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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forandringer i det internasjonale banksystemet etter 1960

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

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

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

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

1972 1974 1976 1978 1980

Gj.sn. 
årlig 
vekst 
1972-80

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

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

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

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

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

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

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

Interbankmarkedet og andre «innovasjoner»

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

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

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

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

1972 19 74 1976 1978 1980

Gj .sn. 
årlig 

vekstrate 
1972-80

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antall
innbyggere

1981
Mill.

BNP pr. 
innbygger 

1981 
U.S.$

Gjeld til
private
banker
som Z-andel
av total
gjeld

Gjeld
til
private 
banker 
Mrd. $

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Andel av 
total

befolkning

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

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

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

48,9 Z

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

Total 100,0 Z 100,0 Z

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

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

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

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

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

95



Ytre årsaker til u-landenes gjeldskrise siden 1982

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

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

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

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

Føderalt underskudd Føderal Kapitalbalanse Dollarkurs
statsgjeld overfor utlandet Vest-tyske

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

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

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

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

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

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

Total opplåning 
Mrd. $

Føderalstatens
opplåning
Mrd. $

Føderalstatens 
opplåning som 
%-andel av total

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

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

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

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

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

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

1 1977 1980 1 1981 1982 | 1983 !

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

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

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

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

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

10mfatter bare stadig langsiktig gjeld.

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

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

♦Data er ikke tilgjengelige.

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

varene.

99



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

Indre årsaker til u-landenes gjeldskrise siden 1982

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

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

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

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

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

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

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

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

Land
Kapitalflukt 

Mrd. $

i| Brutto kapital- 
inns trømning 

Mrd. $

Kapitalflukt 
som %-andel av 
brutto kapital- 
innstrømning

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

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

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

102



Tabell 12: Utenlandsgjelden til syv u-land og deres (hypotetiske) utenlandsgjeld 
uten kapitalflukt ved utgangen av 1985. Mrd. dollar:61

Faktisk gjeld 
Mrd. $

Gjeld uten 
kapitalflukt 
Mrd. $*

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

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

Kriseadministrasjon og IMFs rolle

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

76.8 
28,
47.9
15.9

86.3
35.4 
50,9
24.5

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

113,5
38.2
75.3
49.3

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

61.4 
33,0
28.4 
53,2

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

63.5 
42,0
21.5 
57,0

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

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

*1 alc 33 land

De økonomiske innstramningene sammen med de internasjonale bankenes 
kredittinnstramninger har ført store befolkningsgrupper i disse landene ut i 
den ytterste nød. Denne prosessen har allerede gått så langt at mange land står 
på randen til sosialt og politisk kaos. På Pengefondets årsmøte i oktober 1985 
kunne det se ut som om dette problemet hadde begynt å demre også for myn
dighetene i USA. Finansminister James Baker annonserte der en kuvending
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bort fra innstramningspolitikken som USA og Pengefondet hittil hadde på
tvunget betalingsudyktige u-land. Skulle u-landene overhodet makte å betale 
tilbake sin gjeld, måtte en nå fremme økonomisk vekst i disse landene, var 
Bakers nye resept. Og skulle det bli økonomisk vekst, måtte u-landene få mer 
lån. Baker hadde plottet ut de femten mest gjeldstyngede u-landene. «Planen» 
hans var at de internasjonale bankene skulle øke sine kreditter til disse landene 
med 20 mrd. $ fordelt over tre år. Hvis dette ble gjort, skulle samtidig Verdens
banken og den USA-kontrollerte Interamerikanske utviklingsbank øke sine 
kreditter med 9 mrd. $, og gi de ekstra kredittene først og fremst til de 15 land
ene i «Baker-planen».

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

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

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

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

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

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

Bankens navn

Egen
kapital
Mill. S

Uesaeehet overfor:
Argen
tina Brasil ’Mexico

Venezu
ela Chile Totale

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

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

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

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