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De VS is als economische supermacht op zijn retour. De Amerikaanse burger had de broekriem 
aan moeten halen, maar Bush verkoos het oorlogspad, betoogt Geert Reuten. 

Saddam is gevallen en de VS heeft de inspecties naar massavernietigingswapens nog eens 
overgedaan. Het instellen van een overgangsregering onder verantwoordelijkheid van de VN lijkt nu 
volkenrechtelijk de aangewezen weg. Maar dat weigert de VS. Dit roept (opnieuw) de vraag op wat dat 
land zoekt in Irak - deze weigering maakt immers de door Amerika eerder geopperde 'goede 
bedoelingen' ongeloofwaardig. Al bij de aanvang van het conflict gaven commentatoren aan dat de 
olie tenminste déél van het motief is. Op hoog Amerikaans regeringsniveau werd dit aanvankelijk ook 
als één motief genoemd. Maar zelfs Amerika kan het zich niet permitteren de olie gewoon te roven. 
Daar is de Bush-regering ook niet op uit. Voor wat zij wél wil moeten we de toestand van de 
Amerikaanse economie bezien. 

De VS gaat door voor een economische supermacht. Dat is correct, daarom kan het land zich een 
enorm leger permitteren. Echter, het is een economisch aftakelende supermacht. Al sinds 1983 heeft 
de VS jaarlijks een tekort op zijn betalingsbalans met het buitenland. (De betalingsbalans is het 
verschil tussen al het inkomen - of: de productie - en alle bestedingen in een land. Het is tegelijkertijd 
het verschil tussen de totale export en import van het land, want als de binnenlandse productie 
inkomen - kleiner is dan de bestedingen, moet het verschil geïmporteerd worden.) Al twintig jaar 
verbruikt het rijkste land van de wereld meer dan het zelf produceert, in toenemende mate: het tekort 
liep op van één procent van hun bruto nationaal inkomen (bruto nationale productie) in 1983, tot bijna 
6 procent thans. 

Hoe flikken ze dat? Wel, nog steeds zijn buitenlanders vol vertrouwen: ze lénen de VS geld om het gat 
te dichten, of ze kopen Amerikaanse bedrijven en brengen zo geld in. Het huidige Amerikaanse tekort 
van bijna 6 procent houdt in dat van elke 17 dollar die Amerikanen uitgeven, één op de pof is. In de 
afgelopen twintig jaar samen, liep dit tekort op met zo'n 5.000 miljard dollar (een vijf met twaalf nullen). 
Voor het jaar 2003 wordt het tekort geschat op 600 miljard dollar, voor 2004 ongeveer 680 miljard (dat 
staat los van de oorlog). Voor een ijkpunt: de ontwikkelingshulp van alle rijke landen samen is jaarlijks 
zo'n 55 miljard dollar. 

De betalingsbalans weerspiegelt ook het verschil tussen de totale exporten en importen. Tot voor kort 
konden Amerikaanse importeurs erop vertrouwen dat exporteurs (bijvoorbeeld Europese of Arabische) 
de rekening voor geleverde goederen presenteerden in dollars. Die betaalden ze dus in dollars. De 
Europeanen, Arabieren of Japanners hadden vervolgens weinig andere keus dan hun overschot aan 
dollars (hun óverschot op de betalingsbalans) te lenen aan of te investeren in de VS. Zo liep de cirkel 
rond. `Weinig andere keus', ja, maar zonder bezwaar - wat kon er misgaan? 

Het Amerikaanse productietekort (of omgekeerd: hun overconsumptie), en daarmee de aftakeling van 
hun economie, sluimert dus al twintig jaar. Maar in de afgelopen vijf jaar worden het steeds hogere 
tekorten. De recente daling van de dollarkoers tegenover de euro is een uiting daarvan. Naarmate de 
ziekte van de VS-economie in de rest van de wereld doordringt, gaan exporteurs de rekeningen liever 
in, bijvoorbeeld, euro's presenteren. Amerikanen beginnen erachter te komen dat er zowaar getwijfeld 
wordt aan hun supermacht! 



Dit is een kernpunt: luidt de rekening in dollars of in, bijvoorbeeld, euro's? Nu Amerikanen steeds 
minder euro's voor een dollar krijgen, tellen ze steeds meer dollars neer voor een rekening in euro's; 
maar daarmee stijgt hun betalingsbalanstekort nog verder. 

Op lange termijn moet de wal van die hogere rekeningen het schip keren: Amerikanen moeten minder 
gaan consumeren en/of meer produceren. Maar lagere consumptie (gaat Bush die de Amerikanen 
aanpraten?) brengt verdere recessie-dreiging met zich mee. Doch zelfs in dit VS-in-crisis-scenario is 
er één onoverkomelijk probleem: de olie-import. Olie wordt internationaal nog steeds geprijsd in 
dollars. Zodra de olie geprijsd wordt in euro's, zijn de Amerikanen gevangen in de zichzelf 
versterkende recessieve spiraal van de dalende dollarkoers - het tekort resulteert in koersdaling; deze 
resulteert in een hogere olieprijs in dollars; dit resulteert in een nog hoger tekort; enzovoorts. Daar 
kunnen ze uitsluitend uitkomen door gigantisch hogere benzine-prijzen aan de pomp (gaat Bush het 
vertellen?), met, via het effect op de auto-industrie en de luchtvaart, een nog heftiger neergang van de 
Amerikaanse economie. 

Daarmee zijn we terug bij Irak en - waar het eigenlijk om draait - de OPEC. De OPEC is de club van 
olieproducerende landen, die de olieprijs vaststelt in dollars. Maar dat dreigt te veranderen. De OPEC 
beziet de Amerikaanse economie met lede ogen; ook zijn sommige leden ideologisch niet 
gecharmeerd van de VS. Dit doet hun lonken naar de euro. Booswicht Irak maakte vorig jaar de euro-
stap al. Blijft er de dreiging dat Noorwegen en Engeland - beide belangrijke OPEC-leden - tot het 
euro-gebied toetreden en dan of de OPEC tot de euro bekeren, of de OPEC verlaten. 

Koste wat kost wil de VS een voet tussen de deur bij de OPEC. Dat bereikt zij in en via Irak. De inzet 
is: blijvende notering van het prijskaartje op de olie in dollars. 

Aansluitend op de Amerikaanse 'politionele actie' in Irak gaan we Amerikaanse investeringen in de 
Iraakse olie-industrie zien; en ook de instelling van, wat de VS-regering noemt, een 'stabiele' 
democratische regering. 'Stabiel' is: 'uit dankbaarheid aan de VS de olie prijzen in dollars'. De VN 
moet zich er niet mee bemoeien: die kan 'stabiel' anders interpreteren. 

Ook via Irak loopt de actie gesmeerd. Nu de wereld nauwelijks actief in verzet kwam tegen de 
supermacht (landen zoals Nederland waren te laf om zich aan te sluiten bij Duitsland, Frankrijk en 
België - alleen al die gedachte deed het kabinet-Balkenende de poep tussen de billen glibberen); nu 
de VS klaarblijkelijk buiten de Verenigde Naties om kan opereren en het internationaal recht kan 
schenden; nu kan de VS volstaan met het simpelweg bedreigen van de Irak-omringende landen. 
Vriend Saudi-Arabië is onlangs tot vijand verklaard en moet dus niet aan de dollar gaan tornen; met 
Syrië is inmiddels 'een goed gesprek' gevoerd - wie het juiste olie-prijskaartje ophangt, hoeft echt 
helemáal niet bang te zijn. 

Hiermee is het Amerikaanse betalingsbalans-probleem niet opgelost. Het voorkomt slechts dat de VS-
economie verder wegzakt via de recessieve spiraal. 

De VS is een decadente economische supermacht, maar trekt daaruit geen consequenties. 14 
Procent van de Amerikaanse bevolking leeft onder de armoedegrens. Modale Amerikanen leven in 
relatieve weelde. Hen had Bush een harde boodschap moeten brengen, namelijk de consumptie te 
beperken; in plaats daarvan grijpt de regering-Bush naar de wapens. 

  


