Susan Strange

POLITIKK, HANDEL OG PENGER

Introduksjon

Susan Strange er professor i internasjonale forhold ved London
School of Economics og har tidligere skrevet for The Economist
og Observer. Hun er forfatter av boken Sterling and British Policy,
London 1971, en historisk studie av hvordan City of London som
et av verdens ledende finanssentre, har påvirket britisk politikk
og samfunnsutvikling. Hun har dessuten skrevet en omfattende
oversikt over utviklingen av verdens penge- og kredittsystem i
perioden 1945-71 (se referansen i note 9). Videre har hun publisert
en rekke artikler. Noen av dem er prinsipielle arbeider der hun
går kritisk ut mot den rådende akademiske arbeidsdelingen: uten
en tverrfaglig og historisk orientert ansats er man ikke i stand til
å forstå utviklingen i verdensøkonomien på 1970-tallet. Innholds
messig har hun særlig skrevet artikler om to temaområder: tend
ensene til nyproteksjonisme i dagens verdensøkonomi, og utvik
lingstendensene i internasjonal finans på 1970-tallet. Dette siste
er også temaet i hennes nyeste bok, med den typiske tittelen
Casino Capitalism. En fullstendig liste over hennes artikler og
bøker i perioden 1970-1986 finnes i bibliografien vi har føyet inn
til slutt. Artikkelen Vardøger oversetter, var opprinnelig et fore
drag ved konferansen «Euro-American Relations and Global Eco
nomic Interdependence», avholdt ved College of Europe i Bruges,
Belgia i september 1984.
Susan Strange mener at den marxistiske tradisjonen har stor
verdi fordi den er forpliktet til å overskride skillelinjene mellom
det økonomiske og politiske feltet. Men den har også svakheter
som er parallelle til ortodoks sosialøkonomi: den henger fast i
gamle dogmer. Mens tradisjonell sosialøkonomi aldri helt kan
riste av seg tanken om at økonomien er grunnleggende stabil,
kan marxistene som regel aldri helt fri seg fra tanken om at kapi
talismen står foran sitt endelige sammenbrudd.
Artikkelen som her er oversatt, gir S. Stranges perspektiv på dag
ens fastlåste situasjon i verdensøkonomien. Dette perspektivet
21

anser hun som forskjellig fra et marxistisk. I en annen sammen
heng har hun skrevet at «hovedsvakheten ved et moderne globalt
kapitalistisk system ligger verken i utbyttingen av arbeidet eller
i undertrykkelsen av arbeiderklassen, men i dets ledende regjeringers manglende evne til å organisere et pengesystem som er
stabilt og levedyktig nok til å fastholde et globalt produksjons
system» («Interpretations of a Decade», s. 26, se bibliografien).
Snarere enn de produktive kapitalistene er det her den private
finanskapitalen som er den store bøygen. Som i de Ceccos bred
ere historiske oversikt, er det bank- og finanssystemets relative
autonomi som skaper de grunnleggende problemene: bankene
overbyr hverandre med gunstige utlån midt på 1970-tallet, men
stenger fullstendig igjen for tilførselen av internasjonal kreditt
ved inngangen til 1980-tallet, da slik kreditt virkelig er nød
vendig.
En slik tolkning er i det minste en utfordring til marxistene. Det
er ingen full samstemmmighet om forståelsen av dagens krise
blant de forskjellige vestlige marxistiske tradisjonene. Men de
skiller seg nok alle fra Stranges perspektiv ved at de legger større
vekt på realøkonomiske forhold. Dette kan skje ved at analysen
knyttes til lange bølger (som i Vardøger 12) eller til
verdensøkonomi-konfigurasjoner (som hos Aglietta). Susan
Strange er meget kritisk til analyser bygget på lange bølger, men
presenterer egentlig ikke selv noen alternativ analyse. Hun leg
ger ensidig vekt på finansielle strukturendringer, og ser bort fra
de mange sosiale (jfr. Aglietta) og teknologiske (jfr. lange bølger)
strukturendringer som må tillegges stor vekt om man vil analys
ere problemene og utsiktene til fornyet vekst i verdensøkono
miens sentrum. I stedet forklarer hun dagens problemer med at
privat finanskapital blokkerer muligheten for å løse underkonsumsjonsproblemene i den tredje verden. De forskjellige marxis
tiske tradisjonene vil nok enes om å hevde at denne analysen er
for ensidig.
Stranges styrke er analysen av hvordan økonomi og politikk er
sammenflettet innenfor verdens finanssystem. Mange marxister
tolker eksplosjonen i privat kreditt midt på 1970-tallet som et ut
trykk for overakkumulasjon av kapital. Men i Stranges perspektiv
er det her nødvendig å se på de enkelte land. Man kan ikke bare
tale om verdenskapitalismen som sådan, men må åpent navngi
USA som hegemonimakt, OPEC-landene som de nyrike, osv.
Koblingen av analysen til spesifikke land har ofte vært et svakt
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punkt i mange marxistiske analyser. Hovedsvakheten med teo
rien om lange bølger og andre «mekanistiske» ansatser er at de
fritar toneangivende aktører for alt ansvar. Det politiske plan og
den politiske makten tillegges således mye større vekt i S. Stran
ges form for politisk økonomi enn hos de fleste marxister: USA
og det private bankvesenets strategier pekes ut som grunnleg
gende årsaker til dagens problemer.
Nøkkelen til problemene ligger derfor også på det topp-politiske
plan: Den amerikanske regjeringen må bli seg bevisst sitt ansvar
for å regulere bankvesenet, og Europa kan bidra til å bevege USA
i denne retning ved å ta større ansvar for sitt eget forsvar (jfr. for
øvrig analysen av amerikanske rustningsstrategier i Vardøger
13). Strange antyder her intet mindre enn en reformulert og for
nyet «Atlanterhavspakt». Fra mer radikalt hold vil en vel her kriti
sere Strange for å skissere en løsning som forutsetter både NATO
og EF som institusjoner de europeiske landene fortsatt bør satse
på. Hennes antydninger om mer selvstendig europeisk opprust
ning kan virke lett kyniske. Men på den annen side kan hun for
svare seg ved å si at i dagens politiske kontekst kan en realistisk
strategi beklageligvis ikke være mer radikal enn som så. Hun
ønsker åpenbart å unngå all politisk idealisme og i stedet antyde
en reformistisk strategi. Denne strategien omfatter imidlertid
bare forslag om økt kontroll med internasjonal finans (internasjo
nalisering i de Ceccos terminologi) og om økt europeisk selvsten
dighet i militærpolitikken. Som korrektiv til denne ensidigheten
bør man legge vekt på Agliettas drøfting av mulige verdensøkonomikonfigurasjoner, der en fornyet Atlanterhavs-kapitalisme
bare er en av flere mulige utviklingslinjer i dagems verdensøko
nomi. - L.M.

Bak dagens økonomiske konflikter om proteksjonisme, urettmessige subsidier
til industri og jordbruk, skattlegging, valutakurser, høye renter og alt det andre
ligger to avgjørende politiske feiltrinn: ett er primært amerikansk og ett annet
hovedsakelig europeisk.
Min påstand er at ingen av dagens ulykkelige og brysomme økonomiske kon
flikter kan forstås skikkelig uten at begge disse politiske feiltrinn åpent innrøm
mes og analyseres fordomsfritt, og at ingen av dem løses så lenge de bare regi
streres; det kreves handling. Nøkkelen til økonomisk forsoning ligger således
under en politisk matte. Innenfor de internasjonale økonomiske forhold som
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sådan kan man ikke finne noen løsninger på de økonomiske problemene, slike
løsninger må komme fra USAs politiske system og fra EFs medlemsland.
Det første feiltrinn er etter min mening USAs manglende evne til å sikre at til
førselen av kreditt til dagens sterkt sammenflettede verdensøkonomi fortset
ter å utvikle seg på en stabil måte: verken for tøylesløst eller for knepent.
Det andre feiltrinnet er europeernes manglende evne til å ordne sitt forsvar
og sin sikkerhet på egen hånd og dermed delvis (om ikke helt) redusere sin av
hengighet av USA og dets atomvåpensystemer. Disse to feiltrinn blokkerer en
hver konstruktiv dialog om avtaler vedrørende valutakurser, økonomisk vekst
og handel med jordbruksprodukter, industrivarer eller tjenester.
Derfor skal jeg forsøke meg på en rask forklaring av hvert av disse politiske
problemene og hvordan de påvirker europeernes og amerikanernes uenighet
om økonomisk politikk. Dessuten vil jeg i det minste antyde i hvilken retning
man bør speide etter en løsning. For i hvert tilfelle er det allerede mulig å ane
begynnelsen på en bevegelse i riktig retning.

Private lån til den tredje verden
Spørsmålet om europeisk forsvarspolitikk er et problem som i det minste en
god del amerikanere er klar over, og der det råder en viss enighet.1 La oss
derfor først se på det andre spørsmålet. Hvorfor skulle egentlig mangelen på
et sammenhengende og motsetningsfritt system for regulering og overvåk
ning av privat kreditt-tilførsel til verdensøkonomien være av direkte betydning
for en del av de kinkige spørsmålene som fører til forsuring av de transatlant
iske forholdene mellom USA og medlemmene av EF? Argumentet her er at
et meget spesielt og fundamentalt feiltrinn ligger bak forstyrrelsene i interna
sjonal handel med varer og tjenester. Det dreier seg imidlertid ikke om mar
kedssvikt (market failure) i sosialøkonomiens vanlige betydning, men om svikt
på grunn av særtrekk ved et bestemt marked, nemlig markedet for kreditt eller
kapital. Dette markedet er høyst uvanlig siden tilbudet her ikke på noen måte
begrenses av produksjonskostnadene. «Bankers overbank», som Fred Hirschs
uoversettelige engelske formulering lyder: Når bankfolk driver handel med
penger og kreditt, har de en innebygget tendens til å drive i for stor skala.2 De
markeder bankfolk opererer i, krever derfor aktive politiske inngrep for å be
grense disse innebygde tendensene til markedssvikt. Dersom disse inngrep
ene er utilstrekkelige eller fraværende, er det alltid fare for slik svikt.
Denne enkle sannhet demonstreres mer enn godt nok av det siste tiårets finan
sielle historie. Da de ikke-oljeproduserende landene (heretter betegnet som
NOPEC-landene) ble rammet av den første oljeprisøkningen i 1973 og fikk
store betalingsbalanseunderskudd, hadde de tre muligheter til å løse sine pro
blemer. De kunne enten kutte så kraftig ned på sin oljeimport at firedoblingen
av oljeprisen ble kompensert. Ingen ønsket en slik løsning, verken OPEClandene (som ville fått sine markeder undergravet), oljeselskapene (hvis profitt
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ville ha sunket), utviklingslandene selv eller industrilandene (hvis eksport til
NOPEC-landene ville ha falt drastisk når disse måtte skru ned aktivitetsnivået
på grunn av mangel på olje til industri, jordbruk og transport).
Alternativt kunne industrilandene gjennom sin kontroll av det multinasjonale
apparatet for utviklingshjelp ha etablert en bistandsordning mer omfattende
enn den såkalte «Witteveen Facility». Denne hadde IMF (Det Internasjonale
Pengefondet) med visse vansker snekret sammen i 1974/75 for å lette NOPEClandenes vanskeligheter i kjølvannet av oljeprisøkningen og samtidig anspore
dem til å bevare og utvikle sine egne uavhengige energi-ressurser. Men indu
strilandene - og spesielt USA (slik amerikanerne understreket ved Washingtonkonferansen i februar 1974) - var uvillige til å utvikle bredere slike støtteordnin
ger. Dette ikke så mye av den erklærte økonomiske grunn at inflasjonen ville
øke, men framfor alt på grunn av de politiske innrømmelser et slikt tiltak ville
innebære. Det ville nemlig vært en lenge etterlengtet innrømmelse av de rike
landenes fundamentale ansvar for de fattige landenes økonomiske velferd.
Dette ansvar hadde de rike landene i 30 år fornektet, mens både marxister og
andre «tredje verden»-radikalere stadig har betonet det med henvisning til Prebischs og avhengighetsteoriens påpekning av at verdensøkonomiens interna
sjonale arbeidsdeling har en struktur som favoriserer de utviklede industri
landene på bekostning av de råvareproduserende utviklingslandene.
I stedet valgte man det tredje alternativet: Den rike verden overlot det til sine
banker å «resirkulere» petrodollarene som de nyrike oljestatene hadde skutt
inn på sine konti der. Resultatet var at private bank-utlån til NOPEC-landene
vokste med fenomenalt tempo (med nesten 20 % pr. år) i perioden 1970-80.
Utlånene fortsatte å vokse i de siste to årene av denne perioden for å dekke
de nye underskuddene som oppsto da NOPEC-landene ble rammet av den 2.
oljeprisøkningen i 1978/79: de økte fra 26 til 41 milliarder dollar og videre til
49 milliarder i 1980 og til 51 milliarder dollar i 1981. Men så sviktet systemet.
Bankenes utlån ble mer enn halvert (til 25 milliarder dollar) i 1981.3 Netto
bank-finansiert andel av NOPEC-landenes underskudd på driftsbalansen over
for utlandet falt fra 47 % i 1981 til 29 % i 1982.41 mellomtiden var også OPEClandenes posisjon forandret: Mens de på 70-tallet og selv i 1980 hadde vært den
største kilden (netto) til bank-kreditt, var de nå selv blitt de største mottakerne
av bank-kreditt.
Det var således ikke tilfeldig at 1982 ble året da to av de største låntakerne blant
utviklingslandene, Mexico og Brasil, kom opp i alvorlige problemer med til
bakebetaling av både renter og avdrag på sine banklån. Disse problemene
måtte de hjelpes ut av gjennom direkte inngrep fra den amerikanske regjerin
gen, som presset forretningsbankene til å låne ut mer penger slik at skyldnerlandene unngikk konkurs og fikk forhandlet seg til en omorganisering av sine
finansielle forpliktelser til både regjeringer og banker.
Bankene måtte altså tvinges til å skaffe nye midler til disse to landene (og sen
ere også til Argentina). De kuttet således desto mer ned på nye utlån til andre
land i vanskeligheter: utlån til Øst-Europa (der den polske gjeldskrisen gjorde
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seg gjeldende i mars 1981, noe tidligere enn Mexicos gjeldskrise) og til andre
utviklingsland. For øvrig hadde bankenes utlån til utviklingslandene vært så
omfattende at det selv uten noen gjeldskrise ville vært umulig å fortsette slik
over lengre tid. 11982 hadde skyldnerland i den tredje verden og i Øst-Europa
tredoblet sine banklån i forhold til 1976, total gjeld var nå 626 milliarder dollar.
Resultatet var ikke vanskelig å forutse: stadig flere land viste seg ute av stand
til å innfri sine forpliktelser og måtte be om forhandlinger for å endre gjeldsbetingelsene. Ikke mindre enn 15 land kom opp i slike problemer i perioden
mellom Mexico-krisen i august 1982 og våren 1983. Og når en ikke lenger for
noen pris kunne få midler fra private banker, var det bare en utvei tilbake, nem
lig å gå til IMF.
Men denne organisasjonen, hvis rolle er å vokte tilliten til systemet, hadde
ingen virkemidler å bruke mot kreditorene. Den kunne ikke annet enn å rette
seg mot de stakkars skyldnerne og kreve brutale innstramningstiltak, devalu
ering og deflasjon. IMF var ute av stand til å skille mellom de uansvarlige og
de ansvarlige, altså mellom de utviklingslandene som gjennom tåpelig, ryg
gesløs og korrupt politikk så å si hadde «bedt om» å få svi, og de som egentlig
var ulykkelige ofre for tilfeldigheter, men som ble trukket ned i samme dragsug
som de uansvarlige. Hvis tiltakende panikk skulle forhindres og i det minste
en viss grad av tillit fastholdes innenfor det internasjonale finanssystemet,
måtte alle behandles omtrent likt.
Men selv om utviklingslandene var de mest synlige skyldnere, var de ikke de
eneste. Og selv om det var dem som måtte lide først og mest, var dette slett
ikke de eneste konsekvensene av bankenes kredittklemme overfor den tredje
verden. Begge disse poengene er knapt nye, men verdt å understreke for å pre
sisere argumentet om at den helt avgjørende politiske svikt som lå bak den glo
bale nedgangen på begynnelsen av 1980-tallet, hadde opphav i USA og dreide
seg ikke om handel, men om styring av pengesystemet og spesielt av kreditttilførseien.

Industrilandenes bidrag til den nåværende kredittklemmen
La oss minne om at private foretaks opplåning fra bankene også vokste i tiåret
før 1982 i omtrent samme tempo som utlån til utviklingslandene. Selv oljesel
skapene, som ellers har vært kjent for å finansiere sine egne kostbare
utvinnings- og utviklings-prosjekter av egne overskudd, kastet seg nå ut i kapi
talmarkedene for å låne. Over alt hadde vedvarende inflasjon ført til interne
finansieringsproblemer: Fusjoner og oppkjøp gjorde omfattende finansieringstiltak nødvendige, til tross for at konsentrasjonen i seg selv ofte ga skuf
fende resultater for avkastningen.
Foretakenes krav til det internasjonale finanssystemet ble bare overgått av
kravene fra industrilandenes regjeringer. Henry Kaufman har påpekt at selv
om en holder østblokklandene utenfor, ble det på ti år mellom 1971 og 1981
foretatt en kredittøkning fra 3 600 til 14 300 milliarder dollar. Mange ville ha
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en bit av denne kaken og i det øyeblikk inflasjonen ble dempet var det uunn
gåelig at konkurransen ville presse prisene på lån (altså renten) oppover.5
Det er således en forenkling å si at utviklingslandene var ofre for de forskjellige
amerikanske regjeringenes økende budsjettunderskudd. De amerikanske re
gjeringenes lån var ikke alene skyld i problemene. Men den amerikanske re
gjeringen var alltid ledende i feltet, siden den låner i dollars og er i stand til
å «betale enhver pris, bære enhver byrde» (i J.F. Kennedys minneverdige ord)
for å betale tilbake i dollar. På grunn av omfattende bruk av dollars i eurovalutamarkedene og i internasjonal finansvirksomhet generelt, var det bare USA
som kunne beslutte å sette en stopper for tendensen til å utvide den tilgjenge
lige kredittmengden («kaken») ved hjelp av inflasjonen. I det øyeblikk dette ble
besluttet i november 1979 i Carter-administrasjonens siste uker, var det uunn
gåelige resultat at realrenten før eller siden ville øke. Og det var nettopp kombi
nasjonen - åpenbart ikke helt tilfeldig - av økende rente og drastiske fall i rå
vareprisene som rammet så mange utviklingsland. Ifølge Verdensbanken falt
råvareprisene utenom olje med 14,5 % i 1981 og med ytterligere 8 % i første
halvpart av 1982. Rentebetalingene økte i 1981 utviklingslandenes gjeldskostnader med 10 milliarder dollar og viste realvekst også i 1982. Når oljeprisen
samtidig var notert i dollar og dollarkursen steg i forhold til andre valutaer, var
kombinasjonen av ugunstige faktorer altoverskyggende.6 Det er også verd å
merke seg at med andre former for organisering av den internasjonale kredit
ten ville det faktum at land som Mexico eller Polen var ute av stand til å betale
sin gjeld til avtalt tid, føre til at disse landenes lån eller obligasjoner får sine pri
ser nedskrevet mens prisen på enhver ny opplåning dette landet måtte foreta
stiger. På den tid (nemlig under City of Londons storhetstid i forrige århundre;
o.a.) da internasjonal kreditt for det meste forelå i form av obligasjoner, var det
som regel dette som skjedde. I et slikt system ville ikke faren for et lands banke
rott virke som ild i tørt gress og gjøre bankene skeptiske overfor lån til en rekke
tilsvarende lands regjeringer eller investeringsformål disse garanerer: Nettopp
dette var det imidlertid som skjedde tidlig på 1980-tallet da Mexicos problemer
skapte vansker for Brasil, og Polens for Ungarn.
Men systemet var også på andre måter sårbart overfor en kombinasjon av
ugunstige faktorer. En viktig forskjell mellom forrige århundres internasjonale
kredittsystem og de seneste årenes system er at det i Viktoriatidens England
forelå rimelig effektive barrierer mellom det nasjonale private banksystemet
og de britiske bankene som var aktive utenlands og som derved var hoved
kanalene for internasjonale utlån. Riktignok var det på den tid likevel mulig
for en utenlandsaktiv bank som Barings å ryste City of London, men krisen
i 1890 ville utvilsomt blitt langt alvorligere dersom Barings også hadde finan
siert britisk industri og vært avhengig av tillit fra engelske industri
entreprenører hvis innskudd sto i nasjonale banker. I kontrast til dette har det
i USA utviklet seg et system, (a) der det til tross for restriksjoner på bankvirk
somhet på tvers av delstater har skjedd en konsentrasjon av finansiell makt i
et halvt dusin store banker7, og der de fleste amerikanske storforetak og de
viktigste arbeidsgiverne på det amerikanske arbeidsmarkedet er disse stor
bankenes kunder; (b) der disse bankene er blitt avhengige av utenlandsaktivi-
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tet - og særlig av «syndikerte» eurodollar-utlån (lån organisert som samarbeids
prosjekter mellom flere store banker; o.a.) - for å sikre store og noen ganger
helt avgjørende andeler av sine inntekter; og (c) der disse utenlandsaktivitetene er utilstrekkelig overvåket og regulert. Her er det altså en sterk sammen
fletting av utenlands- og innenlands-utlån.
De avgjørende svakhetene når det gjelder bankovervåkning er nå godt doku
mentert.8 Noen av disse studiene unngår imidlertid å nevne systemets viktig
ste svakhet, nemlig følgende: Selv om de viktigste sentralbankene ifølge Baselkonkordatene (1975, 1979, 1983) er enige om å overvåke og om nødvendig
støtte sine nasjonale banker, har ingen av dem alene og heller ikke alle samlet
noen som helst kontroll over det totale volumet av internasjonale bankutlån.
Dette volumet kan vokse raskt eller langsomt og til og med falle. Sentralbank
ene har ikke og forsøker heller ikke å ta noe ansvar for resultatet. Andre svak
heter innrømmes og forstås oftere. Konkordatene gjelder bare bankene i de
viktigste industrilandene, slike som rapporterer til Bank ofInternational Settle
ments (BIS) i Basel. Arabiske, asiatiske og andre banker er utenfor konkordatenes rekkevidde. Sentralbankenes restriktive regler overfor private banker er
dessuten altfor lette å omgå - eksempelvis den amerikanske regelen om at ban
kene ikke bør ha mer enn 10 % av sine utestående lån til en kunde. Dette har
ifølge tidligere tolkninger betydd at det indonesiske oljeselskapet Pertamina
er uavhengig av den indonesiske regjeringen eller at det tilsvarende Petrobras
er uavhengig av den brasilianske regjeringen Enda viktigere er det at overvå
kningen i stor grad ignorerer transaksjonene i interbank-markedet og følgelig
er ute av stand til å vurdere i hvilken grad en bank er avhengig av meget kort
siktig støtte fra andre banker. Et annet paradoks illustreres av såkalte «krysskonkurs-betingelser» (cross-default clauses) som amerikanske advokater har
begynt å ta med i kontrakter om banklån for å hindre at låntakeren gir opp
å betale lånene tilbake. Dette skulle forhindres ved at låntakeren forplikter seg
til å betale høye bøter i fall det blir konkurs. Like fullt har generalisering av
denne klausulen innenfor systemet som helhet ført til at reelle konkurser tilsløres av regnskapsførernes blomstrende anførsel: «non-performing loans» («udu
gelige lån»), noe som unnskylder bankene for ikke regelmessig og skikkelig
å ha sikret sin avkastning og tatt hensyn til størrelsen på sine utlån i forhold
til kapitalbeholdningen.
Da en serie av «nesten-sammenbrudd» (Penn Square og Drysdale, for ikke å
snakke om tidligere affærer) gjorde den amerikanske administrasjonens
hovedansvarlige embedsmenn (nemlig Comptroller of the Currency's Office)
oppmerksomme på de amerikanske bankenes sårbarhet overfor gjeldsprob
lemene i den tredje verden og i Latin-Amerika spesielt, og kontrollsystemet på
sin side hadde så mange svakheter, var eneste mulige svar en tilstramning av
kravene. 1 et ansvarlig kontrollert finanssystem burde derimot reguleringen
vært mer restriktiv i de tidlige fasene da bankene var mer enn villige til å låne
ut, men lettere og mer ansporende i den fasen da bankene var rammet av
panikk og i praksis stengte av skyldnernes viktigste hjelpemiddel (nemlig mer
kreditt) til å klare seg. Nettopp i denne sistnevnte fasen hadde det vært viktig

28

å stimulere kreditorene til ikke å gi opp, men å ta del i bestrebelsene på å gjen
reise verdenshandelen og medvirke til nye oppgangstider.

Virkninger av det ustabile pengesystemet
Ikke-amerikanske banker var i 1982-84 i enda sterkere grad enn amerikanske
fristet til å kutte kraftig tilbake på sitt engasjement i en situasjon der land i den
tredje verden var truet av insolvens. Dette fordi dollarkursen var så høy. Dette
førte til økning i utviklingslandenes utgifter til import, og det svekket den evne
deres eksportsektorer måtte ha til å tjene inn utenlandsk valuta. Men ikke nok
med det, i tillegg økte det risikoen (uttrykt i nasjonale valutaer) for ikkeamerikanske banker som ønsket å operere i et kredittmarked der aktiva fram
for alt noteres i dollar.
Kort sagt: Sjansespillet og usikkerheten i finanssystemet er utvilsomt blitt for
sterket av de siste ti årenes usikkerhet i det internasjonale pengesystemet. Vi
snakker her om pengesystemet i restriktiv og konvensjonell forstand: de regler
og rutiner som styrer internasjonale forhold mellom nasjonale valutaer. Disse
to systemene er distinkt forskjellige fra hverandre, men også nødvendigvis
knyttet sammen. Det er derfor verdt å merke seg at økende anarki, usikkerhet
og ubalanse innenfor pengesystemet, slik det har utviklet seg siden 1973, med
«halvveis» kontrollerte flytende valutakurser, til en viss grad har forsterket
disse og andre svakheter ved det internasjonale finanssystemet (altså systemet
for tilførsel av kreditt). Her bærer USA hovedansvaret, siden den amerikanske
regjeringen er den eneste regjeringen med uforbeholden vetorett mot endringer - som demonstrert for eksempel i «The Commitee of 20»9 - og med en rent
ut monopolistisk posisjon når det gjelder initiativ. Dette er helt åpenbart og
mer generelt anerkjent enn landets innflytelse på kredittilførselen.
Resultatet av den trinnvise utvidelsen fra en gull-dollar-standard til en ren
papir-dollar-standard har vært at andre land først måtte tilpasse seg den deva
luering av dollaren som var et resultat av den amerikanske inflasjonen midt
på 70-tallet, og deretter til deflasjonen som fulgte etter 1979. Dette gjaldt særlig
de europeiske landene som er mest åpne for finansielle strømmer. Selv om de
flasjonen var tenkt som - og så visst også var - et nødvendig korrektiv til utglid
ningen innenfor USAs innenriksøkonomi, betød mangelen på atskillelse mel
lom amerikansk innenriksøkonomi og verdens finanssystem at alle andre også
fikk føle virkningene av høye amerikanske renter. For mange var disse virk
ningene atskillig mer smertefulle enn for amerikanerne selv. Mens ameri
kansk økonomi ble rammet av en tidsbegrenset nedgang i vekst og investeringer (utenom bygg og anlegg), ble resten av verden kastet inn i depresjon. På
toppen av svekket kjøpekraft i de forgjeldede latinamerikanske landene kom
synkende etterspørsel fra oljeprodusentene i Midt-Østen og ellers i verden. Selv
OPEC-landenes etterspørsel etter industrivareeksport fra utviklingsland sank
fra 11,4 milliarder i 1981 til 10,8 milliarder i 1982.
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USAs maktmisbruk
Moralen i denne historien er imidlertid heller at USA har misbrukt sin makt
posisjon i det internasjonale finanssystemet enn at landet har mistet sin makt.
Dette er en viktig distinksjon. For den etablerte lære blant mange, særlig ame
rikanske bidragsytere til studiet av det internasjonale systemets politiske øko
nomi, er at de økonomiske verdensproblemene - inklusive den tredje verdens
gjeld, den svake veksten i det vestlige området, proteksjonisme, innen ver
denshandelen og bankvesenets vakling - at alle disse problemene har sitt opp
hav i USAs uheldige tap av hegemonimakt. Teorien om hegemoni er velkjent
og er grundig utlagt av Kindleberger, Gilpin, Keohane og andre.10 Uttalt eller
underforstått sammenlikner denne teorien USAs tap av lederposisjonen i ver
densøkonomien fra midt på 1960-tallet og framover med Englands tap av
lederposisjonen etter første verdenskrig. Dette begrunnes med at Japan og
Vest-Tyskland, for ikke å snakke om OPEC- og NIC-landene (de «nyindustrialiserte» landene, Sør-Korea, osv.; o.a.) har økt sin økonomiske tyngde og kon
kurranseevne. Det påstås så at dette gjør USA impotent når det gjelder å kon
trollere dollaren som internasjonal reservevaluta og byttemiddel, og slik
fastholde jevn vekst i verdensøkonomien.
Men talsmennene for denne teorien overser at systemet i seg selv ikke på noen
som helst måte forpliktet USA til å finansiere sin utenriks- og forsvarspolitikk
gjennom inflasjon; ikke noe som helst forhindret amerikanske myndigheter
fra til en viss grad å kontrollere amerikanske bankers aktiviteter utenfor USA.
Alle disse, og mange andre sider ved den amerikanske politikken var et spørs
mål om valg og ikke om skjebne. Det kan være at utviklingen av økende øko
nomisk «gjensidig avhengighet» var så uventet at USA og andre stater var dår
lig forberedt til å takle den. Men en var mer enn begeistret over å kunne sko
seg på økende handel og markedsekspansjon, mens det ikke var noen som
helst vilje til å ta hensyn til hvilke valg disse endringene innebar, og mer spe
sielt hvilke valg USA ble stilt overfor som verdens største kilde til internasjonal
kreditt til handel og investeringer.
Kort oppsummert var det tre muligheter. Teoretisk sett kunne det muligens latt
seg gjøre å få til en atskillelse mellom innenlandske og internasjonale bankaktiviteter slik at bankene på forhånd kunne vært advart om at offentlige pengemyndigheter på ingen måte kunne garantere for de risikoer bankene tok når
de lånte ut penger til tvilsomme regjeringer i den tredje verden. Men tatt i be
traktning at bankenes største private klienter er store multinasjonale selska
per, ser dette ut til å være vanskelig, om ikke umulig. En annen mulighet var
Brandt-kommisjonens forslag om å gi multilaterale institusjoner makt og res
surser (inklusive dollars selvsagt) som gjorde dem i stand til å føre keynesiansk
etterspørselsjusterende økonomisk politikk på globalt plan. Men allerede fra
den første oljeprisøkningen i 1973 var det åpenbart at den økonomiske histo
rien om siste kvartal av det 20. århundre kunne gis tittelen «Fortellinger om
det uventede». Verdensbanken og IMF, eller en eller annen kombinasjon av de
to, måtte ha vært i stand til å kompensere petrodollarenes uventede forsvin
ningsnummer eller 20 prosents fall i råvareprisene. Men med full konsekvens
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og med helt avgjørende innflytelse har USA motsatt seg enhver økning av de
internasjonale økonomiske institusjonenes makt, og enhver - bortsett fra den
mest symbolske - anvendelse av disse institusjonenes begrensede ressurser
som midler til å øke den økonomiske aktiviteten.
En tredje mulighet for USA var at landet selv opptrådte som «utlåner i siste in
stans», altså som sentralbank, ikke bare for sine egne banker, altså de som er
registrert i USA, men for enhver stor bank som mottar innskudd eller gir lån
notert i dollars. Hvis amerikanske myndigheter ikke gjorde dette, ville USAs
egne banker med full rett kunne innvende at de var urettmessig handikappet
i konkurranse med sine utenlandske rivaler. Men hvis USA åpent definerte seg
som verdensøkonomiens nasjonalbank, var det liten tvil om at landet hadde
styrke nok til å gjøre dette uten å inngå noe forpliktende samarbeid med andre
sentralbanker. Dette fordi New York er blitt ledende som internasjonalt finanssenter - særlig etter innføringen av såkalte «International Banking Facilities»
(IBF) i 1980 (muligheten til å drive uregulert bankvirksomhet, som i det såkalte
Eurodollarmarkedet, også innenfor USAs grenser; o.a.) - for enhver større in
ternasjonal bank, europeisk eller japansk. I praksis er det sannsynlig at dersom
USA hadde tatt initiativ, ville andre regjeringer ha fulgt opp. Resultatet ville
blitt en regulerende institusjon organisert omtrent som IMF: et internasjonalt
organ der den amerikanske regjeringen har den reelle beslutningsmyn
dighet.11
Men USA avviste altså alle disse mulighetene. Resultatet er (som vi alle bare
er altfor klar over) blitt et finanssystem som til stadighet befinner seg på randen
av sammenbrudd. Som Jan Tumlir har skrevet, er «nøkkelproblemet i dag
finansstrukturenes vaklende karakter (...) dersom ikke en altomfattende plan
for stabilisering av verdensøkonomien som helhet blir utarbeidet innen et par
måneder, vil de nåværende bestrebelser på å redde det bryte sammen».12
Tumlir skrev dette for mer enn ti måneder siden. Han forutså her at en økono
misk oppgang basert bare på stimulering av den amerikanske økonomien,
uten at andre deler av systemet påvirkes, ville bli meget ustabil. En mer omfatt
ende oppgang ville krevd gjenreisning av tillit ved at skyldnerne fikk mulighet
til å nedbetale sin gjeld og kreditorene til å opprettholde en kredittstrøm til
strekkelig til å sikre fortsatt produksjons- og handelsvekst.
På dette punktet er de botemidler IMF-betingelsene foreskriver motsigelsesfulle. IMF kan bare klare å overtale bankene - unntatt i visse tilfelle som involve
rer spesielle amerikanske økonomisk-strategiske interesser - til å opprettholde
kredittilførselen dersom de hos skyldneren kan se klare framskritt i retning av
reduserte offentlige budsjettunderskudd og overskudd på betalingsbalansen.
Men om dette skal oppnås tidsnok til å forhindre at alle bankene trekker seg
ut, blir kuren så drastisk at pasienten bringes på randen av kollaps. Bare utsikt
ene til å bli helt stengt ute fra enhver tilførsel av utenlandsk kapital og tekno
logi, tvinger landene til i ren desperasjon å akseptere IMFs betingelser.
Denne analysen har to implikasjoner. For det første: Mangelen på kjøpekraft
som følge av manglende kreditt-tilførsel er i dag - som i mellomkrigstiden -
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hovedårsaken til den økonomiske depresjonen. De som hevder at hoved
problemet er handelsproteksjonisme, retter således feilaktig oppmerksom
heten mot et symptom og blir ute av stand til å foreskrive riktig medisin. Dette
symptomet er sågar ikke engang særlig viktig: nedgangen i verdenshandelen
har vært på maksimalt 1 til 2 %, sammenliknet med over 25 % tidlig på 1930tallet. Grunnen er etter mitt syn den internasjonalisering av produksjonen som
har funnet sted mellom 1930-tallet og 1980-tallet: Firma-intern handel innen
for store multinajonale foretak (og endog mellom slike) er uavhengig både av
tilgjengelig kreditt og valutareserver. 1 motsetning til hva den siste GATTrapporten hevder, er det ingen grunn til å frykte bilateralisme.13 Når bilateralismen tar form av firma-intern handel, må den tvert om hyldes som en støtte
i bestrebelsene på å opprettholde verdenshandelen.
For det andre: Økonomiske toppmøter eller andre forsøk på å sikre bedre sam
ordning mellom de forskjellige landenes økonomiske politikk kan ikke i seg
selv løse problemet med svak vekst. En slik strategi ble senest foreslått av
James Tobin.14 Dersom en av hovedårsakene til dagens depresjon imidlertid
ligger utenfor de viktigste industrilandene, nemlig i OPECs og resten av den
tredje verdens svekkede kjøpekraft15, vil en samordning av den økonomiske
politikken i de rike landene - selv om det nok ville være til god hjelp - likevel
i høyden bare være en delløsning på problemet. I hvert av disse landene vil
de store fortakenes lønnsomhet være helt avhengig av verdensmarkedet. An
delen av deres salg til utviklingslandene er ingen god indikasjon på viktigheten
av den tredje verden i denne forbindelse. Snarere har etterspørselen fra den
tredje verden avgjørende betydning for at foretakene klarer å overskride gren
sen mellom lønnsomhet og tap. Resultatet av likegyldighet overfor ikkeOECD-landenes mangel på utenlandsk valuta har ført til at de viktigste OECDlandene fra 1979 av har vært nødt til å stramme kraftig inn overfor sine egne
økonomier, noe om igjen har ført til en alvorlig nedgang i vekst og sysselset
ning over hele verden.

Europas sikkerhetspolitiske avhengighet av USA
Når koordineringen av økonomisk politikk mislykkes, er det slett ikke bare
fordi slik koordinering ikke har noen innflytelse på banksystemets
«stopp/start»-respons når det gjelder utlån til den tredje verden. Framfor alt
svikter den på grunn av politiske faktorer og særlig fordi de europeiske land
ene er ute av stand til å øve noen som helst innflytelse på USAs økonomiske
og monetære styring av verdensøkonomien. De europeiske landene er nemlig
avhengige av USA når det gjelder forsvar og sikkerhet. Ved fire av de siste ni
toppkonferanser har europeiske statsoverhoder sterkt oppfordret USA til å ta
initiativet til en kraftig reduksjon av rentenivået.
Men alle slike anmodninger har prellet av som vann på gåsa. USA har hele
tiden kunnet peke på forsvarsprogrammenes tunge byrde som et uoverstigelig
hinder for alle forsøk på å redusere det høye amerikanske budsjettunderskud
det. Så lenge dette underskuddet er stort, er det nødvendig å betale høye renter

32

til enhver, amerikaner eller utlending, som vil låne penger til Onkel Sam. Så
lenge amerikanerne bruker en dobelt så stor andel av sin nasjonalinntekt til
et forsvarsprogram som ikke bare inkluderer dyre atomvåpensystemer, men
også store permanente amerikanske troppestyrker i Europa som ekstra luksus,
kan europeerne knapt klage over de økonomiske konsekvensene av Pax Ame
ricana.™ Dette ble påpekt av Henry Kissinger allerede for fem år siden17, av
John Connally for mer enn ti år siden, og det gjentas stadig av amerikanske
statsvitere og økonomer.18 En av dem foreslo til og med at USA ensidig skulle
trekke tilbake sine styrker for å bringe europeerne til fornuft.19 Som Marina
Whitman nylig påpekte, var den opprinnelige «uskrevne pakt» at USA skulle
underordne sine kortsiktige nasjonale interesser under hensynet til verdens
økonomiens almene velferd, mens Europa ga bestemte finansielle privilegier
som «en gjenytelse for det spesielle ansvar USA påtok seg for militær sikkerhet
og økonomisk stabilitet i den ikke-kommunistiske verden.»20 Denne kontrak
ten brytes nå, både fordi USA under 1980-talls-depresjonen er presset til å prio
ritere sine egne nasjonale økonomiske interesser og fordi de europeiske land
ene er uenige om hvorvidt og eventuelt hvordan en skal satse på amerikanske
atomraketter i forsvaret av Europa.
President Reagans verbale krigshisseri og åpenbare likegyldighet overfor
spørsmålet om rustningskontroll bare forsterker det europeiske ubehag. Som
Whitman sier, trengs det en ny pakt der Europa i sterkere grad sier seg villige
til å dele ansvaret for fortsatt vestlig sikkerhet, mens USA på sin side sier seg
villig til å modifisere tendensen til ’global unilateralisme’.
Men for øyeblikket betyr fraværet av en slik ny pakt ikke bare at Washington
er døv for europeiske innvendinger - faktisk enda døvere enn europeerne er
for amerikanske innvendinger mot EFs «Felles jordbrukspolitikk» og europeisk
proteksjonisme innen de tjenesteytende sektorene. Dette fraværet stikker
også kjepper i hjulene for EF selv. Samarbeidet om et felles europeisk penge
system kan ikke utvikles særlig mye lenger dersom ikke den europeiske valutaenheten (ECU) gjøres attraktiv nok til at den kan framstå som en alvorlig utford
ring til dollaren. Men dette kan ikke skje så lenge (a) det er den amerikanske
økonomien som er ledende i det økonomiske oppsvinget, og (b) så lenge sik
kerhetspolitiske spørsmål forhindrer europeerne og særlig tyskerne fra å
foreta et såpass provoserende trekk som å konsolidere ECU. Hensikten med
denne analysen er ikke å fornekte at også innenrikspolitiske faktorer bidrar
til blokkeringen i Brussel. Poenget er snarere at disse faktorene ville framstå
som mindre alvorlige dersom avgjørende utenrikspolitiske og sikkerhetspolit
iske vanskeligheter - som er felles for alle - forsvant.

Utsikter til løsning?
Likevel kan vi ane visse lovende tegn til endring, både på amerikansk og euro
peisk politisk side. Når det gjelder langsiktige strategier for den tredje verdens
gjeldsproblemer, er situasjonen ikke lenger så mørk som den var i 1983.
Reagan-administrasjonen fikk Kongressen med seg på en økning av USAs IMF-
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kvote og på en utvidelse av «The General Agreement to Borrow» i samsvar med
Saudi Arabias 3 milliarder dollar, selv om det fortsatt står tilbake å komme til
enighet om ekstra midler til IDA.21 De siste årenes problemer med de latin
amerikanske landenes gjeld og deres avvisning av enhver plan for kollektiv
bankerott gjør at William Clarks skrekk-historie Cataclysm - the North-South
confrontation of1987synes mer virkelighetsnær enn noen gang. Men kanskje
det viktigste av alt er at Continental Illinois’ (en av de største amerikanske
bankene; o.a.) vakling på randen av sammenbrudd har varslet amerikanske
finanskretser om hvor sårbar den innenlandske finansielle stabiliteten er for
sjokkbølger fra de internasjonale omgivelsene. En er i ferd med å miste tiltroen
til den type gjeldsorganisering som nå går for seg i Polen, Mexico, Nigeria, Bra
zil, Argentina, osv. Dette er en nødvendig betingelse for mer grunnleggende
nytenkning om framtidig langsiktig politikk.
Også fra europeisk side er det visse lovende tegn på nyorientering. Det viktig
ste er kanskje at en på høyt nivå mellom den franske og den tyske regjering
i 1984 diskret begynte å diskutere våpenkjøp og framtidig planlegging. Utvik
ling av større komplementaritet mellom de to kontinentale stormaktene er en
nødvendig betingelse for ethvert bredere framstøt i retning av en «europeiser
ing» av NATO. Et annet lovende tegn er den tyske NATO-ledelsens innrøm
melse av at det er nødvendig med en viss grad av dybdeforsvar ved ethvert
tilfelle av trusel om overgrep fra øst. Den tradisjonelle NATO-doktrinen har
vært ideen om framskutt forsvar, der alle tilgjengelige forsvarsstyrker fordeles
langs grensen. Men derved overdrives ulikheten mellom vestlige og østlige
bakkestyrker. Satser en alene på framskutt forsvar, senkes atomterskelen. Hvis
styrkene ved grensen beseires, er det intet annet å gjøre enn å bruke atom
våpen, og da er Vest-Europa avhengig av USA. Fordeles derimot forvarsstyrkene ut over hele territoriet, i tråd med ideen om dybdeforsvar, heves atom
terskelen. En mer realistisk vurdering på dette felt vil styrke tiltroen til at
europeerne kan velge en tredje vei, der en unngår både prekær avhengighet
av den amerikanske atomparaplyen og passiv tilslutning til ikke-atomvåpenbasert nøytralitet.
I dagens situasjon er England beklagelig nok ikke til særlig hjelp. Selv om
landet vier en større prosentandel av bruttonasjonalproduktet til forsvar enn
noen av sine europeiske partnere, bidrar den engelske regjeringen altfor lite
politisk og moralsk. Dette kunne endre seg dersom: (a) man snart kunne få i
stand en reaksjon på den irske regjeringens anmodninger om seriøse felles an
strengelser for å løse Nord-Irland-spørsmålet, slik at militære ressurser kunne
vies til europeisk forsvar; og (b) dersom England ville gjøre den avgjørende gest
formelt å knytte seg til det europeiske pengepolitiske samarbeidet (EMS) og
slik forsterke de øvrige regjeringenes posisjon med det potensiale Englands
finansielle styrke betyr. Begge disse utspill ville åpne for nye sikkerhetspolit
iske samarbeidsmuligheter mellom de store europeiske statene.
Videre kan Europa-parlamentet bidra. Her er det en gryende interesse for hele
problemkomplekset omkring europeisk sikkehet. En kan bare håpe at disse
diskusjonene vil blusse opp med ny kraft etter valgene i 1984. For etter gjen
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valget av Reagan i november 1984 kan en ikke forvente noen særlig endring
i USAs holdninger. Selv om Mondale hadde vunnet valget, hadde ikke engang
han gitt noen antydning om at hans forsvarspolitikk overfor Vest-Europa ville
bli avgjørende forskjellig fra president Reagans. På det økonomiske plan fører
den almene og vedvarende økonomiske oppgangen til at den amerikanske
regjeringen mister enhver motivasjon til å forsøke å redusere sine enorme bud
sjettunderskudd de nærmeste årene. Det er et brutalt politisk faktum at det
bare gjennom en jevnere maktbalanse innenfor den atlantiske alliansen ville
være mulig å oppnå både bredere styring med det globale finanssystemet og
en mer overbevisende aksjonsplan for Vest-Europas langsiktige militære sik
kerhet.
Oversatt av Lars Mjøset.
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