppmerksomhet til industripolitikken. Unntaket er 
Japan, der industripolitikken allerede tidligere i etterkrigstiden fikk stor betyd
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ning. Mest åpenbar er den større oppmerksomheten i Frankrike. I USA, Eng
land og Vest-Tyskland er det vanskeligere å kombinere det industripolitiske 
engasjementet med den dominerende økonomisk-politiske ideologien. Men 
trass i all retorikk har man også i disse landene funnet både ressurser og anled
ning til å bla opp milliardbidrag for å støtte egen industri.

Det ville her føre altfor langt å gå igjennom de forskjellige programmene i de
talj.21 Det er et åpent spørsmål om disse støtteprogrammene faktisk har noen 
virkning. Men vi behøver ikke besvare dette spørsmålet her.22 For å forklare 
den økende rivaliseringen mellom de utviklede kapitalistiske industrilandene 
er det tilstrekkelig at de kan ha slike effekter, slik at teknologiske framskritt 
i et land kan virke som en betydelig ansporing på utviklingen i andre land.

Det faktum at de samme sentrale sektorer blir stimulert i alle land, fører i en 
viss forstand til en blokkert situasjon. Men denne blokkerte situasjonen vil like 
lite som en likevekt i rustningskappløpet i øst/vest-konflikten føre til at konflikt
ene som resulterer av kappløpet dempes. For det første vil en situasjon der ut
viklingen i et annet land kan føre til et teknologisk gjennombrudd, føre til en 
konstant spenningsladd atmosfære, akkurat som i rustningskappløpet. På den 
annen side øker de parallelle subsidieringene av de samme høyt besungne in
dustrigrener i de forskjellige landene faren for global overkapasitet.23 Denne 
overkapasiteten og intensiveringen av konkurransen på verdensmarkedet 
som følger av den, gir opphav til nye konfliktflater. Statlig støtte til forskning 
fører da i neste omgang til subsidiering av eksporten, noe som uvegerlig fører 
til handelskonflikter og tiltakende hevnlyst mellom de forskjellige statene.24

INTERNASJONALE KONFLIKTER I LYS AV DET STRUKTUR
POLITISKE KAPPLØPET

Vi skal nå se nærmere på hvordan spenningen og friksjonene mellom de store 
kapitalistiske landene får sitt nedslag i internasjonale konflikter, både i konflik
ter innen Vest-Europa og konflikter mellom Vest-Europa og USA. Vår tese er 
at den skjerpede konkurransen på verdensmarkedet og tendensen til at USA 
(igjen) og Japan øker sitt teknologiske forsprang, tvinger de vesteuropeiske 
landene til å forsøke seg på en felles industripolitikk. Selv om det i utgangs
punktet kunne se ut som om den internasjonale økonomiske krisen ville 
sprenge Det Europeiske Fellesskapet (EF), er påstanden altså her at den kan
skje heller vil tvinge fram økende integrasjon og samordning.

Forholdene mellom Vest-Europa og USA (og Japan) vil derimot bli forverret 
dersom Europa fortsetter å sakke akterut i det teknologiske kappløpet. I en slik 
situasjon vil de europeiske landene forsøke å forsvare seg ved økende protek
sjonisme mot høyteknologisk import fra USA og Japan. Dessuten vil forskjel
lene i teknologisk utviklingsnivå føre til at de tre regionene inntar grunnleg
gende forskjellige holdninger overfor andre områder av verden, så som de 
sosialistiske landene og utviklingslandene.
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Det strukturpolitiske kappløpets konsekvenser for europeisk 
integrasjon

Det strukturpolitiske kappløpet mellom de store industrilandene har motset- 
ningsfulle konsekvenser for den europeiske integrasjonen. På den ene siden 
foregår kappløpet ikke bare mellom de tre store blokkene USA, Japan og Vest- 
Europa, men også mellom de forskjellige vest-europeiske landene. Dersom ri
valiseringen mellom medlemsstatene øker, kan dette føre til en oppløsning av 
EF. Men mot dette står det faktum at nettopp i de høyteknologiske sektorene 
er de europeiske industriforetakene - dersom de skal klare seg i kappløpet - mer 
og mer henvist til de europeiske nabolandenes markeder. Forskjellene i kon
kurranseposisjoner mellom de enkelte medlemslandenes industrier fører 
imidlertid til at det blir vankelig både å formulere og å realisere en integrert 
europeisk industripolitikk i praksis.

EF-kommisjonen fastslo nylig at industriutviklingen i de såkalte vekstsektor- 
ene innen alle EFs medlemsstater ligger klart under i konkurransen med Japan 
og USA.25 Riktignok er ikke utgiftene til forskning og utvikling mindre innen 
EF enn i Japan, men de anvendes åpenbart mindre effektivt. Det er mange 
overlappinger mellom forsknings- og utviklingsaktivitet i de enkelte landene. 
Dessuten er forskningen mindre anvendelsesorientert: Den japanske forsknin
gen fører for tiden til fire ganger så mange patenter som EF-landenes forsk
ning.26 Dermed svekkes den europeiske konkurranseevnen, og det fører - 
som påpekt ovenfor - til økende statsinngrep. Disse nasjonale tiltakene har hit
til ikke vært koordinert innenfor europeiske rammer og truer med å undermi
nere det felles markedet. Dette skjer på forskjellig vis.27

(a) Enkelte medlemsland treffer særavtaler med tredjeland for å beskytte sitt 
eget marked mot uønsket konkurranse. Dette kan føre til at foretak fra slike 
EF-land engasjerer seg mer aktivt i andre markeder innen EF-området, eller 
at de ensidig griper til proteksjonistiske forholdsregler (som for eksempel 
franskmennenes forsøk på å kanalisere all import av videospillere gjennom 
tollstasjonen Poitier, en tollstasjon som ikke bare hadde en vanskelig beliggen
het som økte importørenes transportkostnader, men som også var så under- 
bemannet at det hopet seg opp titusener videospillere fordi det tok så lang tid 
å skrive ut importpapirene). Slike tiltak betyr i virkeligheten oppgivelse av en
hver felles handelspolitikk. De vanskeliggjør også handelen mellom de en
kelte medlemsstatene fordi den påvirkes av de byråkratiske formalitetene om
kring handelen innad i EF.

(b) Direkte industripolitiske subsidier fører til vridning av konkurransebeting- 
elsene og undergraver dermed forutsetningene som ligger til grunn for felles
markedet. 11978 utgjorde de forskjellige offentlige støttetiltak innen EF tilsam- 
men 65 Mrd. ECU (den felles europeiske pengeenheten: 1 ECU ca. 7,65 kr 0.a.). 
Dette utgjorde 3,75 % av EFs samlede bruttonasjonalprodukt. 1 1970 lå denne 
andelen ennå bare på 3 %.28
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(c) Ved siden av direkte subsidier er et annet industripolitisk virkemiddel blitt 
stadig viktigere de siste årene: statens egen innkjøpspolitikk. Statsoppdrag blir 
i økende grad oppfattet som en vesentlig del av den nasjonale industripolitik
ken. De er i dag oppe i en andel på omkring 10 % av EFs bruttonasjonalpro
dukt.29 En rekke sektorer leverer imidlertid en atskillig høyere andel av sin 
produksjon på statskontrakter.

Og denne andelen er nettopp spesielt høy innenfor de høyteknologiske 
områdene, der staten gjerne avtar halvparten av den samlede produksjonen. 
Det finnes til og med sektorer der staten er eneste kunde,'eksempelvis tele- 
nettsinstallasjoner og selvsagt rustningsprodukter. Gitt at den offentige andel 
av bruttonasjonalproduktet synes å øke kronisk 30, vil denne tendensen til at 
statsoppdragene får økende betydning bare fortsette. Jo mer statsleveransene 
brukes til å understøtte hvert lands nasjonale industri, desto mindre kommer 
de det felles europeiske markedet til nytte.

Det blir stadig tydeligere at en slik oppsplitting av de nasjonale markedene har 
store ulemper for den europeiske industrien, særlig innen de høyteknologiske 
sektorene.31 Nettopp på slike områder som databehandling og telekommuni
kasjon er jo de nasjonale markedene simpelthen for små til at produsentene 
kan bli store nok til å klare seg i den internasjonale konkurransen.32

De europeiske produsentenes andel av verdensmarkedet for informasjonstek
nologier er således for tiden bare 10 %. Selv innenfor EF leverer europeiske 
produsenter mindre enn 40 % av omsetningen. EF-kommisjonen frykter der
for at det skal utvikle seg en ond sirkel: På grunn av for liten markedsandel 
er industrien ikke i stand til å benytte seg av masseproduksjonens stordriftsfor
deler; dermed blir avkastningen liten. Det fører til at de nødvendige investerin- 
ger og forskningsbestrebelser som kunne gjøre disse europeiske industrisektor
ene internasjonalt konkuransedyktige, ikke kan gjennomføres, eller i det 
minste ikke kan finansieres av bedriftene selv. Alt tyder på at denne situasjo
nen vil forverres heller enn forbedres i den nærmeste framtid.33

Disse problemene var man fullt klar over allerede tidlig på 1970-tallet. I 1971 
og 1976 fastsatte EF retningslinjer for regulering av statlige bestillinger fra det 
private næringslivet, men disse retningslinjer er slett ikke blitt fulgt opp over 
alt. Bestemte sentrale områder - som transport, vannforsyning, energi og tele
kommunikasjon - var i utgangspunktet holdt utenfor bestemmelsen om at også 
bedrifter fra andre EF-land skal ha mulighet for å levere inn anbud, og når det 
gjaldt bestillinger av høyteknologiske produkter tok man knapt hensyn til 
denne bestemmelsen.34 Men på dette punkt skjer det nå visse forandringer. 
Særlig innen telekommunikasjons-området har man tatt skritt i retning av å 
etablere et reelt europeisk marked for anbud.35 Også når det gjelder 
datamaskin-markedet, har EF-kommisjonen lagt fram liknende forslag.

11981 presenterte EF-kommisjonen et nytt initiativ som kan føre samarbeidet 
opp på et nytt kvantitativt og kvalitativt nivå. Innen rammene av det mandatet 
som ble forelagt kommisjonen av EFs råd den 30.5.1980, har EF-kommisjonen
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tatt direkte kontakt med forskjellige europeiske bedrifter. Disse bedriftene 
stilte omkring 100 fagfolk til rådighet, og disse folkene inngikk i «styringsgrup
pen» og i fem tekniske arbeidsgrupper som deltok i utarbeidelsen av ESPRIT- 
programmet («European Strategic Research Programme in Information
Techology»).36

Riktignok hevder EF-kommisjonen at dette programmet er en logisk fortset
telse av et allerede etablert flerårig forskningsprogram omkring informasjons
nettverk, anvendelser og programvare. Men ESPRIT skiller seg likevel skarpt 
fra de eksisterende programmene: omfanget er mye større og programmet er 
systematisert på en måte som minner mer om ESPRITs japanske og amerik
anske forbilder enn om de tidligere mer ad hoc-pregede programmene man 
har sett innen EE Når man ser hvordan ESPRIT-programmet med hurtigtogs- 
fart er blitt sluset gjennom de forskjellige besluttende organer innen EF, kan 
man lett forstå hvilken betydning det blir tillagt. Det har antakelig spilt en viss 
rolle at EFs ministerråd her er blitt påvirket fra to sider: fra Kommisjonen og 
- via de nasjonale regjeringene - fra de foretakene som har fått anledning til 
å være med fra de forskjellige medlemslandene.37

Selv Vest-Tysklands regjering har her vært i stand til å heve seg over sin gene
relle motstand mot statsinngrep og har gitt ESPRIT sin støtte. Dette grunner 
seg nok i innsikten om at hvert enkelt EF-medlemsland mangler ressurser til 
å gjennomføre programmer med bredde og intensitet nok til å kunne hevde 
seg i konkurransen med USA og Japan. (Amerikanske storforetak som IBM og 
Xerox bruker jo eksempelvis mer penger på utvikling av kontorautomatiser
ing enn denne sektorens europeiske bedrifter til sammen.38 Liknende pro
grammer er også under arbeid innen telekommunikasjons- og bioteknologi- 
områdene.39 Denne utviklingen tyder på at den globale rivaliseringen mel
lom USA, Japan og Vest-Europa i dagens situasjon kan tvinge fram nye integra- 
sjonsframstøt innad i Europa, på samme måte som Øst/Vest- 
systemkonkurransen på 1950-tallet var en vesentlig årsak til at man i det hele 
tatt satte igang med bestrebelser på europeisk integrasjon.

Økende konflikter mellom Vest-Europa og USA

Innen informatikk-området er Europa for tiden en slagmark for konkurranse
kampen mellom amerikanske og japanske produsenter. Japanske bedrifter 
har i sterkere grad vendt seg mot europeiske markeder, skremt av den amerik
anske elektronikkidustriens aggressive reaksjoner. Det var særlig produsent
ene av elektroniske komponenter som reagerte på japanernes evne til å erobre 
markedsandeler i USA. På det europeiske markedet har amerikanske foretak 
vært med siden denne bransjens barndom. Den skjerpede konkurransen på 
europeiske markeder har ført til en veritabel priskrig. Dette er gunstig for euro
peiske kjøpere, men ødeleggende for europeiske produsenter. Dersom Europa 
skal klare å opprette en konkurransedyktig informatikkindustri, synes det helt 
nødvendig at de europeiske produsentene får visse fortrinn mot de japanske 
og amerikanske produsentene på de europeiske markedene.
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Sett i lys av den internasjonalt omfattende intensivering av industripolitikken, 
har de økende motsetningene mellom USA og Japan to årsaker. For det første 
det faktum at EF ser seg nødt til å begrense importen fra USA og Japan. Dette 
skjer i alle tilfelle der tilbakeliggende land skal prøve å innhente et teknologisk 
forsprang. For det andre det faktum at USA bare driver industripolitikk in
direkte, nemlig gjennom sin rustningspolitikk. Dette har direkte følger både 
for den amerikanske utenrikspolitikken og for landets utenriksøkonomiske 
politikk, noe som igjen fører til konflikter mellom industrilandene.

Relativ proteksjonisme overfor amerikanske og japanske bedrifter

Om Vest-Europa skal bli i stand til å føre en effektiv industripolitikk, må euro
peiske foretak på en eller annen måte bli begunstiget av EFs medlemsstater. 
Nettopp det amerikanske eksemplet viser at statlige oppdrag som garanterer 
sikre framtidige markeder, er en av de mest virkningsfulle formene for «utvik
lingshjelp» til industrien.40 Ved framtidige statlige bestillinger må derfor ame
rikanske og japanske foretak diskrimineres sterkere enn tidligere.

De europeiske foretakene må også stimuleres på andre måter. De utviklingsbe- 
vilgninger som EF har skutt inn i telekommunikasjonsprosjektene CADDIA og 
INSIS, tjener åpenbart til å gi de deltakende europeiske foretakene innen dette 
området en sjanse til å utvikle nye produkter og nye tjenesteytelser som kan 
gi dem et forsprang i forhold til amerikanske og japanske konkurrenter, selv 
på deres eget hjemmemarked.41

Slike forsøk på å stimulere den europeiske industrien betyr vann på mølla for 
proteksjonistene i den amerikanske Kongressen. Europeiske støttetiltak og 
amerikanske proteksjonistiske forholdsregler kan komme til å påvirke hver
andre gjensidig i en ond sirkel, og dette kan skjerpe konfliktnivået mellom 
Vest-Europa og USA, et konfliktnivå som allerede er anspent på grunn av kon
troversene om handelen med jordbruksprodukter og stål.

Rustningspolitikk som industripolitikk: Følgene av den amerikanske krigsøko- 
nomien

Den amerikanske regjeringen benytter enhver sjanse til å fordømme de euro
peiske støttetiltakene overfor industrien og hevder selv å ha den reneste sam
vittighet i slike saker. Men det er et faktum at den amerikanske høyteknolog
iske industrien spekkes med milliardbidragfra USAs forsvarsbudsjett. Således 
er den amerikanske staten, særlig representert ved Pentagon, likevel den vik
tigste avtaker av høyteknologiske produkter. Eksempelvis ble i 1979 hele 57 
% av flyindustriens avsetning, 57 % av avsetningen på området «radio- og tv- 
kommunikasjons-utstyr» og 23 % av avsetningen av «tekniske og vitenskap
elige instrumenter» levert til staten.42 Staten opptrer på disse feltene ikke bare 
som oppkjøper, men også som viktigste finanseringskilde for forskning og ut
vikling. Pentagon finansierer for tiden omkring 30 % av all forskning og utvik-
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ling i USA. På området grunnforskning står staten faktisk for mer enn to tredje
deler av all finansiering. I bestemte bransjer er den statlige andelen spesielt 
høy: Regjeringen finansierer for eksempel 70 % av forskning og utvikling inn
enfor flyindustrien og 48 % innenfor kommunikasjonsvesenet.43

Med det gigantiske rustningsprogrammet Reagan-administrasjonen planleg
ger for årene framover, vil hovedvekten i den industrielle utviklingen bli ytter
ligere forskjøvet i retning av rustningsindustrien. Omkring 1.500 milliarder 
dollar vil i årene 1982-87 bli fordelt til rustningsformål. Dette vil medføre 18,3 
% økning i avsetningen av halvledere til militært utstyr, mens avsetningen til 
sivile formål bare vil øke med 11,8 %. Tilsvarende ulik utvikling forventes på 
datamaskin-markedet (militær økning 16,4 %, sivil økning 11,8 %), på marke
det for «teknisk og vitenskapelig utstyr» (militær økning 9 %, sivil økning 5,6 
%) og på markedet for kommunikasjons-teknologier (militær økning 11,6 %, 
sivil økning 5,3 %).44

Den amerikanske rustningspolitikken lar seg knapt rettferdiggjøre lenger ut 
fra rent militærstrategiske overlegninger. Det amerikanske forsvarsdeparte- 
mentet har åpenbart industripolitiske baktanker. Hvor langt dette har gått vi
ser seg for eksempel i det faktum at det var Pentagon som tok initiativet til be
grensning av importen med avanserte hukommelseschips (64-K RAM chips) 
fra Japan. Pentagon begrunnet dette med at japanernes markedsandel på 70 
% truet den amerikanske halvleder-industrien og satte det amerikanske for
svaret i en sårbar situasjon i tilfelle krig.45

Ut fra alt dette kan vi slutte at USA bedriver industripolitikk gjennom sin mili- 
tærøkonomi. En av de mest prominente kritikere av denne politikken. Robert 
B. Reich, har vist at Pentagons støtte til industriutvikling minner sterkt om den 
måten det japanske industridepartementet (MITI) stimulerer den japanske 
industrien.

Ad denne (om)veien søker den amerikanske staten å hjelpe industrien ut av 
krisen. Men en slik strategi har konsekvenser på det internasjonale plan, kon
sekvenser som virker sterkt belastende på forholdet mellom USA og Vest- 
Europa. Tre områder der det har utviklet seg slike meningsforskjeller mellom 
USA og Vest-Europa skal analyseres i det følgende.

Det første konfliktområdet gjelder fordelingen av militærutgiftene. Amerik
anske politikere har lenge forsøkt å påvirke de vesteuropeiske regjeringene til 
å øke rustningsutgiftene. Dette ville automatisk øke etterspørselen etter 
høyteknologiske amerikanske våpensystemer. Eksempelvis kjøper den tyske 
Bundeswehr 40 % av sine elektroniske systemer og komponenter fra andre 
NATO-land, og særlig fra USA.46 For europeiske foretak ville det være et alter
nativ å skaffe nok forsknings- og utviklingsressurser til å kunne levere tilsvar
ende våpensystemer. 1 dette tilfellet må de legge beslag på ressurser som opp
rinnelig var tiltenkt sivil forskning, noe som også begunstiger de amerikanske 
produktenes konkurransedyktighet på verdensmarkedet. Utvikling av egne 
europeiske våpensystemer har som regel vist seg svært vanskelig. Man er ikke
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i stand til å få gjennomslag overfor amerikanske produkter, selv om de europe
iske systemene viser seg teknologisk overlegne eller i det minste likeverdige 
og dessuten billigere. De amerikanske våpensystemene selges ofte som pak 
ker, slik at enkeltdeler ikke kan erstattes av europeiske produkter.47

Også bestrebelsene på å standardisere NATOs militære utrustning viser at den 
amerikanske regjeringens propaganda om økte europeiske militærutgifter i 
en meget stor grad dreier seg om å sikre avsetningen på amerikanske rustnings- 
produkter. Standardiseringsbestrebelsene har hittil vært mislykkede. Europa 
har fortsatt å kjøpe amerikanske våpen, men kjøp av europeiske våpen til USA 
har det ikke blitt noe av. Under utprøving i USA fikk den europeiske Leopard- 
panservognen ingen reell sjanse, og en bestilling på «Roland» antiluftskyts- 
raketter ble trukket tilbake igjen.48

Disse eksemplene gjør det nærliggende å tro at det ikke er det militære utstyret 
som sådan den amerikanske regjeringen bekymrer seg for, men snarere utrust
ning med amerikanske våpensystemer, hvis avsetning også gir et viktig bidrag 
til et nytt økonomisk oppsving i USA. Med tanke på den økende øst/vest- 
spenningen er dette helt funksjonelt fra USAs synspunkt. Ikke bare bidrar det 
innad i USA til å understreke nødvendigheten av å fortsette den tradisjonelle 
kald-krigs-beredskapen og nok en gang anvende rustningspolitikken som 
surrogat for industripolitikk, men det tjener også til å presse nølende allianse
partnere som gjene vil gå litt langsommere fram med de forskjellige former 
for såkalt modernisering av forsvarssystemene, «Nachrustung».

Det andre konfliktområdet dreier seg om øst/vest-handelen. Her er det fram
for alt forskjellige økonomiske interesser, og ikke så mye forskjellige stand
punkter i militærstrategiske spørsmål som skaper bitre kontroverser mellom 
den amerikanske og de europeiske regjeringene.

Den hittil skarpeste konflikten mellom amerikanere og europeere var den 
amerikanske presidentens forbud i juni 1982 mot leveranser fra amerikanske 
bedrifter eller datterselskaper til den planlagte gassrørledningen fra Sibir til 
Vest-Europa.49 Selv om dette forbudet ble trukket tilbake igjen i november 
1982, har motsetningene mellom de allierte vart ved, noe toppkonferansen i 
Williamsburg mot slutten av mai 1983 beviste.

Europeerne og amerikanerne presenterte der to forskjellige lister over produk
ter som det enten skulle være forbud mot å eksportere eller bare begrenset ad
gang til å eksportere til de sosialistiske landene. USA har en meget omfangsrik 
liste, en liste som en gang på 1960-tallet provoserte Krustsjov til å bemerke at 
amerikanerne burde være konsekvente og forby selv eksport av knapper, for 
knapper bidro jo i siste instans til å holde buksene oppe på sovjetiske solda
ter.50 De vesteuropeiske landene og Japan holdt seg derimot til COCOM-listen 
utarbeidet av «Coordinating Committee for Multilateral Export Controls», som
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er en form for «gentlemen’s agreement» mellom disse landene. Fra amerikansk 
side presser man stadig på for å utvide denne listen og dermed tilpasse den 
til den amerikanske. Ideen bak dette er at selv rent sivile produkter kan øke 
Sovjets militære potensiale, enten gjennom å forbedre produktiviteten, gjen
nom frisettelse av forskningspersonell som kan utføre militærorientert forsk
ning, eller gjennom forbedret konkurranseevne for land i den tredje verden, 
osv.51

Vest-Europa og USAs forskjellige posisjon uttrykker deres forskjellige orienter
ing når det gjelder teknologisk utvikling. Amerikansk forskning og utvikling 
har alltid vært sterkt konsentrert om rustningsprodukter, hvis anvendbarhet 
for militære formål ligger klart i dagen. Den tekniske utviklingen i Vest- 
Europa, framfor alt i Vest-Tyskland, har vært mye mindre rustningsorientert. 
Dersom eksportprodukter med potensiell militær anvendelse skal utelukkes, 
vil dette framfor alt ramme sektorer og produkter der amerikanske produsent
er innehar en ledende posisjon på verdensmarkedet. For å jevne ut denne kon
kurranseulempen, har den amerikanske siden interesse av at eksportbegrens- 
ningene defineres så bredt som mulig, slik at konkurranseforholdet mellom 
europeiske og amerikanske bedrifter blir vridd minst mulig. Konflikten om 
øst/vest-handelen dreier seg derfor i stor grad om de forskjellige vestlige lan
denes konkurranseposisjon.

Det tredje konfliktområdet har å gjøre med landenes forskjellige posisjoner i 
nord/sør-konflikten. Her gjelder i det samme som i øst/vest-forbindelsene. Ge
nerelt sett viser det seg at de europeiske landene har vært mer velvillige over
for kravene til en ny internasjonal økonomisk orden enn USA. USAs og Vest- 
Europas forskjellige posisjoner grunner seg igjen til dels i deres forskjellige stil
ling på verdensmarkedet. De amerikanske produsentenes sterke konsentra
sjon innen de aller mest avanserte teknologiene tilsvarer kravene fra luftfarts- 
og romfartsprodusentene og fra militærvesenet generelt. Men en slik konsent
rasjon fører til at den amerikanske industrien ikke har klart å skaffe seg noen 
særlig framtredende markedsposisjon i u-landene, som etterspør relativt enkle 
produkter. Dersom £ra/?<#-kommisjonens anbefalinger om å støtte u-landene 
gjennom en massiv overføring av økonomiske ressurser ble fulgt opp, ville 
disse ressursene primært ha gått til kjøp av europeiske og japanske produkter. 
Opptrappet utviklingshjelp ville derfor være en subsidiering framfor alt av eu
ropeisk og i neste omgang også av japansk eksport til den «tredje verden». Det 
er derfor ikke overraskende at USA har mindre sans for slike forslag enn de 
europeiske landene.

Det er nødvendig med flere og mer detaljerte studier av de sammenhengene 
som her er antydet. Det gjelder framfor alt å analysere hvorvidt de nevnte inte- 
resseforskjellene virkelig spiller en rolle i konkrete beslutningsprosesser ved- 
rørendeøst/vest- eller nord/sør-forholdene. Dernest melder spørsmålet seg 
om de internasjonale interessemotsetningene vil svekkes på grunn av de fin- 
maskede internasjonale sammenfletninger som har utviklet seg gjennom de 
multinasjonale foretakenes verdensomspennende ekspansjon og på grunn av 
de vidt forgrenede internasjonale samarbeidsavtalene som i dag er etablert
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mellom forskjellige land. En første og helt foreløpig undersøkelse av dette 
spørsmålet52 gir grunn til å anta at samarbeidsavtalene knapt betyr annet 
enn en fortsettelse av det strukturpolitiske kappløpet med andre midler.

Oversatt fra tysk av Lars Mjøset
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Rune Skarstein

DET INTERNASJONALE FINANS- 
SYSTEMET OG U-LANDENES 
GJELDSKRISE
I løpet av 1970-årene skjedde det en bemerkelsesverdig forandring i kapital- 
relasjonene mellom industrilandene og u-landene. Denne forandringen hadde 
tre hovedtrekk. For det første sank den egentlige bistandens (offisiell og fra «pri
vate» organisasjoner) andel av totale netto «ressursoverføringer» fra ca. 45 % 
i 1970 til vel 32 % i 1983, mens private og offisielle lån og private direkte inves- 
teringer samlet økte sin andel tilsvarende fra vel 55 % i 1970 til 67,5 % i 1983.

For det andre sank de private direkte investeringenes andel av samlede lang
siktige private kapitaloverføringer. Mens private direkte investeringer bare ble 
omtrent fordoblet, fra 3,7 mrd. $ i 1970 til 7,8 mrd. $ i 1983, ble de private lang
siktige banklånene mer enn tidoblet fra 3,3 mrd. $ i 1970 til 36,5 mrd. $ i 1983. 
Som andel av totale netto «ressursoverføringer» sank de private direkte inve
steringene fra 18,3 % i 1970 til 7,1 % i 1983.1 den samme perioden økte andelen 
av langsiktige lån fra private banker fra vel 16 % til 33 % av totale overføringer 
(Jfr. tabell 1).

Et tredje hovedtrekk er at også kortsiktige private banklån forbigående spilte 
en mye viktigere rolle enn tidligere. 11980 utgjorde slike lån nesten en tredjedel 
av totale netto kapitaloverføringer til u-landene, mot bare en tiendedel eller 
mindre fram til midten av 70-årene (Tabell 1).

Tabell 1: Netto årlige «ressursoverføringer» fra de kapitalistiske industrilandene 
til u-landene, 1970-1983. Milliarder dollar.1

1970 i!I 1975 ||| 1980 1983
Mrd. $ 1 z | Mrd .$ Z ji Mrd. $ . Z Mrd.l Z

Offisiell og "privat" bistand 9,0 44,6 21,4 36,3 | 39,8 31.1 35,8 32,5
Multilaterale.og statlige lån* 1.8 8,9 6,1 10,4 { 13,4 10,5 14,1 12,8
Lån fra Pengefondet (IMF) 0,3 1,5 3,2 5,4 j 2,6 2,1 12,4 11,3
Private direkte investeringer 3,7 18,3 11,4 19,4 10,5 3,2 7,8 7,1
Samlede lån fra private banker 5,4 26,7 16,8 28,5 I 61,5 48,1 40,0 36,3
- derav langsiktige lån (3,3) (16,3) 02,4) (21,0)! (24,4) (19,1) (36,5) (33,1)
- derav kortsiktige lån** (2,1) (10,4) (4,4) (7,5) (37,li (29,0) (3,5) (3.2)

Totale netto-overføringer 20,2 100,0 58,9 100,0 I 127,8 100,0 110,1 100,0

*Omfatter og3å statsgaranterte låa fra private banker, unntatt eksportkreditter 
**Lån med inntil ett års nedbetalingstid, inkludert alle eksportkreditter

Forandringene jeg nå har skissert, var så markante at en godt kan snakke om 
et dyptgripende skifte i imperialismens karakter i 1970-årene. Finanskapitalen 
fikk en dominans og en makt som en må 60-70 år tilbake i tiden for å finne 
maken til, mens den produktive kapitalen (uttrykt i private direkte investerin
ger) fikk mindre betydning på imperialismens beitemarker.2 Disse proses
sene pågikk upåaktet av massemediene fram til 1982-83, da flere u-land, med
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Brasil og Mexico i første rekke, ble betalingsudyktige, noe som skapte rystnin- 
ger gjennom hele den internasjonale finansverden.

I takt med at finanskapitalen økte sin dominans, fikk utenlandsk lånekapital 
større betydning for u-landenes økonomier. Ifølge Det internasjonale penge
fondet (IMF) økte u-landenes samlede utenlandsgjeld (unntatt lån fra IMF) fra 
75 mrd. $ i 1970 til 888 mrd. $ i 1985. (Jfr. tabell 2). Mot slutten av 1986 blir det 
regnet med at u-landenes samlede gjeld innbefattet lån fra IMF har nådd astro
nomiske 1000 milliarder $ (1000 000 000 000 $). Dette beløpet er vel 17 ganger 
større enn Norges bruttonasjonalprodukt i 1985.

Som det fremgår av tabell 2, har gjeld til private kreditorer stått for over to tre
djedeler av u-landenes samlede utenlandsgjeld de siste åtte årene. I slutten av 
70-årene utgjorde u-landenes gjeld overfor private kreditorer omtrent halvpar
ten av totale netto utestående internasjonale bankutlån. (Jfr. tabell 2).

11985 måtte u-landene punge ut med 131,4 mrd. $ til renter og avdrag på sine 
utenlandslån. Andelen av eksportinntektene som de måtte bruke til gjeldsbe
tjening, økte fra gjennomsnittlig 15,1 % i 1977 til 24,1 % i 1985. (Jfr. tabell 2).4

Tabell 2: U-landenes samlede utenlandsgjeld og gjeldsbetjening, 1970-1985. 
Milliarder dollar.3

1970 1977 1980 1982 1984 1985
Langsiktig gjeld overfor off. institusjoner 110 175 221 270 295
Langsiktig gjeld overfor private kreditorer 159 280 373 438 473
Kortsiktig gjeld overfor private kreditorer * 63 113 158 133 120
Samlet gjeld. Mrd. $ 75 332 568 752 841 888
Gjeld overfor private kreditorer som Z-andel
av tot. necto utestående intemasj . banklån * 52,2Z 48,5Z * * *
Samlede renteutgifter. Mrd. $ * 15,3 44 fl 68,6 72,2 71,8
Samlede avdrag på lån. Mrd. $ * 24,2 43,8 50,9 53,9 59,5
Total gjeldsbetjening. Mrd. $ * 39,5 87,9 119,5 126,2 131,4
Total gjeldsbetjening som Z-andel av samlet
eksport . 15,1Z 17,1Z 23,62 22,9Z 24,1Z
Gjeld overfor IMF. Mrd. $ 0,8 1 8,0 12tL 21,2 33,0 *
♦Ikke tilgjengelig

I dag blir det allment erkjent, både av massemedia og av internasjonale orga
ner som Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF)5, at en 
rekke u-land har havnet i en veritabel gjeldskrise som knapt noen ser løsnin
gen på. Før jeg prøver å antyde årsakene til denne gjeldskrisa og mulige utfall 
av den, skal vi se litt på forandringer i det internasjonale banksystemet og i 
internasjonale lånetransaksjoner som resulterte i en utlånsboom overfor 
u-landene i siste halvdel av 70-årene.

Forandringer i det internasjonale banksystemet etter 1960

En av de viktigste nykomlingene i internasjonal bankvirksomhet etter den 
andre verdenskrig er det såkalte Euromarkedet. Dette pengemarkedet, som 
opprinnelig besto nesten bare av dollarinnskudd, blir ofte definert som «et 
marked for bankinnskudd i fremmed valuta». Med andre ord: Ethvert ban
kinnskudd av valuta utenfor det landet valutaen tilhører, er et pengeinnskudd
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i Euromarkedet. Ved utgangen av 1980 var samlede utestående lån i Euro- 
markedet slik fordelt på de forskjellige valutaene: Amerikanske dollars: 68,9 
%; vest-tyske mark: 16,5 %; sveitser franc: 6,7 %;japanske yen og andre valu
taer: 7,9 %.6

De første kimene til Euro-markedet oppsto i slutten av 1950-årene da banker 
i London begynte å akseptere innskudd i dollars. Denne praksisen ble ganske 
raskt kopiert av banker i Luxembourg og Belgia. Senere spredte den seg videre 
til blant annet Canada, Libanon, Bahama-øyene, Nassau, Cayman-øyene, 
Panama, Hong-Kong, Singapore og Japan. Banker fra en rekke land, også fra 
Norge, har opprettet filialer i slike «Euromarked-sentre» for å kunne drive låne- 
virksomhet med dollars, tyske mark og andre fremmede valutaer.

I en del av litteraturen blir Euromarkedet snevert definert til å omfatte bare 
banker i vest-europeiske land som aksepterer innskudd og driver utlånsvirk
somhet med fremmed valuta. Andre velger en helt vid definisjon og inkluderer 
også banker i Canada og Japan og alle de forskjellige «off-shore»-sentrene på 
Bahama-øyene, Nassau og Cayman-øyene, i Panama, Hong-Kong, Singapore 
osv.7 Skillet mellom et Euromarked i snever forstand og andre «off-shore- 
sentre» virker imidlertid lite hensiktsmessig. Alle disse bankene fungerer prin
sipielt på samme måte; og som vi skal se, er de dessuten tett sammenflettet 
gjennom det såkalte interbank-markedet. Her velger jeg derfor den vide defi
nisjonen av Euro-markedet, jfr. tabell 3.

Tabell 3: Utestående lån i Euromarkedet (vidt definert) sammenlignet med 
totale internasjonale bankutlån og samlede offisielle valutareserver, innbefat
tet gull, i den vestlige verden, 1972-1980. Milliarder dollar:8

1972 1974 1976 1978 1980

Gj.sn. 
årlig 
vekst 
1972-80

(1) Euromarked-utlåning 165 286 420 663 995 25,2%
(2) Samlet internasjonal utlånir.g 204 364 548 893 1 323 26,3%
(3) (1) som %-andel av (2) 80,9% 78,6% 76,6% 74,2% 75,2%
(4) Valutareserver 159 216 256 369 452 14,0% .

11963, det første året som det finnes data for, utgjorde de samlede utestående 
lånene i Euromarkedet vel 12 mrd. $. 11969 hadde de økt til vel 63 mrd. $. Det 
tilsvarer en gjennomsnittlig vekstrate på vel 30 % pr. år.9 Etter en eksplosiv 
vekst fra 1969 til 1972 holdt Euromarkedet omtrent tritt med den totale inter
nasjonale bankutlåning utover i 70-årene. 11980 utgjorde samlede utestående 
lån i Euromarkedet 995 mrd. $ eller 75 % av totale utestående internasjonale 
banklån. (Jfr. tabell 3). 11972 var verdens samlede valutareserver ennå omtrent 
på samme størrelse som de utestående lånene i Euromarkedet. 11980 utgjorde 
valutareservene derimot bare 45 % av de utestående lånene i Euromarkedet. 
(Jfr. tabell 3). Dette gir en pekepinn om hvor lite sentralbankene vil ha å stille 
opp med når aktørene i Euromarkedet setter igang spekulasjon, for eksempel 
mot dollaren.
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Det blir ofte hevdet at Sovjetunionen og andre land i Øst-Europa sådde de før
ste spirene til Euromarkedet under den kalde krigen i 50-årene. Av frykt for 
at dollar-kontoene deres i USA kunne bli sperret under en alvorlig internasjo
nal krise, åpnet de dollarkontoer i private banker i London. Men disse temme
lig beskjedne dollarinnskuddene kan bare forklare hvordan Euromarkedets 
muligheter ble oppdaget. Den voldsomme veksten og utbredelsen av dette 
pengemarkedet siden slutten av 50-årene må ha andre forklaringer. En viktig 
forklaring er de store underskuddene på den amerikanske betalingsbalansen 
som begynte med Marshall-hjelpen10 og varte ved gjennom hele 50- og 60- 
årene. Fra 1950 til 1967 hadde USA et akkumulert underskudd på betalings
balansen på vel 27 mrd. dollar. Det var særlig tre poster som forårsaket under
skuddet: Militærutgifter utgjorde tilsammen vel 50 mrd. $ i perioden 1950- 
1967, netto statlig bistand og lån til utlandet eksklusive militærutgifter kom på 
tilsammen 54 mrd. $, mens netto langsiktige private kapitalplasseringer (lån 
og investeringer) utgjorde totalt 36 mrd. $n

Denne siste typen transaksjoner bidro ikke direkte til å forverre betalings
balansen. De samlede netto tilbakeførte inntektene på direkte investeringer 
og andre kapitalplasseringer i utlandet overskred tvert imot de langsiktige pri
vate kapitalplasseringene med 18 mrd. $.12 Men de store direkte investerin
gene og den tilsvarende framveksten av amerikanske multinasjonale foretak, 
ikke minst i Vest-Europa, hadde sammenheng med en gradvis svekking av 
USAs konkurranseevne, reflektert i synkende overskudd på handelsbalan
sen.13 Samtidig innebar multinasjonaliseringen av den amerikanske kapita
len at stadig flere amerikanske selskaper ønsket å ha dollarbeholdninger og 
foreta transaksjoner med dollars utenfor USAs grenser og uten kontrollinngrep 
fra amerikanske myndigheter. Dette var en viktig grunn til den raske ekspan
sjonen av Euro-markedet særlig på slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70- 
tallet.

I 50-årene hadde underskuddene på USAs betalingsbalanse sitt motstykke 
først og fremst i økende dollarreserver hos statene i Vest-Europa og Japan. Men 
veksten i internasjonal handel og den raske framveksten av amerikanske mul
tinasjonale selskaper, økte de kapitalistiske foretakenes behov for løpende dol- 
lartransaksjoner og kortsiktige bankinnskudd og lån i dollars. Som allerede 
nevnt, var det i første omgang britiske banker som aksepterte dollarinnskudd 
i London. Men ettersom markedet vokste, begynte stadig flere banker å invi
tere innskudd i dollars. I de fleste vest-europeiske land forhindret imidlertid 
valutalovgivningen at bankene kunne akseptere innskudd i fremmed valuta. 
For å unngå slike begrensninger opprettet bankene filialer i utlandet, for ek
sempel i London, Brussel og Luxembourg, der finansinstitusjoner nyter spe
sielt gunstige betingelser. En viktig forutsetning for at bankene kunne opprette 
slike utenlandsfilialer, var innføringen av full konvertibilitet mellom vest
europeiske valutaer, og en generell moderering av valutakontrollene i 1958.

Som en foreløpig oppsummering kan vi si at Euromarkedets fremvekst var et 
kombinert resultat av underskuddene på USAs betalingsbalanse, veksten i 
internasjonal handel og ikke minst den raske ekspansjonen av amerikanske 
multinasjoale foretak.
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Veksten i Euromarkedet ble dessuten fremskyndet av tiltak som ble iverksatt 
som følge av en gradvis forverring av USAs betalingsbalanse etter 1960. Den 
viktigste årsaken til denne forverringen var at overskuddene på handelsbalan
sen sank fra år til år, for i 1971 å ende med underskudd for første gang siden 
1893.14 Denne prosessen utløste en serie med «dollar-kriser» som rystet hele 
det internasjonale valutasystemet. For å dempe forverringen av betalings
balansen innførte den amerikanske regjeringen i 1965 restriksjoner på direkte 
investeringer i utlandet, de såkalte Foreign Direct Investment Regulations 
(FDI). Samtidig ble innenlandske amerikanske bankers muligheter til å gi lån 
til utlandet sterkt begrenset av det såkalte Voluntary Foreign Credit Restraint 
Program(VFCR).

Men disse tiltakene bidro neppe til å bremse forverringen av betalingsbalansen 
i det hele tatt. Derimot gjorde VFCR det ytterst vanskelig for utenlandsetabler- 
ingene til amerikanske multinasjonale foretak å ta opp lån hos banker i USA. 
Dermed måtte de vende seg til Euromarkedet for å få nye lån.15 Samtidig 
medførte FDI at utenlandsetableringene til de multinasjonale foretakene ville 
miste muligheten til selv å disponere sine overskudd dersom de ble tilbakeført 
til moderselskapene i USA. De begynte derfor i større grad å plassere over- 
skuddspengene sine i Euromarkedet, samtidig som de overlot sine forskjellige 
pengetransaksjoner til banker i Euromarkedet. Dette medførte i sin tur at ame
rikanske banker økte antallet utenlandske filialer og flyttet sine internasjonale 
operasjoner til disse filialene som i stor grad ble lokalisert i Europa. Mens bare 
11 amerikanske banker hadde etablert tilsammen 181 filialer i utlandet i 1964, 
var det 79 banker med 536 utenlandsfilialer i 1970 og 125 banker med 699 
utenlandsfilialer i 1973.16 Samtidig vokste Euro-markedet, som allerede 
nevnt, fra 12,4 mrd. $ i 1963 til 63 mrd. $ i 1969 og 165 mrd. $ i 1972. Ved begyn
nelsen av 1970-årene foregikk dermed størstedelen av internasjonale private 
bankutlån (jfr. tabell 3) i et uregulert Euro-marked som hadde unndratt seg en
hver statlig kontroll.17

I januar 1974 fjernet den amerikanske regjeringen valutakontrollen og de for
skjellige restriksjonene på kapitaleksport som ble innført i 1960-årene. Siden 
disse tiltakene hadde stimulert Euromarkedets fremvekst, skulle en umiddel
bart tro at fjerningen av dem ville representere en hemsko for det samme mar
kedet. Men slik gikk det ikke. Euromarkedet som forlengst var vel etablert og 
organisert, ble bare ytterligere styrket. Avskaffelsen av forbudene mot kapita
leksport gjorde at amerikanske banker og andre foretak og personer med store 
dollar-formuer, kunne flytte formuene sine fritt og raskt mellom det amerikan
ske markedet og Euromarkedet (utenfor USA) og således plassere pengene 
sine der rentesatsene og bevegelsene i valutakursene til enhver tid ga høyest 
avkastning. På denne måten har det siden 1974 skjedd en sammenfletting av 
det amerikanske innenlandske pengemarkedet og Euromarkedet. På slutten 
av 70-tallet var de amerikanske innenlandske bankene viktige netto penge- 
innskytere i Euromarkedet. Da kredittetterspørselen i USA økte i begynnelsen 
av 1980-årene, ble derimot de amerikanske bankene netto låntakere på Euro
markedet.18
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I dag erlEuromarkedet så sammenfiltret med det innenlandske amerikanske 
pengemarkedet at det i praksis er vanskelig å skille de to markedene fra hver
andre. Dette blir enda tydeligere når vi nå går over til å diskutere et annet 
aspekt ved Euromarkedet, nemlig interbankmarkedet.

Interbankmarkedet og andre «innovasjoner»

Som navnet sier, er interbankmarkedet et marked mellom banker, hovedsake
lig i Euromarkedet, som ganske enkelt låner penger til og fra hverandre. Gjen
nom dette systemet prøver bankene å plassere pengekapitalen sin der den gir 
størst avkastning. Renteforskjellene som gjør at milliarder av dollar blir flyttet 
fra en bank i et land til en annen bank i et annet land kan være så små som 
ned til 1/32 %. Slike transaksjoner omfatter også spekulative omplasseringer 
mellom eurovalutaer i takt med (forventninger om) endringer av valutakur
ser.19 Dessuten bruker bankene i Euromarkedet interbanksystemet til å finan
siere store «endelige» utlån. Selv om bare en bank står som «endelig» utlåner, 
er som regel store utlån indirekte finansiert av et stort antall banker i Euro
markedet. Siden 1974 er som nevnt også innenlandske amerikanske banker 
i økende grad blitt innlemmet i interbankmarkedet. Særlig under den sterke 
utlånsboomen rundt 1980 tok de opp store lån i interbankmarkedet for videre 
utlåning, blant annet til den amerikanske føderalstaten og til latinamerikanske 
land.

Det blir antatt at mellom ett tusen og to tusen banker med opprinnelse i mer 
enn 50 land deltar i interbankmarkedet. De står ikke nødvendigvis i direkte 
kontakt med hverandre, men bruker gjerne meklere som har spesialisert seg 
på slike transaksjoner. Mellom 10 og 20 % av innskuddene i interbankmarke
det er så kostsiktige at de kan bli hevet igjen samme dag. Transaksjonene i mar
kedet foregår elektronisk, blant annet over telex. De fleste transaksjoner i dol
lars skjer ved belastninger/godskrivninger av kontoer som de involverte 
bankene har i New York, i det såkalte Clearing House Interbank Payments 
System.20

Interbankmarkedet innebærer et spesielt risikoelement ved at det kan oppstå 
kjedereaksjoner mellom banker hvis en betydelig «endelig» låntaker blir beta- 
lingsudyktig.21 Og det er slett ikke småpenger det her dreier seg om. Gjen
nom 70-årene utgjorde interbanklån ca. 40 % av samlede utestående interna
sjonale banklån, og i 1980 nådde de samlede utestående interbanklånene 513 
mrd. $. (Jfr. tabell 4).

Tabell 4: Utestående lån mellom banker i interbankmarkedet sammenlignet 
med samlet internasjonal utlåning. Milliarder dollar.22___________________

1972 19 74 1976 1978 1980

Gj .sn. 
årlig 

vekstrate 
1972-80

(1) Samlet Internasjonal utlåning 204 364 548 893 1 323 26,3%
(2) Interbank-lån 83 149 223 358 513 25,6%
(3) Netto internasjonal utlåning ■ (l)-<2) 121 215 325 535 810 26,8% |
(4) (2) som %-andel av (1) 40,7% 40,9% 40,7% 40,1% 38,8% _________ L
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Det amerikanske forretningsmagasinet Business Week fremholder at med in
terbankmarkedet har det internasjonale bankvesenet utstyrt seg med «en 
teknologi som ikke bare har løpt fra nasjonenes evne til å hanskes med den, 
men også regjeringenes evne til å oppfatte at det er skapt et nytt banksystem..., 
som kan sende milliarder av eurodollar, euromark og andre ’statsløse’ valutaer 
rundt verden med rasende fart 24 timer i døgnet.»23

Et viktig instrument både for primære pengeinnskudd i Euromarkedet og for 
transaksjoner i interbankmarkedet er de såkalte innskuddssertifikater (<certifi
cates of deposit, ofte forkortet til CD). Et innskuddssertifikat er et kortsiktig 
verdipapir som pengeinnskytere kan kjøpe av banker i Euromarkedet. I løpe
tiden er sertifikatet fritt omsettelig, slik at innskytere som får bruk for pengene 
sine før forfallsdato, kan selge sine sertifikater mot et bestemt fradrag i renten. 
Både eurobanker, multinasjonale fortak og regjeringer plasserer betydelige 
deler av sine overskuddspenger i kjøp av slike sertifikater, for så å selge dem 
igjen straks de får bruk for mer kontanter. Siden sertifikatene har kort løpetid, 
blir rentesatsene stadig justert ved utstedelsen av nye sertifikater.24

Mens innskuddene i Euromarkedet, innbefattet interbanklånene, er kortsik
tige, er som regel de endelige utlånene mer langsiktige, som regel på mellom 
3 og 10 år. For at rentesatsene på de endelige utlånene skal kunne bli endret 
i takt med rentesatsene på innskuddene, er de i stadig større omfang blitt ut
stedt som såkalte «roll-over»-lån: «På et ’roll-over-lån blir prisen på kreditten 
(dvs. utlånsrenten. R.S.) endret hver tredje, hver sjette eller hver tolvte måned 
i tråd med de kortsiktige rentesatsene i interbankmarkedet. (...) Disse lånene... 
er attraktive for bankene ved at de velter over på låntakerne rentesatsrisikoen 
som er til stede når mer langsiktige lån blir finansiert med kortsiktige innskudd 
i det som kan vise seg å være et urolig innskuddsmarked.»25

Men langsiktige utlån finansiert ved ytterst kortsiktige innskudd representerer 
i alle fall en risiko for at bankene kan havne i en pengemangelkrise. For å redu
sere slik risiko begynte eurobankene i 70-årene å samarbeide om såkalte «syn- 
dikatlån» der flere banker finansierer et utlån og deler risikoen. Særlig «jumbo- 
lån» på flere milliarder dollar, hovedsakelig til stater i u-land, er blitt utstedt på 
denne måten. Samlede utestående «syndikatlån» overfor u-landene var i 1982 
på ca. 125 mrd. $ eller ca. en tredjedel av u-landenes samlede langsiktige gjeld 
til private banker.26

Ytre årsaker til den sterke veksten i u-landenes utenlandsgjeld 
fra 1976 til 1982

Utlånsboomen overfor u-land mot slutten av 70-årene har sammenheng med 
at det internasjonale banksystemet rett og slett svømmet over av penger, eller 
ble stadig mer «overlikvid» som det heter i fagsjargongen. En årsak til denne 
overlikviditeten var de stadig økende underskuddene på USAs betalings
balanse som vokste fra 3,5 mrd. $ i 1975, til 8,6 mrd. i 1976, 33,9 mrd. i 1977 
og 30,6 mrd. $ i 1978.27 Dollarstrømmen ut fra USA ble etter hvert så stor at
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sentralbankene og eurobankene fikk problemer med å fange den opp. Av 
denne grunn og fordi USAs konkurranseposisjon ble stadig svakere, begynte 
dollarkursen å synke. For å bedre økonomiens konkurranseposisjon, førte 
dessuten de amerikanske myndighetene en politikk som bidro til fallet i dollar
kursen. Kursfallet ble ytterligere forsterket av en voldsom spekulasjonsbølge 
mot dollaren i 1977 og 1978.1 forhold til vest-tyske mark sank kursen på dollars 
fra 2,52 DM/$ i 1976 til 2,32 i 1977 og et bunnivå på 1,7285 DM/$ den 30. okto
ber 1978. Både for å hindre totalt valutakaos og forhindre en ytterligere for
verring av sin konkurranseposisjon overfor USA, gikk vestlige regjeringer, 
særlig Vest-Tyskland, Sveits og Japan, til store støtteoppkjøp av dollars. Bare 
i oktober 1978 kjøpte de opp 6 mrd. $.28 Etter dette måtte USA låne ute
nlandsk valuta for 30 mrd. $ for å foreta støtteoppkjøp av dollars.

Mot slutten av året ble valutamarkedet roligere igjen. For å skaffe seg dollars 
for videre utlån og for å kassere inn spekulasjonsgevinstene, begynte da euro
bankene å kjøpe billige dollars som de hadde solgt mye dyrere bare noen 
måneder tidligere. De som tapte på denne spekulasjonsbølgen, var altså USAs 
vestlige allierte. Vinnerne var eurobankene, andre spekulanter og USA selv.

USAs betalingsbalanseunderskudd var grunnforutsetningen for eurobank- 
enes overlikviditet mot slutten av 70-årene. Men andre forhold virket i samme 
retning. En faktor som ofte blir fremhevet, er OPEC-landenes store betalings- 
balanseoverskudd, som for en stor del ble skutt inn i private banker i Euromark- 
edet. Det er blitt anslått at OPEC-landene plasserte totalt knappe 150 mrd. $ 
i internasjonale banker i perioden 1974-1980.29 På den tid manglet det ikke på 
lovord i all verdens aviser og forretningsblader over de internasjonale bank
enes evne til å akseptere innskudd fra OPEC-land, for så å låne dem ut igjen 
særlig til oljeimporterende u-land som hadde fått problemer med betalings
balansen. Denne prosessen ble kalt «recycling», dvs. tilbakeføring av olje- 
dollars.

Men det ser ikke ut til at dollars fra OPEC-land var så viktige som mange ville 
ha det til når det gjaldt å fylle de internasjonale bankene med penger. Ifølge 
Bank of International Settlements (BIS) utgjorde innskudd fra OPEC-land bare 
10-12 % av samlet innskuddsmasse i internasjonale banker i perioden 1970- 
1980.30 Av samlede internasjonale bankinnskudd på vel 520 mrd. $ i 1981, 
stammet nesten halvparten fra industriland, 9,7 % kom fra OPEC-land og - 
bemerkelsesverdig nok - hele 24 % fra ikke-oljeeksporterende u-land. I 1984 
hadde OPEC-landenes andel sunket ytterligere til bare 7,5 %, mens ikke- 
oljeeksporterende u-land hadde økt sin andel til nesten 28 % (jfr. tabell 5).

Tabell 5: Internasjonale bankinnskudd fra ikke-banker, 1981-1984. Mrd. $.'M
1981 1982 1983 1984

Regional opprinnelse Mrd. $ Z Mrd. $ Z Mrd. $ Z Mrd. $ Z
Industriland 249 47,5 279 49,7 298 47,6 300 46,7
- derav USA (120) (22,9) (151) (26,9) (167) (26,7) (162) (25,2)
- derav Ve3t-Tyskland (12) (2,3) (11) (2,0) (11) (1,8) (11) (1.7)
Oljeeksporterende u-land 51 9,7 48 8,5 48 7,7 48 7,5
Ikke-oljeeksporterende u-land 125 23,9 145 25,8 168 26,8 178 27,7
Ikke identifiserbart 99 18,9 90 16,0 112 17,9 116 18,1
Totalt 524 100,0 562 100,0 626 100,0 642 100,0
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Industrilandene og u-land som ikke eksporterer olje, ser altså ut til å ha vært 
de langt viktigste pengeinnskyterne i det internasjonale banksystemet med 
rundt 75 % av samlede innskudd i begynnelsen av 80-årene. En sannsynlig for
klaring på de store innskuddene fra u-land uten oljeeksport er den veldige 
kapitalflukten fra disse landene som vi skal se nærmere på nedenfor.

De store og raskt økende innskuddene fra industriland i siste halvdel av 70- 
årene er blitt forklart med den økonomiske stagnasjonen. OECD har regnet 
ut at den gjennomsnittlige avkastningen på industriinvesteringer i de seks stør
ste OECD-landene sank fra 20 % i 1973 til 13 % i 1981. Stilt overfor synkende 
rentabilitet på tidligere investeringer og stor usikkerhet når det gjaldt avkast
ning på nye investeringer, valgte industriforetakene, ikke minst de multinasjo
nale, å plassere en økende andel av driftsoverskuddene sine på internasjonale 
bankkontoer i stedet for å investere. Den gjennomsnittlige årlige vekstraten 
i industriinvesteringene i de seks største OECD-landene sank fra 6 % i begyn
nelsen av 70-årene til bare 2 % i 1982.32 Til sammenligning økte utestående 
internasjonale bankutlån til «endelige» låntakere med gjennomsnittlig nesten 
27 % pr. år mellom 1972 og 1980. (Jfr. tabell 4). Det blir antatt at en stor del 
av økningen i eurobankenes likviditet i slutten av 70-årene skjedde ved at indu
striforetak satte inn penger i nasjonale banker som så overførte dem til sine 
filialer i Euromarkedet. På denne måten foregikk det en tapping av pengekapi- 
tal fra de nasjonale markedene til det internasjonale banksystemet, samtidig 
som det skjedde en forskyvning i akkumulasjonsmønstret fra produktiv kapi
tal til pengekapital.33

Forholdene jeg nå har skissert, gjorde at de internasjonale bankene jaktet in
tenst etter nye lånekunder på slutten av 70-tallet. Blant de mest kredittverdige 
potensielle lånetakerne de fant, var et lite antall u-land, hovedsakelig såkalte 
«Nye industriland» (NICs) og noen oljeeksporterende land. Disse landene 
kunne vise til en relativt høy industrivekst eller i alle fall en rask økonomisk 
vekst generelt. Dessuten presenterte de ambisiøse investeringsprosjekter som 
krevde stor opplåning i utlandet. Størstedelen av disse lånene ble tatt opp av 
regjeringene eller fikk statlig garanti i skyldnerlandet (såkalt «sovereign 
debt»).34 På bakgrunn av de tilsynelatende lyse økonomiske utsiktene til disse 
landene og med forestillingen om at «stater kan ikke gå konkurs», var de inter
nasjonale bankene mer enn villige til å gi dem store lån. I perioden 1972 til 1982 
absorberte u-landene ca. halvparten av utlåningen fra det internasjonale 
banksystemet, hovedsakelig Euromarkedet. Omtrent to tredjedeler av disse 
lånene gikk til latinamerikanske land. I 1982 hadde latinamerikanske land 
samlet opp en gjeld til private banker på vel 200 mrd. $. Det tilsvarte vel 40 
% av u-landenes samlede gjeld til private banker. Lån fra banker i Euromarke
det sto for mellom 25 og 30 % av netto kapitalinnstrømning til ikke-OPEC-u- 
landene i perioden 1974-1981.35
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Representerte kredittboomen overfor u-landene en «tilbakefør
ing» av oljedollars?

Vi har sett at innskudd fra OPEC-land utgjorde en forholdsvis liten og synkende 
andel (fra 12 til 7,5 %) av samlede pengeinnskudd i det internasjonale banksys
temet i perioden 1970-1984. Likevel er det ofte blitt hevdet at de internasjonale 
bankenes utlånsboom overfor u-landene på slutten av 70-tallet representerte 
en «recycling» eller tilbakeføring av oljepenger: Bankene skulle ha overført 
valuta fra land som hadde fått store handelsoverskudd til u-land som hadde fått 
store underskudd etter økningen av oljeprisene. Dette skulle selvsagt inne
bære at de fattigste og som regel mest utsatte landene fikk en rimelig del av 
disse pengene. Men det var ikke tilfelle. Vi har sett at latinamerikanske land 
sto for vel 40 % av u-landenes samlede gjeld til private banker i 1982. De fleste 
av disse landene var enten såkalte Nye industriland (NICs) og/eller netto olje
eksportører selv.36 Det samme fremgår mer generelt av tabell 6. Av de land
ene som er listet opp i denne tabellen, er følgende enten Nye industriland 
og/eller netto oljeeksportører: Indonesia, Egypt, Filippinene, Nigeria, Peru, 
Colombia, Sør Korea, Malaysia, Algerie, Brasil, Mexico og Venezuela. Dess
uten bør vi føye til Argentina som allerede har et høyt industrialiserings- 
nivå.371 en litt spesiell stilling står Chile som utvilsomt er blitt velsignet med 
store private lån på grunn av Pinochet-regimets karakter og den massive polit
iske, økonomiske og militære støtten dette regimet får fra USA.

Når vi også tar med Chile, kan vi fra tallene i tabell 6 regne oss til at de 14 land
ene jeg nå har nevnt, i 1981 hadde en samlet gjeld til private banker på vel 272 
milliarder $, eller 65,4 % av u-landenes samlede gjeld overfor private banker.

Av tabell 6 og 7 fremgår det mer generelt at det stort sett er de rikeste u-landene 
som har tatt opp utenlandslån i private banker. I disse tabellene har jeg tatt med 
de åtte u-landene med størst befolkning fra hver av de tre inntektskategoriene 
(BNP pr. innbygger) som brukes av Verdensbanken. Det viser seg at for de åtte 
landene i den øverste inntektsgruppen utgjorde gjeld til private banker 84,5 
% av deres samlede utenlandsgjeld i 1981. For landene i mellomgruppen var 
den tilsvarende andelen 51,8 %, og for de 8 landene i den laveste inntektsgrup
pen bare 12,7 %. Med andre ord: Jo høyere oppe på inntektsskalaen u-landene 
er, desto større er gjelden til private banker som andel av deres samlede uten
landsgjeld. Mens de åtte u-landene i den fattigste gruppen hadde over 27 % 
av u-landenes samlede befolkning i 1981, sto de for bare 1,3% eller ubetydelige
5,4 mrd. $ av u-landenes samlede gjeld til private banker. De åtte u-landene 
i den øverste inntektsgruppen hadde derimot bare 9,7 % av u-landenes sam
lede befolkning i 1981, men 55,8 % av deres samlede gjeld til private banker. 
Disse landenes samlede gjeld til private banker var i 1981 på 232 mrd. $. Mens 
bruttonasjonalproduktet pr. innbygger var 8,5 ganger høyere i landene fra den 
øverste inntektsgruppen enn i landene fra den nederste, var gjelden til private 
banker pr. innbygger hele 121 ganger større i landene fra den øverste inntekts
gruppen. (Jfr. tabell 6 og 7).
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Tabell 6: Fordeling av gjelden til private banker mellom inntektsgrupper av 
u-land i 1981. Milliarder dollar.™

Antall
innbyggere

1981
Mill.

BNP pr. 
innbygger 

1981 
U.S.$

Gjeld til
private
banker
som Z-andel
av total
gjeld

Gjeld
til
private 
banker 
Mrd. $

Gjeld til 
private 
banker 
pr. inn
bygger. 
U.S.$

De folkerikeste* blant de 
svært fattige u-land 
(BNP/innb. < 400 $):
Etopia 32,0 140 7,6Z 0.1 3,15
Zaire 29,8 210 34,3Z 1.4 47,00
India 690,2 260 5,1Z 0,9 1 .30
Tanzania 19,1 280 23,4Z 0,3 15,70
Sri Lanka 15,0 300 20,6Z 0,3 20,00
Pakistan 84,5 350 7 , BZ 0.8 9,45
Sudan 19,2 380 26,6Z 1.4 72,90
Ghana 11.8 400 17,5Z 0.2 16,95

De 8 svært fattige u-land
samlet 901 ,6 268 12.7Z 5,4 6,00
De svært fattige unntatt
India 211,4 294 18. ez 4.5 21,30

De 8 folkerikeste u-land 
i mellomgruppen (400 $
< BNP/innb. <1 700 $):

Indonesia 149,5 530 48,3Z 8,7 58,20
Egypt 43,3 650 32,3Z 5,4 124,70
Thailand 48,0 770 59,9Z 6.1 127,10
Filippinene 49,6 790 67,6Z 10,5 211,70
Nigeria 87,6 870 85,8Z 5,5 62,80
Peru 17,0 1 170 59,5Z 5,8 341,20
Colombia 26,4 1 380 55 ,1Z 4,6 174,25
Tyrkia 45,5 1 540 34,1Z 5,1 112,10

De 8-u-land i mellom-
gruppen samlet 466,9 827 51 ,8Z 51,7 110,75

De 8 folkerikeste u-land 
i øyerste inntektsgruppe 
(1 700 $ < BNP/innb.
< 6 000 $:

Sør-Korea 38,9 1 700 61 ,4 Z 19,2 493,55
Malaysia 14,2 1 640 78.3 Z 4,5 316,90
Algerie 19,6 2 140 51 ,0 Z 7.7 342,85
Brasil 120,5 2 220 68,2 Z 66,8 554,35
Mexio 71 ,2 2 250 88,8 Z 59,5 835,65
Chile 11 .3 2 560 88,2 Z 13,2 1168,15
Argentina 28,2 2 560 91 .2 Z 32,6 1156,00
Venezuela

De 8 u-land i øverste
15,4 4 220 97,6 Z 28,6 1857,00

inntektsgruppe samlet 319,3 2 280 64,5 Z 232.1 726,90

Samtlige ovenstående 1 687,8 803 69,4 Z 289,2 171.35
24 u-land

Øvrige 77 u-land 1 614,9 518 77,0 Z 127,0 78,65

Samtlige 101 u-land 3 302,7 664 71 ,5 Z 416.2 126,00

* Bangladesh (90,7 mill. innb. i 1981) og Burma (34,1 mill. innb.)
måtte utelates fordi det mangler opplysninger om disse landenes 
gjeld til private banker.
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Tabell 7: Fordeling av befolkning og utenlandsgjeld til private banker mellom 
inntektsgruppene av u-land presentert i tabell 6. (Tall for 1981).

Andel av 
total

befolkning

i-----------------------
Andel av to
tal gjeld til 
priv. banker

De 8 land blant de fattigste (BNP/cap. < 400 $)
De 3 land fra mellomgruppen (400$< BNP/cap. < 1 700 $)
De 8 land fra den øverste gruppen 1 700$< BNP/cap. < 6 000 $) 
De øvrige 77 u-land

27,3 Z 
14,1 Z 
9,7 Z 

48,9 Z

1,3 Z
12.4 Z 
55,8 Z
30.5 Z

Total 100,0 Z 100,0 Z

Disse tallene tyder slett ikke på at de internasjonale bankene fikk i stand en 
«tilbakeføring» av oljedollars. Det ser tvert imot ut til at potensielle lånekunder 
blant u-landene ble rangert delvis etter vanlige bankkriterier på kredittverdig
het og delvis etter politisk/militære kriterier (jfr. Chile). De fattigste u-landene 
som stort sett ble hardest rammet av de økte oljeprisene, fikk derimot bare en 
helt ubetydelig del av de internasjonale banklånene. Vi skal imidlertid se at 
de i ettertid kan prise seg lykkelige for at det gikk slik.

Indre årsaker til veksten i u-landenes utenlandsgjeld i perioden 
1976-1982

Drivkreftene bak kredittboomen overfor Nye industriland og oljeeksporter- 
ende u-land i slutten av 70-årene finnes ikke bare i det internasjonale bank
systemet. 1 NIC-landene var det en utbredt vekstoptimisme. Synkende dollar
kurs, lave internasjonale rentesatser og forholdsvis høye priser på 
eksportvarene deres fristet dessuten u-landene til å ta opp lån i utlandet. I for
hold til vest-tyske mark falt dollaren med ca. 28 %, fra 2,52 DM pr. $ i 1976 til 
1,82 DM pr. $ i 1980. (Jfr. tabell 8). Selv om kursfallet ikke var så stort generelt, 
så falt dollaren mer eller mindre i forhold til nesten alle vestlige valutaer.39 
Samtidig sank den gjennomsnittlige renten på utenlandslån med ca. 5 %-hakk 
mellom 1974 og 1977, og en tid var det like gunstig å låne i private banker som 
i Verdensbanken.40 Dessuten satte private banker langt mindre restriktive 
betingelser til hvordan lånene skulle brukes.

I og med at prisene på u-landenes eksportvarer økte betydelig rundt midten 
av 70-årene, sank realrenten på utenlandslånene deres forholdsvis mer enn 
nominalrenten, med mer enn 30 %-hakk fra ca. 5 % i 1968 til minus 27 % i 1974. 
Også i de etterfølgende årene til og med 1980 var den gjennomsnittlige real
renten negativ.41

Den synkende dollarkursen gjorde at u-landenes gamle dollargjeld uttrykt i 
innenlandsk valuta også sank. Samtidig innebar den negative realrenten at 
lånene deres rett og slett ikke kostet dem noe real-økonomisk sett. Disse for
holdene ga grobunn til en løssluppen opplånspolitikk i mange u-land på slutten 
av 70-tallet. 1 mange land ble lånene i stor grad brukt til å finansiere under
skudd på statsbudsjettene og/eller fylle hullene i betalingsbalansen overfor ut
landet.
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Ytre årsaker til u-landenes gjeldskrise siden 1982

11981 hadde mange u-land påført seg så stor utenlandsgjeld at de før eller siden 
hadde måttet havne i en gjeldskrise uansett. Når gjeldsballongen sprakk og 
krisa ble utløst akkurat i 1982, hadde det spesielle politisk-økonomiske år
saker. Vi skal først se litt på disse umiddelbare årsakene, før vi også kaster et 
blikk på mer langsiktige faktorer.

En første umiddelbar årsak hadd sammenheng med at myndighetene i USA 
satte opp rentesatsene for å trekke inn pengekapital fra utlandet og dermed 
rette opp den skakkjørte betalingsbalansen. Amerikanske forretningsbankers 
rente på kortsiktige utlån - den såkalte prime rate - steg fra 6,8 % i 1978 til 15,3 
% i 1980 og hele 18,9 % i 1981. (Jfr. tabell 10). De økende rentesatsene gjorde 
at utenlandsk pengekapital strømmet gjennom interbanksystemet til bank
kontoer i USA. Dermed økte rentesatsene i det internasjonale banksystemet 
generelt. London interbank offer rate (LIBOR), dvs. referanserenten for 3 
måneders interbank-lån, økte fra 5,6% i 1977, til 14,4% i 1980 og 16,5% i 1981. 
(Jfr. tabell 10).

Det veldige spranget i amerikanske rentesatser skapte en så stor strøm av uten
landsk pengekapital til USA at landet ble netto kapitalimportør fra og med 
1979. Blant annet disse forholdene gjorde at dollarkursen begynte å stige kraf
tig i 1980. (Jfr. tabell 8).

Tabell 8: USA: Underskudd på det føderale statsbudsjettet, føderal statsgjeld, 
kapitalbalanse overfor utlandet og dollarkurs i forhold til vest-tyske mark.42

Føderalt underskudd Føderal Kapitalbalanse Dollarkurs
statsgjeld overfor utlandet Vest-tyske

Mrd. $ % av BNP Mrd. $ Mrd. $ mark.or. $
1978 49 2,3 780 “ 0,7 2,01
1979 12 0,5 845 8,1 1,83
1980 61 2,3 930 28,1 1,82
1981 62 2,1 1 029 11,1 2,26
1982 128 4,0 1 197 54,2 2,43
1983 208 6,1 1 411 13,0 2,55
1984 185 4,9 1 663 84,4 2,85
1985 212 5,3 1 910 88,9 2,94
1986* 230 5,5 2 120 - 2,33
♦Foreløpige anslag

Høyrentepolitikken som president Carter hadde slått inn på, ble videreført og 
forsterket under Reagan. Under valgkampen i 1980 kom Reagan med sterke 
anklager mot Carters underskuddsbudsjettering. Velgerne fikk løfte om at hvis 
Reagan ble president, skulle det føderale budsjettet bringes i balanse samtidig 
som det skulle gjennomføres store skattereduksjoner. Han antydet til og med 
at han ville foreslå en lov som forbød føderale budsjettunderskudd.

Men straks Reagan kom til makten, var valgløftene glemt. Hans gigantiske 
rustningsprogram og store skattereduksjoner lot seg ikke forene med et balan
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sert budsjett, samme hvor mye han prøvde å skjære ned de allerede temmelig 
slunkne sosiale budsjettene. Med gjennomsnittlige rustningsutgifter på over 
300 mrd. $ pr. år (det tilsvarer ca. 4 1/2 norsk bruttonasjonalprodukt) er han 
i ferd med å gjennomføre til punkt og prikke sitt rustningsprogram på 1 600 
mrd. $ - eller ca. 11 500 mrd. kroner - for årene 1981-1986. Fra 1980 til 1985 steg 
USAs rustningsutgifter med 36 % eller 6,3 % pr. år målt i faste priser, mens 
bruttonasjoalproduktet økte med bare 2,5 % pr. år i den samme perioden.43

De som profiterte på rustningsdollarene, var et lite antall fortak som hadde 
hanglet i vei med til dels store underskudd i slutten av 70-årene; særlig Mc Don- 
nel Douglas Corp. (produserer bl.a. F-15 og F-18 fly), Hughes Helicopters Inc., 
General Dynamics Corp. og Rockwell International (produsenten av B-l- 
bombeflyene). Som Gerd Junne viser i sin artikkel i dette heftet av Vardøger, 
er rustningsutgiftene den amerikanske statens form for «industripolitikk», og 
de innebærer en dramatisk forskyvning av den industrielle veksten fra den 
sivile til den militære industrisektoren.

Som følge av de økende militærutgiftene ble underskuddet på det føderale 
statsbudsjettet mer enn tredoblet fra 62 mrd. $ i 1981 til 208 mrd. $ i 1983 (Jfr. 
tabell 8). Størstedelen av disse underskuddene ble finansiert med lån fra ameri
kanske og utenlandske banker. Føderalstaten økte sin opplåning på det private 
kredittmarkedet fra 37 mrd. $ eller 9,6 % av samlet opplåning i 1979, til 161 
mrd. $ eller 40,8 % av samlet markedsopplåning i 1982. (Jfr. tabell 9). I 1984 
hadde gjeld til private banker i inn- og utland kommet opp i ca. 40 % av samlet 
føderal statsgjeld.44 Hittil i sin presidenttid har Reagan prestert å fordoble 
statsgjelden fra 930 mrd. $ i 1980 til ca. 2 120 mrd. $ i 1986. (Jfr. tabell 8).

Tabell 9: Den amerikanske føderalstatens opplåning på det innenlandske pri
vate kredittmarkedet, 1979-1983.45

Total opplåning 
Mrd. $

Føderalstatens
opplåning
Mrd. $

Føderalstatens 
opplåning som 
%-andel av total

1979 386 37 9,6
1980 343 79 23,0
1981 377 87 23,1
1982 395 161 40,8
1983 526 187 35,6

Den amerikanske opprustningen og det kunstige økonomiske oppsvinget som 
fulgte med den, ble med andre ord finansiert hovedsakelig med lånte penger. 
Og selv pengene som ble lånt i innenlandske banker, stammet for en stor del 
fra utlandet, fra interbankmarkedet. I perioden 1980-1984 var kortsiktige inn
skudd i amerikanske banker den viktigste kilden til USAs kapitalimport. Dette 
resulterte i at kortsiktig gjeld til utenlandske banker økte fra 21 % av USAs sam
lede utenlandsgjeld i 1978 til 29 % i 1981 og 35,8 % i 1983.46 Disse kortsiktige 
lånene sammen med økende langsiktig gjeld medførte at det for årene 1980- 
1985 var et akkumulert overskudd på nærmere 280 mrd. $ på den amerik
anske kapitalbalansen overfor utlandet; USA var dermed blitt verdens største
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netto kapitalimportør. (Jfr. tabell 8). I 1984 lånte USA mer penger i utlandet, 
hovedsakelig gjennom interbanksystemet, enn samtlige u-land tilsammen. 
Dette fikk selve Pengefondet (IMF) til å fastslå at «fortsatt kredittetterspørsel fra 
USA i det nåværende omfang ville innebære en alvorlig begrensning av u- 
landenes adgang til eksterne finanskilder, selv om økonomiene deres blir styrt 
på en tilfredsstillende måte.»47

Pengestrømmene fra utlandet har bidratt til å motvirke de voksende under
skuddene på USAs handelsbalanse. Samtidig resulterte de i vedvarende høye 
rentesatser på internasjonale lån, høy dollarkurs (jfr. tabell 8) og tiltakende 
knapphet på det internasjonale pengemarkedet. 1 denne situasjonen skjerpet 
de internasjonale bankene utlånsbetingelsene overfor u-landene: Nye lån fikk 
kortere nedbetalingstid, rentesatsene økte og en stadig større andel av u- 
landenes samlede gjeld fikk flukturerede i stedet for faste rentesatser. Kortsik
tige lån økte sin andel av u-landenes samlede private opplåning fra 26 % i 1975 
til 60 % i 1980. (Jfr. tabell 1.) I sin årsrapport for 1985 påpekte Verdensbanken: 
«For mange land var ikke reduksjonen av nedbetalingsperiodene en tilsiktet 
politikk som i neste omgang førte til vansker. Fordi kommersielle kreditorer 
ikke lenger var villige til å gi langsiktige lån, sto u-landene ofte overfor valget 
mellom å ta opp kortsiktige lån eller ikke å få noe lån i det hele tatt.»48

Samtidig med at nedbetalingstiden ble kortere, ble en økende andel av u- 
landenes gjeld overført fra faste til fluktuerende rentesatser. Denne overgan
gen var særlig markant for land med stor gjeld. For Argentina økte gjelds
andelen med fluktuerende rente fra 39,4 % i 1977 til 75 % i 1983, for Brasil fra
53,4 % i 1977 til 76,5 % i 1983, for Mexico fra 53,3 % i 1977 til 82,4 % i 1983. 
I disse landene hadde praktisk talt all gjeld til private banker fluktuerende 
rentesatser i 1983. (Jfr. tabell 10). 1 takt med økningen av gjeldsandelen med 
fluktuerende rentesatser og raskt økende rentesatser, økte også gjeldsland- 
enes rentebetalinger som %-andel av samlede eksportinntekter: for Argentina 
fra 8,2 % i 1977 til 25 % i 1982, for Brasil fra 14,9 % i 1977 til 39,8 % i 1982, 
og for Mexico fra 18,7 % i 1977 til 26,7 % i 1982. (Jfr. tabell 10).

For 27 u-land som ble betalingsudyktige og måtte få sine forfalte utenlandslån 
konvertert i perioden 1975-1984, økte andelen av totalgjelden med fluktuer
ende rente fra 23,1 % i 1977 til 38,3 % i 1983. Samtidig økte rentebetalingene 
som andel av deres samlede eksportinntekter fra 7 % i 1977 til 17 % i 1983. 
(Jfr. tabell 10.)

1 tillegg til høyere rentesatser og kortere nedbetalingstid på lån i private 
banker, ble byrden på u-landene ytterligere forsterket av det økonomiske til
bakeslaget i industrilandene i 1979-1982. Det medførte at u-landenes eksport
volum stagnerte og de gjennomsnittlige eksportprisene sank. I perioden 1979- 
1982 falt prisene på eksporterte råvarer med 19 % for samtlige «kapitalimport- 
erende» u-land og 20 % for u-land som hadde tatt opp 2/3 av sine utenlandslån 
i private banker.50 Nedgangen i eksportprisene bidro til at realrenten på u- 
landenes utenlandslån, som i gjennomsnitt hadde vært negativ i perioden 
1973-1979, økte fra minus 8 % i 1979 til nærmere pluss 20 % i 1982. (Jfr. fig. 1.)
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Tabell 10: Indikatorer på sårbarhet for fluktuerende rentesatser; 1977-1983.49

1 1977 1980 1 1981 1982 | 1983 !

Argentina i
Rentebet. som Z-andel av eksport 8,2Z 12,9Z 17,2Z i 25,0Z 23,3Z
Gjeldsandel med flukt.rente1 39,4Z 57,1Z 59,4Z 70,0Z 75,0Z
Andel gjeld til priv. banker * * 91,2 * 94,3Z

Brasil:
Rentebet. som Z-andel av eksport 14,9Z 27,1Z 29,4Z 39,8Z 31,5Z
Gjeldsandel med flukt, rente1 54,3Z 61,2Z 67,3Z 69,6Z 76,5 Z
Andel gjeld til priv. banker * 88,2Z * 87,4Z

Mexico:
Rentebet. som Z-andel av eksoort 18,7Z 18,3Z 19,6Z 26,7Z 30,1Z
Gjeldsandel med flukt, rente1 53,3Z 71,1Z 74,8Z 76,0Z 82,4Z
Andel gjeld til priv. banker * '* 88,8Z * 91,8Z

27 u-land som fikk konvertert forfalte
lån i 1977-1984:
Rentebet. 3om Z-andel av eksport 7,0Z 10,5Z 12,4Z 16,5Z 17,0Z
Gjeldsandel med flukt, rente1 23,1Z 31,2Z 33,2Z 34,9Z 38,3Z

US "prime rate"2 6,8Z 15,3Z 18,9Z 14,9Z 10,8Z
LIBOR på 3 mrd.-lån 3 5,6Z 14,4Z 13,1Z 9,6Z

10mfatter bare stadig langsiktig gjeld.

2"Prime rate" er rentesatsen amerikanske forretningsbanker krever på kortsiktige 
utlån.

3LIBOR (London Interbank Offer Rate) er referanserenten for lån mellom banker i 
interbankmarkedet.

♦Data er ikke tilgjengelige.

Figur 1: U-landenes realrente på utenlandslån, 1955-1984. Prosent pr. år.51

varene.
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I sin årsrapport for 1985 fastslo Verdensbanken: «Generelt var kombinasjonen 
av høye rentesatser og økonomisk tilbakeslag i 1981 og 1982 langt mer ødeleg
gende for u-landenes evne til å opprettholde veksten og unngå vansker med 
gjeldsbetjeningen enn noen av de to oljeprissjokkene i midten og slutten av 
70-årene.»52

Indre årsaker til u-landenes gjeldskrise siden 1982

Den økonomiske politikken som ble ført av makthaverne i USA, var hovedan
svarlig både for renteøkningen og nedgangen i u-landenes eksport. Men også 
indre forhold i u-landene medvirket til gjeldskrisa. Og sannsynligvis ville disse 
forholdene alene før eller senere ha resultert i en minst like alvorlig gjeldskrise 
som den som i 1982 ble utløst av realrenteeksplosjonen.

Bare selve størrelsen på u-landenes gjeld til private banker (594 mrd. $ i 1985, 
jfr. tabell 2) gjør det vanskelig å forestille seg hvordan de noen gang skal kunne 
makte å betale den tilbake med rente og rentesrente. Denne tvilen blir ikke 
mindre når vi får vite at en økende andel av utenlandslånene i slutten av 70- 
årene ble brukt til å finansiere til dels grandiose infrastrukturprosjekter, for ek
sempel demninger/kraftverk, motorveier og flyplasser. I beste fall skaper slike 
prosjekter inntjening av fremmed valuta bare indirekte og på lang sikt.53

Selv i Brasil, som rangerer høyt når det gjelder effektiv bruk av utenlandslån
ene, finnes det slike prosjekter. Under militærregimet i 70-årene bygde Brasil 
verdens hittil største vannkraftverk (i Itaipu) til en kostnad av ca. 10 mrd. $. 
Dette kraftverket har så stor kapasitet at den i overskuelig fremtid vil overgå 
strømbehovet innen overføringssystemets rekkevidde i Brasil og i naboland
ene Argentina og Paraguay. Det vil derfor måtte produsere med omtrent halv 
kapasitetsutnyttelse og vanvittig høye kostnader. 1 1975 startet dessuten myn
dighetene et ambisiøst og kostbart atomenergiprogram i samarbeid med Vest- 
Tyskland. Under dette programmet, som slett ikke synes å være nødvendig av 
energipolitiske grunner, skal det innen 1995 bygges åtte atomreaktorer. Hittil 
er det bygget bare en reaktor, i Angra Dos Reis mellom Sao Paulo og Rio de 
Janeiro, til en samlet kostnad av 3,9 mrd. $, eller 3 000 $ pr. KW installert kapa
sitet. Dette er omtrent dobbelt så høye kostnader som for tilsvarende reaktorer 
i Vest-Tyskland. Et tredje storprosjekt er Carajas som ble stampet opp av 
Amazonas-jungelen til en kostnad av 36 mrd. $, for en stor del i utenlandsk 
valuta. Selv om dette prosjektet var planlagt som en valutainntjener, viser det 
seg nå at det ikke vil kunne tjene inn så mye at det dekker renter og avdrag 
på egne lån i overskuelig fremtid.54

Enda verre var det at en rekke u-land lånte penger ikke bare til konkrete pro
sjekter, men for å finansiere statsunderskudd og/eller tette igjen hullene i 
driftsbalansen overfor utlandet. I 70-årene kunne Det internasjonale penge
fondet (IMF) registrere en økende tendens til at u-landenes «lån fra kommer
sielle banker skiftet fra handelsrelaterte eller prosjektrelaterte lån ytet til 
bestemte foretak eller individer, til generell betalingsbalansestøtte ytet til stat
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lige låntakere.»55 Nettopp de private bankenes større liberalitet når det gjaldt 
anvendelsen av lånene, var en viktig grunn til at mange u-landsregimer foret
rakk private kreditorer i 70-årene. Fra disse bankene kunne de dessuten, som 
allerede nevnt, låne praktisk talt så mye de ønsket.

En del av de lånte pengene ble nok ødslet bort innenlands, for eksempel på 
subsidiering av importerte forbruksvarer og for å holde oppe lønningene til 
høyt gasjerte embetsmenn. Men sannsynligvis tok en mye større del veien til 
utlandet igjen gjennom kapitalflukt i forbindelse med kriminell, privat berik
else og korrupsjon i statsapparatet. I praktisk talt alle u-land som har tatt opp 
store utenlandslån i private banker, er overklassen styrtrik på nasjonal valuta. 
Men på grunn av inflasjon, forventninger om devaluering av den nasjonale 
valuta, begrensede anvendelsesmuligheter for pengeformuer innenlands og 
politisk usikkerhet, er disse rikfolkene på stadig jakt etter fremmed valuta for 
å flytte formuene sine til utlandet. I noen få tilfeller dreier det seg nok om åpen
bare kleptokratier - herredømmer av tyver - som for eksempel Somoza, Baby 
Doc, Bokassa, Mobutu eller Ferdinand Marcos.56 Men som regel er kapital
flukten et langt mer utbredt og systematisk fenomen med en tallrik overklasse 
som aktører. Metodene for kapitalflukt minner til dels om narkotikahandelen 
mellom latinamerikanske land og USA. Bankfolk i USA innrømmer at kurerer 
med kofferter fulle av dollarsedler krysser grensen mellom Mexico og USA 
hver eneste dag. En enda mer vanlig metode synes å være underfakturering 
av eksport og overfakturering av import. Forskjellen mellom det uriktige ut
skrevne fakturabeløp og det riktige beløp, blir så plassert på en bankkonto i 
utlandet. Denne metoden skal være særlig utbredt i Mexico, Argentina, Vene
zuela, Malaysia og Nigeria.57

Fluktpengene havner på bankkontoer i utlandet, særlig i USA, eller de blir 
brukt til å kjøpe forskjellige slags verdipapirer eller fast eiendom utenlands. 
Morgan Guaranty Trust Co. har anslått at ved utgangen av 1985 var ca. 80 mrd. 
fluktdollars fra latinamerikanske land plassert på utenlandske bankkontoer.58 
Ifølge Verdensbankens beregninger var den samlede kapitalflukten fra åtte u- 
land i perioden 1979-1982 på ca. 75 mrd. $ (jfr. tabell 11). Disse tallene kan for
klare den høye andelen av internasjonale bankinnskudd fra ikke- 
oljeeksporterende u-land som ble vist i tabell 5. Det har ikke først og fremst 
foregått en «tilbakeføring av oljedollars». Gjennom en storstilt kapitalflukt har 
det i langt større grad funnet sted en tilbakeføring av lånte dollars til de samme 
internasjonale bankene som låner ut disse pengene.

I California har småbyene La Jolla, Bel Air og Newport hatt en blomstringstid 
takket være mexicansk fluktkapital. Ca. 80 % av samlede investeringer i den 
sørlige delen av Isla del Padre i California er i de siste 10 årene blitt finansiert 
med mexicanske fluktdollars. Også Texas har trukket til seg formuene til mexi- 
canske rikfolk. I perioden 1976-1985 fløt minst 22 mrd. mexicanske fluktdollars 
til bankene i Dallas og Houston. I kystbyen La Jolla har over 2 000 mexicanske 
rikfolk sin utenlandske residens. Dyre malerisamlinger smykker villaene de
res, og eiendommene er prydet med greske marmorstatuer, romerske bad og 
japanske hager.
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Morgan Guaranty Trust Co. har beregnet at kapitalflukten fra 18 u-land i perio
den 1976-1985 var på nesten 200 mrd. $. Dette tilsvarte over 40 % av disse land
enes totale låneopptak i utlandet.59 Verdensbanken har beregnet at Vene
zuela, Argentina og Mexico hadde en kapitalflukt på tilsammen 67,7 mrd. $ 
i perioden 1979-1982. Det tilsvarte 2/3 av samlet brutto kapitalinnstrømning, 
innbefattet netto direkte investeringer, til disse landene i den samme perioden. 
(Jfr. tabell 11.)

Tabell 11: Kapitalflukt og brutto kapitalinnstrømning, innbefattet netto uten
landske direkte investeringer, i utvalgte land, 1979-1982. Mrd. dollar.60

Land
Kapitalflukt 

Mrd. $

i| Brutto kapital- 
inns trømning 

Mrd. $

Kapitalflukt 
som %-andel av 
brutto kapital- 
innstrømning

Venezuela 22,0 16,1 136,6 %
Argentina 19,2 29,5 65,1
Mexico 26,5 55,4 47,8
Uruguay 0,6 2,2 27,3
Portugal 1,8 8,6 20,9
Brasil 3,5 43,9 8,0
Tyrkia 0,4 7,9 5,1
Sør-Korea 0,9 18,7 4,8
Samtlige 8 land 74,9 182,3 41,1 %

I Venezuela var ikke brutto kapitalinnstrømning i perioden 1979-1982 tilstrek
kelig til å dekke kapitalflukten. I Argentina utgjorde kapitalflukten 65 % av 
brutto kapitalinnstrømning og i Mexico nærmere 48 %. (Jfr. tabell 11). Disse 
tallene tyder på at kapitalflukt må være en vesentlig årsak til gjeldskrisa i 
mange u-land. Dette inntrykket blir ytterligere styrket av beregninger utført 
av Morgan Guaranty Trust Co. Ved å trekke samlet diskontert kapitalflukt i peri
oden 1976-1985 fra utenlandsgjelden ved utgangen av 1985, har de beregnet 
(hypotetisk) gjeld uten kapitalflukt, jfr. tabell 12. Tabellen viser at uten kapital
flukt ville Mexico hatt en gjeld på bare 12 mrd. $ ved utgangen av 1985, mot 
faktisk 97 mrd. $; Argentina ville hatt en gjeld på 1 mrd. $ mot faktisk 50 mrd. 
$; og Venezuela ville hatt et akkumulert overskudd på 12 mrd. $ i stedet for 
faktisk 31 mrd. $ i gjeld. Uten kapitalflukt ville de syv landene samlet i tabell 
12, hatt en utenlandsgjeld på bare 119 mrd. $, mot faktiske 350 mrd. $ ved ut
gangen av 1985.

Det er også verdt å merke seg at de landene som har hatt forholdsvis liten kapi
talflukt, ser ut til å na mindre problemer med sin gjeldsbetjening og høyere 
økonomisk vekst enn land med stor kapitalflukt. To fremtredende eksempler 
nå land med lav kaDitalflukt er Brasil oø Sør-Korea. (Jfr. tabell 11 og 12). Brasil 
havnet rettnok i en akutt gjeldskrise og fikk konvertert 4 mrd. $ av sine uten- 
landslån (på totalt 92 mrd. $) i 1983. Men takket være forholdsvis høy vekst 
både i bruttonasjonalproduktet (BNP) og i eksportvolumet etter 1983, er Brasil 
i dag et av de få gjeldsland som i det minste makter å betale renter på sine uten-
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Tabell 12: Utenlandsgjelden til syv u-land og deres (hypotetiske) utenlandsgjeld 
uten kapitalflukt ved utgangen av 1985. Mrd. dollar:61

Faktisk gjeld 
Mrd. $

Gjeld uten 
kapitalflukt 
Mrd. $*

Brasil 106 92
Mexico 97 12
Argentina 50 1
Venezuela 31 -12
Filippinene 27 15
Malaysia 20 4
Nigeria 19 7
De syv landene samlet 350 119
*Minus-tegn betyr overskudd (tilgodehavende overfor utlandet) 
i stedet for gjeld.

landslån. 11985 nådde BNP i Brasil verdens høyeste vekstrate på 8,3 %, og for 
1986 er det anslått at BNP vil vokse med 7 %, mens industriproduksjonen alene 
vokser med 12 %. Rett nok er denne veksten i stor grad et resultat av at produk
sjonskapasiteter som ble ledige under den økonomiske nedgangen i 1981- 
1983, ble tatt i bruk igjen. Brasils fremtidige økonomiske utsikter er derfor 
usikre. Men i alle fall blir 1986 det tredje året på rad at Brasil har et overskudd 
på handelsbalansen på minst 12 mrd. $, som er nok til å dekke rentebetaling
ene på utenlandsgjelden. Dette tyder på at selv om en del av utenlandslånene 
som nevnt er blitt ødslet bort innenlands, så har den lave kapitalflukten fra 
Brasil muliggjort produktive investeringer som gir økonomien en forholdsvis 
god vekstdynamikk og letter trykket fra utenlandsgjelden. Den økonomiske 
fremgangen siden begynnelsen av 1984 har dessuten gjort det mulig for Brasil 
å føre en økonomisk politikk litt mindre avhengig av innstramningspåleggene 
fra Det internasjonale pengefondet (IMF).62 En lignende utvikling, men tilsy
nelatende med mer effektiv bruk av utenlandslånene, har funnet sted i 
Sør-Korea.63

Kriseadministrasjon og IMFs rolle

I årene 1979-1984 ble nærmere førti u-land betalingsudyktige og måtte inn
stille betjeningen av sine utenlandslån. Som en nødløsning på disse problem
ene ble det satt igang såkalte «reforhandlinger» om konvertering av forfalt 
gjeld til nye lån. Antallet reforhandlinger økte gjennom perioden, fra mindre 
enn 10 pr. år i 1979/80 til vel 30 i 1983. Det samlede konverterte lånebeløpet 
i tidsrommet 1979-1985 var på ca. 220 mrd. $.64 Størstedelen av konvertering- 
ene gikk ut på å ta opp mer langsiktige lån for å innfri forfalte kortsiktige lån. 
Som resultat av disse tiltakene sank u-landenes kortsiktige gjeld fra 158 mrd. 
$ eller 29,8 % av deres totale gjeld til private banker i 1982 til 120 mrd. $ eller 
20 % av total gjeld i 1985. (Jfr. tabell 2). For de femten mest gjeldstyngede u- 
landene var denne utviklingen enda mer markant. Deres kortsiktige gjeld som 
andel av samlet eksport sank fra 68 % i 1982 til 38 % i 1985, samtidig som deres 
totale gjeld økte fra 263 % av eksporten i 1982 til 286 % i 1985.65
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Når et u-land blir betalingsudyktig, dreier det seg ofte om syndikatlån, slik at 
over hundre banker kan bli direkte rammet av avbrudd i betjeningen av ett 
eneste lån.66 Det store tallet på involverte banker kompliserer selvsagt for
handlingsprosessen. «Redningsaksjonen» overfor Mexico i 1982 gir et parade- 
eksempel på hvordan dette problemet som regel er blitt løst. Det internasjon
ale pengefondet (IMF) med Jacques de Larosiere i direktørstolen trommet 
sammen en «rådgivende komite» med representanter fra de viktigste kreditor- 
bankene. For denne komiteen presenterte de Larosiere en konverterings- 
pakke: IMF ville bidra med et nytt lån på 1,3 mrd. $ under følgende forutsetnin
ger: De private bankene skulle konvertere forfalte lån på tilsammen 20 mrd. 
$ og hoste opp nye lån på 5 mrd. $. Dessuten skulle USA og andre regjeringer 
stille opp med ca. 2 mrd. $ i nye lån. Dermed skulle Mexico ha nok valuta til 
å betale forfalte renter og så vidt hangle seg igjennom 1983. Overfor Mexico 
satte Pengefondet som betingelse for sin medvirkning at myndighetene måtte 
akseptere dets forslag om finans- og pengepolitiske innstramninger og reduk
sjoner av reallønningene.67

Som Joseph Kraft påpeker, var de Larosieres tanke ikke bare å redde Mexico 
og kreditorbankene ut av den umiddelbare knipa: «Ideen hans var å engasjere 
de viktigste landene,sentralbankene og de private bankene i et vedvarende 
forsøk på å holde Mexico og andre store gjeldsnasjoner i live. Ved å gjøre det 
ville han redde det internasjonale finanssystemet.»68 Siden 1982 har IMF kort 
og godt påtatt seg en ny rolle som garantist og vokter for det internasjonale 
finanssystemet. Ved hver eneste større konvertering av lån i private banker, 
har Pengefondet fått i stand en «rådgivende komite», utarbeidet konverterings- 
pakke og formulert betingelsene som skyldnerlandet måtte bøye seg for. På 
denne måten har de private bankene fått Pengefondet i ryggen hver gang de 
har måttet yte nye konverteringslån.69

Men selv om bankene har IMF i ryggen, mener de å utsette seg for økt risiko 
ved å gi slike lån. Derfor gjør de krav på en risikopremie. Dessuten hevder de 
at skyldnerlandene ville bli fristet til å søke om unødige lånekonverteringer 
hvis slike operasjoner ikke skulle koste dem noe. Følgelig krever bankene både 
høyere rente og en konverteringsavgift på disse lånene. Ved konverteringer 
har det vært vanlig å skifte fra LIBOR til den amerikanske «prime rate» som 
«basisrentesats». Bare dette innebærer at rentesatsen øker med minst ett 
prosent-hakk. (Jfr. tabell 10.) Dessuten er det som regel blitt krevd en 
konverteringsavgift på minst 1 % av det konverterte beløpet.70

Mexico er blant de landene som har hatt de høyeste kostnader ved lånekon- 
vertering. 11983 fikk Mexico konvertert totalt 34,5 mrd. $. Dette medførte økte 
renter på 560 mill. $ pr. år og en avgift som tilsvarte 43 mill. $ pr. år fordelt over 
de nye lånenes nedbetalingsperiode. For nye lån (utover de konverterte lån
ene) som hovedsakelig skulle brukes til å betale allerede forfalte renter, måtte 
Mexico dessuten betale vel 2 %-hakk høyere rente enn i perioden 1978-1980. 
Den totale ekstra kostnaden ved lånekonverteringen kom dermed opp i ca. 
700 mill. $ pr. år. Dette beløpet tilsvarte 5 % av Mexicos samlede import i 
1982.71
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Lånekonverteringene innebærer rett og slett økt gjeldsbyrde for skyldnerland- 
ene, samtidig som både de og bankene skyver et voksende problem foran seg. 
Før eller senere må dette problemet bli så prekært at ytterligere konverter- 
inger blir meningsløse. Både bankene og myndighetene i industrilandene som 
skal beskytte sine banker, vil da stå overfor en trusel mot hele den kapitalistiske 
verdensøkonomien: Hvordan kan de private bankene ettergi hundretalls milli
arder dollars av u-landenes gjeld uten at det internasjonale finanssystemet bry
ter sammen?

Både myndighetene og de fleste bankfolk har hittil valgt å fortrenge dette pro
blemet.72 1 stedet trøster de seg med at akkurat nå ser alt ut til å gå bedre, ikke 
minst takket være betingelsene som IMF stiller når det blir forhandlet om kon- 
verteringer av lån. Disse betingelsene går i hovedsak ut på at skyldnerlandene 
må foreta drakoniske innstramninger av de offentlige budsjettene og sørge for 
betydelige reduksjoner av reallønningene. Det er verdt å merke seg at IMF 
aldri har foreslått reduksjon av militærutgiftene til noe gjeldsland, selv om 
disse utgiftene som regel representerer den største posten på statsbudsjettet. 
Nesten i alle tilfeller har innstramningene av de offentlige budsjettene først og 
fremst rammet sosiale utgifter, særlig utdanning, helsevesen, subsidier av vik
tige matvarer og trydeordninger. Samtidig er det blitt foretatt drastiske reduk
sjoner av vanlige folks reallønninger. Som resultat av slike innstramninger, har 
underernæring og nød økt i omfang. For eksempel i Brasil, som slett ikke er 
verst stilt, regnet UNICEF i 1984 med at 53 % av alle barn under 6 år fikk for 
lite mat.73 Mens rikfolk i u-landene har skodd seg på lånene fra de internasjo
nale bankene, er det fattigfolk som nå skal bære byrdene av innstramningene 
under gjeldskrisa. Dette er kjernen i IMFs betingelser.

Innstramningen av de offentlige budsjettene og reallønnsreduksjonene fører 
til økonomisk stagnasjon og dermed stagnerende eller synkende import. I 
perioden 1980-1985 sank bruttonasjonalproduktet pr. innbygger i Latin- 
Amerika som helhet med nesten 2 % pr. år. Mens investeringene hadde økt 
med gjennomsnittlig 7,4 % pr. år i perioden 1960-1980, sank de med vel 6 % 
pr. år mellom 1980 og 1985. (Hvis Brasil, som har greidd seg forholdsvis bra, 
hadde vært utelatt, ville disse tallene vært enda verre.) Fra 1980 til 1984 sank 
reallønningene med 30 % i Mexico og 23 % i Brasil.74

Som følge av disse innstramningene ble Latin-Amerikas import redusert med
42 % i perioden 1980-1984.1 Mexico sank importen med 55 %, i Argentina med
43 %, i Venezuela med 40 % og i Brasil med 24 %. Regionens handelsbalanse 
som hadde vist årlige underskudd på rundt 25 mrd. $ pr. år i 1980 og 1981, slo 
dermed over i overskudd som nådde 25 mrd. $ i 1984. Med disse handelsover- 
skuddene greidde latinamerikanske land så vidt å betale renter på sine uten- 
landslån. I årene 1982-1985 var det en netto ressursutstrømning fra Latin- 
Amerika i forbindelse med lånetransaksjoner på nesten 100 mrd. $. Disse 
pengene gikk nesten utelukkende til å betale renter på utenlandslånene. Til
bakebetalingene av lån var helt ubetydelige.75
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Mot misligholdelser av u-landenes lån og sammenbrudd i det 
internasjonale finanssystemet?

Samtidig som IMF tvang en rekke u-land til innstramningstiltak for at de skulle 
få overskudd på handelsbalansen, begynte de private bankene å redusere ut- 
låningen til dem. De 33 u-landene som opptok minst 2/3 av sine utenlandslån 
i perioden 1978-1982 fra private kreditorer, fikk redusert sin netto opplåning 
i utlandet fra 75,3 mrd. $ i 1981 til 21,5 mrd. $ i 1985. (Jfr. tabell 13). Tallene i 
tabell 13 viser imidlertid ikke det fulle omfanget av de private bankenes kre- 
dittinnstramninger. Grunnen til det er at disse landene siden 1982 har lånt like 
mye fra «offisielle kreditorer» som fra private banker. U-landenes samlede 
netto-opplåning fra private kreditorer falt faktisk fra 73 mrd. $ i 1981 til mindre 
enn 11 mrd. $ i 1985.76 Sammen med økte renteutbetalinger innebar denne 
reduksjonen at det siden 1983 har vært en netto ressursavgang fra u-landene 
til de private bankene. For årene 1983-1985 var det en samlet netto ressursut- 
strømning på nærmere 96 mrd. $ fra de landene som i årene 1978-1982 tok opp 
minst 2/3 av sine lån fra private kreditorer. Dette beløpet tilsvarer samlet netto 
ressurstilgang i de fem foregående årene fra 1979 til 1982.(Jfr. tabell 13).

Her bør det tilføyes at de 60 u-landene som opptok minst 2/3 av sine utenlands
lån i perioden 1978-1982 fra «offisielle kreditorer» (Verdensbanken, forskjellige 
utviklingsbanker og bistandsorganisasjoner), hadde en jevn netto utenlands- 
opplåning på 7-10 mrd. $ pr. år i alle år fra 1979-1985.1 den samme perioden 
økte renteutbetalingene deres fra ca. 2 til knapt 3 mrd. $. Dermed fikk de en 
temmelig jevn netto ressurstilgang gjennom transaksjoner knyttet til lån på 
mellom 4 og 8 mrd. $ pr. år over hele perioden.77 Dollarstrømmen fra u- 
landene til i-landene siden 1983 skyldes altså ene og alene at de internasjonale 
bankene har foretatt en durabel kredittinnstramning overfor u-landene, etter 
å ha overøst dem med penger i de foregående årene.

Tabell 13: Opplåning og gjeldsbetjening i u-land som oppstok minst 2/3 av sine 
utenlandslån i perioden 1978-1982 fra private (forretnings-banker. Milliarder
dollar78 1978 ! 1979 1930 1981 1982 1983 1984 1985

(1) Brutto opplåning
(2) Avdrag på lån
(3) Netto opplåning
(4) Renteutbetalinger

76.8 
28,
47.9
15.9

86.3
35.4 
50,9
24.5

100,1
33,7
66,4
35,2

113,5
38.2
75.3
49.3

107,6
38,4
69,2
56,7

61.4 
33,0
28.4 
53,2

62,6
39,6
23,0
58,5

63.5 
42,0
21.5 
57,0

(5) - (4):(3) 0,33 0,48 0,53 0,65 0,82 1,87 2,54 2,65
(6) - (3) - (4) - netto
ressurstilgang i forbindelse med 
transaksjoner knyttet til lån 32,0 26,4 31,2 26,0 12,5 -24,8 -35,5 -35,5

»------------- v--------------- ' ----------„---------- '
Sum - 96,1 Sum - - 95,8

*1 alc 33 land

De økonomiske innstramningene sammen med de internasjonale bankenes 
kredittinnstramninger har ført store befolkningsgrupper i disse landene ut i 
den ytterste nød. Denne prosessen har allerede gått så langt at mange land står 
på randen til sosialt og politisk kaos. På Pengefondets årsmøte i oktober 1985 
kunne det se ut som om dette problemet hadde begynt å demre også for myn
dighetene i USA. Finansminister James Baker annonserte der en kuvending

106



bort fra innstramningspolitikken som USA og Pengefondet hittil hadde på
tvunget betalingsudyktige u-land. Skulle u-landene overhodet makte å betale 
tilbake sin gjeld, måtte en nå fremme økonomisk vekst i disse landene, var 
Bakers nye resept. Og skulle det bli økonomisk vekst, måtte u-landene få mer 
lån. Baker hadde plottet ut de femten mest gjeldstyngede u-landene. «Planen» 
hans var at de internasjonale bankene skulle øke sine kreditter til disse landene 
med 20 mrd. $ fordelt over tre år. Hvis dette ble gjort, skulle samtidig Verdens
banken og den USA-kontrollerte Interamerikanske utviklingsbank øke sine 
kreditter med 9 mrd. $, og gi de ekstra kredittene først og fremst til de 15 land
ene i «Baker-planen».

Nå ville ikke denne «planen» med sine knappe 10 mrd. $ i årlig utlånsøkning 
til u-landene, ha snudd pengestrømmen fra disse landene til de internasjonale 
bankene. (Jfr. tabell 13). Det var nok heller ikke Bakers hensikt. Hans hoved
ærend var derimot å hjelpe de amerikanske storbankene. Deres utlåning er 
sterkt konsentrert på den gruppen av land som skulle omfattes av «planen», 
og «hvis finansinnsprøytingene ble riktig fordelt, kunne de i det minste utsette 
sammenbruddet som truer store amerikanske banker.» For øvrig ville også 
amerikanske eksportindustrier og USAs handelsbalanse nyte godt av et nytt 
økonomisk oppsving i Latin-Amerika.79

Men verken USAs regjering, Pengefondet eller Verdensbanken ser nå ut til å 
kunne varme opp igjen de internasjonale bankenes kalde føtter. De ekstra pri
vate kredittene er uteblitt. Ifølge IMFs anslag vil netto ressursutstrømning fra 
u-landene til de private bankene bli på over 30 mrd. $ også i 1986.80

I denne situasjonen skulle en tro at u-landene blir fristet til å misligholde uten- 
landslånene sine. Et avbrudd av alle transaksjoner med bankene ville jo spare 
dem for ca. 35 mrd. $ pr. år.81 Men hittil er det ikke blitt gjort noe alvor av å 
danne et «kartell av gjeldsland», og uten å mukke har u-landene prøvd å opp
fylle sine låneforpliktelser etter beste evne. Bare i noen få land, særlig i Peru 
og Brasil, har regjeringene dristet seg til forsiktige mishagsytringer. Dette har 
utvilsomt sammenheng med straffetiltakene som u-land kan vente seg hvis de 
misligholder lånene sine. De fleste u-land med stor utenlandsgjeld er sterkt av
hengige av å få eksportere til det nord-amerikanske markedet. Ved mislighold- 
else må de regne med at USA vil svare med handelsblokade. Som vi allerede 
har sett, har dessuten de herskende klassene i u-landene drevet med kapital
flukt i stor stil og plassert formuene sine i bankinnskudd og fast eiendom, sær
lig i USA. Ved misligholdelse av utenlandslånene har regjeringene i u-landene 
grunn til å vente at fluktkapitalkontoene i amerikanske banker blir sperret og 
at fast eiendom blir konfiskert. På denne bakgrunn er det lite trolig at u- 
landene vil gå til omfattende misligholdelse av sine lån på samme måte som 
i mellomkrigstida.82

Men for de internasjonale bankene vil det være en mager trøst at u-landene 
ikke misligholder lånene sine hvis de likevel blir betalingsudyktige. En rekke 
u-land er forlengst havnet i en så prekær gjeldssituasjon at de trenger nye lån 
bare for å betale renter på gamle lån. Når de internasjonale bankene nå reduse
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rer utlånene sine, vil det med nødvendighet komme stadig flere og mer alvor
lige tilfeller av betalingsudyktighet og avbrudd i gjeldsbetjeningen. Mange 
bankers «utsatthet» når det gjelder lån til u-land, tyder på at de da vil få harde 
tider.

Samtlige amerikanske bankers utsatthet overfor u-landene utenom OPEC, 
dvs. totale utestående lån som andel av bankenes totale egenkapital, økte fra
114,4 % i 1978 til 146,1 % ved utgangen av 1982. Totale utestående lån var da 
kommet opp i 151 mrd. $.83 Ved utgangen av 1982 hadde de tretten største 
amerikanske bankene utestående tilsammen 53,9 mrd. $ overfor bare fem 
latinamerikanske land. Dette tilsvarte 158 % av de tretten bankenes samlede 
egenkapital. (Jfr. tabell 14). Citybank alene hadde fordringer overfor Brasil og 
Mexico på tilsammen 7,67 mrd. $ som tilsvarte 128,1 % av bankens egenkapi
tal. Overfor de samme to landene hadde Bank America fordringer på 4,8 mrd. 
$ (100 % av dens egenkapital), mens Manufacturers Hanover hadde fordringer 
på 3,7 mrd. $ eller 144,4 % av bankens egenkapital. (Jfr. tabell 14).

Tabell 14: Tretten amerikanske storbankers «utsatthet» overfor fem latinameri
kanske land: Utestående lån som %-andel av bankenes egenkapital ved ut
gangen av 1982.84

Bankens navn

Egen
kapital
Mill. S

Uesaeehet overfor:
Argen
tina Brasil ’Mexico

Venezu
ela Chile Totale

Citybank 5 939 13,22 73,52 54,62 18,22 10,02 174,52
Bank America 4 799 10,2 47,9 52.r 41,7. 6.3 153,2
Chase Manhattan 4 221 21,3 56,9 40,0 24,0 li,8: 154,0
Morgan Guaranty Truse 3 107 24,4 54,3 34,3 17,5 9.7 140,7
Manufacturers Hanover 2 592 47,5 77,r 66,7 42,4 2S;4 262,3
Chemical 2 499 14,9 52,0 60,0 23,0. 14,8 169,7
Continental Illinois 2 U3 17,8* 22,9 32,4 21,6 12,8 107,5
Bankers Truse * 1 395 13.2 46,2 46,2 25.1 10,6 141,2
Firss National Chicago l 725 14,5 40,6 50,1 17,4 11,6 134,2
Security Pacific l 684 10,4 29,1. 31,2 4,5 7,4 32,5
Walls Fargo l 201 a,3 40,7. 51,0 20,4 6,2 126,6
Crocker Maeional l 151 38,1. 57,3 51.2 22,3. 26,5 196,0
First Interstate l 080 6,9 43,9 63,0 18,5: 3.7 136,0.
Samlet 34 036 19,12 53,62 46,72 24,32 ir,82 158,12

Av tabell 14 fremgår det at hvis et par av de største skyldnerlandene ikke len
ger kan holde sine låneforpliktelser, står de fleste storbankene i USA i fare for 
å tape hele sin egenkapital og vel så det. Og foreløpig ser det ikke ut til å ha 
vært noen nevneverdig bedring i denne situasjonen. De ni største amerikanske 
bankene fikk i alle fall bare redusert sine totale utestående lån til Argentina, 
Brasil, Mexico, Venezuela og Chile fra 47,3 mrd. $ i 1982 til 46,5 mrd. $ i juni 
1985.85

Bankenes tiltakende nervøsitet ser altså ut til å være vel begrunnet. Flere ban
ker har dessuten allerede vært hardt ute å kjøre. 11982 fikk Chemical og Manu
facturers Hanover alvorlige problemer da Mexico avbrøt betalingene av renter 
og avdrag. Sommeren 1984 begynte det å svirre rykter om at Continental Illi
nois ville tape en stor del av sine utlån. Dette medførte at banken på kort tid 
ble tappet for nesten hele innskuddsmassen fra interbankmarkedet. Omtrent
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samtidig oppsto det rykter om at Manufacturers Hanover hadde vansker med 
å skaffe seg innskudd gjennom normale kanaler. Dette resulterte i panikksalg 
av bankens aksjer, og andre banker avslo å kjøpte dens innskuddssertifikater. 
Den siste storbanken som har kommet i hardt vær, er Bank America. I septem
ber 1986 meldte internasjonal presse at banken sto med ryggen mot veggen 
blant annet på grunn av fare for store tap på de 2,7 mrd. $ den hadde lånt til 
Mexico. Av dette beløpet var 1,416 mrd. $ forlengst forfalt til tilbakebetaling.86

Hittil er en bankkrise i USA blitt avverget ved at sentralbanken (Federal 
Reserve) kom inn som «utlåner i ytterste nødsfall» («lender of last resort») hver 
gang en storbank var i alvorlig knipe. Erfaringenefra 1930-årene tilsier at myn
dighetene både i USA og i andre industriland vil fortsette med denne praksisen. 
Bankene i selve Euromarkedet har imidlertid ikke noen «långiver i ytterste 
nødsfall» å falle tilbake på. Verken i bankenes vertsland eller i deres opprinnel
sesland har myndighetene påtatt seg en slik rolle.87 Vi har sett at en betydelig 
del av utlåningen til u-land kommer direkte fra eurobanker. Av samlede utestå
ende private banklån på 293 mrd. $ til de ti største skyldnerne blant u-landene 
i juni 1985, kom 33 % fra banker i USA, 12,4 % fra britiske banker, 6,5 % fra 
vest-tyske banker og 48,1 % fra «andre banker». Data jeg har lagt fram tidligere 
i denne artikkelen, gir grunn til å tro at «andre banker» stort sett er eurobanker. 
Disse bankene har for øvrig lånt ut betydelige beløp til land som er eller når 
som helst kan bli betalingsudyktige.88 Det gjenstår å se hva som vil skje med 
Euromarkedet hvis en betydelig del av lånene til u-landene går tapt. Toppene 
i det internasjonale finanssystemet og direksjonene i sentralbankene har i alle 
fall ingen grunn til å vente seg bare fryd og gammen i årene som kommer.
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Hyman P. Minsky

DEN SVARTE TORSDAG VIL NEPPE 
GJENTA SEG

Hyman P. Minsky som er professor ved Washington University, St. 
Louis, USA, er en av de mest markante skikkelser blant de såkalte 
post-keynesianske økonomene. Arbeidene hans er sterkt inspi
rert både av Keynes og av den fremragende polske økonomen 
Michal Kalecki som utviklet den keyneske teorien samtidig med 
og uavhengig av Keynes. Minsky har vært spesielt opptatt av 
finansinstitusjonene i kapitalismen og den instabilitet som er 
innebygget i disse institusjonene. Det teoretiske bidraget hans på 
dette feltet er sammenfattet i «Hypotesen om finansiell instabili
tet», som han presenterte første gang tidlig i 60-årene. Noen av 
Minskys viktigste arbeider i senere år er samlet i boken Inflation, 
recession and economic policy (Wheatsheaf Books, Brighton 
1982). Vardøger laget det følgende intervjuet med Minsky den 27. 
august 1985.

Vardøger.Professor Minsky, du har vært spesielt opptatt av å 
studere finanssystmet i kapitalismen og dette systemets iboende 
tendenser til ulikevekt og sammenbrudd. I dette arbeidet har du 
hentet mye av ditt empiriske materiale fra Den store depresjonen 
i 1929-1933. Samtidig fastholder du at vi fortsatt trenger en øko
nomisk teori der store depresjoner er en av de mulige tilstandene 
i våre dagers kapitalistiske økonomi. Dessuten skriver du at en 
slik teori må sette oss i stand til å identifisere hvilke av de mange 
forskjellene mellom det økonomiske systemet i 1980 og i 1930 
som er ansvarlige for suksessen i etterkrigstiden. Men så vidt jeg 
forstår, utelukker du ikke at en ny stor depresjon kan inntre. Mot 
slutten av etterkrigsoppgangen, midt i 60-årene, skrev du da også 
en artikkel med tittelen: «Kan ’det’ skje igjen?», der ’det’ sikter til 
en stor depresjon av samme omfang som i begynnelsen av 30- 
årene. Men før jeg spør om du regner med at ’det’ kan skje igjen, 
vil jeg gjerne at du presenterer teorien om finansiell instabilitet 
så kort og enkelt at den blir forståelig for leserne av Vardøger, dvs. 
for interesserte ikke-fagfolk.
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Minsky: Teorien gjelder en kapitalistisk økonomi som har innviklede, sammen
satte finansinstitusjoner. Historisk sett har vi Rothschilds, J.R Morgan og alle 
de store bankhusene i London, Frankfurt, Paris osv. I slik en kapitalistisk øko
nomi må en finansiere besittelsen av maskinene og bygningene, av alle fabrikk
ene som økonomien består av, ved hjelp av gjeld eller aksjer. Dessuten må til
leggene til slikt kapitalutstyr, dvs. investeringene, finansieres. Vi har altså både 
kapital beholdninger og kapitalinvesteringer som må finansieres. De forskjel
lige spill som kapitalister i Amerika har drevet i denne forbindelse, er vel kjent: 
Når et selskap gir bud på et annet selskap, hva vi kaller overtakelser (take
overs) i Amerika, dreier diskusjonen seg om gjeldsstrukturen som er brukt til 
å finansiere kapitalbeholdninger. Da blir det gjerne fremholdt at med de gjel
dende beskatningslovene og gitte profittutsikter, vil et selskap med en høyere 
gjeld også ha en høyere markedsverdi. Dette blir begrunnet med at gjelden, 
som fremkommer på passivasiden i selskapets balanse, har finansiert anleggs
midlene og andre eiendeler på aktiva-siden i balansen. Følgelig: Jo større gjeld, 
desto større verdi på maskiner, bygninger og andre anleggsmidler, og dermed 
større inntjeningsevne ved en gitt profittrate.

Hypotesen om finansiell instabilitet sier at dannelsen av innviklede gjelds- 
strukturer er en normal foreteelse når en kapitalistisk økonomi er inne i gode 
tider. Så langt som verdenskapitalismen har kommet, trass i alle problemer 
med oljepriser og oljesjokk og trass i problemene med arbeidsløshet, har vi - 
etter den annen verdenskrig - unngått profittsyklusene og profittfallene som 
er så ødeleggende for det private næringsliv. I den moderne kapitalismen med 
omfattende statsinngrep i det private næringsliv, slik praksis har vært i USA 
og de andre store kapitalistiske landene, bruker staten sine budsjettunder
skudd til å holde oppe profittene i det private næringsliv.

Når det gjelder Den store depresjonen i 30-årene, har sikkert mange sett filmen 
Vredens druer som bygger på John Steinbecks roman, og andre filmer om ar
beidernes og bøndenes fattigdom og nød over hele verden. Som intellektuelle 
har vi lest og verdsatt George Orwells The Road to Wigan Pier, en storartet bok. 
Men slike problemer var av underordnet betydning under Den store depresjo
nen. Menneskelig lidelse og nød er ikke «viktig» i kapitalismen. Det som til syv
ende og sist var viktig, var at profittene brøt sammen. Det var ikke arbeidernes 
lidelser som talte, men det faktum at kapitalistene ble fattigere Etter mitt skjønn 
er kanskje den mest avslørende engelskspråklige kunstneriske skildring av Den 
store depresjonen Arthur Millers skuespill The Prize. Det er historien om en rik 
familie der faren kommer hjem en dag i 1929 og sier: «Vi har gått fallitt», og 
at de nå er blitt fattige; og det er den viktige tingen.

Profittenes sammenbrudd skriver seg fra at dannelsen av gjeldsstrukturer, på 
visse stadier, ikke kan opprettholdes av profittstrømmene. Dette gir en tilbake
kobling til sammenbrudd i investeringene. I neste omgang synker så profittene 
på grunn av lavere investeringer inntil hele systemet beveger seg mot altomfat
tende fallitt. Sentralbanken og regjeringen har alltid grepet inn på slike tids
punkter for å stanse sammenbruddsprosessen. Dette er - i stikkords form - 
hypotesen om finansiell instabilitet.
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V: Hvis jeg har forstått teorien din riktig, så sier den at et profitt- 
sammenbrudd er resultatet av en historisk utvikling i kapitalis
men: det har foregått en oppbygging av særegne gjeldsstrukturer 
over tid.

M: Ja, nettopp oppbygging av gjeldsstrukturer over tid. Og av grunner som jeg 
ikke vil plage leserne deres med å forklare, blir disse gjeldsstrukturene uut
holdelige på et bestemt stadium. Noe lignende kan også skje for et land som 
helhet i forhold til utlandet. Vi kjenner alle til Mexico, Brasil og Argentina, og 
nå også landene sør for Sahara. I disse landene vokser ikke gjelden overfor ut
landet fordi de bygger opp produksjonskapasiteten eller låner for å forbedre 
produksjonen i fremtiden. De låner nå bare for å kunne betale renter på den 
gjelden de allerede har. Gjelden deres vokser uten å gi noen fordeler bortsett 
fra at de kan overleve til i morgen. Det ville være bedre - og når jeg sier dette, 
vil jeg få trøbbel i New York - det ville være bedre for Mexico, Argentina og 
Brasil og de andre landene i Latinamerika å si: «Vi vil ikke betale renter på 
denne gjelden med de nåværende rentesatsene. Det eneste dere har å gjøre, 
er enten å sette ned rentesatsene til det halve eller å halvere gjelden vår».

V: Vi skal komme tilbake til gjeldssituasjonen til land som Mexico, 
Brasil og Argentina. Men før vi gjør det, vil jeg gjerne minne deg 
om at du en gang skrev at ditt perspektiv på kapitalismen er Wall 
Streets perspektiv. Kunne du forklare hva du mener med dette, 
for jeg har ikke inntrykk av at mennene i Wall Street skjønner 
særlig godt hva som skjer med kapitalismen.

M: Da jeg skrev dette, uttalte jeg meg som økonomisk teoretiker. Når student
ene kommer til innføringskurset i økonomi på universitetet, blir de fortalt om 
individ A som kommer til markedet med et knippe med goder, for eksempel 
sko, og individ B som kommer med, for eksempel, et knippe med gensere. A 
ønsker å bli kvitt skoene og skaffe seg gensere. Han vil altså bytte fra seg et 
knippe med goder som ikke er så helt gode for ham, mot goder som er bedre 
for ham. 1 undervisningen begynner en altså å snakke om «økonomi» ved å 
snakke om byttehandel som den grunnleggende handling. Men jeg vil hevde 
at en bør begynne å forklare en kapitalistisk økonomi ved å si til de nye student
ene: «Vi sitter i konferanserommet til en storbank i Wall Street, for eksempel 
Rothschilds eller Morgans eller en hvilken som helst bank. Vi sitter der og skal 
bestemme hvorvidt selskap A skal investere en halv milliard dollar i oljeleting 
utenfor norskekysten.» Det er først ved å tenke seg hensatt i en slik situasjon 
at en begynner å forstå hva som skjer i kapitalismen.

Før bankfolkene og representantene for selskap A blir enige om at det vil lønne %
seg for selskapet å investere en halv milliard dollar i oljeleting utenfor norske-
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kysten, kan fiskene svømme trygt i havet, og ingenting vil skje. Kapitalistisk 
virksomhet starter altså med finansiering. Og det gjør den ikke bare i New 
York. Det kan like gjerne dreie seg om en liten fabrikk i en småby i Midt-Vesten, 
eller til og med en småbonde som ønsker å øke kubestanden sin med 5 - 6 dyr. 
Når han går til banken, er spørsmålet igjen: Vil kuene gi nok inntekt til at bon
den kan tilbakebetale gjelden til banken, betale renter på gjelden og dessuten 
ha igjen litt penger til seg selv? Banken sier: «Jeg vil gi deg penger hvis du kan 
overbevise meg om at du vil komme tilbake med mer penger enn jeg gir deg, 
slik vi er blitt enige om.»

V: La oss nå se litt nærmere på hvordan det kapitalistiske finans- 
systemet faktisk virker. Sommeren 1984 ga du et intervju til den 
italienske avisen II Manifesto. Der ga du noen meget klare karak
teristikker av situasjonen i den amerikanske økonomien, og du 
stilte også opp den prognosen at den økonomiske veksten i USA 
ville begynne å dabbe av igjen i begynnelsen av 1985. Blant 
hovedtrekk ved den amerikanske økonomien nevnte du blant 
annet at det under Reagan-administrasjonen har vært en vold
som økning av underskuddene på statsbudsjettet koblet sammen 
med høye rentesatser og høy dollarkurs. Hva har vært følgene av 
Reagan-administrasjonens økonomiske politikk?

M: Det som har hendt hittil i de fire og et halvt årene av Reagans presidenttid, 
er meget interessant. Reagan er ideologisk motivert; han er ingen pragmatiker 
av legning, og det er mange ideologiske mennesker i administrasjonen hans. 
Den grunnleggende ideologien er av gammelt amerikansk merke. Den går ut 
på at den regjeringen som regjerer minst, er best. Et annet element i ideologien 
deres er at en trenger amerikansk militær makt over alt i verden for å holde 
kommunismen i sjakk. Kommunismen blir oppfattet som selve djevelen, og 
som i de fleste religioner er ikke djevelens egenskaper særlig godt definert. 
Som et resultat av dette har Reagan-administrasjonen gått til en veldig økning 
av statsutgiftene, trass i at de ideologisk er tilhengere av små statsbudsjetter. 
Reagans valgkamp-løfte om at man skulle redusere underskuddet på statsbud
sjettet, ja, bringe det i balanse, er forlengst glemt.

Reagan-administrasjonen startet med en fantasi, en fantasi som ikke er noen 
fantasi når det er massearbeidsløshet. Den går ut på at du kan øke både syssel
setting og statsinntekter ved å senke skattesatsene. De senket skattesatsene 
og lovte at statsinntektene skulle øke, men selvsagt sank de. Som et resultat 
av dette er statsgjelden blitt fordoblet i de fire årene under Reagan- 
administrasjonen, og renteutgiftene på statsgjelden er en hovedårsak til at det 
nå er så vanskelig å bringe statsbudsjettet i balanse.

Det er et virkelig vanskelig problem regjeringen nå står overfor. Men regjer
ingens hovedmålsetting har nå gått tapt. Reagan-administrasjonens ideologi
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mnenoldt ogsa det elementet at nvis du taktisk skjærer ned statsinntektene, 
vil du også skjære ned statsutgiftene for å tilpasse utgifter til inntekter. Derfor 
reduserte de statsinntektene, men samtidig økte de militærutgiftene. De 
doblet statsgjelden og økte derved renteutgiftene. Så nå må de virkelig prøve 
å presse ned alle sosiale utgifter. Men innstramningen av de sosiale utgiftene 
møter motstand i befolkningen.

V: Tror du denne motstanden vil bli kronet med hell?

M: Hittil har den hatt suksess. Rett nok har det allerede vært en reduksjon av 
de sosiale utgiftene. Men de videre innstramningene vil fjerne en del av trygde
ordningene som også middelklassen nyter godt av. Det gjelder blant annet 
pensjonsordninger, arbeidsløshetstrygd og syketrygdordninger. Reagans for
søk på å skjære ned de sivile statsutgiftene, har derfor kjørt seg fast. Program- 
met hans for å øke de militære utgiftene blir derimot satt ut i livet. Det går til 
og med mer penger til militære formål enn de klarer å bruke opp. Og selv om 
Kongressen av og til prøver å gripe til fornuft, kan høyrefløyen skremme Kon
gressen ved å si at de er «myke» og kommunister. Og de får faktisk mer penger 
til militærformål ved å bruke slike beskyldninger.

V: Høyrefløyen vil vel også hevde at Sovjetunionen har en militær 
overlegenhet overfor USA?

M: Folk flest i USA tror faktisk ikke på det. For hvordan kan de være så over
legne når de må komme til oss for å skaffe seg datamaskiner og til og med mat
korn? Amerikanere flest er derfor skeptiske til påstanden om en sovjetisk mili
tær overlegenhet.

V: Hvordan vil du analysere den økonomiske utviklingen i USA 
under Reagan?

M: Når vi skal beskrive nøyaktig hva som skjedde i løpet av disse 4 1/2 årene, 
må vi huske at først var det en nedgang i økonomien, og deretter økte veksttak
ten igjen. Vi har bare kommet tilbake til den arbeidsløshetsraten som Reagan- 
administrasjonen arvet. Kombinasjonen av den økonomiske politikken til 
Reagan-administrasjonen og Federal Reserve - dvs. USAs sentralbank - i 1981 
ledet til en kamp mot inflasjonen. Denne kampen hadde tre hovedtrekk: For 
det første en stram pengepolitikk for å tvinge fram en nedgang i økonomien. 
For det andre skulle fagbevegelsen svekkes. Og for det tredje - heldigvis - en 
økning av dollarkursen. Høye rentesatser hjalp til å realisere dette tredje punk-
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tet. Mr. Reagans mest modige handling i hele hans første periode var å angripe 
streiken til flygelederne. Hvis det hadde vært en eneste flyulykke på den tid, 
ville denne administrasjonen ha mistet all makt. Mr. Reagan var heldig.

Kombinasjonen av økende dollarkurs, økende arbeidsløshet og en svekket 
fagbevegelse gjorde at inflasjonen begynte å synke sommeren 1982. To viktige 
ting hendte i juni 1982. Det første var at Penn Square Bank som var sterkt invol
vert i finansiering av investeringer i oljeleting i Oklahoma og Texas, brøt sam
men. Denne banken hadde vært kilde til verdipapirer til flerfoldige milliarder 
dollar som havnet hos Continental Illinois, Security Pacific, Chase Manhattan, 
Michigan National Bank og andre banker. Samtidig kollapset finanssystemet 
i Mexico. Sjefen for den amerikanske sentralbanken, Paul Volcker, grep inn 
nesten med en gang, og vi fikk erfare klassiske tilfeller av lender of last resort 
(långiver i ytterste nødsfall) både når det gjaldt Penn Square i Oklahoma og 
Mexicos gjeldskrise. Det skjedde altså en reell refinansiering av de involverte 
bankene. På den tid erkjente også myndighetene at de hadde gått for langt med 
sin stramme pengepolitikk, og de begynte å justere på pengepolitikken. Denne 
justeringen ledet mot slutten av 1982 til et oppsving i økonomien. Men fra 
januar 1981 til november 1982 var den amerikanske økonomien inne i et dypt 
tilbakeslag.

Den høye vekstraten som Reagan gjorde et så stort nummer av under valg
kampen, var vekstraten knyttet til et nytt oppsving i økonomien etter to års 
tilbakeslag, og ikke en vekstrate som følge av økt produksjonskapasitet i 
økonomien. Dette aspektet ble tilslørt av myndighetene. Etter to års oppsving, 
fra november 1982 til slutten av 1984, hadde arbeidsløsheten gått ned fra 
nesten 11 prosent til ca. 7 prosent. Dessuten skjedde det en økning av profittene 
og av antallet arbeidsplasser for de unge. Det var også en rask industriell vekst, 
og det gikk bedre på områder som tidligere hadde vært inne i stagnasjon.

V: Du ga et bilde av Reagan-administrasjonens justering av 
pengepolitikken i 1982 og hvordan den medførte en gjenopp
living av økonomien til aktivitets- og sysselsettingsnivåene før 
nedgangen i 1981. Nå kan vi øyne en ny nedgang i USAs økonomi. 
Hva er de viktigste årsakene til denne nye nedgangen?

M: Så lenge den militære opprustningen fortsetter, er det vanskelig å forestille 
seg en situasjon med massearbeidsløshet. Et av de mest åpenbare trekk ved 
den amerikanske økonomi er utvilsomt militærutgiftenes viktige rolle når det 
gjelder å stimulere akitviteten i økonomien som helhet.

På den annen side har særlig den høye dollarkursen stimulert importen av 
utenlandske varer og svekket den amerikanske økonomiens konkurranse
evne. Vi kjenner til den store flommen fra utlandet av biler og andre industri
varer, både fra Japan, Europa og land som Brasil og øst-asiatiske land. Dette
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har selvsagt hatt en depressiv virkning på USAs økonomi, mens det har stimu
lert de øvrige økonomier. Og for mange land, som for eksempel Brasil, Argen
tina, Sør-Korea osv., er dette en nødvendig prosess hvis de skal være i stand 
til å tjene nok dollars til å betale renter på gjelden sin.

En annen sak er at det nå er to og et halvt år siden oppsvinget i økonomien 
begynte. Vanligvis har oppsvingene en levetid på ca. fire år. Men dette oppsvin
get synes å være temmelig svakt på grunn av at de som investerer, mangler 
tillit til det nåværende skattesystemet. Denne mangelen på tillit skriver seg fra 
de observerte store underskuddene på statsbudsjettet. Investorenes tanke
gang er kort og godt at til syvende og sist vil regjeringen måtte øke skattene 
for å unngå et sammenbrudd i statsfinansene. Selv om de næringsdrivende i 
USA setter pris på de lave skattesatsene, må de tenke annerledes når de sitter 
i banken og skal ta opp lån for nye investeringen Da er det snakk om å beregne 
fremtidige pengestrømmen Hvis de som skal låne penger, har beregnet slike 
kontantstrømmer på grunnlag av de nåværende lave skattesatsene og smutt
hullene i skattesystemet, vil en dyktig bankmann si: «Kanskje disse forutset
ningene vil holde et par år til. Men se på statsgjelden Skattene vil nok øke igjen, 
og hvor høye vil de bli? De kan bli så høye at de spiser opp hele den fortjenesten 
du har beregnet deg Derfor kan vi ikke se at dette er en forsvarlig investering.»

Dette er et av de grunnleggende problemene som har ført til ny stagnasjon i 
økonomien. Men den største svakheten ved USAs økonomi under Reagan er 
etter mitt skjønn den høye aktiviteten når det gjelder reising av bygninger for 
tjenesteytende virksomhet av forskjellig slag. Da Reagan kuttet ned skattene 
i 1981, var det de mest langsiktige investeringene som fikk de største fordelene. 
Nå er imidlertid bygninger for tjenesteytende aktiviteter og forretningsbygnin- 
ger generelt, slik som hoteller, varehus, forskjellige slags kontorbygninger osv., 
de mest langsiktige investeringer. Derfor kom det en sterk boom i slike inves
tering er. Og liksom andre boomer i historien, gikk denne boomen for langt. 
Så nå er det en betydelig ledig kapasitet på kontorlokaler i byer som Dallas, 
Houston og Los Angeles. Før eller senere må det derfor komme et sammen
brudd i prisene på kontorbygninger og i kontorleiene. Ja, dette sammenbrud
det har allerede så vidt begynt. Av den grunn er noen banker, for eksempel 
Bank of America, i en ytterst vanskelig stilling fordi de har en så stor andel av 
sine utlån konsentrert på kontorbygninger. Det er bemerkelsesverdig at Bank 
of America, den nest største banken i USA, nå er syk; ingen vet hvor syk den 
er. Styrene for bankene er forresten ofte de siste til å vite slikt.

V: Jeg vi gjerne stille noen spørsmål om internasjonale forhold. 
Det later til at de fleste økonomer i Europa og Japan er enige om 
at det beskjedne oppsvinget i USA siden slutten av 1982, trass i 
den amerikanske høgrentepolitikken, virket stimulerende på 
europeisk og japansk økonomi. Men samtidig blir det påpekt at 
den senere utviklingen med synkende dollarkurs og synkende 
rentesatser i USA vil lette situasjonen for utviklingsland med stor
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utenlandsgjeld. Både disse utenlandslånenes størrelse i lokal 
valuta og rentekostnadene på lånene vil jo gå ned. Følgelig vil 
faren for en internasjonal finanskrise bli mindre, heter det. Kunne 
du kommentere dette bildet av situasjonen?

M: På grunn av at dollaren er blitt så veldig overvurdert, er det vel mulig at 
dollarkursen vil falle meget raskt. Og et raskt fall i dollarkursen, eller et fall som 
folk er meget sikre på vil komme, vil bidra til en flukt fra dollaren. En flukt fra 
dollaren vil det imidlertid bli nødvendig å stoppe. Det vil si at myndighetene 
må få rentesatsene til å stige igjen og prøve å gjenta eksperimentet fra 1979. 
Behovet for differensierte rentesatser som kan holde dollarkursen på et tem
melig høyt nivå, er derfor overordnet i forhold til mulighetene for generelt la
vere rentesatser. Forbedringen av situasjonen for resten av verden som kunne 
komme fra fallende dollarkurs og fallende rentesatser, har derfor sine grenser. 
Jeg ville ikke bli det minste overrasket om dollarkursen uttrykt i den europei
ske valutaenhet (ECU) skulle begynne å stige igjen fra nå av.

Jeg har for øvrig alltid hevdet at europeere har en tendens til å undervurdere 
tilpasningsevnen og tiltaksevnen i den amerikanske økonomi. Trass i alle 
andre problemer denne økonomien står overfor, er den nærmest det naturlige 
bosted for den schumpeterianske foretaksmann. Så lenge grunnlaget for de 
offentlige utgifters forholdsvis store andel av bruttonasjonalproduktet - dvs. 
«big government» - er til stede, kan det ikke komme noe sammenbrudd i profit
tene, og følgelig heller ikke noe industrielt sammenbrudd. Her er det av 
mindre betydning hvorvidt statsutgiftene er militære eller sivile. Og så lenge 
profittene holdes oppe av de høye statsutgiftene, vil det være stor foretaksom
het i økonomien. At foretaksomheten stort sett vil finnes i tjenesteytende virk
somhet, i McDonalds heller enn i industribedrifter, er helt uvesentlig i et rikt 
land som USA.

V: Hvis rentesatsene og dollarkursen øker igjen, vil vel under
skuddet i USAs utenrikshandel fortsette å vokse. Men er det virke
lig mulig? Kan handelsunderskuddet fortsette å vokse 
ubegrenset?

M: Underskuddet i utenrikshandelen blir kompensert av at banker, forret
ningsfolk og stater rundt om i verden holder obligasjoner i dollar. Akkurat nå 
er det 3 000 milliarder dollar plassert i banksystemet utenfor USAs grenser. 
Disse 3 000 milliarder dollar innebærer at bankene plasserer 450 milliarder 
dollar i USA, i Treasury Securitis og i United States Commercial Paper. Disse 
pengene blir innskutt som bankenes «reservevaluta» som en kaller det i det 
tekniske bankspråket. Dette banksystemet vokser med minst 15 % pr. år. Hvis 
det vokser med for eksempel 500 milliarder dollar pr. år, så vil bankene utenfor
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USA kjøpe amerikanske obligasjoner for nye 75 milliarder dollar pr. år. Hele 
det internasjonale finanssystemet er basert på organisasjoner som må være i 
stand til å holde reserver plassert i New York. Og hvis dette finanssystemet går 
under, forsvinner også etterspørselen etter obligasjonene i New York.

Hittil har Japan passet godt på å ikke bli et internasjonalt finanssenter. Først 
og fremst liker ikke japanerne den frihet de måtte gi bankene hvis de virkelig 
skulle bli et internasjonalt finanssenter. Dessuten har japanerne en mistanke 
om at deler av Storbritannias og USAs problemer er forårsaket av at disse land
ene er internasjonale finanssentre. Dette fordi at de landene som er internasjo
nale finanssentre, får en kurs på sin valuta som er høyere enn ønskelig på grunn 
av den finansielle valutaetterspørselen.

Nettopp fordi USA er verdens finanssenter, er landet rett og slett nødt til å ha 
et handelsunderskudd på 75 milliarder dollar. For dette underskuddet er jo 
motstykket til den finansielle valutaetterspørselen fra andre stater og fra 
finansinstitusjoner utenfor USA.

V: Men tror du ikke at det store underskuddet på USAs handels
balanse kan ødelegge tilliten til dollaren, slik at den ikke lenger 
blir akseptert som internasjonalt betalingsmiddel og reserve- 
valuta?

M: Jo, det er det fare for. Men i land som for eksempel Italia og Argentia finnes 
det utvilsomt rikfolk som er redde for sitt eget land og som ønsker å plassere 
en stor del av sin formue i dollarobligasjoner. Derfor registrerer utenlandske 
banker en knapphet på amerikanske obligasjoner. Men disse mekanismene 
gjør at det finnes et minimumsnivå for rentesatsen. Hvis den går ned mot 2 
%, kan dette spillet styrte sammen. Jeg vet ikke hvor høyt minimumsnivået 
for rentesatsen er. Kanskje det er ca. 7 %. I så fall kan sentralbanken bli tvunget 
til å holde rentesatsen på minst 7 %. Som en følge av dette er et vedvarende 
høyt rentenivå innebygget i systemet.

V: Det betyr vel også en vedvarende stram pengepolitikk som kan 
ha til følge at investeringsnivået i USA blir holdt nede. Kan det skje 
en de-industrialisering i USA på grunn av disse mekanismene?

M: Med den basis av foretaksomhet som finnes i USA og med den evne som 
finnes til å holde et minimum av industriell aktivitet, tror jeg at de- 
industrialiseringen har nådd bunnen akkurat nå, under Reagans politikk. Som 
jeg allerede har nevnt, er USA det naturlige bosted for den schumpeterianske 
foretaksmann. Og fordi økonomien vår ikke har brutt sammen, har foretaks-
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folk et visst minimum av tillit til fremtiden. Min forventning er at etter et økono
misk tilbakeslag, kanskje fra slutten av 1986 til begynnelsen av 1989, vil en for
nuftigere regjering sikre et mer solid oppsving i økonomien.

V: Men uansett: Hvis Reagan-administrasjonen må øke rentesats
ene igjen, så vil det innebære et fortsatt press på gjeldstyngede 
land som Mexico, Brasil, Argentina osv. Vi kan da tenke oss en 
situasjon der flere av disse landene blir betalingsudyktige. De kan 
med andre ord bli ute av stand til å betale renter - ja, til og med 
avdrag - på utenlandsgjelden sin. Nå hevder Verdensbanken, i 
World Development Report 1985, at dette ikke ville være til særlig 
stor skade for amerikanske banker. De begrunner dette synet 
med at en stor del av de pengene amerikanske banker har lånt 
ut til for eksempel Mexico og Brasil, har flommet tilbake til de 
samme bankene gjennom kapitalflukt fra låntakerlandene. 
Følgelig er det bare låntakerlandene som vil lide, og allerede lider, 
fordi pengene de har lånt ikke er blitt produktivt investert, men 
blir tappet ut av landene gjennom kapitalflukt. Hva er ditt syn på 
denne situasjonen? Kan det virkelig komme til et sammenbrudd 
i det internasjonale finanssystemet på grunn av disse landenes 
betalingsudyktighet?

M: Problemet for Mexico og Argentina, i større grad enn for Brasil, er nok for 
en stor del forårsaket av at landenes egne innbyggere flykter fra den nasjonale 
valuta og plasserer pengene sine i dollarinnskudd i utlandet. Denne kapital
flukten er vanskelig å snu og umulig å kontrollere så lenge det dreier seg om 
økonomier som har utenrikshandel. Jeg tror professor Kaldors ide’ om å inn
føre to valutakurser, en for utenrikshandel og en fri valutakurs for kapitalflukt, 
har noe for seg. Ved den frie valutakursen kunne en da bare tillate så mye kapi
talflukt som folk ønsker. Jeg vil også foreslå at man bruker den samme lave 
valutakursen for kapitalimport. Amerikanere som synes at argentinske rikfolk 
som flykter fra pesoen, er noen tullinger, kan da få den samme gunstige valuta
kursen for å investere i Argentina. En slik ordning ville selvsagt resultere i en 
ny form for finansiell imperialisme der formuesbeholdninger i Argentina i 
økende grad ble eiet av utlendinger. Men den ville også innebære at den tillit 
som utlendinger viste overfor Argentina, bidro til å gi argentinerne større tiltro 
til sin egen økonomi. På den måten kunne kapitalflukten bli redusert.

Nå hevder Det internasjonale pengefondet, IMF, at for å gjøre fattige land rike, 
må man først gjøre dem enda fattigere. Faktisk bidrar IMF til å gjøre dem så 
fattige at mange mennesker dør av sult. Denne oppfatningen av utvikling er 
rent tøv. For at en befolkning skal bli rikere må en sikre at det blir foretatt pro
duktive investeringer og skapt produktive arbeidsplasser. Det vet jo de fleste,
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men internasjonale bankfolk synes ikke alltid å vite det. Å befri seg fra IMFs 
«utviklingsprogrammer» burde være noe alle fornuftige mennesker går inn for. 
Mitt syn er at i løpet av 1986 vil det bli gjort innrømmelser overfor latinameri
kanske land. Jeg vet ikke hva som vil bli gjort overfor de afrikanske land, som 
er langt vanskeligere stilt enn de meget fattige latinamerikanske land.

V: Men det blir vel de internasjonale bankene som må betale for 
eventuelle innrømmelser. Tror du at for eksempel Citybank, 
Bank of America eller Manufacturers Hanover er villige til å «tape 
penger» på kredittene sine til latinamerikanske land?

M: Det som vil skje, er at de internasjonale bankene, dvs. banker i USA i dette 
tilfellet, vil få et spesiallån fra den amerikanske sentralbanken, Federal 
Reserve. Federal Reserve vil i praksis overta utlånene til latinamerikanske 
land. Samtidig vil de, på en eller annen måte, straffe ledelsen og eierne av disse 
bankene som hodeløst lånte ut penger til latinamerikanske land, særlig i slut
ten av 70-årene. Tilfellet med Continental Illinois i oktober-november 1984 er 
meget interessant i dette henseende. De lot ikke noen av dem som hadde satt 
inn penger i banken, lide tap. Derimot lot de dem som eide aksjer i banken, 
lide fullstendig tap. De avsatte ledelsen for banken og prøvde til og med å ta 
fra dem pensjonene deres. Og de ydmyket styret ved å tvinge samtlige styre
medlemmer til å trekke seg. Dette gjorde de selv om inspektørene fra Federal 
Reserve ikke oppdaget noen egentlig svindel. Det de oppdaget, var grådighet, 
hodeløs jakt på kortsiktige fortjenester, dårlig bankledelse og dårlig dokumen
terte transaksjoner. Men de oppdaget ikke noe som lignet tyveri. Så de opp
daget egentlig bare at banken ikke oppførte seg slik den, etter gjeldende regler, 
skulle oppføre seg. Og først og fremst oppdaget de en stor mangel på kom
petanse.

V: Slik jeg forstår konklusjonene i arbeidene dine om Hypotesen 
om finansiell instabilitet, mener du at kapitalismens finanssystem 
er ett av dens aller svakeste ledd. Derfor spør jeg til slutt: Tror du 
at det i overskuelig fremtid vil komme et sammenbrudd i kapita
lismen av tilsvarende karakter og omfang som i 1930-årene? Og 
hvis en slik krise skulle komme, hvordan vil den da forløpe? Vil 
det i første omgang bli panikk og sammenbrudd i finanssystemet, 
i likhet med Den svarte torsdag, den 24. oktober 1929?

M: La oss gå 55 år tilbake i tiden, Ingen av velferdsstatens apparater fantes den 
gang i USA, og i Vest-Europa fantes bare bruddsstykker av dem. I dag vet vi 
at stor-stat-kapitalismen (big government capitalism) der de offentlige utgifter
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utgjør en betydelig andel av bruttonasjonalproduktet, er et langt mer stabilt 
system enn kapitalismen med en liten stat. Når du snakker om sammenbrudd 
i kapitalismen, må du begynne med å spørre: hvilken type kapitalisme? Jeg vet 
at tidsskriftet deres er venstreorientert og samtidig avviser at Sovjetunionen 
representerer noen ekte sosialisme. Det er altså tale om forskjellige typer sosia
lisme. Vi må betrakte kapitalismen på en tilsvarende måte; det finnes flere 
typer kapitalisme. Ikke alle typer kapitalisme er like brutale, like urettferdige, 
like ustabile. Faktum er at fra 1945 til 1967 var kapitalismen i Vest-Europa og 
USA et system som fungerte temmelig godt.

V: Mener du også at det finnes mye som vil fortsette å fungere 
godt?

M: Jeg tror ikke at 1929-1933 vil komme tilbake i vår tids amerikanske stor-stat- 
kapitalisme. Det kan komme en alvorlig forverring i forhold til hva vi har opp
levd de siste 40 årene. Det vi nå ser, er at den økonomiske utviklingen har en 
alvorlig negativ virkning på arbeiderklassens kår: Arbeiderne blir fattigere 
selv om økonomien vokser. Noen av de tingene som nå skjer, tyder på at de 
økonomiske nedgangene vil bli stadig verre, og at arbeidsløshetsraten vil øke 
fra 7,5 prosent nå og opp mot 12 -13 prosent. England har vist at en økonomi 
kan overleve i lang tid med en arbeidsløshetsrate på 13 prosent.

Hvis Reagan hadde frie hender, ville han gjenskape USA slik det var under Her
bert Hoover, og dermed ville han muliggjøre en stor depresjon. Hittil har han 
ikke hatt frie hender. Hvis noen reduserer omfanget på den amerikanske sta
ten slik at de offentlige utgiftene utgjør bare 10 % av bruttonasjonalproduktet, 
eller enda mindre, da blir 1929-1933 en mulighet igjen. Selv om de offentlige 
utgiftene skulle synke under 20 %, kommer ikke den muligheten. Og de utgjør 
fortsatt over 20 % av bruttonasjonalproduktet. Det som først og fremst hindrer 
en synkning akkurat nå, er imidlertid militærvesenet.

Venstresida i USA gjør så godt vi kan for å hindre at Reagan får gjenskape Her
bert Hoovers Amerika eller duplisere den nåværende utviklingen i England. 
Under de rådende forholdene kjemper vi ikke for en sosialistisk økonomi, men 
for en alternativ kapitalistisk økoomi, en sosial kapitalisme, en økonomi som 
ikke er agressiv. Det er en økonomi som behandler folk på en menneskelig 
måte, og der folk har omtanke for sine brødre og søstre i Den tredje verden. 
Det er en økonomi som sikrer at arbeiderne får arbeid og at foretaksomhet og 
teknisk fremskritt kan finne sted. Vi ønsker en jordbrukspolitikk som yter 
bøndene rettferdighet, slik at folk som arbeider, kan leve et verdig liv. Vi vil 
gjøre utdanningssystemet bedre for våre barn og helsetjenesten bedre for alle.

Intervju og oversettelse ved Rune Skarstein
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Lars Mjøset

DET AMERIKANSKE HEGEMONIET - 
FORFALL ELLER NY TRIUMF?

Om det amerikanske verdensherredømmets polit
iske økonomi1

- in the country of the blind, 

the one-eyed man is king - 

Walter Dean Burnham

I tiden etter 2. verdenskrig var USA den ubestridt mektigste og mest innflytel
sesrike nasjon innenfor verdensøkonomiens sentrum. Fra slutten av 60-tallet 
økte imidlertid landets problemer. På det sosiale planet viste det seg at velferd- 
staten i USA hadde et begrenset omfang og at raseproblemene slett ikke var 
løst. På det innenrikspolitiske plan eksploderte de fargedes mobilisering for 
fulle borgerrettigheter, samt protestene mot USAs utenrikspolitiske eventyr i 
Vietnam. Økonomisk fikk USA fra midt på 60-tallet problemer med svak pro
duktivitetsutvikling, gjentatte valutakriser og stagflasjon.

Ved inngangen til 60-tallet innledet Kennedy en politisk offensiv for å fastholde 
USAs ledende stilling, men dette førte til så mange problemer at offensiven un
der Johnson endte opp som en rent kompenserende politikk, siktet inn mot 
å dempe protesten både fra de fargede og fra motstanderne av Vietnamkrigen. 
På 70-tallet forsøkte Nixon seg med både avspenningspolitikk og ny utenriks- 
økonomisk politikk, men denne politikken nådde sine grenser allerede sent 
på 70-tallet. Grunnlaget for Reagans mer uforsonlige østpolitikk og hans nye 
utenriksøkonomiske politikk ble lagt allerede under Carter.

Det nye ved Reagans seier var snarere de indre amerikanske krefter som sto 
bak ham. Alle etterkrigstidens presidenter før Reagan hadde vært støttet opp 
av kapitalinteresser fra de tradisjonelle industriområdene i nord og øst. Reagan 
er derimot den amerikanske høyrebølgens mann, og denne høyrebølgen ble 
i utgangspunktet støttet av kapitalinteresser i sør og vest. De nyrike fra Falcon 
Crest i California, Dynasti-familiene i Denver, Colorado og Dallas, Texas får for 
første gang sin kandidat i Det hvite hus. Men Reagan formulerer også en bred
ere protest, der forstadsmiddelklassen markerer sin motstand mot de mange 
radikale protestbevegelsene som preget USAs samfunnsliv på 60- og 70-tallet:
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studentopprør, kvinnebevegelse, seksuell frigjøring, hippies, pasifister, farg
ede nasjonalister som Black Panther-bevegelsen, osv. Reagan smykker seg 
med tradisjonell amerikansk religiøs fundamentalisme. Også i den økonom
iske politikken var hans målsetning å gjenreise USA etter 70-tallets ustabilitet. 
Siste halvdel av 80-tallet vil vise grensene for Reagans politiske strategier.

Denne artikkelen analyserer kortfattet Kennedys 60-tall, Nixons 70-tall og 
Reagans 80-tall, med vekt både på innenlandske strukturendringer («californi- 
seringen av USA»), strukturendringer i forholdet mellom USA og Vest-Europa 
(«amerikaniseringen av Europa») og skiftninger i den utenriksøkonomiske 
politikken (overgangen fra realøkonomisk til finansielt hegemoni). Dermed 
belyses også utviklingen av USAs lederposisjon - landets hegemoni - i etterkrigs
tidens verdensøkonomi.

Diskusjonen om USAs hegemoni

Hegemoni betyr her at en av stormaktene innen verdensøkonomiens sentrum 
er så overlegen at de andre stormaktene innordner seg under den. Hegemoni- 
makten er det økonomiske sentrum, først ved å ha den teknologisk mest utvik
lede industrien, de nye produktene og de mest effektive produksjonsproses
sene, senere ved å dominere verdensøkonomiens penge- og finanssystem. 
Hegemonimakten er dessuten av sentral betydning for verdensøkonomiens 
nettverk av avtaler om handelsliberalisering, og enda viktigere: Hegemoni
makten har de største militære ressursene og dominerer det sikkerhetspolit
iske allianse-nettverket i verdensøkonomiens sentrumsområder. Hegemoniet 
må altså forstås i forhold til fordelingen av de realøkonomiske ressursene, til 
organiseringen av penge- og handelssystemene og til det sikkerhetspolitiske 
systemet.

Samfunnsvitenskapen fattet interesse for analysen av hegemoniforhold på 70- 
tallet. I USA var det flere som advarte mot at landet kunne få samme skjebne 
som England 100 år tidligere.2 Omkring 1870 var England verdensøkono
miens hegemonimakt, men landet klarte ikke å møte de nye teknologiske og 
økonomiske utfordringene. Dets lederposisjon ble gradvis svekket og brøt 
sammen i to trinn, først med 1. verdenskrig og senere med gullstandardens 
sammenbrudd i 1929.3 En betydelig gruppe blant amerikanske samfunns
forskere mener at USA i løpet av 1970-tallet fikk sin posisjon svekket på til
svarende vis: Siden landet nå sto på like fot med en rekke andre stormakter, 
kunne det ikke lenger stå som garantist for frihandelsordninger og drive kapi- 
taleksport som andre vestlige industriland drar mer nytte av enn USA selv. 
Denne argumentasjonen legitimerer USAs nye utenriksøkonomiske politikk 
på 1970-tallet: en proteksjonistisk dreining og vekt på å stimulere amerikansk 
vekst selv om det går på bekostning av andre land.4 Selv devalueringen av 
dollaren framstår her som et tap av hegemoni, men siden devaluering som 
regel er en stimulans til konkurranseutsatte industrisektorer, er en slik påstand 
like urimelig som å si at den overvurderte dollaren på 80-tallet i seg selv er et 
tegn på styrket amerikansk hegemoni.
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Noen mener altså at USA er i ferd med å gjenta Englands sykliske bevegelse 
fra «vekst» til «fall». Men andre hevder at USAs posisjon ved inngangen til 80- 
tallet kanskje ikke er så svekket som en kunne få inntrykk av på 70-tallet. En 
gruppe er selvsagt Reagan-administrasjonen selv. Reagan er snar til å påpeke 
at USA i 1984 opplevde sterkere vekst (opp mot 7 %) enn noe tidligere år etter 
2. verdenskrig. Oppsvinget beviser angivelig at høyrebølgens nye økonomiske 
politikk har gunstige virkninger både på nasjonalt og internajonalt plan. Som 
Reagan utbrøt ved inngangen til 1985: «That’s some great and beautiful music 
we’ve been playing the last four years. From here on, it’s shake, rattle and roll... 
We can change America forever.»5

Men det finnes også et helt annet synspunkt, særlig hos en del europeiske sam
funnsforskere: USA er fortsatt verdensøkonomiens sterkeste makt, men den 
svake produktivitetsutviklingen og høye arbeidsløsheten viser at landet har 
store problemer på det realøkonomiske felt. USA kan imidlertid kompensere 
for dette ved å dra fordeler av sin posisjon i det internasjonale pengesyste
met.6 Dette synet skiller seg fra det pessimistiske amerikanske synet. Pessi- 
mistene fornekter ikke at pengesystemet har betydning, men de antyder at 
den sterke internasjonaliseringen av kredittmarkedene (og særlig veksten i 
eurodollarmarkedet på 1970-tallet) har gjort det umulig for noe land å styre 
eller påvirke pengesystemet. Ifølge den pessimistiske tolkningen kan ingen 
stormakt ha monetært hegemoni, alle land må følge de internasjonaliserte 
finansmarkedenes diktat. Derfor går det nedover med USA når den realøkono
miske asymmetrien mellom USA og andre stormakter (målt i andeler av ver
denshandelen og andeler av verdens industriproduksjon) erstattes av 
symmetri.

Den mer «europeiske» tolkningen hevder derimot at monetært hegemoni er 
mulig og at USAs hegemoni på 80-tallet framfor alt gjør seg gjeldende på det 
monetære og maktpolitiske plan. Dollaren er verdens nøkkel valuta, og sterke 
fluktuasjoner i dollarkursen, først synkende fra 1971, så stigende fra 1979, 
svekker stabiliteten i verdenshandelen, der stadig flere betalinger og kreditter 
gis i dollar. Siden dollar umiddelbart er internasjonale penger, er USA fri for 
betalingsbalanserestriksjon. I dagens situasjon med høy rente og høy dollar 
kan landet via sitt bankvesen tiltrekke seg pengeplasseringer og slik støvsuge 
resten av verdensøkonomien for kreditt til å finansiere sitt enorme underskudd 
på statsbudsjettet. Siden militærutgiftene veier særlig sterkt på dette budsjet
tet, og siden stadig større deler av industrien er knyttet til Pentagon, er dette 
egentlig en fordekt industripolitisk konkurransekamp, særlig med Vest- 
Europa der den høye renten gjør investeringene meget dyre. Europa hadde så
ledes selv ved oppgangen i 1984 den svakeste veksten man har opplevd på 20 
år.

Mens de pessimistiske amerikanske tolkningene hevder at USA slett ikke kan 
kontrollere de internasjonale private kredittmarkedene, svarer de europeiske 
tolkningene at USA burde ha styrt dem i utgangspunktet. USAs monetære 
hegemoni gjør at landets penge- og kredittpolitikk har avgjørende betydning 
for stabiliteten i det internasjonale penge- og finanssystemet. Men ifølge de
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europeiske analysene har USA sviktet sitt ansvar. Både innenlands og uten
lands har amerikanske myndigheter (regjering og sentralbank) gitt etter for de 
store private bankenes press. Dette har ført til ukontrollerbare, internasjonali
serte finansmarkeder, der kortsiktige kapitalbevegelser helt dominerer. USA 
har vært uvillig til å gi internasjonale samarbeidsorganer reell makt til å styre 
disse. Den gjeldskrisen mange land i den tredje verden i dag erfarer, er framfor 
alt betinget av USAs manglende styring med internasjonal kreditt. Her kunne 
man gå videre og hevde at verden står foran en reprise på Wall Street-krakket 
i 1929.

De europeiske tolkningene benekter ikke at USA har realøkonomiske proble
mer og hevder ikke nødvendigvis at USAs internasjonale misbruk av makt vil 
løse alle den amerikanske industriens strukturproblemer: En dyr dollar svek
ker amerikanske produsenters muligheter i priskonkurransen, bortsatt fra i de 
aller mest avanserte industrisektorene, der prisen betyr lite. Resultatet blir 
altså en uheldig polarisering av amerikansk industristruktur. Et toppsjikt av 
høy teknologibedrifter, vesentlig lokalisert i sør- og vest-områdene, står overfor 
en mengde tilbakeliggende, foreldede, tradisjonelle industribedrifter med lav 
produktivitet.

Historien gjentar seg aldri

Debatten om det amerikanske hegemoniet munner ut i tre visjoner om USAs 
framtid. Den heroiske er Reagan-administrasjonens tro på ny amerikansk stor
het. Reagan er den økonomiske politikkens Rambo som i språkløs desperasjon 
motstår alle angrep fra økonomiske konkurrenter. Han er utenrikspolitikkens 
Rocky som setter hele den sovjetiske partieliten på plass. Den resignerte visjo
nen bygger på analogien til Englands fall, mens den dramatiske visjonen trek
ker en parallell til finanskrakket og den bunnløse krisen på 30-tallet. Slike visjo
ner er nyttige for å få grep om problemstillingen, men de bør ikke få dominere 
konklusjonene. Denne artikkelen er skrevet ut fra en overbevisning om at alle 
historiske paralleller er tvilsomme. Analysen her kommer verken til å bekrefte 
den dramatiske eller den resignerte visjonen, men snarere til å betone forskjel
lene mellom dagens situasjon og situasjonene før og like etter 1. verdenskrig. 
Dermed er det også sagt at USAs posisjon ikke er så svekket som mange vil 
ha det til. Men Reagans heroiske framtidsoptimisme er bare høyrebølgens glor
ete glansbilde: Det gjelder derfor også å kunne se de motsetningene som ska
pes av samspillet mellom de seneste tiårenes amerikanske samfunnsutvikling 
og Reagans økonomiske politikk.

Det er selvsagt likheter mellom dagens situasjon i verdensøkonomien og situa
sjonen omkring 1. verdenskrig og i mellomkrigstiden. Men disse er av mer for
mell natur. 1 begge faser er verdensøkonomien preget av sterke restrukturer- 
ingsprosesser. Institusjoner, økonomisk-politiske rutiner og maktforhold som 
hadde bidratt til å skape stabilitet i en liberaliseringsfase viser seg dårlig tilpas
set den nye situasjonen. 1 utgangspunktet er den ledende nasjonen realøkono
misk dominerende. England ledet utviklingen av tekstil- og jernbanetilknyttet
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teknologi. USA var pioneren for teknologier, arbeidsorganiseringsformer og 
konsummønstre som knytter seg til moderne masseproduksjon og bilisme, det 
noen har gitt den ironiske betegnelsen fordisme. 7 Men gjennom liberaliser
ing av verdenshandelen spres disse nyvinningene til andre land, som i varier
ende grad er i stand til å høste fordelene ved å være sent ute, slik at hegemoni- 
makten får føle «straffen for å være først». 8 Resultatet er ulik utvikling. Så 
langt er det enighet mellom de samfunnsforskerne som har studert hegemoni- 
forhold. Men de strides om konsekvensene av den ulike utviklingen: Den pes
simistiske varianten hevder at hegemoniet oppløses i fragmentering og pro
teksjonisme, den europeiske varianten hevder at hegemoniet likevel kan 
fastholdes via politisk-institusjonelle mekanismer.

Begge tolkninger er enige om at denne situasjonen er problematisk, men den 
første fritar USA for ansvar, den siste gir USA alt ansvar. Men dermed forfaller 
debatten til et spørsmål om syndebukker. Heller enn å formulere en allmenn 
mekanisme bak hegemoniets svekkelse, må en merke seg forskjellene mellom 
de to tilfellene historien kjenner på hegemoni i den industrialiserte verden. De 
to hegemonimaktene er ikke bare to helt forskjellige land i størrelse, geografi 
og historisk bakgrunn. Deres politiske systemer er resultat av helt forskjellige 
politiske mobiliseringsprosesser. De er også preget av to helt forskjellige for
mer for kapitalisme. Forskjellene kan spores på en rekke felter: I hvilket tekno- 
logikompleks som dominerer, i hvordan arbeidsprosessen er organisert, i hva 
slags foretakstype som dominerer, og i hvordan pengesystemet er organisert. 
Før dette granskes noe nærmere skal forskjellene på det internasjonale plan 
presiseres.

Den ulike utvikling i verdensøkonomien har ført til en definitiv endring av de 
internasjonale forholdene. Nye land kommet til blant stormaktene og allianse
forholdene er endret. Tiden før første verdenskrig var framfor alt preget av in
ternasjonal spenning mellom de europeiske landene. Tyskland, Russland og 
USA var nykommere blant stormaktene. Det engelske hegemoniet bygget på 
en maktbalanse mellom de etablerte europeiske stormaktene. De politiske for
holdene i disse landene var preget av en mer eller mindre labil allianse mellom 
de gamle makthaverne, altså aristokratiet under ledelse av kongehuset og re
presentanter for den voksende industrikapitalen, borgerskapet. Ifølge histo
rikeren Arno J. Mayer9 var det denne alliansens motvilje mot å anerkjenne 
arbeiderklassens innflytelse på samfunnsutviklingen som dypest sett lå til 
grunn for 1. verdenskrig. Denne krigen svekket de aristokratiske kreftene i 
Europa. Med en spissformulering kan en si at borgerskapet i Europa etter kri
gen første gang måtte styre på egen hånd. Europeisk mellomkrigstid er preget 
av at arbeiderklassen mobiliserer kraftig og vinner betydelige seire like etter 
1. verdenskrig, men møtes av en borgerlig motoffensiv i forbindelse med defla- 
sjonspolitikken på 1920-tallet. I sammenheng med den internasjonale økono
miske krisen som ble utløst av Wall Street krakket i 1929, kan en slik konfronta
sjonspolitikk ikke lenger fastholdes. Samtidig med den proteksjonistiske 
dreiningen i handelspolitikken får man en tendens til korporativisme i forskjel
lige varianter: I Nazi-Tyskland sprenges arbeiderbevegelsens egne organisasjo
ner og arbeiderklassen tvinges til sentraldirigert underordning under en fascis-

131



tisk planøkonomi. I land som de nordiske utvikles derimot en mer uformell 
korporativisme der det reformistiske sosialdemokratiet overtar regjerings
makten og administrerer et klassekompromiss der arbeiderbevegelsens 
demokratiske rettigheter fastholdes. En slik mer uformell korporativisme 
skulle bli basis for den europeiske velferdstaten i etterkrigstiden.

Etter 1. verdenskrig var imidlertid de europeiske stormaktene ikke lenger ene
rådende. På hver sin side av Europa vokste den nye tidens to stormakter fram. 
Indre europeiske forhold i mellomkrigstiden var preget av spenningen mellom 
arbeiderbevegelse og borgerskap som to store maktblokker. Skjematisk sagt 
var derimot maktforholdene i Sovjet og USA helt ensidige. Etter den russiske 
revolusjonen ble Sovjet styrt etter planøkonomiske prinsipper av en elite som 
anså seg å representere arbeiderklassens interesser. USA var og er derimot et 
land preget av rendyrket kapitalisme med minimalt press fra den organiserte 
arbeiderbevegelsen. Selv om også 2. verdenskrig primært var uttrykk for eu
ropeiske spenninger, var utfallet av denne krigen helt avhengig av USAs og 
Sovjets inntreden på Englands side. Krigen ble vunnet med amerikanske 
våpen og maskiner, samt med sovjetiske mannskaper. Men denne «store allian
sen» brøt sammen så snart freden skulle organiseres i 1945-46.

Den kalde krigen ble utgangspunkt for en internasjonal polarisering mellom 
østblokken og den vestlige verden, som da også kom til å omfatte Japan, Vest- 
Tyskland og Italia - de landene vest-alliansen hadde beseiret i 2. verdenskrig. 
Nettopp i denne fasen ble det amerikanske hegemoniet etablert. Mens det eng
elske hegemoniet politisk sett hadde reflektert en allianse mellom borgerskap 
og aristokrati, reflekterte det amerikanske hegemoniet politisk sett en kapita
lisme fri fra både det gamle europeiske samfunnets kulturelle institusjoner 
(statskirke, kongehus, aristokrati) og nesten fri for organisert arbeiderbeveg
else. Dette betyr at den mer klassekompromissorienterte europeiske kapitalis
men aldri fikk noen hegemoniposisjon i den internasjonale kapitalismen. Som 
det påvises nedenfor inneholdt de første planene for etterkrigstidens verdens
økonomi en visjon om bredt internasjonalt samarbeid. Men så snart den kalde 
krigen definerte de internasjonale frontlinjene, fikk det amerikanske hege
moniet sitt spesielle merke: Internasjonale forhold ble i realiteten preget av 
institusjoner dominert av USA og med gyldighet bare for den vestlige interes
sesfæren: Marshall-hjelpen, NATO, osv. Det amerikanske hegemoniet var 
etablert.

Det kan altså påvises klare koblinger mellom de indre forhold i stormaktene 
og den form de internasjonale forholdene får. Rustningskappløpet og terror
balansen får en integrerende betydning for etterkrigstidens vestlige allianse, 
og teknisk utvikling i USA blir i mange henseende koblet til denne spenningen. 
I motsetning til etterkrigstiden kan hele fasen 1914-1945 anses som den avslut
tende krigerske fase av en periode der den vaklende maktbalansen mellom 
de europeiske stormaktene var den mest avgjørende faktor i de internasjonale 
forholdene. Snarere enn å trekke paralleller mellom dagens situasjon og denne 
fasen, kan en slik se etterkrigstiden som starten på en ny fase, der forholdet 
til østblokken knytter de vestlige landene mye nærmere sammen enn det øko-
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nomiske konkurranseforholdet mellom dem egentlig skulle tilsi. Den nye geo- 
politiske situasjonen - «systemkonkurransen» mellom øst og vest10 - tvinger 
de vestallierte til «fredelig» økonomisk konkurranse seg imellom. Påstanden 
er ikke nødvendigvis at terrorbalansen garanterer stabilitet, men at hele kon
stellasjonen er en annen enn i første halvdel av dette århundre.

Denne påpekningen av forskjellene på det internasjonale plan må spesifiseres 
gjennom en presisering av kontrasten mellom det engelske 1800-tallets libe
rale kapitalisme og den amerikanske 20. århundres massekonsumbaserte, 
«fordistiske» kapitalisme. Det er den sistnevnte som i ly av det amerikanske 
hegemoniets institusjonelle beskyttelse spres til resten av den vestlige verden. 
Fordismen er det amerikanske hegemoniets primære innhold.

Studiet av de sosiale og teknologiske sidene ved en spredning av produksjons- 
og konsumnormer er helt sentralt for forståelsen av forholdet mellom hege
moni og verdensøkonomiens vekstfaser. Men det er like viktig å være klar over 
grensene for denne spredningen. Her er det viktig å skille mellom teknologiske 
og sosiale nyvinninger (innovasjoner). Teknologi spres lett, og patentlovgiv- 
ning kan i høyden forsinke slik spredning. Ofte vil de som overtar teknologien 
kunne forbedre den og slik produsere mer effektivt enn landet der teknologien 
først ble utviklet. Sosiale innovasjoner er nye organisasjonsformer på alle om
råder i samfunnet. Her er grensene for spredning snevrere. Riktignok er det 
et sentralt aspekt ved etterkrigstidens utvikling at Vest-Europa overtar ameri
kanske former for arbeidsorganisering og særlig «the american way of life», en 
livsstil preget av alle massekonsumets herligheter: privateid bolig, bilisme, 
varige forbruksgoder, fritidskonsum, kulturindustri og Hollywood-glamour. 
Men sosiale innovasjoner vil også oppstå i tilknytning til den politiske mobilise
ringen og velferdsstats-institusjonene. På disse feltene er det lite fruktbart å 
snakke om en spredning av sosiale innovasjoner.

Dette illustreres godt av det historiske forholdet mellom USA og Vesl-Europa. 
Den ulike utviklingen i etterkrigstidens Vest-Europa kan i mange henseende 
karakteriseres som en «amerikanisering» av Europa. Men selve mobiliserings- 
mønstret og de politiske forholdene er ikke blitt «amerikanisert», de har sitt 
umiskjennelige vesteuropeiske preg, og det fører blant annet til at Vest-Europa 
har en sterkere velferdsstat enn USA. Noe tilsvarende gjelder motsatt vei: Helt 
fra den tid da den reformistiske New Deal politikken slo igjennom på 30-tallet 
er det mange som har hevdet at fagorganiseringen ville gripe om seg i USA 
og at den samlede fagbevegelsens (AFL/CIO) kobling til det Demokratiske par
tiet ville føre til en politisk utvikling i «europeisk» retning i USA. Men like lite 
som vi har fått en full amerikanisering av europeisk politikk og sosiale forhold, 
har vi fått noen europeisering - eller «sosialdemokratisering» - av amerikansk 
politisk liv.

Fraværet av en sosialdemokratisk politisk utvikling med høy fagorganiserings- 
prosent og sterke koblinger mellom en ansvarlig fagbevegelse og et sosial
demokratisk parti nær flertallsposisjon i parlamentet, er et godt holdepunkt 
for å forstå den amerikanske økonomisk-politiske utviklingen i etterkrigs-
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tiden. I Vest-Europa, og mest idealtypisk i Norden, er massekonsumet utbredt 
ikke minst som følge av sosialdemokratisk politikk. Paradoksalt nok kan en si 
at den sosialdemokratiske velferdsstaten og dens aktive økonomiske styring 
har sikret en mye bredere konsolidering av massekonsumet enn i USA, der 
disse produksjons- og konsumnormene først oppsto. Selv om velferdsstaten 
også i Vest-Europa angripes av den nyliberale statskritikken i forlengelse av 
de økonomiske problemene på 1970-tallet, står den her på atskillig fastere 
grunn enn i USA, der den nå er i ferd med å smuldre helt opp under Reagans 
angrep. Den amerikanske nyliberalisrhens styrke henger ikke bare sammen 
med frikonkurranse-ideologiens tradisjonelt massive dominans i USA, men 
også med dyptgripende strukturelle endringer i det økonomiske og sosiale liv. 
Disse endringene kan betegnes som en «californisering» av amerikansk øko
nomi og politikk, og denne utviklingstendensen oppstår nettopp som følge av 
at enhver «europeisk tendens», sågar den svakeste «sosialdemokratisering», er 
blokkert i USA. En nærmere forståelse av det amerikanske hegemoniets utvik
ling krever derfor at de historiske mekanismene bak denne blokkeringen 
granskes nærmere.

Historiske betingelser i USA

Det finnes en lang tradisjon for historiske studier av særtrekkene ved den ame
rikanske frikonkurranseideologien. Den amerikanske konstitusjonen ble ned
tegnet av de første yankee-innvandrerne fra England. Konstitusjonen var inspi
rert av de liberale naturrettsideene som var utviklet i Europa i forbindelse med 
det gryende borgerskapets oppgjør med den eneveldige staten, aristokratiets 
og kirkens maktmisbruk. Men slike føydale levninger fantes overhodet ikke 
i Amerika. Landet var på den tiden et nybyggersamfunn av jordbrukere. Lan
det var åpent, store områder var ennå ubefolket, uten tyngende balast av mid
delalderlige institusjoner. USA var uten historie. Nybyggerne hadde få betenk
eligheter med å gi fulle borgerrettigheter til alle som ville prøve lykken i det 
nye landet. De hadde ingen middelalderkirke å bekjempe og holdt derfor sam
tidig fast på sine fundamentalistiske puritanske religioner.

I løpet av 1800-tallet gjennomgikk landet en enorm økonomisk moderniser
ing: Jordbruksområdene ble stadig utvidet vestover, tekstil og jernindustri ble 
etablert i nordøst, og det amerikanske kontinentet ble midt på 1800-tallet bun
det sammen med jernbanenett. I denne situasjonen sto USA med en rendyrket 
klassisk liberal konstitusjon, som på de aller fleste områder innebar en sterk 
begrensning av statens muligheter til å gripe inn overfor samfunnsborgere og 
delstater. USA hadde altså i utgangspunktet en svak stat. Kongressen har utal
lige muligheter til å begrense presidentens beslutningsmyndighet.

I første omgang kunne det se ut som den økonomiske moderniseringen har
monerte med dette. Den sterke økonomiske dynamikken ga enorme mulig
heter for sosial mobilitet. Fattige europeiske jordbrukere innvandret og ble
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storbønder eller selfmade men i business. Men etter hvert som denne drivhus- 
aktige ekspansjonen brakte fram en kapitalisme med storindustri og omfat
tende finansinstitusjoner, ble den liberale konstitusjonen, den svake staten og 
begrensningen av presidentens myndighet et problem. Det viste seg allerede 
sent på 1800-tallet at verdens mest rendyrkede kapitalisme også ble verdens 
mest karteiliserte kapitalisme med et meget ustabilt finanssystem. Forsøket på 
å begrense trustenes makt har en lang historie i USA, og her kunne for så vidt 
staten selv vise til frikonkurranseideologien i sine (som regel mislykkede) for
søk på å motarbeide organiseringen av markedene. Men ikke før i 1913 tvang 
gjentatte finanskriser fram et moderne sentralbanksystem i USA (Federal 
Reserve). Ingen av disse institusjonelle eller juridiske utspill var imidlertid nok 
til å hindre at den amerikanske kapitalismen både før 1. verdenskrig og i mel
lomkrigstiden hadde en betraktelig destabiliserende virkning på det interna
sjonale økonomiske systemet som sådan.11

Ut fra dette kunne man generalisere og si at mens det i Europa var en veksel
virkning mellom politisk og økonomisk modernisering (hvorved staten mer 
effektivt fikk myndighet til å styre økonomien), har USA gjennomgått en sterk 
økonomisk modernisering uten å få sine ultraliberale politiske institusjoner 
revidert. Videre har særtrekk ved det amerikanske industrialiseringsforløpet 
(de sterke sosiale mobilitetsmulighetene) og jordbruksfor holdene (teknologisk 
avansert familiejordbruk), gitt den liberale frikonkurranseideologien solid rot
feste i selve det amerikanske dagliglivet.12 I Europa ble de borgerlige slag
ordene om frihet og likhet idealer arbeiderbevegelsen ideologikritisk kunne 
spille på i sin mobilisering for allmenn stemmerett. I USA hadde hvite menn 
svært tidlig formelt allmenn stemmerett, og både de etniske forskjellene mel
lom innvandrerne og mulighetene til å slå seg opp førte til at strategiene for 
å bedre levekårene enten ble rent individuelle eller tilknyttet etniske grupper. 
Frihet og likhet fikk en individualistisk pregning, som kunne vendes mot tank
ene om solidaritet og kollektiv organisering.

Til tross for at USA er et land der frihets- og likhets-ideologien er grunnfestet, 
er det således like fullt samtidig et land preget av etnisk fragmentering, rase- 
skiller og dyptgående sosial ulikhet. Det er dette som ligger bak den svake or
ganiseringen av den amerikanske arbeiderklassen. Republikanerne og 
Demokratene, de to dominerende partiene, har alltid vært sterkt avhengige 
av forskjellige deler av næringslivet. De amerikanske sosialistene og fagforen
ingene har aldri vært i stand til å etablere en motvekt i form av et klasseparti, 
finansiert av medlemmene, og med ledere rekruttert fra egne rekker. Fraværet 
av et tredje parti er et avgjørende symptom på den fragmenterte arbeiderorga- 
niseringen i USA, eller sagt med Stein Rokkans begreper: arbeid/kapital- 
skillelinjen har aldri fått et selvstendig politisk uttrykk i USA, den er alltid blitt 
overlagret og krysset av etniske og religiøse sosiale skillelinjer.13

Fravært av et tredje parti fører til at utnyttelsen av stemmeretten har vært mye 
mindre i USA enn i de europeiske demokratiske statene. Studerer man den 
amerikanske oppmøteprosenten (av antall stemmeberettigede), er den rela
tivt høy i USA fram til århundreskiftet, men deretter synker den fram til 1930,
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øker noe, men synker så gjennom etterkrigstiden igjen. Når Reagan i 1980 ble 
valgt med bare 53 % av stemmene, er dette bare det foreløpige sluttpunktet 
på en langsiktig krise i den amerikanske politiske deltakelsen. Og oppslutnin
gen om det politiske systemet er skjevt fordelt på klasser, inntektssjikt og etn
iske grupper: det er arbeiderklassen, lavinntektsgrupper og fargede som har 
flest hjemmesittere. Istedet for et etnisk sammensatt, radikalt tredje parti har 
USA i stedet et «party of non-voters».14

Denne politiske fremmedgjøringen og den manglende organiseringen av den 
amerikanske arbeiderbevegelsen er bare den andre siden av den amerikanske 
økonomisk-politiske utviklingsdynamikken. For å forstå dette paradokset er 
det viktig å legge vekt på immigrasjonen og på de regionale forskjellene i øko
nomisk utvikling.

Ulik regional utvikling i USA

USA er et halvt kontinent i seg selv. Den økonomiske og sosiale utviklingen 
har selvsagt variert betydelig mellom de enkelte regionene. Distinksjonen 
mellom Sunbelt og Frostbelt har vært mye diskutert, men som et minimum må 
man skille mellom fem hovedområder: New England helt i øst; de tradisjonelle 
store industriområdene i Nordøst; Sørområdene, de opprinnelige slavestatene; 
Midtvesten, jordbruksområdet som er USAs kornkammer; og Stillehavsdelt- 
statene, spesielt California, opprinnelig handels- og underholdningsindustri- 
sentrum, men med en rivende industriutvikling siden siste verdenskrig. Disse 
skal i det følgende betraktes etter tur i et kort historisk overblikk.

Spenningene som ledet opp til 1860-tallets borgerkrig gikk mellom nordøst- 
områdene (inklusive New England) og Sørstatene. Nordøst hadde kull- og jern- 
forekomster, storbyer og etter hvert et tett jernbanenett. New England var 
sentret for tekstilindustrien. Sørstatenes økonomi bygget på slaveribasert 
plantasjejordbruk. Siden etterspørselen etter bomull var sterkt stigende gjen
nom 1800-tallet, var Sør et slags konkurrerende sentrum i forhold til Nordøst. 
De sørlige politiske kreftene ønsket å utbre slaveriet i retning av jordbruksom
rådene lenger vest, men fortetningen av handelsbåndene mellom Nordøststat- 
ene og Midtvesten ga til slutt rom for en allianse mellom Nordøst og Midtvest- 
interesser.15

Nordstatenes seier i borgerkrigen banet veien for Nordøst som det ubestridte 
industrisentrum. Slaveriet ble opphevet i Sør, og en folkevandring av farget ar
beidskraft mot nord tok til. Men selv om de sørlige agrarelitene tapte kampen 
om slaveriet, beholdt de makten i Sørstatene og satte i verk et massivt forsvar 
for sine politiske privilegier. Selv om stemmeretten etter hvert ble formelt all
menn, ble det innført forskjellige krav og restriksjoner (registreringskrav, stem- 
meskatt, osv.), og direkte voldelige metoder som lynching (man minnes Billie 
Hollidays klassiske bluestekst «Strange fruits») og mobbing ble brukt for å 
skremme fargede og andre fattige fra å bruke sin stemmerett. Oppmøteprosen- 
ten gikk dermed dramatisk ned i sør og lå omkring 10 % både i mellomkrigs-
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tiden og på 50-tallet. Sørstatselitene hadde tradisjonelt tilhørt det Demokrat
iske partiet, og stadig flere valgkretser ble nå ettpartikretser, uten reell politisk 
opposisjon. I tillegg ble fagorganisering konsekvent bekjempet, slik at alle Sør
statene har en organisasjonsprosent under etterkrigstidens amerikanske gjen
nomsnitt, som igjen ligger langt under det europeiske. Dette førte til at en 
rekke arbeidsintensive bedrifter (tekstil, osv.) ble flyttet fra Nordstatene (særlig 
New England) til Sørstatene, en industriflukt som startet allerede i mellomkrigs
tiden.

Sørstatenes rasistiske ettpartisystem hadde avgjørende innflytelse på ameri
kansk politisk liv. Siden mange av Sørstatsrepresentantene i Kongressen stadig 
ble gjenvalgt uten opposisjon i ettpartikretser, ble de sittende lenge og fikk der
for etter hvert en rekke toppverv (formenn i viktige kommiteer, osv.). De fikk 
slik uproporsjonalt stor innflytelse på det Demokratiske partiets daglige poli
tikk. At en slik rent rasistisk fraksjon kunne få så stor innflytelse er en talende 
illustrasjon på hvor lite disiplinerende de store partiapparatene i USA er. Det 
demokratiske partiet var bare et skall over representanter med et mangfold 
av politiske overbevisninger. Ytterpunktene var på den ene siden representan
ter som sto for fagforeningsbekjempelse og en ekstrem segregeringspolitikk 
på lokalt plan, på den annen side representanter som sto den nordøstlige fag
bevegelsen og progressive storbykommuner nær. Men sistnevnte venstrefløy 
klarte ikke å nøytralisere rasistene, ikke engang under 30-tallets New Deal, da 
en selv i USA hadde betydelige statsinngrep i økonomien og fikk lover som åp
net for fagorganisering i industriforbund. Sørstatsdemokratene var et avgjør
ende hinder for bestrebelsene på å gjøre det Demokratiske partiet til et tredje 
parti. Videre sørget de - sammen med representanter for Stillehavsområdene 
- for å forfordele Sunbelt-områdene som helhet med offentlig industristøtte og 
særlig rustningskontrakter. Dermed bidro de til å legge grunnen for en sterk 
industriutvikling i visse Sørstater og i Stillehavsområdet under og etter siste 
krig. I tillegg hadde stater som Texas lenge hatt sterke, multinasjonalt orien
terte oljeselskaper.

Men industrialiseringen og moderniseringen i Sørstatene svekket samtidig de 
etablerte rasistiske elitene. På 1950-tallet fikk de fargedes borgerrettsbeveg- 
else sitt gjennombrudd i Sørstatene, og derfra spredte Martin Luther Kings 
ikkevolds-aksjonisme seg over hele USA. Da Kennedy ble president i 1961 var 
han den første demokrat som effektivt var i stand til å svekke rasistenes innflyt
else. 1 stedet søkte Kennedy å integrere borgerrettighetsbevegelsen.

Stillehavsområdet og USAs mest folkerike stat California var opprinnelig et 
handelssentrum og utviklet seg etter hvert til et «bisentrum» for amerikansk 
industriutvikling under og etter krigen. Men det er viktig å merke seg at Cali
fornia ikke hadde slaveri, og Californias fagorganiseringsprosent er heller ikke 
spesielt lav i amerikansk målestokk (28,3 % i 1974 mot 26 % i USA totalt). Cali
fornia blir på 1970-tallet selve sentrum for høyteknologi-industrien: Micro- 
chipsen er den første epokegjørende oppfinnelse foretatt utenfor Atlanter
havsområdet siden den industrielle revolusjon. Men det skjer også en betydelig 
utvikling av høyteknologi i New England-området på østkysten, særlig rundt
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de store universitetene og forskningsinstitusjonene i Boston. Derimot er det 
tradisjonelle tungindustribeltet, Nordøstområdet rundt de store innsjøene, 
sentrum for bilindustrien, rammet av en alvorlig industrikrise. Arbeidsløs
heten rammer den fargede storbybefolkningen spesielt sterkt, blant annet 
industriarbeiderfamilier som tidligere hadde rømt Sørområdene for å få bedre 
jobber i Nord. Før Nordøst-områdets skjebne betraktes nærmere, er det imid
lertid nødvendig å gå nærmere inn på den amerikanske arbeiderklassens 
manglende evne til politisk selvorganisering. Her spiller nemlig også regionale 
endringer inn (industrilokalisering, arbeidskraftbevegelser) og virker sam
men med de internasjonale flommene av arbeidskraft i retning USA.

1 USA har som nevnt arbeid/kapital-skillelinjen alltid vært brutt opp av etno- 
religiøse skillelinjer. Gjennom hele 1800-tallet og fram til 1. verdenskrig ankom 
strømmer først av irer, tyskere, senere jøder, italienere og andre søreuropeere, 
og deretter polakker og andre østeuropeere. De forskjellige etno-religiøse 
gruppene isolerte seg i separate boligområder, med egne skoler og subkultu
rer. Ennå i dag kan man i amerikanske storbyer finne eksempelvis italienske 
enklaver der de eldre fremdeles ikke har lært seg å snakke godt amerikansk. 
Mafia-familiene som har dominert amerikanske «organized crime», har også 
sin bakgrunn i dette særtrekket ved amerikansk samfunnsutvikling.

Den sterke mobiliteten gjorde at innvandrerne kunne gå inn på bunnen av be- 
driftshierarkiet og stige i gradene, eventuelt bli selveiende bønder. Eventuelle 
stridigheter mellom forskjellige grupper innen bedriftshierarkiet ble lett til et
niske stridigheter, eksempelvis mellom irske formenn eller fagforeningsbosser 
og polske arbeidere. Fra det tidspunkt amerikanske myndigheter legger om 
til en restriktiv immigrasjonspolitikk på 1920-tallet, blir de etniske skillelinjene 
gjenskapt innenfor bedriftshierarkiet, noe som gir bedriftsledelsen store 
muligheter for «splitt og hersk»-strategier. Dessuten er fortsatt den indre migra
sjonen av betydning, og selv i nord kunne hvite arbeidere til sine tider reagere 
rasistisk overfor fargede arbeidskamerater eller konkurrenter på arbeids
markedet. På 1920-tallet var det for øvrig også arbeidskraftavgang fra jordbru
ket, der mange mindre bønder bukket under for gjeldskrisen.

I et overordnet perspektiv er konsekvensen at amerikansk arbeidermobiliser- 
ing har hatt et syklisk forløp.16 Konfliktene har ofte vært meget sterke på 
fabrikkgulvet, men slike offensiver har med jevne mellomrom blitt slått tilbake 
av en styrket arbeidsgiverside. Først i 1935 fikk man i USA gjennomslag for 
industriforbundsorganisering (CIO), noe man hadde hatt i de fleste europeiske 
land fra rundt århundreskiftet. Men CIO kommer ofte opp i uforsonlige stridig
heter med AFL, organisasjonssammenslutningen for yrkesbaserte forbund. 
Først på 1950-tallet samles de to, men da under en ledelse som helt ut deler 
de politiske elitenes standpunkter, ikke minst i utenrikspolitikkens kalde krig. 
De nevnte faktorer er bakgrunnen for at organisasjonsprosenten i USA ikke 
kommer høyere enn ca. 32 % av arbeidsstyrken i 1953, deretter synker den 
og når 26 % i 1974. Disse ugunstige betingelsene for arbeidermobilisering bi
drar til å blokkere politisk samling om et parti som kan suge opp hjemmesit
terne. Passiviteten, ikke partideltakelsen, blir protestformen for de brede 
underpriviligerte sjiktene i USA.
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Som tidligere nevnt ville Kennedy sette igang en omfattende offensiv for å 
styrke USA både nasjonalt og internasjonalt. Han søkte å samle alle nordøst
lige krefter og gjøre seg uavhengig av Sørstatsdemokratene. Han omga seg 
med representanter for den multinasjonale kapitalen, for de store bankene, for 
AFL/CIO og for den moderate fløyen av borgerrettighetsbevegelsen. Kennedy 
startet opp velferdstatsprogrammene som Johnson senere videreutviklet 
(«The Great Society» og «War on Poverty»), og var bekymret over økende hjem- 
mesitting ved valg og over synkende fagorganiseringsgrad. En kunne si at Ken
nedys program nettopp gikk ut på en «europeisering» av amerikanske sam
funnsforhold: etableringen av et velferdstatlig sikkerhetsnett, og av 
betingelser for korporativ politikk, nemlig mer omseggripende organisering 
og samarbeid både på arbeid- og kapitalsiden.

På 1970-tallet skiftet presidentposten mellom Republikanernes Nixon/Ford og 
Demokratenes Carter, men den primære støtten til begge partiers presidenter 
kom fra kapitalfraksjonene i Nordøst. Innen det Republikanske partiet var det 
en høyrefløy, men den hadde lidd et massivt nederlag da Goldwater utfordret 
Johnson i 1964-valget. Høyrefløyen hadde bare avsky til overs for Nixon, som 
hadde sveket den og nå ble støttet av østkystpamper som Rockefeller og Kis
singer. Det var denne høyrefløyens etterfølgere som etter hvert skjøv Ronald 
Reagan fram som sin kandidat.17

Men Nixon/Ford og Carter-administrasjonene må alle anses som forsøk på å 
konsolidere nordøstområdenes dominans i den amerikanske kapitalismen. 
Hvilke midler som ble brukt i den utenriksøkonomiske politikken skal behand
les senere, men det kan fastslås umiddelbart at 1970-tallets presidenter i tiltak
ende grad mislykkes i sine bestrebelser. Samfunnsforholdene ble ikke «euro- 
peisert»: velferdsstatsordningene forble ensidige omfordelinger blant 
lavinntektsgrupper, fagorganiseringsprosenten og velgeroppslutningen fort
satte å synke. Denne kroniske krisen for den politiske oppslutningen og for ar- 
beidermobiliseringen hører til betingelsene for Reagans seier.

Offensivene på 1960- og 1970-tallet førte dessuten til at det blusset opp sterke 
protestbevegelser. Borgerrettsbevegelsen hadde startet tidligere, men med 
opptrappingen av krigføringen i Vietnam gjorde også antikrigsbevegelsen seg 
gjeldende. Studentopprøret demonstrerte de utdanningssøkendes mistillit 
ikke bare til USAs imperialistiske utspill, men til «the american way of life» som 
helhet, en mistillit brakt ut i det ekstreme av freaks og hippies. På 1970-tallet 
fikk også kvinnebevegelsen økende betydning, og borgerrettsbevegelsens 
krav om raseblanding i alle offentlige skoler («busing») vokste i styrke. Alle 
disse protestbevegelsene kunne Reagan så igjen gjøre til syndebukker. Han ble 
i 1968 valgt til guvernør i California nettopp på et program om å slå ned 
studentopprøret.

Et tredje, mer strukturelt aspekt ved utviklingen på 1960- og 1970-tallet var en 
gradvis forskyvning av tyngdepunktet i den amerikanske økonomien i retning 
av Stillehavet. Særlig California og visse sørstater fikk et enormt tilsig av hvite, 
høyt utdannede, høyinntekts mellomlag, mens en strøm av fargede lavinn
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tektsgrupper gikk i retning nord. De nye høyteknologiske bransjene og militær
industrien var - med unntak av New England området - lokalisert i Vest eller 
Sør. Disse befolknings- og kapitalstrømmene er en side ved det Mike Davis kal
ler «californiseringen» av USA. Men dette begrepet har også mer politiske og 
kulturelle aspekter. Som Davis påviser, var California den første deltstaten der 
det utviklet seg en fullstendig kommersialisert form for politikk, der nærings- 
livsinteresser bygger opp kandidater gjennom veritable reklamekampanjer 
(Hollywood style), og således reduserer nominasjonen til et rituale. Davis anty
der at med gjennombruddet for høyteknologisk «direkte post», der en kan 
skreddersy politiske henvendelser til bestemte interessegrupper og nå dem via 
omfattende klassifiserte adressekartoteker, har gitt stor makt til nykonserva- 
tive «Political Action Commitees», som også var sentrale bak Reagan.

Den generelle konklusjonen er at «europeiseringen» av USA ikke lyktes. For
søkene på å konsolidere Nordøstområdenes politiske og kulturelle dominans 
innad i USA virket slik sett mot sin hensikt idet de banet veien for Reagans seier.

Etableringen av det amerikanske hegemoniet

Ifølge den tidligere definisjonen av hegemoni hadde USA ikke hegemoni i mel
lomkrigstiden. Riktignok var England ikke lenger i stand til å spille en rolle 
blant stormaktene, og USA hadde klart verdens største industriproduksjon og 
størst andel av verdenshandelen. Likevel sto de eldre stormaktene slett ikke 
i noe underordningsforhold til USA.

Det amerikanske hegemoniet blir først etablert ved avslutningen av 2. verd
enskrig. Etter krigen var ulikhetene i verdensøkonomien ekstreme. USA sto 
som krigsmaktens store produsent, med et intakt og modernisert næringsliv, 
høyeffektivt jordbruk og store tilganger på egne råvarer, mens resten av stor
maktene var mer eller mindre i ruiner. Gjenreisningen av en levedyktig ver
densøkonomi ville kreve en gjenreisning av de krigsherjede områdene, og det 
var klart at USA var nødt til å engasjere seg og øse av sine ressurser for å bidra 
til dette.

Allerede før krigen var vunnet diskuterte vestmaktene hvordan dette skulle 
organiseres. Før Roosevelts død i april 1945 var diskusjonene preget av en in- 
ternasjonalistisk holdning. En oppfattet Sovjet som en slags alliert, og ihvertfall 
ikke som noen hovedfiende. En var opptatt av at en krise av 1929-1933-typen 
for all del måtte unngås og ville derfor bygge institusjoner som sikret frihand
elen og et pengesystem som gjorde spekulasjon med kortsiktige kapital
plasseringer på internasjonalt nivå umulig. Dette var hovedpunkter i Keynes’ 
og Whites skisser til organisering av etterkrigstidens internasjonale penge
system. Man tenkte seg overnasjonale institusjoner med reell beslutningsmyn
dighet. Mange anså dette som en globalisering av prinsippene bak New Deals 
statsintervensjonisme og monetære kontroll. FN-systemet ble grunnlagt i 
denne perioden og er typisk for slik internasjonalisme.
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En slik internasjonalistisk visjon ble imidlertid aldri realisert. Den viktigste 
grunnen til dette var utviklingen av den kalde krigen mellom USA og Sovjet. 
Innen det amerikanske Utenriksdepartementet spredte det seg en overbevis
ning om at Sovjet tilstrebet verdensherredømme. Denne frykt gjorde Truman- 
administrasjonen oppmerksom på hvor prekær den økonomiske situasjonen 
i Europa var og tilskyndet planene om amerikansk hjelp til gjenreisningen 
(Marshall-planen). Det var imidlertid ikke selvsagt at dette ville gå gjennom i 
Kongressen. Som historikerne viser18, var det nødvendig med sterke overtal
elser og en veritabel popularisering av kaldkrigshysteriet før forslagene om 
slik bruk av amerikanske skattepenger ble vedtatt. Særlig Sørstatsdemokrat- 
ene og de isolasjonistisk orienterte Midtvest-republikanerne fra jordbruksom
rådene var vanskelige å overtale.

Den kalde krigens omdefinering av USAs sikkerhetsinteresser var altså en 
nødvendig betingelse for etableringen av det amerikanske hegemoniet. USA 
poengterte nå sterkere sine spesielle interesser ved grunnleggelsen av etter
krigstidens internasjonale institusjoner. Det var ikke snakk om å gi noe overna- 
sjonalt organ beslutningsmyndighet over USAs penge- og handelspolitikk. FN- 
systemet fikk mindre betydning. I Det internasjonale pengefondet (IMF), 
Verdensbanken, GATT, osv. holdes østblokken utenfor. GATT («The General 
Agreement on Tariffs and Trade») ble ingen formell organisajon i det hele tatt, 
bare et sekretariat for forhandlingsrunder om frihandel. I tillegg kom rene uni- 
laterale amerikanske overføringer (Marshallhjelpen), som faktisk var av større 
betydning enn overføringene innenfor IMF, Verdensbanken, osv.

Men også andre faktorer var med på å forme etterkrigstidens viktigste interna
sjonale institusjoner: Særlig amerikanske storbanker, men også multinasjo
nale selskaper var sterkt i opposisjon til New Deal-prinsippene og kjempet 
hardt for å moderere dem. For de store bankene var det av sentral betydning 
å motarbeide restriksjoner på internasjonale kortsiktige kapitalbevegelser, 
fordi dette var et av de få feltene der deres virksomhet ikke var regulert av ame
rikanske myndigheter i tråd med New Deal- og krigslovgivningen.19 Storbank
ene lyktes i å få gjennomslag i Truman-administrasjonen for slike modifikasjo- 
ner av Bretton Woods systemet.

Bretton Woods-avtalen om etterkrigstidens pengesystem fikk sin endelige 
praktiske utforming ved Savannah-konferansen i 1947. Det pengesystem som 
oppsto kan defineres som hybrid, fordi det reflekterer de forskjellige innflytels
ene som her er regnet opp. For det første internasjonalismen: Selv om dollaren 
ble verdens nøkkel valuta, skulle den være konvertibel i gull, noe som prinsi
pielt er en ekstern forpliktelse som den amerikanske regjeringen ikke kunne 
unndra seg uten videre. Et konsekvent gullstandard-system er ikke et hege- 
monisk pengesystem. For det andre de amerikanske storbankenes innflytelse: 
Kortsiktige kapitalbevegelser ble ikke direkte forbudt, selv om landene i ut
gangspunktet hadde anledning til å gjennomføre kapitalkontroll. For det tredje 
den kalde krigen: Verdensvalutaen var dollar, og ikke gull. Så lenge andre land 
hadde tillit til USA, kunne landet lett gjøre som vanlige banker gjør, nemlig ut
stede mer penger enn de har (gull-)reserver til.
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Utviklingen av det amerikanske hegemoniet

Ved slutten av 2. verdenskrig var USA verdensøkonomiens definitivt sterkeste 
nasjon. Landets hegemoni hadde en klar realøkonomisk basis. Den kalde krig
ens omdefinering av USAs sikkerhetsinteresser gjorde det nødvendig for USA 
å gi sine vestlige alliansepartnere tilgang på maskiner, teknologisk kunnskap 
og metoder for organisering av arbeidsprosessene. Dermed kunne Vest- 
Europa og Japan gjenreise sine økonomier, og flere av USAs alliansepartnere 
gjennomgikk en kraftig opphentingsprosess. At USAs andel av verdenshand
elen og av verdens industriproduksjon måtte synke relativt til 1945 var selv
sagt. Dette betyr at USAs realøkonomiske stilling gjennom 50- og 60-tallet blir 
stadig mindre dominerende. USA blir etter hvert bare den største blant like
menn. I denne perioden øker også sammenfletningen eller den gjensidige av
hengigheten mellom de vestlige landene: finansmarkedene internasjonalis
eres, handelsforbindelsene fortettes, omfanget av bransje- og firmaintern 
handel øker og kommunikasjonsnettverkene forbedres. Samtidig står disse 
landene i et allianseforhold, slik at også felles forsvarsinteresser skulle tilsi at 
handelskrig er uklokt.

I denne situasjonen iverksatte Kennedy sin offensiv. I handelspolitikken gjorde 
han framstøt for å sikre en betydelig reduksjon av tollmurene mellom USA og 
Vest-Europa. Han lettet reguleringen av bankene slik at de etter hvert ble i 
stand til å integrere eurodollar-markedet helt i sin daglige virksomhet, noe 
som var en avgjørende stimulans til internasjonaliseringen av kredittsys
temet.20 1 sikkerhetspolitikken gikk han inn for å møte «kommunistisk aggre
sjon» i den tredje verden med begrensede militære aksjoner. Men Vietnam
krigen grep om seg og skapte en veritabel krigsinflasjon på grunn av ekspansiv 
kredittpolitikk i 2. halvdel av 60-tallet.

1 løpet av 50-tallet ble direkte amerikanske overføringer til alliansepartnerne 
redusert, men i stedet fikk man en sterk ekspansjon av amerikanske private 
utenlandsinvesteringer i Vest-Europa. De multinasjonale selskapenes engasje
ment og liberalisering av handelen generelt økte særlig kraftig etter at Bretton 
Woods- systemets prinsipper om konvertibilitet mellom de viktigste valutaene 
ble realisert i 1958. Overføringen av amerikanske produksjons- og konsum- 
normer - «amerikaniseringen» av Europa - ble altså videreført av amerikanske 
private selskaper, og deres aktivitet var også den realøkonomiske basis for in
ternasjonaliseringen av kredittforholdene.

De multinasjonale selskapene er ofte blitt framstilt som symboler på det ameri
kanske hegemoniet. Europeiske kulturkritikere har angrepet «Coca-Donald»- 
kulturen, og nasjonalister i den tredje verden har identifisert dem som hoved
kreftene bak de fortsatte utviklingsproblemene. Men når det gjelder deres øko
nomiske betydning for økende økonomisk integrasjon i den vestlige verden 
er det faktisk ikke urimelig å gi dem noe av æren for svekkelsen av det ameri
kanske hegemoniet.21 Sambandet mellom bredt amerikansk militært enga
sjement, store utenlandsinvesteringer og de internasjonalistiske aspektene 
ved Bretton Woods-systemet skapte problemer for den amerikanske utenriks-
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økonomiske politikken på 1960-tallet. Problemene uttrykte seg i et kronisk be- 
talingsbalanseunderskudd.22 Så lenge USA egentlig pliktet å veksle dollars i 
gull til en fast kurs, var det økende betalingsbalanseunderskuddet en trusel 
mot dollarens posisjon som internasjonal nøkkelvaluta. Hvis flere land fattet 
mistillit til USA kunne Bretton Woods-systemet føre til et stormløp på den ame
rikanske gullbeholdningen. Det var fram for alt franske president De Gaulle 
som truet med et slikt angrep på det han anså som USAs urettmessige privile
gier. Vietnamkrigen styrket ikke akkurat den internasjonale tilliten til USA.

Således kan man i 1960-tallets amerikanske pengepolitikk se en vakling mel
lom tilsidesettelse av og forsøk på å innfri Bretton Woods-systemets internasjo- 
nalistiske prinsipper: Amerikanske myndigheter forsøker å kontrollere og be
grense de multinasjonale selskapenes kapitaleksport, mens den amerikanske 
sentralbanken på sin side vedtar diverse regler som egentlig blokkerer konver- 
tibiliteten. En forsøker altså både å følge Bretton Woods-avtalens «spilleregler», 
og å sette dem til side. Blant annet vedtok man at ikke privatpersoner, men 
bare andre sentralbanker kunne veksle dollar i gull. Sentralbankene kunne 
man selvsagt i forhandlinger lettere overtale til å sitte med sine dollarreserver. 
De Cecco påpeker også at eurodollar-markedet var velkomment fordi andre 
sentralbanker kunne bruke det til å dumpe sine dollarreserver og slik få god 
avkastning.23 Disse tiltakene svekket den automatikken som ligger i et gull- 
standardsystem, og i denne forstand kan man si at USA var i ferd med å omdefi
nere Bretton Woods-systemet til å bli et hegemonisk pengesystem.24 Dette be
tyr at det var konvertibiliteten som var det sentrale særmerket ved 
pengesystemet fram til 1971, de faste kursene kunne jo justers via forhandlings
løsninger, også i Bretton Woods-systemet.

Dette leder til den konklusjon at et realøkonomisk hegemoni godt kan gå sam
men med et ikke-hegemonisk pengesystem. Men realøkonomisk utjevning 
mellom stormaktene i den kapitalistiske verdensøkonomien kan føre til en 
gradvis utvikling av hegemoniske prinsipper innen pengesystemet. Jo mindre 
konvertibel dollaren ble, jo mer ble den faste dollarkursen fastholdt ved polit
iske midler, ikke gjennom en «automatisk» økonomisk mekanisme. Men 
verken forsøkene på å kontrollere kapitalbevegelsene eller å fortrenge dollar- 
konvertibiliteten kunne forhindre stadig press mot dollaren på slutten av 1960- 
og begynnelsen av 1970-tallet. Her finner man et av de mest markerte eksemp
lene på hvordan amerikanske multinasjonale selskaper og storbanker hadde 
selvstendiggjort seg i forhold til den amerikanske staten: De var nemlig blant 
de viktigste aktørene i spekulasjonen mot dollaren sent på 1960-tallet.

Dette ledet fram til opphevelsen av dollar-konvertibiliteten i 1971, i forbindelse 
med Nixons «nye økonomiske politikk». Med dette ble verdens pengesystem 
eksplisitt hegemonisk, dominert av USA. Forsøkene på å etablere nye faste kur
ser slo feil, og etter hvert fikk man en situasjon med flytende kurser. I USA 
trodde mange at dette igjen ville stabilisere forholdene i verdensøkonomien: 
Dollaren ville bli devaluert, amerikansk eksportindustri ville gjenvinne sin led
ende posisjon og betalingsbalanseproblemet ville forsvinne. Også i sikkerhets
politikken forsøkte Nixon-administrasjonen seg på reformer: avspenning i for-
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hold til østblokken, tilnærming til Kina, samt forsøk på å unngå direkte 
intervensjon og i stedet ruste opp klientregimer i den tredje verden (som Iran) 
for å få dem til å gjøre «the dirty job» om det skulle bli nødvendig. Rent økono
misk var tanken at disse tiltakene ville lette militærutgiftenes andel av det 
amerikanske betalingsbalanseunderskuddet.25

Men Nixons økonomiske politikk skapte ikke stabilitet. Produktivitetsveksten 
i amerikansk industri tok seg ikke opp. Problemene økte i verdensøkonomien: 
Når et land som USA tyr til devaluering, var få land i stand til å finne seg i at 
deres egen konkurranseposisjon overfor USA ble forverret. Bare meget sterke 
land som Tyskland (faktisk også de nordiske landene i begynnelsen) lot sin 
valuta revaluere, mens de fleste andre land gikk inn i konkurrerende devaluer
inger med USA. Dette var en viktig faktor bak det økte inflasjonstempoet i hele 
den vestlige verden tidlig på 1970-tallet.

Devalueringen av dollaren virket også til å redusere de oljeproduserende land
enes inntekter, i og med at oljeprisen noteres i dollar. Det ville her føre for langt 
å gå inn på alle faktorene bak oljekrisen, som også hadde sammenheng med 
den vestlige kapitalismens oljeintensive karakter og med produsentlandenes 
økende makt relativt til de amerikanske multinasjonale selskapene som tidlig
ere hadde vært helt toneangivende ved bestemmelsen av oljeprisen. Men alle
rede før den kraftige oljeprisøkningen (og råvareprisøkningen generelt) i 
1973/74, var krisen i de vestlige landenes produksjonssystemer under utvik
ling. De ustabile internasjonale forholdene utløste indre spenninger i de 
økonomisk-politiske modellene som hadde utviklet seg i Vest-Europa etter 2. 
verdenskrig.

Den vestlige, USA-dominerte kapitalismen sto således fra 1973 til 1980 overfor 
økonomiske problemer med en helt annen dybde enn i de gyldne 60-årene. 
Inflasjonen gikk igjen i alle land, men den ulike utviklingen under krisen er 
av større betydning. Vest-Europa ble gradvis rammet av høy arbeidsløshet og 
lav vekst. USA hadde syklisk høy arbeidsløshet, men også sine kraftigste opp
sving i hele etterkrigstiden. Det ble i USA skapt et imponerende antall nye ar
beidsplasser. Japan på sin side fikk også omfattende problemer, men viste en 
oppsiktsvekkende evne til omstilling og bevaring av sin konkurranse
posisjon.26

Krisen på 1970-tallet har ofte vært karakterisert som en krise for etterkrigstid
ens spesielle økonomiske vekstmodell, fordismen. Den vestlige kapitalismen 
har gått inn i en ny fase, der de makroøkonomiske prinsippene om stordrift, 
etterspørselsvekst, reallønns- og produktivitetsutvikling - prinsipper som pre
get 60-tallet - ikke lenger er gyldige. Det råder stor uklarhet om hva slags øko
nomisk politikk som kan få bukt med problemene om svak vekst og høy ar
beidsløshet.27 De fleste økonomiske og teknologihistoriske studier viser at 
teknologisk nyskapelse i seg selv ikke løser noen problemer dersom ikke sosi
ale og institusjonelle betingelser virker i tillegg. Trass i dette har det både blant 
sosialdemokrater og konservative politikere spredd seg en overbevisning om 
at teknologisk forsprang er den beste vei ut av problemene. Etter krisen i
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1974/75 kastet alle de store industrilandene seg inn i et kappløp for først å finne 
fram til de nye teknologier og produkter. Mens situasjonen like etter krigen var 
preget av at alle de mest moderne teknologiene og mest effektive formene for 
arbeidsorganisering var konsentrert i USA, er situasjonen på 1970-tallet preget 
av et industripolitisk «restruktureringskappløp», der alle de kapitalistiske stor
maktene kjemper i forsknings- og utviklings-fronten.28

Nixons nye økonomiske politikk hadde brutt med Bretton Woods-systemet, og 
gjort vold på prinsippene om handelsliberalisering. Dette var ment som en sti
mulans til amerikansk eksportindustri. Men handelsbalansen, som i 1971 
hadde vist seg negativ for første gang på lang tid, fortsatte å utvikle seg ugun
stig, særlig i oppsvingsfasen. Produktivitetsutviklingen i amerikansk industri 
var fortsatt langt svakere enn i konkurrentlandene. Til tross for at den nye 
situasjonen i valutasystemet ga USA muligheten til å velte mange tilpasnings
kostnader landet tidligere selv hadde båret, over på sine handelspartnere, ble 
ikke de grunnleggende problemene løst. Ifølge teoretiske overlegninger kre
ver et hegemonisk valutasystem at det land som har nøkkel valutaen, fører en 
forutsigbar økonomisk politikk, med bestemte mål for inflasjon, vekst, osv.29 
Men den amerikanske økonomiske politikken var i sterk grad underlagt de in
terne politiske problemer og spenninger som ble analysert ovenfor: Nordøst- 
fraksjonenes forsøk på å forsvare sin posisjon, geopolitisk misære i Sørøstasia, 
protestbevegelser, inflasjon og dårlige samarbeidsforhold i industrien. Inflasjo
nen førte til et skred av nyordninger der bankvesenet tilbød spareordninger 
og plasseringsformer som var beskyttet mot inflasjonen. Dette gjorde det 
umulig for den amerikanske sentralbanken å redusere pengemengden ved tra
disjonelle teknikker. I stedet måtte en begynne å tvinge renten opp.30 Økende 
rente skulle også bidra til å forbedre den amerikanske betalingsbalansen ved 
å tiltrekke utenlandske kapitalplasseringer. Dette var ikke noe Reagan fant på, 
politikken startet etter at Carter utnevnte New York-bankmannen Paul Volcker 
til sjef for Federal Reserve, den amerikanske sentralbanken. På det internasjo
nale plan merket man på denne tiden en økende mistillit til dollaren. Det var 
en reell fare for at store internasjonale investorer (som visse OPEC-land) ville 
gå over fra å holde sine midler i dollar til å holde dem i en valuta hvis verdi 
ikke ble kronisk devaluert. Dessuten slo avspenningspolitikken feil, noe som 
overbeviste stadig flere av de utenrikspolitiske haukene om at avspenning og 
reduksjon av forsvarsutgiftene ikke lenger var tilrådelig. «Vietnamsyndromet» 
måtte brytes.31 Allerede under Carter startet den politiske bevegelsen i ret
ning av en ny kald krig.

Ved inngangen til 1980-tallet skjer det således flere brudd med tendensene fra 
1970-tallet: Pengepolitikken strammes betydelig gjennom den høye renten. 
Amerikanske finansmarkeder blir en magnet på internasjonale kapitalbeveg
elser, slik at dollarkursen også øker kraftig. Dette står i markert kontrast til 
dollardevalueringen og den lave renten (delvis negativ realrente) på 1970- 
tallet. Den endrede pengepolitikken generaliserer også den økonomiske kri
sen til den tredje verden, der martge utviklingsland nå rammes av gjeldskrisen. 
Valget av Reagan bringer en tidligere outsider fra Vestkysten til maktens sent
rum i USA. Den nye kalde krigen tråppes opp, i sterk kontrast til 70-tallets av
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spenningspolitikk. Når det gjelder valutasystemet kan en konkludere med at 
synkende eller stigende dollar ikke er noen indikator på tendenser i hegemo- 
niets utvikling. Det er rimeligere å si at selve de store fluktuasjonene i dollar
kursen og i renten er tegn på uansvarlig finansielt hegemoni, en manglende 
evne til å styre amerikansk økonomisk utvikling slik at den utgjør en forutsig
bar referanse for resten av landene i den vestlige verdensøkonomien.

Reagan og det amerikanske hegemoniets framtid

I tråd med analysen ovenfor blir Reagans seier i 1980 ingen stor overraskelse, 
men snarere et uttrykk for langsiktige politiske og økonomiske utviklingspro
sesser i USA.

Det Demokratiske partiet viste seg på 60- og 70-tallet mer og mer ute av stand 
til å mobilisere den amerikanske arbeiderklassen. Hjemmesittingen økte, bare 
53 % stemte i 1980. Dessuten ble Reagan bygget opp av det «nye høyre», av 
de nye kapitalfraksjonene fra Sunbelt-området, av høyrepopulistiske «politiske 
aksjonskomiteer» og kristne fundamentalister. Dermed satte Republikanernes 
seier en stopper for 60- og 70-tallets bestrebelser på å gjenreise Nordøst som 
sentrum i den amerikanske kapitalismen. Selv om finanskapitalen i New York 
fortsatt står sentralt, er den realøkonomiske hovedtyngden nå lokalisert i sør 
og vest.

Men Sunbelts triumf skal ikke overdrives. Carters mange mislykkede politiske 
utspill og kuvendinger hadde allerede svekket hans goodwill blant velgerne. 
Reagan på sin side innså at mange ville stemme mot Carter i protest og mode
rerte derfor sine mer ekstreme utspill før valget. Slik klarte han sågar å vinne 
haivparten av de fagorganiserte husholdningene. Dessuten er det påvist at 
Reagan slett ikke var tro mot sine høyrepopulistiske våpendragere. Da det ble 
klart at han hadde reelle sjanser til å vinne valget, begynte han å knytte til seg 
intellektuelle representanter for Nordøst-interessene.32 Det rimeligste er der
for å si at man bak Reagan finner en ny allianse, der Sunbelt-kapitalfraksjonene 
får adgang til i det gode nordøstlige selskap.

De sterke økonomiske strukturendringene gjennom 1960- og 1970-tallet er en 
del av bakgrunnen for dette. Skal en vurdere det amerikanske hegemoniets 
framtidsutsikter er det helt avgjørende å kunne vurdere det realøkonomiske 
grunnlaget det vil bygge på. Som nevnt innledningsvis er det mange som drar 
en parallell til Englands nedgang som hegemonimakt sent på 1800-tallet, da 
England ikke var i stand til å tilpasse sin økonomiske utvikling til de mest 
moderne teknologiene og produksjonsprosessene (kjemisk og elektrisk indu
stri). Er USA tilsvarende i ferd med å tape det nåværende restruktureringskapp- 
løpet? Allerede Nixons nye økonomiske politikk i 1971 var et forsøk på å gjen
reise USAs realøkonomiske dominans. Reagan står for samme type program. 
Dersom en slik gjenreisning lykkes, kan man tenke seg et fornyet amerikansk 
hegemoni som også har et realøkonomisk fundament. Et sammenstøt mellom 
supermaktene vil neppe resultere i en realøkonomisk ulikhet av samme type
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som etter 2. verdenskrig, simpelthen på grunn av de nye våpnenes ødeleggel- 
seskraft: Fra en verden av radioaktive ruiner kan neppe noen ny verdensøko
nomi gjenreises. En fornyet hegemonisk situasjon vil imidlertid kreve om ikke 
en full teknologisk kløft, så ihvertfall full amerikansk dominans i de nye le
dende sektorene: mikroelektronikk, automatiserte produksjonsprosesser, bio
teknologi, osv. og dessuten en generell økning av produktivitetsnivået i indu
strien og i den tjenesteytende sektor. Og så lenge verken militær konflikt eller 
ren handelskrig er mulig, møter USA her store utfordringer fra sine militære 
alliansepartnere i Japan og Vest-Europa.

Svekkelsen av det engelske hegemoniet fant sted i en situasjon der gullstandar
den var basis for det internasjonale pengesystemet, og der det rådet en makt
balanse mellom stormaktene. USAs problemer med sitt hegemoni oppstår der
imot i en situasjon med hegemonisk pengesystem og en USA-dominert 
militærallianse mellom de vesentlige vestlige stormaktene. Dette skulle tilsi at 
USA, selv om en realøkonomisk effektiv restrukturering skulle utebli, kan fast
holde sine egenrådige strategier innen verdenshandelen og i pengesystemet 
atskillig lenger enn hva som var tilfellet med England.

Reagan ønsker å gjenreise Amerika. Hans politikk ble lansert som et oppgjør 
med 70-talls-politikkens nordøstlige blindveier. I mange henseende står Reagan 
i en posisjon som minner om Kennedys. I utenriks- og sikkerhetspolitikken er 
det flere likheter: Mange av 60-tallets Demokratiske hauker sluttet opp om 
Reagan før 1980-valget. Reagan-administasjonens rapport om Sentral- 
Amerika ble utarbeidet under ledelse av Kissinger. Dagens stjernekrigsvisjo- 
ner ligger i forlengelsen av den tidens romfartsprogrammer. Reagan-admini
stasjonens nye strategiske doktrine om «lavintensiv konflikt» tilsidesetter Viet- 
namsyndromet og likner på Kennedys «counter-insurgency» (mot-opprør) 
strategi, nettopp den strategien som ledet USA inn i Vietnam da den tredje 
verden skulle reddes fra kommunismen tidlig på 1960-tallet.33 På, 1980-tallet 
synes ikke truselen fra Sovjet å være nok til å sikre oppslutning - fra ameri
kanske borgere og fra de allierte - om en ny kald krig. Således har Reagan- 
administrasjonen hatt stor suksess med også å utgi truselen fra en håndfull ter
rorister for å være en bevisst og verdensomspennende strategi dirigert fra Sov
jet, Cuba, Libya og Iran. I bestrebelsen på å skape frykt nok til at velgerne og 
Kongressen aksepterer de oppskrudde rustningsutgiftene, gjør Reagan- 
administrasjonen de samme politiske feilvurderinger som Kennedy- 
administrasjonen: reduserer komplekse nasjonale konflikter, knyttet til mot
stand mot kolonialisme og langvarig indre despoti (som i Nicaragua), til uttrykk 
for internasjonal kommunistisk konspirasjon.

I tillegg til den aggressive utenrikspolitikken ynder Reagan å hevde at hans 
skattelettelser ligger i tradisjonen fra Kennedy. Men det er visse avgjørende for
skjeller. Den måten USA skal gjenreises på er helt forskjellig i de to tilfellene. 
Kennedy ville generalisere den nordøstlige kapitalismen til hele USA, snu ten
densen til økende hjemmesitting, gi reelle borgerrettigheter til alle raser, bygge 
opp en amerikansk velferdsstat, innføre prinsipiell kompromisspolitikk basert 
på økende fagorganisering og bredere kollektive forhandlinger. Dette skulle
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være en innfrielse av alle New Deals idealer. Kennedys offensiv endte i tragedie 
i Vietnam, og på det nasjonale plan lyktes det ikke å innfri forventningen om 
en bred velferdsstat. Som allerede antydet slet amerikansk politikk med etter
virkningene av Kennedys offensiv gjennom hele 1970-tallet.

Når Reagan vil gjenreise USA, er det heller Sunbelt-kapitalismens prinsipper 
som skal generaliseres. Lav valgdeltakelse er en betingelse for Reagans polit
iske karriere. Han angriper aggressivt de få velferdsordninger USA har. Arbeid
erbevegelsen skal tvinges på defensiven: selv de relativt svake institusjonene 
som finnes, fagorganisasjoner og kollektive forhandlinger, angripes som «ar- 
beidermonopoler» som må vike for de frie markedskreftene. Både den ar- 
beiderfiendtlige politikken og skattelettelsene representerer direkte støtte til 
toppinntektsgruppene. Mike Davis betrakter dette som Reagans belønning til 
de nyrike og øvre mellomlagene, en belønning som muliggjør deres kroniske 
«overkonsum» og øker dualismen i det amerikanske samfunnet: inntektsforde
lingen skifter form fra pyramide* til timeglass.

Reaganepoken startet med en dyp nedgang i 1981-82. Meget stram pengepoli
tikk ga rekordhøy arbeidsledighet og svak økonomisk vekst. I denne perioden 
oppsto det en del alvorlige spenninger innen banksystemet. Stramheten i 
pengepolitikken ble da redusert, og siden budsjettunderskuddet samtidig økte 
sterkt, ble det skapt en tradisjonell «keynesiansk» boom. Av særlig betydning 
var militærutgiftene i forbindelse med den nye kalde krigen, samt skattelettel
sene. Vekstratene var høye i 1983/84, men så startet man da også på et meget 
lavt nivå. Gjennom hele denne perioden ble dollaren revaluert i forhold til de 
andre sentrale valutane i verdensøkonomien.

Den økonomiske nedgangen virket sammen med dereguleringspolitikken og 
uforsonlig arbeidsmarkedspolitikk til å forsterke oppløsningstendensene i 
amerikansk arbeiderbevegelse. Organisasjonsprosenten har som nevnt sun
ket siden 1953, men i perioden 1980-84 var det et absolutt fall i antall organi
serte arbeidere (fra 20 til 17,4 millioner). Organisasjonsprosenten var i 1984 
nede på 19 % av yrkesbefolkningen.34 Under nedgangen ble særlig mange 
tradisjonelle industrisektorer rammet av importkonkurranse. Den høye dolla
ren gjorde konkurransesituasjonen ekstra vanskelig. Mange arbeidsgivere rea
gerte med å erstatte fagorganiserte arbeidere med uorganiserte eller gikk over 
til å bruke kontraktører. Samtidig hadde man gjennom 1970-tallet en enorm 
vekst i tjenesteytende sektorer, og siden organisasjonsgraden der er spesielt 
lav, trakk dette den allmenne organisasjonsprosenten nedover. Arbeiderbeveg
elsens defensive posisjon viser seg også i et stadig lavere antall streiker og sta
dig flere nederlag i domstolen for arbeidstvister (Labor Court).35

Strategien for å slå Reagan ved 1984-valget ble tenkt ut under nedgangen 
1981-82. 1970-tallets venstrefløy var håpløst svekket, og mange tidligere akti
vister satte sine håp til Demokratene. Partiets eneste sjanse lå i økende velger
registrering og oppmøte. Dersom oppmøtet fortsatt ble liggende på 53 % som 
i 1980, ville Reagan lett vinne. De fattige og fargete har flest hjemmesittere. 
Blant de ca. 25 % (ca. 23 millioner velgere av en potensiell velgermasse på 174
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millioner) av stemmene Reagan trengte for å bli valgt, ville således 3/4 være 
rike og høyere mellomlag, høyinntektsgrupper som hadde profitert direkte på 
Reagans skattepolitikk. Den siste 1/4 håpet Reagan å få via ideologisk appell 
til særgrupper innen lavinntektsområdet.

Reagan vant da også en massiv seier over Mondale. Oppmøteprosenten var 
bare 0,7 % over bunnrekorden fra 1980. Alle de radikale Demokratenes for
håpninger sviktet: oppslutningen fra fagbevegelsen var ikke spesielt mye 
større, registrering av flere fargede velgere i sør slo feil, og kvinnenes stemmer 
var ikke så sterkt til Demokratenes fordel som man hadde spådd, trass i kvinne
lig visepresidentkandidat.

Reagan-administrasjonen lyktes derimot i å iscenesette en vellykket politisk 
konjunktursyklus. Det sterke oppsvinget 1983-84 ga velgerne tillit til Reagan, 
selv om boomen var forårsaket av høyt budsjettunderskudd, en «keynesiansk» 
teknikk Reagan tidligere hadde avvist. Lavinntektsvelgerne falt tilbake i sin 
tradisjonelle passivitet. Videre hadde Reagan nesten det samlede amerikanske 
næringslivet bak seg, fornøyd som de var med hans arbeiderfiendtlige offen
siver. Den republikanske valgkampen hadde således nok av penger til å kjøre 
sin kandidat fram i TV-reklamen under den beste sendetiden. Videre var de 
republikanske PA-komiteene bedre i stand til å få sine nye velgere registert enn 
Demokratene.

Til tross for næringslivets unisone oppmarsj bak Reagan, står regelen fortsatt 
fast at det også primært er det private næringsliv som finansierer og øver inn
flytelse på Demokratene. En mindre gruppe kapitalinteresser dannet kjernen 
blant det Demokratiske partiets supportere: Det dreide seg om en del tradisjo
nelt kjente Demokrater, om visse interesser i Nordøst og dessuten representan
ter for de store investerings-bankier-firmaene i New York. De nordøstlige inte
ressene mente at det burde etableres et arbeid/kapital-kompromiss som basis 
for et forsvar for sysselsettingen i tungindustriområdene, de «modne» stål- og 
bilindustriforetakene. Investeringsbank-interessene36 var på sin side engs
telige for at det store betalingsbalanseundeskuddet skulle skape ny inflasjon, 
noe som ville skape vansker for deres salg av langsiktige obligasjoner. Kom
promisset mellom disse gruppene ga en meget moderat linje for Demokratene. 
Den samlede fagbevegelsen (AFL/CIO) fikk visse lovnader om industripolitikk 
(identifisert som støtte til konkurranseutsatte nordøstlige industribransjer) og 
sågar noen vagheter om proteksjonisme, mot selv helt å oppgi sine prinsipielle 
målsetninger om full sysselsetting. Det ironiske er at dette kriseprogrammet 
ble stadig mindre aktuelt ettersom krisen slo over i boom. (Men som vi skal se 
er problemet i 1985/86 ironisk nok blitt desto mer prekært for Reagan). De få 
industriinteressene som ennå støttet partiet mistet sin entusiasme. Invester- 
ingsbankene sto enda hardere på nødvendigheten av et balansert budsjett. 
Resultatet var at Mondales program foran valget ble et moderat ekko av, ikke 
et alternativ til Reagans.

Valgkampen fant sted under oppgangen i 1983-84. Mondales argument om ak
tiv industripolitikk vakte liten interesse når produksjon og etterspørsel økte
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raskt. Kontroversen kom til å stå om budsjettunderskuddet, men dette splittet 
næringslivsinteressene bak Demokratene. De store investeringsbankene ville 
for all del få det redusert, mens interesser med tilknytning til våpenindustrien 
hadde lite imot det. Stadig færre bedriftsledere (særlig i arbeidsintensive sekto
rer) hadde interesse av kompromiss med fagbevegelsen. Mondale ble utfordret 
av mer høyreorienterte kandidater innen det Demokratiske partiet, og disse 
- først John Glenn og senere Gary Hart - gikk inn for å gi blaffen i enhver allianse 
med den organiserte arbeiderbevegelsen. Hart var mannen som preget yup
pie (yap)-begrepet som en betegnelse på det han gjerne så som de viktigste 
Demokratiske velgerne: yngre høyinntekts mellomlag ansatt i næringslivs- 
byråkratiet og i privat finans. Gitt utviklingen i amerikansk velgeroppsiutning 
kan en jo nærmest resignerende fastslå at det er slike folk, ikke arbeidere og 
fargede, som gidder å stemme. Utfordringen fra høyre presset Mondale i mer 
konservativ retning innen sosialpolitikken og arbeidsmarkedspolitikken.

Dermed var det bare rimelig at det kom en motreaksjon fra venstresiden i det 
Demokratiske partiet. Jesse Jackson forsøkte med sin «regnbuekoalisjon» å 
etablere en etnisk sammensatt offensiv for å bekjempe forverringen i levekår
ene blant de mange fargede storbyinnbyggerne. Disse sjiktene var særlig hardt 
rammet av Reagans nedskjæringer, sosialhjelp og velferdstilbud ble utvannet, 
og fargede mellomlag mistet jobber i sosialvesenet. Selv under oppsvinget i 
1983-84 var forholdene for fattige og lavintektsgrupper trøstesløse. Arbeids
løsheten lå fortsatt på ca. 7 % (over 8 millioner), og folk var arbeidsløse i lengre 
perioder enn før. Arbeidsløshetstrygdens omfang var redusert av nedskjærin
ger. Resultatet var at 34 millioner (ca. 1/6 av befolkningen) amerikanere levde 
under fattigdomsgrensen i 1985. Den gjennomsnittlige reallønnen kom ikke 
opp til nivået fra 1972.37 Splittelsen mellom mer konservative hvite forstads- 
demokrater og fargede storbydemokrater økte. Innen det Demokratiske par
tiet var Jacksons koalisjon nå den eneste gruppering som med rimelighet 
kunne kalles «sosialdemokratisk», den eneste fraksjon som var villig til å for
svare den magre amerikanske velferdstaten og til å bryte med USAs aggressive 
utenrikspolitikk (ikke minst i Mellom-Amerika). Men Jacksons koalisjon hadde 
ingen mulighet til å snu det Demokratiske partiets høyredreining.

Demokratene tapte, men kan republikanerne være sikre på at den nåværende 
politisk-økonomiske utviklingen er noe utgangspunkt for å gjenskape ameri
kansk realøkonomisk dominans? Ifølge Reagan-administrasjonen er USA på 
rett vei, takket være uredd antikommunisme og troen på det frie markedets 
velsignelser. Motsatt hevder ytre venstres analyser at Reagan styrer det ameri
kanske samfunnet i «latinamerikansk» retning, med en overklasse som nyter 
dekadent overkonsum, mens alle arbeiderorganisjonenes bastioner brytes 
ned, slik at store folkemasser kastes tilbake til en levestandard og et lønnsfor
hold som mest av alt minner om 1800-tallets liberale kapitalisme. Samtidig ut
nytter USA sitt monetære hegemoni og sine kaldkrigs-skremsler til å presse 
resten av den vestlige verden til å finansiere et enormt budsjettunderskudd 
som i stor grad går med til å forsøke å sikre en høyteknologisk militærindu
stri.38 Begge disse posisjonene er for ensidige. Mer konsekvent må spørsmå
let være hvilken retning den økonomisk-strukturelle utvikling fra 70-tallet og
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framover leder USA. Hva slags ny økonomisk-politisk reguleringsform er i 
stand til å erstatte den amerikanske 50- og 60-talls-fordismen?39 Som nevnt: 
fordismen i USA var ikke nødvendigvis moden, men avsporet. Hva var den i 
ferd med å gå over i?

I Vest-Europa var det primært offentlig sysselsetting som økte på 70-tallet. Den 
amerikanske økonomien viste derimot en oppsiktsvekkende evne til å skape 
arbeidsplasser: Sysselsettingen vokste med 2,1 % i 1974-80, mot 1,9 % (pr. år) 
i 1961-73. Hoveddelen av jobbene ble skapt i den private servicesektoren, og 
særlig på tre områder: i kommersielle og finansielle aktiviteter, i helsevesenet 
og i servicefunksjoner som erstatter hjemmearbeid (barnepass, hushjelp, fast- 
food). På det siste området er de fleste jobbene lavtlønnet, i de to første finnes 
det også svært høytlønnede funksjoner (som nettopp innehas av yuppiene). 
For hver industriarbeider hadde USA i 1977 3 arbeidere i tjenesteytende sektor, 
mens det tilsvarende tall for Japan var 1,9 og for Vest-Tyskland 1,2. Et hovedpro
blem ved servicesektoren er at produktivitetsveksten er svak. Det at Vest- 
Europa og Japan har relativt færre arbeidere i slike funksjoner (også innen in
dustrien), kan bidra til å forklare hvorfor disse landene viser en høyere produk
tivitetsøkning, selv når nivået begynner å nærme seg det amerikanske.

USAs økonomisk-strukturelle problemer kan spesifiseres som tendenser til 
økende dualisme på tre områder. For det første en økende dualisme innenfor 
inntektsfordelingen, en polarisering mellom lavinntekts- og høyinntektsgrup- 
per. For det andre en dualisme innen næringsstrukturen, mellom lavproduk- 
tive serviceytelser (hvorav de fleste er lavtlønnede, men der det også er visse 
meget høytlønnede grupper) og industrisektoren. Service-sektoren er spesielt 
omfattende i USA, og preges ikke av etterkrigstidens typiske forhold mellom 
økende produktivitet og økende realønn. For det tredje utvikles en dualisme 
innen selve industrien mellom modne, konkurranseutsatte bedrifter knyttet til 
etterkrigstidens typiske konsumgodekompleks (jern, stål, biler) og de nye høy
teknologiske foretakene, som ofte produserer og forsker på beskyttede mili- 
tærkontrakter.

Reagan-administrasjonen hevder at disse skjerpede polariseringstendensene 
er et legitimt uttrykk for markedskreftenes frie spill. Den hevder at oppsvinget 
i 1983-84 var forårsaket av skattelettelser, deregulering og tilbudssideøko- 
nomi. Markedskreftene er nøkkelen til fornyet fleksibilitet, økende vekst og 
amerikansk overlegenhet. Økende forsvarsutgifter er nødvendig for å innfri 
USAs moralske forpliktelser til å forsvare den frie verden.

Denne tolkningen tilslører alvorlige strukturelle problemer. Polariseringen 
mellom lavinntekts- og høyinntektsgrupper, koblet med Reagans konfronta
sjonspolitikk overfor fagbevegelsen, er ikke akkurat noe godt utgangspunkt 
for å «japanisere» forholdene i arbeidslivet og å få arbeiderne til å slutte mer 
entusiastisk opp om sin bedrift. At arbeidsmarkedet blir mer fleksibelt i den 
forstand at arbeiderne påtvinges lønnsnedslag, betyr ikke nødvendigvis at ar
beiderne dermed blir mer fleksibelt kvalifisert og motivert for å bidra til økt 
produktivitetsvekst. Polariseringen mellom servicenæringer og industri viser
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at den uregulerte markedsmekanismen kanaliserer ressursene inn i de lavpro- 
duktive servicenæringene. Det virker ikke akkurat som om de investorene 
Reagan har begunstiget med sine skattelettelser alltid er i stand til å velge de 
mest fruktbare investeringsprosjektene. Polariseringen mellom modne og 
avanserte industrigrener viser også at markedsmekanismen ikke strekker til: 
høyteknologi-industriene er i stor grad statsbeskyttet og de modne sektorene 
kan åpenbart ikke tåle å bli eksponert for internasjonal konkurranse særlig 
mye lenger.

Siden California skal være selve forbildet for det nye Amerika, kan det være 
interessant å se hvordan nettopp slike polariseringer her gjør seg gjeld
ende.40. De modne industrisektorene har kollapset nesten fullstendig. I 1978 
produserte California 68 av 100 biler som ble solgt i delstaten, i 1983 bare 12. 
California er i dag i stand til å utkonkurrere land som Hong Kong og Taiwan 
innen lav-teknologisk tekstilindustri (og antall arbeidsplasser her har steget 
med 10 % i perioden 1982-86), mens Japan og Sør-Korea gjør store innhogg 
på markedene for kapitalintensive produkter som stål og biler. De nye høy
teknologiske industriforetakene har ikke vært i stand til å kompensere: I 
Silicon Valley jobber en liten skare høykvalifiserte høytlønnede entreprenører 
og ingeniører, og et stort antall lavkvalifiserte og lavtlønnede produksjons
arbeidere. Tjenesteytende sektor har økt fra 57 til 70 % av totalt antall ar
beidsplasser på 15 år. Inntektsforskjellene øker, og antall innbyggere under 
den offisielle fattigdomsgrensen øker med den. Selv vanlige «blue collar»- 
arbeiderektepar kan ikke lenger stifte vanlig hjem i tråd med «the American 
way of life» hvis ikke begge ektefeller jobber.

Det er viktig å se sammenhengen mellom USAs statsbudsjettunderskudd og 
landets posisjon i det internasjonale industripolitiske kappløpet. Det er jo net
topp dette restruktureringskappløpet USA må vinne for å gjenreise sitt real
økonomiske hegemoni. USA mangler nesten enhver form for vanlig industri
politikk. Men som Gerd Junne har påpekt, fungerer Pentagonkontraktene som 
USAs erstatning for aktiv industripolitikk. En sammenlikning av Japans be
rømte industriministerium (MITI-komplekset) og USAs Pentagon viser at disse 
to institusjonene oppfyller samme koordinerende og organiserende opp
gaver.41 Tidligere hadde de tradisjonelle massekonsumsektorene (bil-, stål og 
dessuten maskin-industrien) relativt store leveranser til militærsektoren. En 
del av deres problemer i dag henger sammen med at de nå i det alt vesentlige 
produserer for sivilt konsum og investering. De nye våpensystemene er bygget 
opp på høyteknologi, og i de senere årene er høyteknologisektorene blitt sta
dig mer militæravhengige. USAs største og mest sysselsettingstunge høy- 
teknologisektor er radio- og f jernsynskommunikasjonsmidler, og den vil i 1987 
levere 63 % av sin produksjon (mot 50 % i 1979) til det militære. Veksten i mili- 
tærleveransene tilslører hvor svak veksten er på de sivile områdene. Spesielt 
viktig er det at Pentagons bestillinger er holdt utenfor alle frihandelsavtaler 
av sikkerhetshensyn. Den nye kalde krigen er derfor ikke bare nyttig for å 
holde den vestlige alliansen sammen, den er også en betingelse for at USA kan 
føre industripolitikk. På den amerikanske handelsbalansen er det bare en 
underpost som viser stort overskudd: nemlig våpeneksporten. Ikke rart at

152



Reagan-administrasjonen selger våpen overalt, selv til sine bitreste fiender: 
«terroristene» i Iran.

Star Wars-prosjektet lanseres av det amerikanske «militær-industrielle- 
akademiske komplekset», og er en bekreftelse av tendensen i USAs etterkrigs
tid på å sikre vekst ved å vedlikeholde en «permanent krigsøkonomi». En 
tredjedel av alle USAs forskere og ingeniører er knyttet til militære prosjekter. 
87 % av alle stjernekrigs- og antisatelittkontraktene i 1983 og 1984 gikk til 10 
foretak, hvorav sju figurerer på Pentagons «Tjue på topp»-liste over private rust- 
ningsleveranser. 45 % av de primære romvåpenskontraktene gikk til Califor
nia. Sunbelts militærindustrielle kompleks feirer altså triumfer. Stjernekrigsut- 
giftene vil utgjøre 13 % av Pentagons forsknings- og utviklingsutgifter i 1990, 
og anslagsvis koste 90 milliarder dollar i de ti årene fram til 1994, da beslutning 
om utplassering skal treffes.42

Pensjonerte toppmilitære med fete jobber for forsvarsindustrien har kastet seg 
inn i debatten for å legitimere stjernekrigs-forskningen ideologisk. En pensjo
nert flyvåpenoberst på Rockwells lønningsliste, Morgan W. Sanborn, ser nett
opp verdensrommet som redningen for det amerikanske hegemoniet: «Tidlig
ere sivilisasjoner har triumfert og gått under, og den vestlige verden synes i 
dag å gå mot undergangen». 1 denne situasjonen er «verdensrommet et område 
der vi kan sette nye mål, sveise sammen den offentlige mening, og gjenvinne 
vår energi». Og hans oppdragsgiver, Rockwell-konsernet, utgir brosjyrer med 
budskapet Verdensrommet: Amerikas nye område for vekst, lederskap og fri- 
het.Svak vekst, utenriksøkonomisk avhengighet, militær underlegenhet og 
moralsk forfall skal overvinnes ved ekspansjonen i verdensrommet: romfart- 
sprogrammene stimulerer teknologiutvikling, høy produktivitet, nye produk
ter og gir nye markeder. Men det er et stort spørsmål hvor effektiv en slik indu
stripolitikk egentlig er: Siden Rockwell publiserte sine visjoner, har foreløpig 
en romferge havarert.

På grunn av den høye dollaren økte USAs handels- og betalingsbalanseunder- 
skudd dramatisk gjennom hele perioden 1980-198443. Underskuddet på 
handelsbalansen gikk fra 27 mia $ i 1980 til 147 mia $ i 1985, og driftsbalansen 
(current deficit) falt fra - 4 mia $ til - 128 mia $ i samme periode. Amerikansk 
eksport til Europa og Japan stagnerte, mens import fra de samme landene økte 
sterkt, først bare på grunn av dollarens høye kjøpekraft, deretter i tillegg på 
grunn av ekspansjonen i den amerikanske økonomien. USAs økende statsbud- 
sjettunderskudd kunne ikke dekkes av innenlandsk sparing, men var avhen
gig av kapitaltilførsel fra andre land. Finansieringen av budsjettunderskuddet 
kommer til å tvinge renten til å ligge høyt i mange år framover. (Budsjett
underskuddet finansieres nærmere bestemt ved emisjon av amerikanske stats- 
obligasjoer, og renten på disse må ligge høyt for at utenlandske og innen
landske investorer skal være villig til å kjøpe dem. 1 tillegg kan de utenlandske 
investorene være motivert av en høy dollarkurs.) USA er i ferd med å bli mer 
forgjeldet enn de mest utsatte u-landene (200 milliarder dollar i 1989, og rente
utgifter på ca 16 % av budsjettet). For første gang siden 1916 sto USA mot slutten 
av 1985 som en netto debitor nasjon. Helt siden 1. verdenskrig til 1985 hadde
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altså landets samlede lån og overføringer til utlandet vært større enn landets 
gjeld, nå var dette forholdet snudd.

Dette kan skape en ond sirkel: økende budsjettunderskudd - økende rente - dyr 
dollar - stadig tap av konkurranseevne for eksportindustrien - økende beta- 
lingsbalanseunderskudd - og økende utenlandsgjeld for å finansiere ytterligere 
budsjettunderskudd. 1 tillegg vil også særtrekk ved de finansielle forholdene 
innad i USA føre til at renten blir liggende høyt. Denne sirkelen kan lett ende 
i inflasjon dersom sentralbanken blir nødt til å løsne på pengepolitikken. Men 
som allerede nevnt, er dagens situasjon med sterkt internasjonaliserte kreditt
markeder og samtidig vestlig militær allianse historisk unik. I en slik situasjon 
vil USA kunne fastholde høy asymmetri i verdensøkonomien relativt lenge.

Mens administrasjonen gjennom Reagans første presidentperiode forsøkte å 
ignorere disse ubalanserte forholdene ved å tolke dem som uttrykk for mar
kedsmekanismens diktat,,var den i 1985 tvunget til å innse at situasjonen var 
uholdbar. Som Nixon i forbindelse med dollardevalueringen i 1971 argument
erte man nå med at dollaren var sterkt overvurdert. Den sto faktisk i fare for 
å bli et offer for en krasj-landing av en devaluering. Importeksplosjonen på det 
amerikanske markedet reaktualiserte det temaet demokratene hadde lagt 
vekt på i valgkampen i 1984: konkurransepresset mot de modne delene av 
industrien førte til at kravet om økt proteksjonisme ble stadig mer høylydt. 
Veksten i eksport fra høyteknologiske sektorer kunne ikke kompensere for 
denne kraftige svikten i den modne industriens konkurranseevne.

Reagan-administrasjonens liberale motstand mot aktiv utenriksøkonomisk 
politikk hadde altså ikke på noen måte klart å rette opp ubalansen i USAs uten- 
riksøkomi. Administrasjonen aktiviserte seg nå for å få til en «myk landing» for 
dollaren, altså en gradvis devaluering. Gjennom 1985 og 1986 ble det via flere 
økonomiske toppmøter arrangert sentralbankinngrep der dollar ble dumpet 
slik at kursen ble devaluert med gjennomsnittlig (over flere valutaer) 35 % mel
lom februar 1985 og 1986.

Faren ved en slik devaluering - som administrasjonen var pinlig klar over - var 
at inflasjonen skulle ta seg opp igjen. Men her var man i første omgang heldig: 
fallet i oljeprisene har kompansert hele devalueringen hittil. Dermed har også 
finanskapitalinteressene, som voktes av Federal Reserve-sjefen Paul Volcker, 
hittil kunnet gå med på devalueringen. Men mot slutten av 1986 kan ikke olje
prisen falle særlig lenger ned, og det har allerede vært kontroverser mellom 
Volcker og representanter for Reagan-administrasjonen: Administrasjonen 
innser nemlig at den devalueringen man har hatt hittil ikke har vært sterk nok 
til å løse noen som helst problemer for den amerikanske industrien.

Finanskapitalens viktigste interesse er hensynet til de langsiktige investering
ene, og interessen av at dollaren fortsatt er en attraktiv valuta for internasjo
nale kapitalplasseringer. Administrasjonen har også en interesse av at USA 
fortsatt kan suge opp kapital fra resten av verden, for uten denne kapitaltilførs
elen kan ikke statsbudsjettunderskuddet finansieres. Men samtidig er admini
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strasjonen altså utsatt for et proteksjonistisk press fra de modne industrisektor
ene. Reagan-administrasjonen har hittil forsøkt å unngå proteksjonisme, selv 
om en del faktiske handelsbegrensninger (som blant annet begunstiget bil
industrien) er blitt etablert. En fortsatt åpen verdensøkonomi er av stor betyd
ning for dollarens posisjon som verdensvaluta, og dessuten frykter administra
sjonen at økende proteksjonisme vil føre til at andre land begynner å blokkere 
den amerikanske eksporten av høyteknologiske produkter. Dette ville hemme 
den industrielle utviklingen ytterligere. Proteksjonisme kan også forværre for
holdene i den tredje verden, da landene her får enda vanskeligere for å avsette 
sin eksport, hvorved gjeldskrisen generaliseres og blir uhåndterbar for de pri
vate bankene, særlig de amerikanske.

Dersom vekstratene i OECD-områdets økonomier kunne komme opp på 1960- 
tallets nivå igjen, ville en del av disse problemene minske. USA har derfor helt 
siden krisen på 1970-tallet vært opptatt av å overtale overskuddslandene 
Japan og Vest-Tyskland til å føre en mer ekspansiv politikk. Deres overskudd 
ville da reduseres, og de ville avta mer amerikansk eksport og slik lette på USAs 
handelsunderskudd. Men disse to landene har aldri vært villige til å ta noen 
slik «lokomotiv»-rolle.

USAs bestrebelser på å få NATO-partnerne og Japan til å øke forsvarsutgiftene 
må også ses i dette lys. Selv om proteksjonismen øker på andre områder, kan 
en fortsatt overtale de militærallierte til å avta amerikanske rustningsproduk- 
ter. Men devaluering av dollaren er nå kommet til som et ytterligere våpen i 
denne sammenheng. Nixons devalueringer midt på 1970-tallet var et forsøk 
på å styrke den amerikanske industriens konkurranseevne. Reagans tiltak 
midt på 80-tallet er en atskillig mer massiv stimulans: For det første skattelette 
for alle, for det andre enorm opptrapping av rustningsutgiftene av hensyn til 
høyteknologiindustrien, og for det tredje dollardevalueringen for de modne 
industriene. Under Nixon var tanken at slike tiltak ville være såpass effektive 
at de ikke kunne motvirkes av den økonomiske politikken de andre OECD- 
landene førte. Midt på 80-tallet er situasjonen annerledes: det amerikanske 
utenriksøkonomiske underskuddet er nå så stort at proteksjonismen fungerer 
som riset bak speilet. I tillegg til å godta at USA i den grad spiller på sine for
melle hegemoniske privilegier, skal de europeiske landene reflatere sine øko
nomier slik at amerikansk eksport ytterligere styrkes; de skal altså stimulere 
sine lands økonomier på en slik måte at importen fra USA øker samtidig som 
deres egne eksportsektorer blir mindre konkurransedyktige. Hvis ikke blir det 
proteksjonisme fra USAs side. 1 denne forbindelse skal også Vest-Europas og 
Japans sentralbanker hjelpe til å forhindre at dollaren ikke kommer inn i en 
selvforsterkende devaluering. For devalueringen må ikke løpe helt løpsk, USA 
har få reserver, så landet trenger andre lands hjelp for å sikre seg mot en slik 
mulighet. Samtidig skal de europeiske landene også fortsatt akseptere at dolla
ren balanseres på en kurs som sikrer at internasjonale kapitalplasseringer 
strømmer til USA og finansierer opprustningen.

De amerikanske administrasjonene siden Kennedy har ikke klart å løse det 
amerikanske samfunnets fundamentale dilemmaer. Hver administrasjon har
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lansert nye varianter av løsninger på dilemmaet mellom innenlandsk økono
misk restrukturering og fortsatt kaldkrigs-motivert utenrikspolitisk engasje
ment, men dilemmaet er bare blitt tyngre og tyngre å bære. Det har brakt 
Reagan-administrasjonen ut i en våget balansegang på randen mellom infla
sjon, eksploderende gjeld, dollarkrasj og proteksjonisme. Det er ikke særlig 
oppmuntrende å konstatere at Reagans patetiske retorikk bare synes å øke i 
takt med at de realøkonomiske svakhetene i den amerikanske økonomien 
kommer stadig sterkere til syne.
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Rune Skarstein

OPEC-SCHIZOFRENI?

Noen tanker om «skyld» og «uskyld» i oljeprisfallet

Norges forhold til Organisasjonen av oljeeksporterende land (OPEC) virker 
mildt sagt paradoksalt. Med sin prispolitikk gjorde OPEC det mulig for Norge 
å håve inn flerfoldige titalls milliarder kroner på eksport av olje og gass. 11985 
var eksporten av olje og gass på 85 milliarder kroner. Det tilsvarte godt og vel 
1/3 av samlet norsk eksport. Statens skatter og avgifter på utvinning av olje 
og gass økte fra 0,21 milliarder kr eller 0,7 % av statens samlede skatter og av
gifter i 1975 til 46 milliarder kr eller 36 % av statens samlede skatter og avgifter 
i 1985. (Jfr. tabell 1.) Med slike oljeinntekter kunne Willoch-regjeringen tillate 
seg å sette ut i livet sin skattelettepolitikk uten å kvele den offentlige sektor 
fullstendig: Statsbeskatningen av formue og inntekt sank fra 16,3 % av statens 
samlede skatter og avgifter i 1980 til 9 % i 1985. 1

Tabell 1 Noen trekk ved Norges oljeøkonomi 1975-19852

Eksport av olje og gass
Skatter og avgifter på utvinning av 

olje og gass

Ar
fird. kr

Som %-andel av samlet 
eksport av varer og tjenester Mrd. kr

Som Z-andel av statens 
samlede skatter og avgifter

1975 3,44 5,5 Z 0,21 0,7 Z
1976 6,66 9,5 Z 1,96 5,5 Z
1977 8,11 10,6 Z 3,12 6,9 Z
1978 13,60 15,6 Z 3,82 8,4 Z
1979 21,99 20,9 Z 6,55 12,9 Z
1980 41,40 30,7 Z 18,57 26,3 Z
1981 48,0? 30,8 Z 27,24 31,7 1
1982 53,47 32,4 Z 29,88 32,6 Z
1983 63,84 34,6 Z 30,84 31,0 Z
1984 78,33 36,4 Z 39,21 34,7 Z
1985 85,08 36,2 Z 46,10 36,1 Z

Ikke minst takket være OPECs vellykkede høyprispolitikk vokste oljesektoren 
fra en relativt ubetydelig posisjon midt i 70-årene til å bli norsk økonomis ho
vedsektor i begynnelsen av 80-årene. (Jfr. tabell 1). Men trass i denne milliard- 
håndsrekningen fra OPEC så det ut til at Willoch-regjeringen, spesielt olje- og 
energiminister Kåre Kristiansen betraktet OPEC med den ytterste mistro, ja, 
som en fiende. Samtidig måtte Willoch-regjeringen vite at et fall i oljeprisene 
- på for eksempel 15 dollar pr. fat - ville innebære en reduksjon av de norske 
eksportinntektene på vel 30 milliarder kroner og et fall i statsinntektene på 
grovt regnet 15 milliarder kroner pr. år. Ikke akkurat småpenger sammenlig
net med de mer beskjedne beløpene Willoch-regjeringen har nektet å punge 
ut med for å muliggjøre høyst nødvendige forbedringer av helsetjenesten, ut
danningssystemet, kommunenes økonomi, osv.
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Nå falt ikke prisen på nordsjøolje med bare 15 dollar, men med ca. 20 dollar 
pr. fat, fra et prisleie på rundt 30 dollar pr. fat i november 1985 til rundt 10 dollar 
i begynnelsen av april 1986. Willoch-regjeringen hadde to reaksjoner på 
denne tildragelsen. For det første kunngjorde den kolossale framtidige reduk
sjoner av de offentlige budsjettene. Fallet i oljeprisene ga Willoch et påskudd 
til å sette hardere ut i livet den innstramningspolitikken han hele tiden hadde 
forfektet. Å øke inntekts- og formuebeskatningen særlig av rikfolks formuer 
og inntekter, var for ham utenkelig. For det andre la Willoch-regjeringen hele 
skylden for oljeprisfallet på OPEC. Daværende olje- og energiminister Kåre 
Kristiansen, som generelt later til å tenke i skyld/uskyld-kategorier heller enn 
i årsakskategorier, uttrykte dette slik i januar 1986:

«Det er OPEC - og spesielt Saudi-Arabia - som er skyld i den dramatiske oljeprisnedgang verden 
har opplevet de siste dagene.»3

Andre medlemmer av Willoch-regjeringen som uttalte seg om saken, valgte 
å understreke Norges - og det vil si: sin egen - uskyld. Willoch selv hevdet at 
forandringer i den norske oljeproduksjonen ikke kan ha «noen særlig merkbar 
effekt» på oljeprisene, og at Norge derfor er «uten skyld» i prisfallet.4 Noe sen
ere ble dette synet utdypet av finansminister Rolf Presthus:

«Norge er en liten produsent av olje i verdenssammenheng, med bare en til to prosent av den sam
lede verdensproduksjon. Vårt land er derfor på ingen måte noen ledende nasjon når det gjelder 
å bestemme prisnivået på oljen. Sagt med andre ord følger vi verdensmarkedet.»5

Men er det virkelig slik at Norge - det vil si: Willoch-regjeringen - er uskyldig, 
og at OPEC-landene - og spesielt Saudi-Arabia - alene er skyld i ojeprisfallet? 
Og er dette i det hele tatt en politisk fornuftig problemstilling, tatt i betraktning 
at Norge vel må være interessert i å få oljeprisen opp igjen snarest mulig?

OPEC er et produsentkartell. Den uttalte hensikten med dette kartellet er å 
holde oljeprisene så høyt som bare mulig. At OPEC var «skyld» i oljeprisforhøy- 
elsene på 70-tallet er forståelig nok. Men når det samme OPEC får «skylden» 
for oljeprisfallet, må det skurre i manges ører. Tenk om Norge hadde vært med
lem av OPEC - og hvorfor ikke? - da hadde vel også Norge vært «skyldig»?

Men Norge er ikke medlem av OPEC. Vårt land er derimot halehengsmedlem 
av et kartell av oljetor brukere, Det internasjonale energibyrå, IEA.6 Denne 
organisasjonen ble opprettet i 1974 som en motvekt mot OPEC. Den er så 
sterkt dominert av USA at Frankrike av den grunn avslo å bli medlem. Hensik
ten med IEA er at medlemslandene skal opptre mest mulig samlet overfor 
OPEC og OPECs forsøk på å holde oljeprisene på et høyt nivå. Dette skal blant 
annet skje ved at IEA-landene utvikler alternative energiformer (kull, atom
kraft), og ved at de søker å dekke en større andel av sitt oljeforbruk ved utvin
ning fra kilder innen IEA-området.

Nå ser det ut til at IEA endelig har oppnådd sin målsetting til fulle, til stor til
fredshet for Vest-Tyskland, Japan, USA, Frankrike og andre store nettoimportø
rer av olje. I disse landene finregner nå økonomene på modellene sine for å 
finne ut hvor mye mer bruttonasjonalproduktet vil vokse og inflasjonen vil
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synke for hver dollar oljeprisen faller. Også i Storbritannia, som har en ubety
delig nettoeksport av olje, har de funnet ut at nesten alt - og spesielt industrien 
- vil gå mye bedre som følge av fallet i oljeprisene.7 Norge er det eneste IEA- 
landet som lider store tap på grunn av fallet i oljeprisene.8 Og Norge som er 
medlem av forbrukerkartellet IEA, erklærer seg selv «uskyldig» og gir produ- 
sentkartellet OPEC «skylden» for hele miseren.

Men la oss nå forlate spørsmålet om «skyld» og «uskyld» og i stedet speide etter 
årsakene til oljeprisfallet. En årsak ser ut til å være at de fleste land, men særlig 
de vestlige industriland, i ca. ti år nå har strevet med energisparing eller «ener
giøkonomisering». Dette strevet ble sterkt påskyndet etter Sjah-regimets fall 
i Iran i 1978. Etter hvert er det blitt bygget bedre isolerte hus, det er blitt laget 
mer effektive oljebrennere og fly, biler og skip med lavere brennstoff-forbruk. 
For eksempel i USA brukte hver personbil i gjennomsnitt 23 % mindre bensin 
pr. mil i 1983 enn i 1975.9.

Men energisparing forklarer ikke hele fallet i oljeetterspørselen. En nesten like 
viktig faktor er overgangen til andre energibærere, særlig atomkraft og natur
gass. Som følge av ulike former for energisparing og overgang til andre energi
bærere, sank OECD-landenes samlede etterspørsel etter olje fra et gjennom
snitt på 41,7 mill. fat pr. dag i 1979 til bare 33,8 mill. fat pr. dag i 1985. (Jfr. tabell 
2). Samtidig sank oljens andel av OECD-landenes samlede energiforbruk fra 
52 % i 1978 til 42 % i 1985.10

Tabell 2 OECD-landenes oljeetterspørsel, 1973-1985. Mill. fat pr. dagn

År
Oljeetterspørsel 
(forbruk pluss 
lagerendring)

Netto
import

OECD-landenes 
tilførsel fra 
egen produksjon

OPEC-landenes
netto-eksport

1973 39,7 26,5 13,2 *
1974 38,6 25,4 13,2 *
1975 36,4 23,7 12,7 *
1976 39,1 ' 26,3 12,8 *
1977 40,5 27,3 13,2 *
1978 40,5 26,2 14,3 28,5
1979 41,7 26,8 14,9 29,0
1980 38,3 23,3 15,0 24,9
1981 35,2 20,3 14,9 20,4
1982 34,1 17,6 16,5 17,2
1983 33,4 16,4 17,0 15,8
1984 34,6 17,1 17,5 15,5
1985 33,8 15,6 18,2 14,2
* Ikke oppgitt

En annen viktig årsak til oljeprisfallet er fremveksten av oljeproduserende land 
utenfor OPEC, ikke minst innen OECD, og disse landenes kamp med OPEC om 
markedsandeler. De OECD-landene som har hatt størst økning i oljeproduksjo
nen, er Storbritannia, Norge og Australia.

Som følge av redusert etterspørsel og økt produksjon innen OECD, sank OECD- 
landenes netto oljeimport fra ca. 27 mill. fat pr. dag i 1979 til bare 15,6 mill. 
fat pr. dag i 1985. Det er verdt å merke seg at OPEC-landenes samlede nettoek
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sport fulgte denne synkningen så å si skritt for skritt. Den ble mer enn halvert 
fra 29 mill. fat pr. dag i 1979 til 14,2 mill. fat pr. dag i 1985. (Jfr. tabell 2). I takt 
med den synkende nettoeksporten ble OPEC-landenes samlede oljeproduk
sjon også omtrent halvert fra 30,9 mill. fat pr. dag i 1979 til 16 mill. fat pr. dag 
i 1985. Samtidig økte oljeproduksjonen i de vestlige land utenfor OPEC fra 19,8 
mill. fat pr. dag i 1979 til 24,9 mill. fat pr. dag i 1985. (Jfr. tabell 3).

Tabell 3 Den vestlige verdens oljeproduksjon, 1973-1985, 1 000 fat pr dag12
OPEC-landene Landene utenfor OPEC

op
sau

EC
let Saudi-Arabia Samlet Storbritannia Norge

1 000 Z av 1 000 Z av 1 000 Z av 1 000 Z av 1 000 Z av Total

Ar
fat vestl. fat vestl. fat vestl. fat vestl. fat vestl. 1 000 fat

pr. dag verdens
total

pr. dag verdens
total

pr. dag verdens
total

pr. dag verdens
total

pr. dag verdens
total

pr. dag

1973 31 003 64,6 Z 7 596 15,8 Z lé 963 35,4 Z 8 0,62 1 32 0,1 Z 47 966
1974 30 729 65,1 Z 8 480 18,0 Z 16 473 34,9 Z 8 0,02 Z 35 0.1 Z 47 202
1975 27 186 62,7 Z 7 075 16,3 Z 16 186 37,3 Z 32 0,1 Z 190 0,4 Z 43 372
1976 30 828 65,3 Z 8 601 18,2 Z 16 352 34,7 Z 250 0,5 Z 281 0,6 Z 47 180
1977 31 269 64,3 Z 9 200 18,9 Z 17 353 35,7 Z 785 1,6 Z 280 0,6 Z 48 622
1978 29 806 61,4 Z 8 301 17,1 Z 18 718 38,6 Z 1 108 2.3 Z 357 0,7 Z 48 524
1979 30 929 61,0 Z 9 532 18,8 Z 19 790 39,0 Z 1 598 3,2 Z 407 0,8 Z 50 719
1980 26 954 56,4 Z 9 928 20,8 Z 20 804 43,6 Z 1 651 3,5 Z 529 1,1 Z 47 758
1981 22 490 51,7 Z 9 808 22,5 Z 21 052 48,3 Z 1 836 4.2 Z 506 1.2 Z 43 542
1982 19 005 46,5 Z 6 483 15,9 Z 21 865 53,5 Z 2 118 5,2 Z 523 1.3 Z 40 870
1983 17 369 43,0 4 999 12,4 Z 23 019 57,0 Z 2 358 5,8 Z 648 1,6 Z 40 388
1984 17 385 41.7 Z 4 589 11,0 Z 24 296 58,3 Z 2 582 6,2 Z 748 1,8 Z 41 681
1985 16 021 39,1 Z 3 316 &, 3 z 24 929 60,9 Z 2 610 6,4 Z 815 2.0 Z | 40 950

Nå var det ikke bare OECD-land, særlig Storbritannia og Norge, men også et 
og annet fattig u-land, særlig Mexico, som tok opp kampen med OPEC om mar
kedsandelene i et skrumpende verdensmarked. Mexico økte sin oljeproduk
sjon fra 1,6 mill. fat pr. dag i 1979 til 3 mill. fat pr. dag i 1985.13 Til sammenlig
ning økte Storbritannias oljeproduksjon fra 1,6 mill. fat pr. dag i 1979 til 2,6 mill. 
fat i 1985, mens Norge doblet sin produksjon fra 0,4 til vel 0,8 mill. fat pr. dag 
i det samme tidsrommet. (Jfr. tabell 3). Disse tre landene sto for 55 % av øknin
gen av ikke-OPEC-landenes oljeproduksjon mellom 1979 og 1985, og de økte 
sin andel av ikke-OPEC-landenes samlede produksjon fra 18 % i 1979 til 26 % 
i 1985.14

De tre landene hadde imidlertid temmelig forskjellige motiver for sine mar- 
kedsfremstøt. U-landet Mexico hadde i 1970-årene gitt seg i kast med et ambisi
øst utviklingsprogram som særlig var konsentrert om utbygging av utdan
ningssystemet, helsevesenet, veibygging og andre infrastrukurtiltak, foruten 
utbygging av oljesektoren. Landets store oljeforekomster sammen med rela
tivt sterk industrivekst gjorde at Mexico i 1970-årene kom på de internasjonale 
storbankenes lister over de mest kredittverdige u-land. Dette skjedde i en peri
ode da det internasjonale kredittsystemet ble oversvømmet av dollars. Mexico 
kunne derfor uten vansker finansiere en betydelig del av sitt utviklingspro
gram ved låneopptak i utlandet. Mexicos utenlandsgjeld ble tidoblet fra 8,6 
mrd. $ i 1973 til ca. 85 mrd. $ i 1983. Av den samlede gjelden i 1983 var ca. 
66 mrd. $ eller 78 % statsgjeld.15

Det høye investeringstempoet skapte imidlertid flaskehalser i økonomien, og 
sammen med statlig underskuddsbudsjettering medførte dette tiltakende in
flasjon og dermed økende forventninger om devaluering av den mexicanske 
peso. På grunn av slike forventninger og en horribel korrupsjon, var det fra
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slutten av 1970-årene en dramatisk økning av kapitalflukten fra Mexico. For 
perioden 1979-1982 er kapitalflukten fra Mexico blitt beregnet til 26,5 mrd. $, 
mens bruttoinnstrømningen av kapital i den samme perioden utgjorde 55,4 
mrd. $. Kapitalflukten la med andre ord beslag på nesten halvparten av kapital
tilførselen fra utlandet.16

Kapitalflukten ble dessuten stimulert av USAs høyrentepolitikk som også med
førte en rask økning av rentesatsen på Mexicos lån i utlandet. Som for de fleste 
andre gjeldstyngede u-land, har størstedelen av Mexicos utenlandslån «fluk
tuerende» eller variable rentesatser. I 1983 hadde 82 % av landets samlede 
utenlandsgjeld slike rentesatser.17 Disse rentesatsene økte fra et gjennomsnitt 
på ca. 7 % i 1977 til ca. 13 % i 1979 og 17,5 % i 1981.18 De stigende rentesats
ene sammen med økende gjeld gjorde at Mexicos rentebetalinger til utlandet 
økte fra 5,4 mrd. $ i 1980 til 8,2 mrd. $ i 1982.19 Dette skjedde samtidig med 
at en rekke av Mexicos store utenlandslån forfalt til tilbakebetaling. (En mer 
utførlig analyse av Mexicos og andre u-lands gjeldskrise finnes i artikkelen om 
Det internasjonale finanssystemet og u-landenes gjeldskrise i dette heftet av 
Vardøger).

For å unngå å bli fullstendig betalingsudyktig overfor utlandet prøvde Mexico 
først og fremst å øke eksporten av olje som står for tre fjerdedeler av landets 
samlede eksportinntekter. Men økt oljeeksport kunne bare sikres gjennom 
økte markedsandeler pådet skrumpende verdensmarkedet. Og økte markeds
andeler kunne bare sikres gjennom prisreduksjoner. Mexico senket oljeprisen 
under de rådende verdensmarkedsprisene både i 1981 og i 1982.

Prisreduksjonen i 1982 kan for øvrig med god grunn betraktes som påtvunget. 
Den skjedde i forbindelse med låneopptak fra USA for å lindre den akutte 
gjeldskrisa høsten 1982. Det amerikanske statslånet på en milliard dollar 
skulle betales tilbake i olje som på den tid hadde kommet opp i over 32 $ pr. 
fat på verdensmarkedet. Som tilbakebetaling av lånet mottok USA over 15 
måneder olje til en verdi av 1,3 mrd. $, forutsatt 32 $ pr. fat. Ved denne prisen 
innebar det en ågerrente på over 30 %. Ved en «normal» rentesats innebar det 
at oljen implisitt ble priset til 27,40 $ pr. fat. Gjeldskrisa hadde tvunget Mexico 
til billigsalg av olje.20

Så hardt presset var ikke Storbritannia og Norge. Men for å utnytte de nyinstal- 
lerte produksjonskapasitetene sine, måtte de nødvendigvis senke prisene. På 
norsk sokkel ble Statfjord B-plattformen med en dimensjonert kapasitet på 250 
000 fat pr. dag satt i produksjon i november 1982. Dette ga en brå forverring 
av Norges avsetningsvansker. På britisk sokkel skulle flere store felt settes i pro
duksjon i 1983. For å utvide sine markeder, senket britene prisen på nordsjøolje 
med 3,50 $ pr. fat i februar 1983.21 Norge fulgte straks etter. «Vi» fulgte altså, 
som før, Storbritannia, og ikke «verdensmarkedet», slik Rolf Presthus hevdet 
i det foregående sitatet. Men ikke nok med det. Det fattige Nigeria som produ
serer en omtrent like lett og svovelfattig olje som Nordsjø-oljen, hadde - av soli
daritet med resten av OPEC - i lang tid solgt sin olje til betydelig høyere pris 
enn Nordsjø-oljen. Resultatet var et stort tap av kunder og reduksjon av pro
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duksjonen med 46 % fra 2,30 mill. fat pr. dag i 1979 til 1,23 mill. fat pr. dag i 
1983.22 1 februar 1983 var kapasitetsutnyttelsen i Nigerias oljesektor kommet 
ned i 20 %, og landet var inne i en alvorlig finans- og betalingsbalansekrise.23 
Hvem kunne det da overraske at Nigeria brøt ut av OPEC-kartellet og svarte 
Storbritannia og Norge med en prisreduksjon på 5,50 $ pr. fat?

Som følge av disse hendelsene senket også OPEC sin offisielle (retningsgiv
ende) pris, fra 34 til 29 $ pr. fat, i mars 1983. Samtidig ble OPEC-landene enige 
om å senke taket for sin samlede produksjon til 17,5 mill. fat pr. dag. Men der
med hadde ikke Storbritannia og Norge skaffet seg noen prisfordeler overfor 
sine argeste konkurrenter. Nigeria, derimot, hadde kommet seg ned på samme 
prisnivå som konkurrentene i Nordsjøen.

I tidsskriftet Petroleum Economist fastslo Frank E. Niering at prisreduksjonene 
i februar og mars 1983 «...er forventet å bli bare den første av flere runder med 
konkurransepregede prisiiedsettelser i en desperat kamp for markeder». Og 
han tilføyde:

«Saudi-Arabias oljeminister, Sjeik Yamani, har forutsagt at det ikke vil bli gjenopprettet balanse 
(mellom tilbud og etterspørsel for olje. R.S.) før i 1987.1 denne sammenheng betyr det at OPECs 
produsenter vil fortsette å kutte prisene for å motvirke utviklingen av dyrere oljefelt og ytterligere 
overgang til andre energibærere, særlig til kull og naturgass. I fravær av nye oljeforekomster med 
lave utvinningskostnader vil forbrukerne enda en gang la seg bedåre til å kjøpe olje fra de største 
produsentene med de laveste kostnadene.»24

Det manglet altså ikke på advarsler fra den såkalte internasjonale ekspertise. 
Men Norge sto foran nye store kapasitetsutvidelser. Statfjord C-plattformen, 
også med en dimensjonert kapasitet på 250 000 fat pr. dag, skulle settes i pro
duksjon sommeren 1985. Dessuten hadde Mongstad-raffineriet problemer 
med å få avsetning på markedene for sluttprodukter og samtidig oppnå fortjen
este ved de daværende råoljeprisene. I denne situasjonen fulgte Norge verken 
Storbritannia eller verdensmarkedet, men gikk rett opp i ledelsen i priskrigfel- 
tet da Statoil i oktober 1984 senket referanseprisen på nordsjøolje med 1,50 $ 
pr. fat. (Willoch-folkene kunne vel umulig ha glemt denne uforglemmelige 
hendelsen da de halvannet år senere bedyret Norges «uskyld»?)

To dager senere fulgte Storbritannia den norske prisreduksjonen, og dagen 
deretter senket Nigeria prisen på sin olje ca. 0,50 $ under den nye prisen på 
Nordsjø-olje. Med sin prisreduksjon i en ytterst trengt verdensmarkedssitua- 
sjon hadde Norge rett og slett skapt fare for en omfattende og ødeleggende 
priskrig. Og det var ikke Norge, men OPEC å takke at en slik priskrig foreløpig 
ble unngått.

Fra 29. til 31. oktober 1984 holdt OPEC et «krisemøte» i Geneve der de disku
terte den nye situasjonen etter prisskredet som var satt i gang av Norge. Av red
sel for en ukontrollert priskrig avsto OPEC denne gang fra ytterligere pris
reduksjoner. I stedet ble de, etter mye om og men, enige om å redusere taket 
for sin samlede produksjon fra 17,5 til 16,0 mill. fat pr. dag. Samtidig påtok 
Saudi-Arabia seg fortsatt å være «svingprodusent» eller bufferprodusent for å 
sikre at den retningsgivende prisen på 29 $ pr. fat kunne holdes.
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I realiteten hadde Saudi-Arabia vært «svingprodusent» og måttet redusere sin 
produksjon uavlatelig helt siden 1981. Følgen av dette var at Saudi-Arabias pro
duksjon ble redusert fra 9,81 mill. fat pr. dag og 22,5 % av den vestlige verdens 
samlede produksjon i 1981 til 4,59 mill. fat pr. dag og 11,0 % av den vestlige 
verdens samlede produksjon i 1984. Også Saudi-Arabias andel av OPECs sam
lede produksjon sank fra 43,6 % i 1981 til 26,4 % i 1984. (Jfr. tabell 3), Det var 
med andre ord Saudi-Arabia som bar den tyngste byrden når det gjaldt å støtte 
OPECs offisielle pris. Dette fremgår også av at Saudi-Arabia på årsbasis produ
serte langt mindre enn sin tildelte produksjonskvote i alle år fra 1982 til 
1985.25

Produksjonstaket på 16 mill. fat pr. dag som OPEC-landene ble enige om i okto
ber 1984, tilsvarte bare litt over halvparten av deres samlede produksjon på 
30,9 mill. fat pr. dag i 1979 og mindre enn halvparten av deres samlede produk
sjonskapasitet på ca. 34 mill. fat pr. dag. Samtidig utnyttet de vestlige ikke- 
OPEC-landene sine produksjonskapasiteter til siste trevl. Disse landene økte 
sin samlede produksjon fra 21,86 mill. fat pr. dag i 1982 til 24,30 mill. fat pr. dag 
i 1984 og 24,92 mill. fat pr. dag i 1985. Samtidig sank OPEC-landenes samlede 
produksjon fra 19 mill. fat pr. dag i 1982 til 17,39 mill. fat i 1984 og 15,81 mill. 
fat pr. dag i 1985. (Jfr. tabell 3). OPECs produksjonstak på 16 mill. fat pr. dag 
innebar så knappe kvoter for de enkelte land at de ikke var i stand til å holde 
dem. For å selge mer enn sin tildelte kvote brøt dessuten det ene landet etter 
det andre med OPECs retningsgivende pris, enten åpent eller ved å gå over 
til såkalt «netback» - prising (jfr. kommentaren under note 21). Blant OPEC-land 
som overskred sine produksjonskvoter i 1985 var Nigeria, som var inne i en 
statlig finanskrise og betalingsbalansekrise, Irak, som skulle finansiere krigen 
mot Iran, og Indonesia og Venezuela som også hadde alvorlige problemer med 
betalingsbalansen.

Kvoteoverskridelsene gjorde det ytterligere vanskelig for Saudi-Arabia å støtte 
OPEC-prisen i et verdensmarked som flommet over av olje. Men ingen kan vel 
benekte at det ble gjort et tappert forsøk. Saudi-Arabia reduserte sin produk
sjon måned for måned i 1985, fra 4 mill. fat i februar til 2,34 mill. fat i august, 
og denne reduksjonen reflekterte slett ikke bare normale sesongsvingninger. 
I august 1985 hadde oljegiganten Saudi-Arabia nådd en historisk bunnrekord 
og produserte bare omtrent like mye olje som Storbritannia, og betydelig 
mindre enn Storbritannia og Norge til sammen. (Jfr. tabell 4). Det er også verdt 
å merke seg at mens Saudi-Arabia nesten halverte sin produksjon, økte Norge 
fra 754 000 fat pr. dag i februar til 821 000 fat pr. dag i august 1985.

I august 1985 ville OPECs, og spesielt Saudi-Arabias situasjon vært enda verre 
hadde ikke Sovjetunionen redusert sin nettoeksport av olje til vesten fra 1,63 
mill. fat pr. dag i 1984 til 1,35 mill. fat pr. dag i 1985.27 Men situasjonen var ille 
nok. Med en produksjon som tilsvarte under en femtedel av full kapasitetsut
nyttelse var også Saudi-Arabia i ferd med å havne i en alvorlig statsfinans- og 
betalingsbalansekrise. Landet hadde med andre ord ikke lenger finansielt 
spillerom til å fungere som «svingprodusent». I ettertid virker det ganske utro
lig at det ikke ringte en klokke for norske politikere da dette var klart for all
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verden i august 1985. Ingen Willoch-politiker ville på den tid innrømme eller 
i det minste tilkjennegi forståelse for at et regelrett priskrakk truet på det inter
nasjonale oljemarkedet.

Tabell 4 Den vestlige verdens oljeproduksjon, januar-desember 1985. 1 000 fat
or dag26

OPEC-landene Landene utenfor OPEC
DPI

sm
£C
let Saudi-Arabia Samlet Storbritannia Norge

1 000 
Cat

pc. dag

Z av 
vestl. 

verdens 
total

1 000 
Cat

pr. dag

Z av 
vestl. 

verdens 
total

1 000 
Cat

pr. dag

Z av 
vestl. 

verdens 
total

1 000 
fat

pr. dag

Z av 
vestl. 

verdens 
total

^rooo
fat

pr. dag

Z av 
vestl. 

verdens 
total i

Total
1 000 fat 
pr. dag

Jan. 14 850 37,6 Z 3 490 8,8 Z 24 677 62,4 Z 2 827 7.2 Z 752 1,9 Z 39 527
Febr. 16 750 40,3 Z 4 025 9,7 Z 24 857 59,7 Z 2 755 6,6 Z 754 1,8 Z 41 607
Macs 16 615 39,8 Z 3 835 9.2 Z 25 097 60,2 Z 2 682 6.4 Z 780 1,9 Z 41 712
April 16 165 39,2 Z 3 470 8,4 Z 25 100 60,8 Z 2 696 6,5 Z 797 1,9 Z 41 265
Mai 14 770 37,1 Z 2 590 6.5 Z 25 032 62,9 Z 2 634 6.6 Z 770 1,9 Z 39 802
Juni 14 088 36,7 Z 2 420 6,3 Z 24 333 63,3 Z 2 272 5.9 Z 682 1,8 Z 38 421
Juli 14 810 37,6 Z 2 740 7,0 Z 24 613 62,4 Z 2 465 6,3 Z 854 2,2 Z 39 423
Aug. 14 850 37,7 Z 2 340 5,9 Z 24 548 62,3 Z 2 295 5,8 Z 821 2,1 Z 39 398
Sept. 15 800 38,5 Z 2 980 7,3 Z 25 233 61,5 Z 2 672 6,5 Z 857 2,1 Z 41 033
Okt. 17 369 40,8 Z 3 907 9,2 Z f 25 226 59.2 Z 2 779 6,5 Z 897 2,1 Z 42 595
Nov. 17 905 41,4 Z 4 200 9.7 Z 25 367 58,6 Z 2 721 6,3 Z 913 2,1 Z 43 272
Des. 18 342 42,3 Z 4 680 10.8 Z II 25 064 - 57*1-3- 2 537 5,3 Z 891 2.1 Z .43 406

Men ikke bare hadde Saudi-Arabia drevet produksjonsnedskjæringene så 
langt at landet hadde mistet sin evne til å støtte OPECs oljepris. Selve OPEC 
hadde dessuten tapt så store deler av den vestlige verdens oljeproduksjon at 
organisasjonen i realiteten ikke lenger kunne fungere som et kartell. OPECs 
andel av den vestlige verdens oljeproduksjon sank år for år fra 65,3 % i 1976 
til 41,7 % i 1984 og bare 36,7 % i juni 1985. (Jfr. tabell 3 og 4). Selv daværende 
olje- og energiminister Kåre Kristiansen vil vel medgi at et «kartell» som har 
hånd om bare ca. 1/3 av den samlede produksjonen, ikke er stort tess. Og 
OPEC som kartell var blitt ødelagt av den store økningen av de vestlige ikke- 
OPEC-landenes oljeproduksjon, blant annet Storbritannias og Norges. Ironisk 
nok var det samtidig OPECs prispolitikk som, så lenge den holdt, gjorde det 
mulig for disse oppkomlingene å komme opp i det hele tatt.

Som allerede nevnt, ble OPEC-landenes nettoeksport av olje mer enn halvert 
fra 29 mill. fat pr. dag i 1979 til 14,2 mill. fat pr. dag i 1985. (Jfr. tabell 2). Som 
følge av dette ble også deres samlede oljeinntekter mer enn halvert fra 279 
mrd. $ i 1980 til ca 135 mrd. $ i 1985; og i alle år fra og med 1982 har OPEC- 
landene som helhet hatt underskudd på driftsbalansen overfor utlandet på 
mellom 10 og 22 mrd. $ pr. år.28 .

11985 ville det ha vært selvmorderisk av OPEC å vedta å holde fast på produk- 
sjonstaket på 16 mill. fat pr. dag, for ikke å snakke om å senke det ytterligere. 
Da OPECs oljeministre møttes i desember 1985 vedtok de da også noe helt an
net: OPEC skulle treffe tiltak«... for å sikre og forsvare en rimelig andel av ver
densmarkedet, i samsvar med den nødvendige inntekt for medlemslandene». 
I klartekst betydde dette at OPEC ville ta i bruk det eneste våpen de satt igjen 
med: en kolossal ledig produksjonskapasitet på 17 mill. fat pr. dag.

Den nye linja OPEC slo inn på i desember 1985 innebærer selvsagt også fare 
for alvorlige sprekker i organisasjonen: Det vil oppstå motsetninger mellom 
land med høye og lave produksjonskostnader og mellom land som i utgangs
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punktet hadde store og små ledige kapasiteter. Landene ved Den persiske gulf 
vil høste de største fordelene av OPECs kamp for større markedsandeler. Med 
sin nye linje stiller imidlertid OPEC sterkt overfor vestlige produsenter utenfor 
organisasjonen. Disse har gjennomgående langt høyere produksjonskostna
der, og de hadde utnyttet produksjonskapasitetene sine fullt ut da prisfallet 
startet. For eksempel for Mexico kan de lave oljeprisene medføre en uhørt 
gjeldskatastrofe. Det er blitt beregnet at landet som nå har en utenlandsgjeld 
på nærmere 100 mrd. $, vil få redusert oljeinntektene sine fra 14,6 mrd. $ i 1985 
til bare 6 mrd. $ i 1986 ved en gjennomsnittlig pris på 15 $ pr. fat i 1986.29

Mexicos betalingsudyktighet vil innebære en kraftig reduksjon av inntekts- 
strømmene særlig til større banker i USA. Både disse bankene og mindre 
banker i det sør-vestlige USA har dessuten lånt ut penger til mindre oljeselska
per som enten har gått konkurs eller ikke makter å betale renter og avdrag på 
lånene sine. Flere tusen oljebrønner i USA som ble ulønnsomme på grunn av 
de lave oljeprisene, ble stengt allerede i løpet av første halvår 1986. Hvis oljepri
sen holder seg på gjennomsnittlig 15 $ pr. fat i 1986, regner amerikanske fag
folk med at USAs oljeproduksjon vil synke med mellom 230 000 og 500 000 
fat pr. dag i forhold til 1985.30

Når oljeselskapene kommer i pengeknipe, kutter de først ned på investerings
kostnadene, ikke minst letekostnadene. Selv de forholdsvis store oljeselskap
ene Exxon, Chevron, Amoco, Occidental, Phillips, Atlantic Richfield og Unocal 
har for 1986 skåret ned sine «oppstrøms» investeringsbudsjetter med til sam
men over 7 mrd. $ eller 25 % i forhold til 1985.311 USA var det i mars 1986 ca. 
40 % færre borerigger i virksomhet enn ett år tidligere. Oljeletingen i USA er 
nå på det laveste nivå siden den andre verdenskrig. Hvis oljeprisene holder seg 
på 15 $ pr. fat (korrigert for den generelle prisstigningen) fram til 1991, vil USAs 
nettoimport av olje øke med over 5 mill. fat pr. dag, og importandelen av samlet 
forbruk vil bli fordoblet fra ca. 30 % i 1985 til ca. 60 % i 1991.32 Det er blant 
annet dette beitet OPEC venter på.

For oljeaktivitetene i Nordsjøen og norsk oljevirksomhet generelt vil det ikke 
gå stort bedre enn for de små selskapene i USAs sørvest-stater. Det britiske olje- 
tidsskriftet Petroleum Economist har spådd at 1985 var «det siste av gullårene» 
i Nordsjøen.^Særlig selskaper som har en anstrengt økonomi også i sine akti
viteter utenfor Nordsjøen, for eksempel Phillips og Mobil, vil måtte redusere 
leteboringen eller innstille den helt. Vi kan regne med at flere norske borerigg- 
selskaper vil innstille sin virksomhet eller gå konkurs. Hele den norske land
baserte «supply»-virksomheten kan få en alvorlig knekk. Et av hovedpunktene 
i den offisielle norske oljepolitikken, nemlig å sikre jevn aktivitet over tid, vil 
gå tapt. Oljeproduksjonen vil om få år være mye lavere enn myndighetene har 
forutsatt, og staten vil tape titalls milliarder kroner pr. år på grunn av de lave 
oljeprisene.

Men i den nåværende situasjonen vil ikke OPEC makte å få oljeprisen opp igjen 
uten et nært samarbeid med viktige oljeproduserende land utenfor organisa
sjonen, særlig Storbritannia, Norge, Mexico, Egypt, Malaysia, Oman og An
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gola. Blant disse landene er det bare Storbritannia og Norge som hittil har av- 
vist ethvert samarbeid.34

Tatt i betraktning de titalls milliarder kroner og de tusentalls arbeidsplasser 
som står på spill, må en spørre hvorfor Norge ikke går i bresjen og samler ikke- 
OPEC-produsentene til konstruktive forhandlinger med OPEC. Storbritannia 
kunne bare få stå igjen alene; oljeproduksjonen deres vil jo snart synke uansett. 
Jeg har ikke funnet noe bedre svar på dette spørsmålet enn at norske politikere 
må lide av en OPEC-schizofreni: Et av deres høyeste ønsker er at OPEC skal 
holde oppe oljeprisene. Og selvsagt vet politikerne våre at bare et sterkt OPEC 
med en betydelig større markedsandel enn i dag eller et OPEC som samarbei
der nært med de viktigste ikke-OPEC-produsentene, kan makte dette. Men 
samtidig vil de helst ikke vite av OPEC, og de vil for all del ikke at Norge skal 
inngå noen avtale med organisasjonen. Men hvorfor avvise så bryskt en orga
nisasjon som har vært til de grader nyttig for Norge? Selv om den pro-israelske 
holdningen til Kåre Kristiansen og mange andre norske topp-politikere er aldri 
så blind, kan den etter mitt skjønn ikke gi hele svaret. Resten av svaret fant jeg 
i Aftenposten , uten omsvøp:

Norges medlemskap i Det internasjonale energibyrået IEA skaper klare problemer for et eventuelt 
formelt norsk samarbeid med OPEC som organisasjon. IEA og OPEC er historisk erkefiender’, selv 
om forholdet dem imellom er blitt mer Vennligsinnet’ de siste årene. IEA beskytter forbrukslande- 
nes interesser, mens OPEC arbeider for at produsentlandene skal få høyest mulig inntekter (...) Spe
sielt i USA vil lave oljepriser virke meget positivt både for forbrukerne og for den totale amerik
anske økonomien. Norges nære forhold til USA - blant annet gjennom NATO-samarbeidet - gjør 
det vanskelig for den norske regjering å samarbeide aktivt med OPEC om høyest mulig oljepriser. 
(...) Regjeringen vil ikke utsette seg for de andre IEA-landenes vrede ved å formelt samarbeide med 
OPEC, for å få oljeprisene opp igjen - og dermed forhindre at den økonomiske vekst i Vesten blir 
så høy som den kunne ha blitt med lavere priser. IEA vil oppfatte dette som klart illojalt fra Norges 
side.«35

Aftenposten siktet her til Willoch-regjeringen. Det gjenstår å se om DNA- 
regjeringen, spesielt vår nye olje- og energiminister Arne Øien, vil makte å kur
ere seg selv for OPEC-schizofrenien. Skal det lykkes, må nok også både for
svarsminister Johan Jørgen Holst og utenriksminister Knut Frydeniund få en 
grundig terapi. I alle fall er det penger å tjene på en slik helbredelse, mangfold
ige ganger mer penger enn ved alskens innstrammingstiltak. De pengene kan 
nok regjeringen trenge hvis den akter å holde seg ved makten en stund.

(juli 1986)

Noter

1) Jfr. St.prp.nr. 1 (Statsbudsjettet), 1983-84 og 1985-86.

2) Kilder: Statistisk Arbok, og Økonomisk utsyn fra statistisk Sentralbyrå, flere årganger; foruten 
Stortingsproposisjon nr 1 (Statsbudsjettet), flere årganger.

3) Sitert etter Aftenposten, 22.1.86. Min uthevning.

4) Aftenposten, 7.2.86. Min uthevning.

5) Aftenposten, 25.3.86. Min uthevning.

168



6) Disse landene er medlem av IEA: Belgia, Canada, Danmark, USA, Vest-Tyskland, Hellas, Irland, 
Italia, Japan, Luxembourg, Nederland, New Zealand, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tyrkia 
og Østerrike. I tillegg kommer Norge som eneste IEA-land med statusen «ikke fullt medlem».

7) Jfr. f.eks. The Economist 5,4.86, s. 64; Business Week 10.2.86, s. 18; og OECD: Economic Outlook 
No. 39, mai 1986, s. 1-6. Spesielt om Storbritannia, s. 107. Jfr. dessuten Petroleum Economist april 
1986, s. 115ff.

8) Jfr. OECD: Economic Outlook, Nr. 39, mai 1986, s. 137-138.

9) Jfr. Petroleum Economist, april 1986, s. 144.

10) Jfr. OECD: Economic Outlook, nr. 39, mai 1986, s. 2.

11) Kilde: OECD: Economic Outlook, flere utgaver. OECD-landenes tilførsel fra egen produksjon 
er her utregnet som differansen mellom etterspørsel og netto import.

12) Kilde: Petroleum Economist, juni 1986. Våtgass er stort sett inkludert for de landene som har 
slik produksjon. Her og i det følgende er «den vestlige verden» synonymt med land med «markeds
økonomi», dvs. hele verden minus Comecon-landene, Nord-Korea, Albania, Folkerepublikken 
Kina, Vietnam og Cuba.

13) Jfr. ibid., s. 156.

14) Beregnet fra data ibid., s. 156.
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