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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-
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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.

140



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
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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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