James M. Cypher:

Økonomiske perspektiver på USAs «gjen
opprustning»

Både president Reagan og hans forsvarsminister, Caspar
Weinberger, har slått fast at mens de sosiale utgiftene
skal skjæres drastisk ned, er økende bevilgninger til mi
litærvesenet en del av deres politikk for "gjenopprustning
av Amerika". Målet for den aktuelle politikken er å drive
fram en massiv militær oppbygging som på mange måter er
lik den som fant sted i de tidlige 50-åra. Faktisk vil
den foreslåtte endring i statsbudsjettet, med reduserte
bevilgninger til sosiale formål og økte bevilgninger til
det militære, prosentvis være større enn den tilsvarende
endringen i perioden 1950-54. Da er båndlagte budsjett
poster som pensjonsfond (som i hovedsak er selvfinansier
ende) , og renter på statsgjelda (en "ukontrollerbar" post)
holdt utenfor. Parallellene til den tidligere perioden er
forbløffende klare.
I 1950 ble politiske sekretærer i Utenriksdepartementet
foruroliget av begivenheter som de følte ga signaler om
en endring av de internasjonale politisk-økonomiske makt
forholdene. I august 1949 sprengte Sovjetunionen sin
første atombombe. Derved knuste de illusjonen om USAs
overveldende militærteknologiske overlegenhet. Mot slut
ten av 1949 framsto sovjet-vennlige styrker som seierher
rer i borgerkrigen i Kina. Så, i juni 1950, gikk USA til
krig i Korea.
I de seine 70-åra skapte det uro da USAs ledelse bekjentgjorde at Sovjetunionen "overgikk" USA i bevilgninger til
opprustning, og at landet snart ville gå forbi USA i sam
let militær styrke. Så mistet USA tidlig i 1979 sin ir
anske allierte i det økonomisk betydningsfulle Midt-Østen.
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Endelig gjorde Sovjets invasjon i Afghanistan mot slutten
av 1979 det mulig for kalde krigere på nytt å komme trekk
ende med spøkelset om det stadig ekspanderende Sovjet. Et
tilsvarende oppstyr ble skapt rundt Korea. Derfor var det
tapet av atomvåpenmonopolet, Kina og Korea som ble ført
fram i offentligheten i 1949-50. I 1979-80 var det de sam
lede militærutgiftene, Iran og Afghanistan.
Det finnes selvsagt også økonomiske paralleller. Etter
høykonjunkturen i 1947-48 gikk USAs økonomi inn i en ned
gangsperiode i 1949 og 1950. Det var en utbredt oppfat
ning at landet var i ferd med å gå inn i en ny lang krise
periode slik som i mellomkrigstiden.
I 1979 stagnerte
USAs økonomi, og økonomiske eksperter forutsa nærmest uni
sont at en alvorlig nedgang var nært forestående.
Det var med bakgrunn i den politisk-økonomiske krisa i 1950
at daværende utenriksminister Dean Acheson fikk overtalt
president Truman til å revurdere USAs globale økonomiske
og strategiske politikk. Acheson utpekte sin protege Paul
Nitze, politisk sekretær ("policy planner*^) i Utenriksdepar
tementet, til å lede State-Defense Policy Review Group som
(senere) forfattet National Security Council Document-68
(NSC-68). NSC-68 lanserte oppdemmingsdoktrinen og tilrådde
et øyeblikkelig hopp i militærutgiftene på minst 100 pro
sent. Samtidig fant medlemmer av denne Policy Review
Group, som New Deal-økonomen Leon Keyserling, en anledning
til å knytte militære bevilgninger til keynesiansk politikk
for å stimulere produksjon, profitt og sysselsetting og
dermed unngå den ideologiske motstanden mot keynesianismen.
USA ville i tillegg finansiere den økonomiske gjenreisinga
av et krigsherjet Europa gjennom militært forbruk i Europa
for å sikre et bredt handelsområde under USAs hegemoni.
Denne omfattende endring i USAs politikk skulle selges til
det amerikanske folk som et middel til å motvirke ntruselen
fra Sovjet"1.
Det var i hovedsak vedtaket av forslagene i NSC-68 som
førte til militærutgifter på over 2 billioner (dvs. 2 000
milliarder) dollar i løpet av perioden 1950-72. Slik sett
er det ikke uten betydning å registrere Nitzes aktuelle
synspunkter slik de nylig ble framsatt i det innflytelses
rike magasinet Foreign Affairs:
"For å skaffe midler til
det felles forsvar i dag, må dette gis den samme prioritet
som det hadde i 1950. Det er å gjøre det amerikanske folk
en bjørnetjeneste å late som om dette kan oppnås uten en
større omlegging av den nasjonale politikk112.
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I 1950 opprettet en rekke prominente og mektige enkeltper
soner en gruppe som ble kjent som Committe on the Present
Danger (CPD). Målet var å overbevise befolkningen i USA
om at den militariserte økonomien og det militariserte sam
funnet som NSC-68 forestilte seg, burde bli en realitet3.
Etter å ha nådd sitt mål i 1952, ble CPD oppløst. En ny
CPD (som vil bli drøftet lenger ut i artikkelen) ble star
tet i 1976 for atter å overbevise folket i USA om at det
måtte oppgi sine anti-militære følelser for å møte en vok
sende sovjetisk trusel. Som sist, ble gruppen sammensatt
av et lite antall innflytelsesrike politikere og privat
personer. Både da og nå er bakgrunnen en av USAs økono
miske kfiser. Militært forbruk, bak et slør av en ytre
trusel, er blitt oppfattet som en løsning på krisa som
samtidig vil bidra til å gjenskape både USAs globale domi
nans og høy profitt for monopolselskapene.

STAGNASJON OG MILITARISME
I den nåværende økonomiske stagnasjonsperiode der den in
ternasjonale konkurransen er hardere enn noen gang tidli
gere, opplever mange bransjer som bilindustri, skipsbyg
ging, stålindustri, elektronikk og luftfart, at deres hjem
memarked vakler og profittraten synker. På denne histo
riske bakgrunn begynte de militære utgiftene å stige på
nytt høsten 1979. Business Week (14. april, 1980), for
eksempel, hadde følgende overskrift på en av sine tallrike
artikler om militærutgifter i de senere årene: "Congress
Goes Wild on Defense Spending", mens Fortune (26. januar,
1981) slo fast at "Happy Days Are Here Again for Arms Ma
kers".
I denne sammenhengen er tilfellet med det konkurstruede
Chrysler Corporation ganske illustrerende. Mens det er et
velkjent og ofte beklaget faktum at Chrysler har mottatt
to føderale lånegarantier for å unngå en finansiell kata
strofe, er Chryslers mer gjennomgripende redning gjennom
militært forbruk omtrent ukjent. Chryslers største kunde
er nå US Army. Chrysler som lenge var den eneste produsen
ten av USAs mest brukte panservogner, fikk i midten av 70åra en lukrativ kontrakt (i dag verdsatt til 19 milliarder
dollar for det arbeid som skal utføres i løpet av 80-åra)
for å produsere panservogna XM-1. Etter at det har brukt
årevis på utformings- og utviklingsarbeid, skal selskapet
levere dets første XM-1 i 1981 for 600 millioner dollar.
I budsjettåret 1982 planlegger Reagan-administrasjonen å
øke bestillingen hos Chrysler til over 2 milliarder dollar.
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Så store bestillinger burde redde Chrysler fra konkurs for
di profittraten på panservogn-kontrakten er overveldende
(78 prosent på egenkapitalen), noe som hjelper Chrysler med
å dekke sine høye faste kostnader - en viktig faktor i bil
industrien4. I mellomtiden ser vi et velkjent mønster.
Staten vil bare få 254 i stedet for 309 panservogner i
1981, mens prisen har økt med 380 prosent - fra en opp
rinnelig kontraktfestet pris på 560 000 dollar til 2,7
millioner dollar for hver vogn. Videre har kraftoverfør
ingene på panservognene sviktet 61 prosent oftere under
forsøksbetingelser enn de skulle i henhold til spesifika
sjonene i den opprinnelige kontrakten.
Tilfellet Chrysler illustrerer fire egenskaper ved det
militære markedet. For det første går etterspørselen
etter militært materiell vanligvis opp når salg til ikkemilitære går ned. Det betyr at militært forbruk fungerer
som støtte til industrien, særlig for storindustrien. For
det andre er profittraten på militær produksjon vesentlig
høyere enn på produksjon til sivile formål. For Chrysler
i 1979, da profittraten var på 78 prosent på produksjonen
for det militære, gikk produksjonen til sivile formål med
underskudd. Over en lang tidsperiode har profitten på mi
litære kontrakter for industrien som helhet i gjennomsnitt
vært på 56 prosent av investert kapital. Dette er mer
enn 300 prosent over gjennomsnittet for sivile oppdrag5.
For det tredje er kostnadsoverskridelsene - dvs. forskjel
len mellom hva Pentagon går med på å betale for militære
produkter og hva de faktisk betaler når kontrakten slutt
føres - i intervallet for 100 til 300 prosent6. Chryslers
overskridelser er således "bare gjennomsnittlige". For
det fjerde er det vanlig at våpensystemer ikke fungerer
så effektivt som det er forutsatt i kontraktene. Jo mer
kompliserte systemene er, jo større blir sannsynligheten
for at de ikke oppfyller kontraktspesifikasjonene7.
Sammenfatningen av historien om Chryslers utvikling og
produksjon av panservogner slik vi har framstilt den oven
for, kan gjentas om og om igjen med andre eksempler. For
eksempel opplevde de største flyprodusentene som Boeing,
Lockheed og McDonnell Douglas, et fall på 42 prosent i
sivile bestillinger på jetfly. Som et resultat av dette,
er Boeing blitt satt i arbeid med å utvikle krysser-raketter som kan skytes ut fra fly, de har fått en kontrakt på
helikoptre som er verdt 3,1 milliarder dollar og et opp
drag om å produsere avansert elektronisk utstyr til B-52
bombeflyene. Lockheed skal på sin side utvikle Trident II
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raketten, og McDonnell Douglas skal bygge F-15 for luft
forsvaret og F-18 for marinen. I første kvartal 1981 opp
levde McDonnell Douglas et fall i salg til sivile på 23
prosent, men salg til det militære økte med 48 prosent.
Det som er mest interessant ved tilfellet Chrysler og de
kommersielle jet-produsentene, er den nære parallellen
mellom truselen fra Sovjet og behovene til de store monopolkonsernene i USA. Faktisk kan vi bare forklare dette
nære sammenfallet dersom vi antar at myndighetene i USA
bruker skremmebildet med den sovjetiske trusel for å baga
tellisere utlegg som kan fungere som en plan for å gjen
reise den industrielle profitten. (Eller, med forsvars
minister Weinbergers ord, våpenopprustningen er "den andre
halvdelen av regjeringens program for å gjenreise
Ame
rika".) Som et svar på den store økningen i militære kon
trakter fra slutten av 1979 og fram til slutten av 1980,
har aksjekursene på foretak som en vet er i gruppen "elek
tronisk krigføring", gått opp med 100 prosent.
I gjennom
snitt har aksjekursene for rustningstilknyttet industri
steget 50 prosent i samme periode8.
Alle studier av de økonomiske konjunktursvingningene under
streker den kritiske rollen som monopolforetakenes inveseringer spiller for å opprettholde produksjon, produkter
og sysselsetting på et høyt nivå. Den fulle betydning av
det militære marked forstås best ved å se på dets motkonjunkturelle rolle i å vedlikeholde monopolselskapenes
investeringer, produksjon og sysselsetting. For eksempel
falt USAs brutto nasjonalprodukt mer og raskere i annet
kvartal 1980 enn i noen annen periode i hele etterkrigs
tiden. Det var en utbredt oppfatning at den økonomiske
situasjonen ville føre til en gjentakelse av krakket i
1929.
Så, nesten like plutselig, var 1980-tilbakeslaget
over. Nesten ingen registrerte at en av de viktigste år
sakene til denne vendingen var det enorme hoppet på rundt
25 milliarder dollar i nye militære kontrakter som ble
inngått i budsjettåret 1980.
(Rik tilgang på banklån for
monopolselskapene og en rask økning i pengemengden bidro
også sterkt til dette omslaget.) I de kritiske andre og
tredje kvartalene i 1980 økte ordreutstedelser av direkte
militær karakter med 35 prosent over 1979-nivået, mens den
hardt pressede industrisektoren fikk en økning i sine mi
litære kontrakter på 48 prosent. Selv om etterspørselen
etter investeringsvarer var svak i 1980, innså næringslivs
pressen klart at etterspørselen etter slike varer (særlig
fly) ble holdt oppe av det militære markedet i andre halv
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del av 19809. Fordi Reagan-administrasjonen planlegger en
økning i militære kontrakter på 24 milliarder dollar i
budsjettåret 1981 og kollossale 44 milliarder dollar i
budsjettåret 1982, må en forvente en tilsvarende stimuler
ing av brans i er som ellers ville vært i nedgang.
Den viktigste lærdommen en kan trekke fra den raske opp
rustningen i denne perioden, var at disse utgiftsøkningene
ikke primært ble benyttet til høy-teknologiske, mer ekso
tiske ting som rakettsystemet MX.
I stedet ble de brukt
til så jordnære produkter som panservogner, flyskrog og
reservedeler og skip. Etter årevis med stagnasjon i skipsbygningsindustrien, har USA bundet seg til et enormt bygge
program som vil innebære at marineflåten vil øke fra 450
fartøyer til 700 eller 800 innen 1995. For den hardt ram
mede metall-vareindustrien i USA (biler, reservedeler,
stål, aluminium, verktøyindustrien osv.) må skipsbygging
ses på som en viktig økonomisk drivkraft. Slik sett er
det aktuelle programmet for "gjenopprustning11 en opprust
ning hovedsakelig i form av konvensjonelle våpen som del
vis er beregnet å skulle motvirke den rådende overkapasi
teten og den svake etterspørselen på hjemmemarkedet. Disse
problemene er i høy grad konsentrert til bransjer som til
virker varige forbruksgoder.
På samme måte som den politikken som ble tilrådd i NSC-68,
synes den aktuelle opprustningen klart å være utformet for
både å stimulere økonomien innenlands og for å gjøre USAs
internasjonale hegemoni gjeldende. Sjahens fall i Iran ga
signaler om slutten på bruk av sub-imperialistiske strate
gier. Det synes ikke lenger tilstrekkelig sikkert å stole
på en stedfortreder for å kontrollere et område i Den tredje
verden. Derfor ser det ut som om politikerne vil stole
på et militært "brannkorps" (Rapid Deployment Force) for å
sikre USA og dets nærmeste allierte fortsatt tilgang på
råvarer fra Den tredje verden. Det vil være vanskelig å
finne et mer åpenhjertig utsagn om koplingen mellom mili
tarisme og imperialisme som avslører denne dobbelte funk
sjonen til det militære forbruket, enn det som er kommet
fra den pensjonerte general Maxwell D. Taylor, medlem av
den nåværende Committe on the Present Danger (CPD)10. Han
framholder at USAs militære strategi må endres slik at det
legges mindre vekt på den globale maktbalansen og mer vekt
på å sikre en jevn tilgang på ressurser fra Den tredje ver
den. Det er derfor det legges slik vekt på en kraftig
vekst i marineflåten og i andre slags konvensjonelle våpen.
Med henvisning til "skarp konkurranse blant industrilandene
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om de samme råvaremarkedene som USA opererer på11 og "den
tiltakende fiendtlighet som vises av fattige nasjoner
overfor deres velstående motparter" som de viktigste for
hold USA står overfor, tilrår Taylor på det sterkeste at
den politiske ledelsen kutter ut "tallmagien11 og slutter
med å konsentrere seg om den strategiske balansen mellom
USA og Sovjet11. Kort sagt innrømmer Taylor åpent at im
perialisme styrer militærpolitikken like mye som hensynet
til den innenlandske økonomien.

PRODUKSJONEN AV DEN SOVJETISKE TRUSEL
De bitre erfaringene fra krigen i Indo-Kina skapte en ge
nerell motvilje mot militarisme som av og til er blitt
kalt "Vietnam-syndromet". På midten av 70-tallet mente
72 prosent av deltakerne i en gallup-undersøkelse foretatt
av Harris-instituttet at regjeringen brukte for mye penger
til forsvaret. Den politiske ledelsen ble tvunget til å
reagere, og militærutgiftene i prosent av bruttonasjonal
produktet sank til nivået fra før 1950. Mange trakk den
forhastede konklusjonen at USA for alltid hadde lagt mili
tarismen bak ség, og at det ville bli funnet andre veier
til å smi en nasjonal enighet bak USAs utenrikspolitikk.
Siden ortodokse økonomer aldri hadde gått med på at det
var en sammenheng mellom de gode konjunkturene i USAs øko
nomi etter den andre verdenskrigen og de alltid store og
ofte voksende militærutgiftene, la de liten vekt på de øko
nomiske følgene av reduserte bevilgninger til det mili
tære 12.
I en uhyre kort periode under og etter Vietnamkrigen ble
USAs militarisme delvis avslørt for millioner av amerika
nere. Men kritikerne av krigen gikk dessverre ikke grundig
nok til verks i undersøkelsen av en av militarismens røtter - koplingen mellom monopol sel skapenes behov og militær
sløsing. Grunnen til det var, som nevnt, at ortodokse øko
nomer ikke hadde vært i stand til, eller ikke ville, under
kaste militarismens økonomiske rolle en kritisk granskning.
Imidlertid har den vellykkede oppkons truer ingen av den sovje
tiske truselen vært enda viktigere. Diskusjonen av denne
truselen har langt på vei blitt monopolisert av behørig
godkjente "eksperter" - talsmenn for forskjellige bransje
foreninger i rustningsindustrien, strateger fra Pentagon,
sovjetologer, sekretærer i Utenriksdepartementet og medlem
mer av Det nasjonale sikkerhetsrådet.
En skikkelig forståelse av USAs militarisme må begynne med
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en pålitelig vurdering av omfanget av bevilgningene til
"forsvaret". Militærutgiftene i USA er vanligvis minst
dobbelt så viktige for økonomien som de synes å være
ifølge den offentlige statistikken. Dette skyldes at de
offisielle tallene for et bestemt år bare bygger på de
kontraktene som må bli betalt det året. Det betyr at budsjett-tallene for ndet nasjonale forsvar” ikke tar hensyn
til den store økonomiske effekten som kontrakter får med
en gang de er inngått med monopolselskapene i kraft av å
være "påtatte forpliktelser". På det tidspunktet, eller
til og med før leverandørene er sikre på å få kontraktene
i havn, bestilles det råvarer, foretas det investeringer
og kjøpes det arbeidskraft. I sin tur fører alt dette til
at markedene både for forbruksvarer og investeringsvarer
blir stimulert. Først to, tre, fire eller enda flere år
etter at kontrakten er inngått, begynner Pentagon å betale
leverandørene. Siden den militære "handlevogna" er fylt
med langsiktige kontrakter (slik som skipsbygging for øye
blikket) , finner det sted en alvorlig underrapp or tering
av den økonomiske effekten av militært forbruk. Først
flere år senere, når bruttonasjonalproduktet (BNP) er høy
ere, vil disse kontraktene bli honorert - selv om deres
økonomiske virkning har gjort seg gjeldende mye tidligere.
Dessuten fører regjeringens måte å rapportere militært
forbruk på ("nasjonalt forsvar" som prosent av BNP) til å
avlede oppmerksomheten fra det faktum at 4,3 millioner
arbeidere i USA er sysselsatt av det militære enten i uni
form, som sivile eller som ansatte ved en militær fabrikk
(en av ti industrijobber skapes av det militære). I til
legg er kanskje så mye som 825 000 arbeidere knyttet til
våpeneksportmarkedet som beløper seg til 15 milliarder
dollar årlig. Det ser heller ikke ut til at man legger
merke til at militærforskningen sysselsetter om lag en
tredjedel av alle vitenskapsfolk og forskningsingeniører
og mottar to tredjedeler av alle forskningsmidler som den
føderale regjeringen bevilger. I en ny tid med ressurs
knapphet legges det likeledes ingen vekt på at militær
vesenet er verdens åttende største forbruker av oljepro
dukter (med utgangspunkt i den nasjonsvise rangeringen)
og bruker mer enn hele India.
Men det er ikke alt. Virkningene av USA militarisme skju
les også ved at en unnlater å nevne følgende militærtilknyttede utgifter som opptrer på statsbudsjettet: støtte
til tidligere soldater ("veteraner"), romfartsutgifter,
budsjettet til Energi-departemenet (mesteparten av det går

63

til å dekke omkostningene ved driften av militære reakto
rer og til å produsere tre atomstridshoder daglig), inter
nasjonale saker (et offisielt begrep som omfatter økono
misk og militær bistand, minst 50 prosent er militærhjelp),
og renter på tidligere krigsgjeld (som utgjør 50 prosent
av de samlede renteutgiftene). Som det framgår av tabell 1
nedenfor, viste for eksempel de offisielle tallene for bud
sjettåret 1980 at "forsvarsbevilgningene" beløp seg til
127 milliarder kroner. Det er "bare" 5 prosent av brutto
nasjonalproduktet. Dersom disse bevilgningene beregnes
skikkelig, slik at en tar med de økonomiske forpliktelser
Pentagon har inngått (dvs. den virkelige verdien av løpende
kontrakter) og andre beslektede utgifter, kommer de samlede
utlegg opp i 223 milliarder dollar. Det virkelige budsjet
tet er derfor 78 prosent høyere enn det som regjeringen
offisielt rapporterer.
(Dersom en legger til salg av vå
pen til utlandet, stiger tallet til 90 prosent).
Tabell 7.

USAs militærbudsjett i 1980 {i milliarder dol
lar)

A. RAPPORTERT
Forsvarsbudsjettet

B. FAKTISK
127 Inngåtte forpliktelser
Forskning og romfart
Energi (atom)
Internasjonale saker (50%)
Støtte til veteraner
Renter på gammel krigsgjeld

127 milliarder dollar
(5,2 prosent av BNP)

154
6
6
5
21
31

223 milliarder dollar
(9,5 proseftt av BNP)

Kilder: U.S. Dept. Commerce, BCD 20, 12 (Desember, 1980),
U.S. President Economic Report of the President (Washing
ton: U.S.G.P.O., 1980).
På samme måte som vi finner sterke forvrengninger i rede
gjørelsen for militærbudsjettet, finner vi også tilsvar
ende store overdrivelser av Sovjets militære utgifter.
Slik kunne president Reagan i en tale 18. februar 1981 al
vorsfylt bekjentgjøre at Sovjetunionen hadde overgått USA
i rustningsutgifter med 300 milliarder dollar siden 1970.
Samtidig som han forpliktet seg til å nfjerne statens
åk over det amerikanske folk”, benyttet Reagan i vir
keligheten seg av den sovjetiske busemannen til å forflytte
virkningene av statlige bevilgninger bort fra arbeidsinten
sive sosiale tiltak og over mot kapitalintensive, høyprofitable militære kontrakter.
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Måten som tallet på 300 milliarder dollar ble skapt på,
er en studie verdt. I kjølvannet på USAs nederlag i Viet
nam, førte "Vietnam-syndromet" til en endring av USAs
utenrikspolitikk i retning av avspenning og uoffisielle
allianser med regionale despoter som sjahen av Iran, for
å opprettholde USAs hegemoni med redusert direkte innblan
ding.
Svakhetene ved denne politikken foruroliget fram
tredende politiske rådgivere. Mange av disse hadde del
tatt i utformingen av den tidligere nevnte NSC-68, og de
kritiserte nå den politikken som ble ført under Ford og
Carter, og som innebar en vridning mot å akseptere flere
globale maktpoler og utenrikspolitiske kompromisser. Opp
rinnelig forsøkte denne gruppen å nå sine mål gjennom da
værende forsvarsminister James Schlesinger som arbeidet
for å få slutt på avspenningen.
Imidlertid førte Schlesingers stahet til at han fikk avskjed i november 1975.
Dette ble etterfulgt av en beslutning i denne gruppen av
politiske rådgivere (inklusive Paul Nitze og Leon Keyserling, de to hovedforfatterne av NSC-68) om å gjenopprette
den mektige elitegruppen som ble omtalt tidligere, The
Committee on the Present Danger (CPD).
Historien om CPD er for innviklet til å bli gjenfortalt
her. Det lyktes imidlertid gruppen å tvinge daværende
president Ford til en revurdering av det såkalte National
Intelligence Estimate (NIE). NIE lages vanligvis av For
eign Intelligence Advisory Board som bygger på opplysnin
ger fra CIA for å bestemme nivå og utviklingstendens i
Sovjets rustningsutgifter. NIE-anslaget har stor betyd
ning for hvilket nivå av militærutgifter som blir krevd
fra Kongressen for den utøvende våpengren. CPD angrep
NIE-anslaget over sovjetiske rustningsutgifter for å være
for lavt, og de krevde at det skulle gjennomføres en "uav
hengig" analyse. Ford ga til slutt etter. En gruppe på
7 medlemmer hvorav 4 kom fra CPD (Nitze, Foy Kohler, Wil
liam Van Cleave og Richard Pipes) utarbeidet den nå be
rømte Team B-rapporten. Siden CPDs bekjentgjorte målset
ting var å overbevise de politiske lederne om at "den vik
tigste truselen mot vår nasjon ... er Sovjets framstøt for
dominans, basert på en militær opprustning uten side
stykke", er det ikke særlig overraskende at Team B-rapporten "oppdaget" en betydelig feil i tidligere anslag fra
CIA over Sovjets rustningsutgifter. Det ble nå sagt at
Sovjetunionen brukte 11-13 prosent av sitt BNP, ikke 8
prosent, på våpen. Ved å gange denne "feilfaktoren" med
10 (for 10-års perioden 1970-80), kom Reagans rådgivere,
som allerede nevnt, fram til tallet 300 milliarder dollar
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som uttrykk for hvor mye mer enn USA Sovjet hadde brukt
på opprustning.
For 1980 medførte Team Bs metode en påstand om at Sovjet
brukte omkring 164 milliarder dollar, mens USA "bare”
brukte 127 milliarder dollar. Nå er det i beste fall et
tvilsomt foretakende å forsøke å måle i penger omkostning
ene ved to forskjellige militære styrker som er knyttet
til to høyst ulike kulturer og økonomiske systemer. Like
vel brukes ved alle NIE anslag den enkle metoden at en spe
sifiserer hva det sovjetiske militærapparatet består av og
så beregner hvor mye det ville koste å duplisere hver en
kelt del av dette målt i USA-priser. Uansett hvor plausi
belt dette umiddelbart kan se ut, er det i virkeligheten
en helt utillatelig framgangsmåte. Forskjellige nasjoner
har forskjellige mengder av arbeidere med forskjellige
kvalifikasjoner, ulik tilgang på ressurser og forskjellige
industrielle strukturer. Meningsfylte internasjonale sam
menlikninger, som alltid er problematiske å få til, kan
derfor bare gjennomføres ved bruk av komplekse metoder som
kan ta hensyn til virkningene av slike forskjeller.
Dersom en tar hensyn til den ulike kvaliteten på militære
tropper og deres lønnsnivå, forskjellen i effektiviteten
til våpnene og det faktum at USA har våpen som Sovjet mang
ler, er det mulig å foreta en svært grov sammenlikning.
Resultatet er et intervall av sovjetiske utgifter på fra
73 til 133 milliarder dollar i 1980. Det anslaget som
stemmer best med det trykte kilder sier om Sovjets mili
tære styrke i 1980, er på 84 milliarder dollar13. Sagt på
en annen måte, er USAs utgifter på 166 milliarder dollar
(inngåtte forpliktelser + romfart + atom) 100 prosent
større enn anslaget på sovjetiske utlegg.
Ved bruk av Team B-rapporten og den samlede innflytelsen
til sine 140 mektige medlemmer, forsøkte CPD i 1976 å
presse den nyvalgte president Carter til å endre sine ut
nevnelser av militærpolitiske rådgivere i retning av CPDs
anbefalinger. Da dette ikke lyktes, begynte CPD å forsøke
å få Carter-administrasjonen til å avvike fra sin linje
med avspenning/global samhørighet/menneskerettigheter.
Dette fikk de til. Ved slutten 1977 eller tidlig i 1978
hadde Carter gått fra sine valgløfter om en årlig reduk
sjon i militære bevilgninger og i stedet støttet en øk
ning. Og ikke nok med det. På samme tid utga Carter et
hemmeligstemplet dokument, kjent under navnet Presidential
Directive-18 (PD-18). PD-18 framholdt at USA kunne defi
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nere Midt-Østen som en del av sine "livsviktige interesser",
og at landet var villig til å gå til krig mot Sovjet eller
dets allierte for å opprettholde status quo i dette om
rådet. Dokumentet skisserte også meningen med og behovet
for et militært "brannkorps" (Rapid Deployment Force)11*.
PD-18 kom like etter et møte som president Carter hadde
med sju medlemmer av CPD, en gruppe som CPDs leder refe
rerte til som CPDs "maktsentrum"15. Hardt presset av CPD
og ute av stand til å forlenge den svake økonomiske opp
gangen som startet i 1977 utover begynnelsen av 1979, be
gynte Carter med en varig opptrapping av militære utgifter
i juli 1979.
Slik sett hadde Carter i betydelig grad nær
met seg CPDs posisjon lenge før Sovjets invasjon i Afgha
nistan.
Innen desember 1979 (to uker før Afghanistan-krisen) hadde Carter lagt fram omfattende planer for en lang
siktig militær opprustning til det innflytelsesrike Øko
nomiske Råd (Business Council) i det Hvite Hus. Tidlig
i 1980, mens hans sikkerhetspolitiske rådgiver kom med
ville proklamasjoner om at Afghanistan-krisen var "den al
vorligste truselen mot verdensfreden siden annen verdens
krig", kunngjorde Carter Presidential Directive 59 (PD-59)
- også kjent som "Carter-doktrinen".
(Selv om PD-59 fort
satt er et hemmeligstemplet dokument, står det som ble
kjent som Carter-doktrinen i hans tale om "rikets tilstand"
(State of the Union Address) i januar 1980: "Et hvert
forsøk fra en fremmed makt på å vinne kontroll over områ
det rundt den Persiske Gulf vil bli betraktet som et an
grep på USAs vitale interesser - og et slikt angrep vil
bli slått tilbake med alle nødvendige midler, inklusive
militære styrker".)>
Selv om Carter hadde gått over fra å være en valgt due til
å bli en selvutnevnt kald kriger innen utgangen av 1978,
var tiltakene hans ikke tilstrekkelige til å tilfredsstille
CPD. Fra starten av sin valgkamp fikk Ronald Reagan råd
om militære spørsmål av Richard Van Cleave og Richard Allen
som begge var medlemmer både av Team B og CPD. Like etter
at Reagan var blitt valgt, utnevnte han Allen som sin
fremste rådgiver i sikkerhetsspørsmål , (en stilling som ofte
anses for å være den mest innflytelsesrike i den utøvende
delen av regjeringen, nest etter presidenten). I Reaganadministrasjonen finner vi også følgende CPD-medlemmer:
Richard Pipes som i tillegg var medlem av Team B, som er
i staben i det nasjonale sikkerhetsrådet, Eugene Rostow
(leder for USAs Arms Control and Disarmament Agency),
Jeane Kirkpatrick (USAs FN-ambassadør), William Casey (di
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rektør for CIA) og Ernest Lefever (spesialrådgiver for
utenriksministeren). Kort sagt er det CPD, og indirekte
Paul Nitze, som utformer USAs militære politikk.

MILITARISMEN OG DEN NÅVÆRENDE STRUKTURELLE KRISEN
I sammenlikning med 1950- og 1960-årene var 1970-årene en
periode med alvorlig økonomisk stagnasjon, preget av en
synkende profittrate og en synkende reallønn (se tabell 2,
s.
). For å snu eller i det minste stoppe disse ten
densene, fulgte regjeringen en politikk som innebar årlige
underskudd på statsbudsjettet og en kontinuerlig økning i
pengemengden. Deres tilnærming for å løse den økonomiske
krisen bygde på en antakelse om at endringer i sivkula-*'
sjonssfæren - ved å øke kredittmengden og stimulere den
samlede etterspørsel gjennom underskuddsbudsjettering ville løse problemene med for høy produksjonskapasitet,
historiens laveste nivå av kapitaldannelse og en sviktende
produktivitet. Med andre ord ble det forutsatt at endrin
ger i sirkulasjonssfæren ville løse problemer i produk
sjonssfæren.
I 1950 og 1960-årene var det mulig for keynesianske poli
tiske rådgivere å gå ut fra at det fantes en enkel og di
rekte forbindelse mellom det å skape den riktige blandin
gen av pengepolitikk og finanspolitikk på den ene siden,
og å sikre en mer eller mindre jevn kapitalakkumulasjon
på den andre. Diskusjonen i politiske kretser forble opp
tatt av og konsentrert om sirkulasjonssfæren. I mellom
tiden skjedde det to viktige forandringer i produksjons
sfæren.
For det første førte overfloden under den andre verdens
krigen og i de militære bevilgningene i de første etter
krigsårene direkte til utviklingen av en rekke former for
ny teknologi som stimulerte den økonomiske veksten gjen
nom å senke produksjonskostnadene og ved å skape nye mar
keder både for investerings- og forbruksvarer.
(Samtidig
støttet det militære forbruket USAs hegemoni som gjorde
det enklere å få importert råvarer på gunstige vilkår,)
I denne perioden bidro militært forbruk betydelig til den
økonomiske veksten ettersom petrokjemiske produkter, jetmotoren, datamaskinen og den moderne elektroniske indust
rien (som alle var indirekte resultater av militarismen)
stimulerte produksjonen. Etter slutten av 60-tallet har
imidlertid koplingen mellom militært forsknings- og utvik
lingsarbeid og ny teknologi som kan tjene til å stimulere
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Tabell 2.

Vekst og stagnasjon i USAs økonomi 1950-1980
1950-59 1960-69 1970-79

1. Ukentlig realinntekt etter
skatter*(gjennomsnittlig årlig
vekstrate)
2. BNP pr. heltidsansatt i faste
priser (gjennomsnittlig årlig
vekstrate)
3. Prisstigning (gjennomsnittlig
årlig vekstrate)
4. Samlet arbeidsløshet som %-andel av antall arbeidssøkende
(gjennomsnitt over ti-årsperioden)
5. Profittandel etter skatter**
(prosent av nasjonalinntekten)
6. Profittrate etter skatter
(prosent av realkapital)
7. Andel nettoinvesteringer (pro
sent av nettonasjonalprodukt)

1,5%

1,0%

-0,8%

2,4%

2,1%

1,2%

2,2%

2,6%

7,5 %

4,5 %

4,8%

6,2 %

14,3%

15,1%

12,1%

7,7%

8,3%

6,2%

7,7%

7,2%

6,0%

* Industriarbeider med 3 personer å forsørge etter fra
drag for utgifter til sosiale forsikringer og inntekts
skatt
** Profitten inkluderer alle former for eiendomsinntekt
etter fradrag for avskrivninger; skatter omfatter an
tatt skatt på personlig inntekt pluss skatt på fore
takets fortjeneste; realkapitalen er målt ved gjenkjøps
verdien av netto kapitalutstyr, inklusive boliger. Pro
fitt refererer seg bare til innenlandsk profitt, bety
delige utenlandske fortjenester er holdt utenfor.
Kilder: Economic Report of the President> 1972; Dollar &
Sense (april 1981). Linjene 2 - 7 er beregnet fra for
skjellige offentlige dokumenter som er samlet sammen av
Thomas Weisskopf, "The Current Economic Crisis”, Socialist
Review3 11, 3 (mai-juni, 1981) s. 10-27.
produksjonen, blitt temmelig svak. Faktisk er slike in
direkte virkninger av militær innsats blitt helt minimale
både i forhold til bevilgningene til militært forskningsog utviklingsarbeid, og i forhold til økonomien som helhet
etter at romfartsprogrammet skapte den teknologiske basis
for den mikroelektroniske revolusjonen sist i 60-årene.
For det andre har mange av monopolselskapene i USA flyttet
mye av sin aktivitet ut av den innenlandske økonomien og
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ut på verdensmarkedet i perioden fra 1950 og til slutten
av 1970-årene. Denne internasjonaliseringen av kapitalen
hentet sitt drivstoff fra det relativt høye profittnivået
i Europa, Stillehavsområdet og Den tredje verden. Samti
dig førte denne prosessen til en reduksjon i akkumulasjonsraten i USA sammenliknet både med andre framskredne land
og med mange halv-industrialiserte nasjoner. Ironisk nok
bidro en rekke av de teknologiske nyvinningene som var et
indirekte resultat av det militære programmet, direkte til
mulighetene for at både nord-amerikanske og andre monopolselskaper kunne operere på et globalt nivå.
Slik sett
førte jetflyene til at det ble knyttet internasjonale bånd
mellom bedriftsledere, mens den elektroniske revolusjonen
gjorde det mulig med verdensomspennende bankdrift - et
nødvendig sidestykke til det flernasjonale industrifore
taket .
Økte militærutgifter i dag gir små løfter om å kunne mot
virke effekten av teknologisk stagnasjon og internasjona
lisering. Selv om rundt regnet 80 prosent av alle mili
tære utlegg brukes på konvensjonelle våpen, går brorparten
av alle penger til forskning og utvikling til eksotiske,
høyteknologiske prosjekter hvis resultater er så komplekse
at de nå ser ut til å ha små anvendelsesmuligheter, så vel
på det militære som på det sivile området.
Skulle likevel
noen revolusjonerende former for teknologi oppstå av dagens
raske vekst i militære bevilgninger, antyder logikken i
internasjonaliseringsprosessen at anvendelsene like gjerne
vil finne sted utenfor USA der arbeidskraft og råvarer er
billigere og profitten høyere. I dag synes det derfor som
om sammenhengen mellom teknologiske innovasjoner skapt
gjennom militær aktivitet og vekst i økonomien innenlands
har blitt kortsluttet.
Fremdeles vil økte bevilgninger til konvensjonelle våpen
gjøre det mulig for en del bedrifter innen industrielle
basisområder å modernisere sitt produksjonsutstyr. Det er
imidlertid ikke det samme som å skape teknologiske forand
ringer som feier over brede sektorer av økonomien. Et
program som i beste fall bare kan føre til en viss moder
nisering av industrien og en kortsiktig økning i profitt
ene, er ikke i stand til å tilfredsstille behovene til kapitalistklassen for en:_gj enreising av USAs økonomi. En
remilitarisering av økonomien vil ikke stanse inflasjonen,
den kan like gjerne komme til å øke den. Det vil avhenge
av i hvilken utstrekning en tvinger igjennom en restriktiv
pengepolitikk. En forskyvning av statlige bevilgninger
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bort fra arbeidskraftintensive sosiale tiltak over mot ka
pitalintensive militærutgifter vil bety at sysselsettings
virkningene av statsutgiftene vil bli svekket16. Stigende
arbeidsløshet, samtidig som sosialbudsjettet skjæres ned,
vil føre til en reduksjon i etterspørselen etter forbruks
varer. Det vil igjen bidra til å forsterke stagnasjonstendensene.
Det synes derfor å være en rimelig konklusjon at en økning
av militærutgiftene ikke vil ha en tilsvarende vekstfremmende virkning på USAs økonomi som den hadde i 1950 og
1960-årene. Årsaken til det er at økningen i militærut
giftene den gangen fant sted under vilkår som var spesielt
gunstige for akkumulasjonen av kapital. Disse vilkårene
skyldtes den kombinerte virkningen av den enestående rollen
som USA fikk etter den andre verdenskrigens slutt; evnen
hos politiske rådgivere som Nitze og Keyserling til å kom
binere militarisme, imperialisme og keynesianisme til en
i hovedsak selvforsterkende kraft som stimulerte USAs øko
nomi, og endelig evnen både til å integrere og undertrykke
arbeiderklassen i USA slik at klassemotsetningene for øye
blikket ble holdt nede og skjult17.
I 1980-årene, med et USA som er ute av stand til å dominere
verdensøkonomien på samme måte som tidligere og som har
sterke rivaler blant de framskredne kapitalistiske landene,
vil det nåværende framstøt for "Gjenopprust Amerika” ikke
skape noen sosio-økonomisk situasjon som er fordelaktig
for akkumulasjon av kapital18.
Det aktuelle framstøtet i retning av militarisme vil i
beste fall avhjelpe visse motsetninger i akkumulasjonsprosessen for en tid, samtidig som det vil gjøre andre mer
akutte. Det er en del av et desperat, kortsiktig tiltak
fra kapitalistklassen i USA både for å omfordele inntektene
slik at de rike får mer, og for å gjenopprette USAs inter
nasjonale hegemoni. Dette viser igjen alvoret i den aktu
elle ^krisen og politikernes manglende evne til å hanskes
med disse problemene. Det faktum at politikerne ikke har
noe annet å tilby enn en fornyet kald krig, antyder at det
er mulig å avlegitimere USAs militarisme. Hvorvidt denne
muligheten blir utnyttet eller ikke, gjenstår det å se.
Oversatt av Knut H. Sørensen
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minister Weinberger holdt, ser det ut til at han har
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som arbeidet med utenrikspolitiske spørsmål at USA ikke
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