MADELEINE SIÖSTEEN:

U-ländernas växande externa skulder
Oljeprishöjningarna har forsatt de ickeo/jeproducerande u-länderna i en kritisk situation.
Deras utlandsskulder växer allt snabbare och
uppgår nu till ca 450 mrd dollar. Mera
kreditvärdiga länder som Brasilien och Mexico
lånar mest, konstaterar civilekonom Madeleine
Siösteen. Den nuvarande kreditmarknaden kan
inte tillgodose u-ländernas behov. f
Brandtkommissionens rapport efterlyses därfår ett
nytt internationellt valuta- och
finansieringssystem for u-länderna.

Under de senaste åren har en allt större oro
brett ut sig över u-ländernas ökande utiand skulder. Man har talat om att världens finansiella system skulle kollapsa om inte låntagarländerna klarade av att betala sina räntor och
amorteringar. De internationella bankerna
stora engagemang i u-länderna har gett ytterligare upphov till tal om att kraschen skulle var
nära. Domedagsprofetiorna har varit många,
men ännu så länge har det internationella
banksystemet kunnat anpassa sig till de rådande fårhållandena. Man skall också komma
ihåg att redan på 1960-talet började nationalekonomer intressera sig för de fattiga ländernas
skuldproblem.
För sex år sedan skedde en dramatisk forsämring i u-ländernas externa finansiella läge.
Oljeprishöjningen på 400 % i slutet av år 1973
kom att skapa helt nya relationer inom världsekonomin. De icke-oljeproducerande u-länderna stod praktiskt taget handfallna infår en
situation som de hade svårt att bemästra.
Deras underskott i bytesbalansen mer än tredubblades från ca 7 mrd dollar år 1973 till ca
36 mrd dollar året därefter. Försämringen i
terms of trade var ett resultat av de högre priserna på olja, som även slog igenom i andra
viktiga importprodukter, och en minskning av
exportpriserna på flertalet råvaror kombinerad
med en reducerad exportvolym.
Underskotten finansierades genom en kraftig
upplåning på de internationella kapitalmarknaderna och en minskning i de internationella
valutareserverna. Den andra oljechocken kom
1974/75 och ytterligare oljeprishöjningar har
skett sedan dess. För att avhjälpa de akuta
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Möjligheten till återbetalning
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Brandtkommissionens rapport
Tydligt är dock att den nuvarande kreditmarknaden inte kan tillgodose u-ländernas behov.
Frågan är om det krävs något nytt "mellan-

Kraven på en ny ekonomisk världsordning
har rests från u-ländernas sida på flera UNCTAD-möten och i FN-sessioner. I dessa krav

handsinstitut" eller "Världsutvecklingsfond"
(World Development Fund) som Brandt-kommissionens rapport efterlyser. I detta internationellt uppmärksammade program för över-

ligger generella skuldlättnader för de hårdast
drabbade och minst utvecklade u-länderna. På
senare år talas alltmer om massiva resursöverföringar, inte bara för att bistå u-länderna utan
även på sikt hjälpa upp importen till u-län-

levnad skulle denna fond i stor utsträckning ge
programlån och komplettera existerande organ
såsom IMF och IBRD. Man kräver även ett

derna från i-länderna. Många av u-ländernas
krav betyder dock en hårt reglerad världsekonomi, kanske med en "global skatteupp-

nytt internationellt valuta- och finansieringssystem får u-länderna samt ökade resursöverfö-

börd ".
U-ländernas behov av utländskt kapital

ringar.
De förslag till en förändring i världsekonomin, som framförs i Brandt-rapporten, har
även tidigare uppmärksammats i olika internationella organ. Någon gemensam lösning för ioch u-länderna har inte kunnat uppnås. Det
som gör Brandt-kommissionens rapport intres-

växer, både till finansiering av nya utvecklingsprojekt och till att finansiera underskott i bytesbalansen. U-länderna har hamnat i ett ekorr1-tiul och bankerna är tvungna att följa med.
Lån föder nya lån och snöbollen växer. Kommer den att smälta och avta eller rullar den
vidare tills hela kapitalsystemet dras med? Det

sant är att ledamöterna är framstående politi-

återstår att se.

ker både från nord och syd.

