
de dage, hvor usa kunne handle uden at tage hensyn til andres meninger, er ved at være tal-
te. For i takt med at landets økonomiske muskler skrumper, får USAs kreditorer i BRIK-landene
(Brasilien, Rusland, Indien og Kina) og landene omkring den Persiske Golf stadig større indflydel-
se på de amerikanske lederes gøren og laden.

Det ændrede styrkeforhold mellem kreditorer og debitor bliver understreget i morgen, hvor
BRIK-landene holder møde i den russike by Jekaterienburg. Øverst på dagsordnen står den ame-
rikanske dollars fremtid. De fire lande agter at drøfte, hvordan det internationale valutasystems sto-
re afhængighed af dollaren kan mindskes ved hjælp af et system, hvor dollaren indgår som en va-
luta blandt flere. 

For blot et år siden ville en sådan dagsorden være blevet klassificeret som en mellemgod vittig-
hed. Nu er det ramme alvor. Om ikke af andre grunde, så fordi BRIK-landene gennem deres enor-
me dollarreserver finansierer den amerikanske økonomi. Tilsammen nærmer deres valutareserver
sig 3.000 milliarder dollar, hvilket svarer til en femtedel af USAs bruttonationalprodukt. Omkring
70 pct. af dem udgøres af dollar. Det betyder, at et fald i dollarkursen tærer voldsomt på landenes
formuer og købekraft.

Forud for BRIK-mødet er det sivet ud, at de fire lande i de seneste uger har interveneret på valu-
tamarkederne for at mindske dollarens fald. Det understreger situationens alvor og den ameri-
kanske økonomis miserable forfatning. Det er ikke længere USA og det amerikanske centralbank-
system (FED), der intervenerer og støtter kursen – den opgave må andre lande tage sig af. Og de
gør det ikke for at undgå, at dollaren falder, for alle ved, at det er nærmest utopisk helt at standse
dens rutsjetur. De gør det for at hindre den i at falde for voldsomt.

Der er også forlydender om kinesisk, brasiliansk og russisk interesse for IMF-udstedte obliga-
tioner benævnt i SDR, en international valuta, hvis værdi bestemmes af kurserne på yen, dollar,
pund og euro, og som derfor kun i begrænset omfang er afhængig af udviklingen i den amerikan-
ske økonomi. Landene vil kunne købe dem som led i långivning til IMF, der pga. krisen har brug
for likvider til at bistå lande i betalingsbalancevanskeligheder. 

I realiteten indebærer operationen, at obligationskøberne skifter aktiver benævnt i dollar – først
og fremmest amerikanske statsobligationer – ud med aktiver benævnt i SDR. Dermed formindsker
de deres afhængighed af dollaren og vælter kursrisikoen for en del af deres valutareserve over på
IMF, hvilket vil sige resten af verden. 

Ønsket om at lægge afstand til dollaren lever ikke kun hos BRIK-landene. Landene omkring
den Persiske Golf drøfter i øjeblikket, om de skal afkoble deres valutaer fra dollaren. Hidtil har al-
le – bortset fra Kuwait – været knyttet til den amerikanske valuta i et fast kursforhold. Men de ti-
der kan altså snart være forbi. 

USAs manøvrerum begrænses
Når de mange kreative forsøg på at undgå at blive ramt af dollarens fald overhovedet er nødvendi-
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Figur 1: Valutareserverne 
rummer masser af dollar, men 
flere lande er bekymrede for, 
at reservernes værdi skal 
falde.

Kilde: http://www.imf.org/external/np
/sta/cofer/eng/cofer.pdf.
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ge, er det fordi, hverken kreditorerne eller USA er rede til at føre en økonomisk politik, der tilve-
jebringer balance i det globale system. 

Den logiske måde at ordne problemerne på ville ellers være at ændre kreditorernes betalings-
balanceroverskud til underskud ved at bruge dollartilgodehavender til at købe varer og tjenestey-
delser i USA. Omvendt kunne USA bidrage til den økonomiske balanceakt ved at nedbringe sit be-
talingsbalanceunderskud gennem lavere forbrug af importerede produkter. Det ville imidlertid in-
debære en tilbagerulning af de sidste godt 15 års globale økonomiske udvikling, og hverken USA
eller landets kreditorer ønsker at deltage i den øvelse.

Derfor er der ingen anden vej for kreditorerne end at forsøge at befri sig for så stor en del af de-
res dollartilgodehavender som muligt, sådan at et dollarfald ikke udelukkende rammer dem, men
fordeles på hele verden bl.a. via IMFs SDR-obligationer.

For amerikanerne er problemet ved det komplicerede spil ikke så meget dollarkursen, som er
mindre betydningsfuld for USA. Problemet er snarere, at en stor del af kreditorernes dollaraktiver
består af amerikanske statsobligationer. Derfor vil et massivt frasalg presse den amerikanske ren-
te op, og det er ikke et ønskescenarie i en økonomi, hvor det i forvejen skorter på vækst og inve-
steringslyst. 

For USA er situationen mildt sagt ubehagelig, for den viser, hvordan årtiers helt uansvarlig øko-
nomisk politik er ved at overføre muligheden for at fastlægge den amerikanske pengepolitik fra FED
til USAs kreditorer. 

Det forklarer, hvorfor de amerikanske ledere ikke blot læner sig tilbage i sikker forvisning om,
at et massivt frasalg af amerikanske statsobligationer først og fremmest vil ramme kreditorerne selv,
fordi deres udsalg udløser et dollarkursfald, som øjeblikkeligt vil svække købekraften af deres re-
sterende dollarbeholdning. Det er med andre ord ingen tilfældighed, at rentestigning er kommet
på dagsordnen i USA. samtidig med at de store udenlandske kreditorers interesse for amerikan-
ske statsobligationer daler. USA ønsker at reagere, inden deres pengepolitiske afhængighed af
vækstøkonomierne udstilles.

Spørgsmålet er imidlertid, i hvor høj grad kreditorerne vil gøre alvor af deres trusler om at ven-
de dollaren ryggen. Svaret er ikke simpelt, for det hænger i høj grad sammen med USAs politiske
rolle på den globale scene. 

Golflandene er amerikanernes allierede – i hvert fald indtil videre. De tøver med at svække USA
for meget i en situation, hvor de frygter, at Iran er ved at udvikle sig til områdets dominerende
magt. Herudover er det bekvemt for dem at have mulighed for at øve indflydelse på USAs udenrigs-
politik via dollaren. Måske har den nye magtsituation været medvirkende til amerikanernes stadig
mere dialogsøgende linje, som til fulde kom til udtryk i præsident Obamas nylige tale i Kairo.

Heller ikke Kina ønsker et svækket USA. For mens landet vokser sig stærkt, har det brug for en
magtfuld spiller, der kan bidrage til stabilitet i det asiatiske område ved at holde sine allierede – Japan,
Korea og Taiwan – under kontrol.

Indien og Brasilien er store nok til at være med i drøftelserne og have indflydelse, men de kan
ikke lægge kursen. Tilbage står Rusland som den eneste magt, der kunne tænkes at have interes-
se i et svækket USA, og det er ikke nok til at vælte læsset for amerikanerne.

Men selvom BRIK-landene næppe træffer afgørende beslutninger på tirsdagens møde, er der in-
gen tvivl om, at vi i de kommende år vil se en bevægelse hen imod mindre afhængighed af den
amerikanske dollar, ligesom dollarkurs og amerikansk pengepolitik i højere grad vil blive bestemt
af USAs kreditorer end af amerikanerne selv.

USA er ganske vist fortsat verdens stærkeste magt, men landet vil i stigende grad have behov for
at tage andre med på råd, før det handler. USA får behov for at sikre sig tilslutning – direkte eller
stiltiende. Og det gælder ikke alene for den økonomiske politik, men også store dele af udenrigs-
politikken.  MM
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sig gode venner med sine
kreditorer – også i udenrigs-
politiske spørgsmål.


