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offentlig gjeld soM andel aV bnp

gjeldskrisen i europa –
bakgrunn og lærdommer*
2011 var et dystert år for europeisk økonomi. mange land, særlig innen euro-området,
hadde alvorlige problemer med høy offentlig gjeld og store budsjettunderskudd.

Kilde: Eurostat
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Hellas, Irland og Portugal var avhengige av kriselån fra
IMF og andre EU-land. Store land som Spania og Italia
måtte betale høye renter, opptil 6 -7 prosent, på 10-årslån,
fordi markedet fryktet at heller ikke disse landene ville
kunne betale sine lån. Arbeidsledigheten var høy og
økende i mange land, særlig i Spania og Hellas, med
rundt 20 prosent ledighet. Denne situasjonen stod i skarp
kontrast til det i hovedsak lyse bildet man kunne se fem
år tidligere. I denne artikkelen vil jeg se på hvordan det
kunne gå så galt, og hvilke feil som ble gjort. Deretter vil
jeg drøfte noen av de lærdommer en kan trekke. Jeg vil også
kort nevne et par konklusjoner en bør være mer forsiktig
med å trekke.

bakgrunn – hvordan kunne det gå så galt?
I utgangspunktet var det kanskje overraskende at den
første ordentlig alvorlige krisen i euro-området skulle
være knyttet til høy offentlig gjeld. Et av de forholdene en
la mest vekt på da euro-samarbeidet ble etablert, var at en
skulle forhindre at enkeltland skulle skape problemer for
andre land gjennom å ta opp for store lån. Derfor innebar
Stabilitetspakten strenge regler for de offentlige finanser.
Brutto gjeld skulle være under 60 prosent, målt som andel
av BNP, og et eventuelt underskudd på offentlige budsjetter skulle være mindre enn 3 prosent av BNP.
Regelverket fungerte imidlertid ikke etter planen. Gjeldskravet ble aldri tatt alvorlig. Som vist i figur 1, var det flere
land som hadde altfor høy gjeld i utgangspunktet. I disse
landene viste imidlertid gjelden som andel av BNP en fallende tendens på begynnelsen av 2000-tallet, og markedet
lånte villig ut til lave renter. Underskuddskravet skapte
mer debatt. Her var det mange land som brøt kravet, og EUkommisjonen innledet også en prosess for å ilegge økonomiske sanksjoner slik Stabilitetspakten foreskrev. Men da
også Tyskland og Frankrike brøt reglene, ble sanksjonsprosessen endret til å bli mildere og mer skjønnsmessig. Følgen var at de aller fleste euro-landene hadde underskudd

på statsbudsjettet i årene før finanskrisen, til tross for en
god konjunktursituasjon med høy vekst i skatteinntektene.
Men siden den økonomiske veksten var god i de fleste land,
falt altså gjelden som andel av BNP, og bekymringen for de
offentlige finanser var liten i de fleste kretser.
Det gunstige bildet var imidlertid misvisende. Medlemskap i euro-samarbeidet innebar mye lavere rentenivå i
mange av landene, og dette lave rentenivået stimulerte til
høy og stigende etterspørsel. Spania og Irland hadde svært
høye investeringsrater gjennom 2000-tallet, spesielt knyttet til boliger, og også i Hellas og til dels Portugal var investeringsnivået høyt. De store investeringene bidro til en
utvikling som så god ut, ved å gi sterk vekst i BNP og økte
skatteinntekter. Som vist i figur 2 var veksten mye høyere i
disse landene enn i Tyskland.
Utviklingen var imidlertid ikke bærekraftig. I Spania og
Irland var boligbyggingen altfor stor, stimulert av en boble
i boligprisene, og smellet ble høyt da boblen sprakk. I alle
fire landene innebar den høye etterspørselen at lønnskostnadene økte mer enn produktiviteten, samtidig som
underskuddet på handelsbalansen stadig økte (se figur 3 og
4). Underskuddet på handelsbalansen reflekterte en kraftig
økning i privat gjeld. Da finanskrisen kom, og muligheten
for ny gjeldsfinansiering ble vesentlig vanskeligere, måtte
ubalansene rettes opp. Privat forbruk og investeringer falt
kraftig, og resultatet ble lavere skatteinntekter og en rask
økning i offentlig budsjettunderskudd og gjeld.
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i mange land. I Tyskland la en derimot vekt på å senke
kostnadsnivået for å bøte på de strukturelle problemene
etter samlingen, og veksten ble lav. Dermed ble konjunkturutviklingen svært forskjellig. Siden det nominelle
rentenivået må være det samme i hele pengeunionen, var
det ikke mulig å motvirke forskjellene gjennom rentepolitikken. Tvert om ble forskjellen i konjunkturer forsterket
gjennom den såkalte Walters-effekten: I Spania og Irland
førte høykonjunkturen til høy lønns- og prisvekst, noe
som innebar at realrenten, dvs. nominell rente minus
prisveksten, ble lav. Den lave realrenten gjorde det billig å
låne, noe som bidro til å forsterke høykonjunkturen i disse
landene.
I Tyskland var det motsatt. Lavkonjunkturen innebar lav
lønns- og prisvekst, slik at realrenten ble høy. Den høye realrenten la så en ytterligere demper på veksten i Tyskland.
Walters-effekten er en grunnleggende destabiliserende
mekanisme som en ikke kan unngå i en pengeunion. Men
andre ting kunne vært gjort annerledes. En viktig faktor
er at finanspolitikken burde vært betydelig strammere i
euro-landene under den sterke oppgangen i 2004–2007.
Som nevnt førte oppgangen til økte skatteinntekter, men
politikerne var gjennomgående tilfredse så lenge en ikke
brøt Stabilitetspakten. I disse årene burde euro-landene
hatt solide overskudd på statsbudsjettet, både for å betale
ned gjelden og for å dempe den kraftige konjunkturoppgangen. I Spania og Irland burde man i tillegg gjort tiltak
for å forhindre boligboblen, og da ville særlig strengere
reguleringer av kredittmarkedet vært aktuelt.

lån i fremmed valuta
En annen sentral årsak til den akutte gjeldskrisen, er at
euro-landene ikke har sin egen nasjonale sentralbank.
Også i land utenfor euro-området, som USA, Storbritannia
og Island, ble de offentlige finanser kraftig svekket under
og etter finanskrisen. Lenge var det ingen tegn som tydet
på at statsgjeldskrisen skulle ramme euro-landene spesielt.
Sommeren 2009 kunne euro-landene ennå låne til lavere
renter enn det andre land med tilsvarende kredittvurder80 Årsrapport 2011

ing måtte betale. I 2010 ble det imidlertid klart at eurolandene var mye mer sårbare, fordi de ikke hadde sin egen
nasjonale sentralbank (se for eksempel de Grauwe, 2011).
I land med egen sentralbank, der staten låner i egen
valuta, har staten alltid mulighet til å la sentralbanken
finansiere låneopptakene ved å trykke penger. Dermed er
det også svært lite sannsynlig at staten vil la være å betale
tilbake lånet: Det er vanskelig å se for seg en situasjon der
land som USA og Storbritannia vil misligholde et statslån,
når de kan la sentralbanken være långiver i siste instans.
Riktignok kan pengetrykking i visse økonomiske situasjoner føre til høy inflasjon. Den risikoen er imidlertid minimal for land i lavkonjunktur med stor ledig produksjonskapasitet og med sentralbanker som nyter allmenn tillit, slik
at inflasjonsforventningene er lave, slik tilfellet er for USA
og Storbritannia nå.
For euro-landene er bildet et helt annet. For Spania og
Italia er euro-lån reelt sett som et lån i fremmed valuta.
Dersom et lån forfaller, og Spania ikke har penger til å
betale, er landet tvunget til mislighold. Hvis markedsaktørene innser denne muligheten, kan landet komme i en
dårlig likevekt: Hvis markedsaktørene frykter at Spania
ikke vil greie å betale tilbake gjelden, vil de kreve svært høy
rente som kompensasjon for risikoen. Til en så høy rente
vil Spania få alvorlige problemer med å betale gjelden. Da
kan problemet forsterkes ytterligere – markedet vil ikke
låne penger til Spania fordi man regner med at landet vil
misligholde gjelden. Når lånet forfaller, og Spania ikke får
fornyet lånet, får markedet rett i sin dystre profeti. Hvordan
dette kan håndteres, skal vi se på nedenfor.

veien framover
I løpet av 2011 ble det gjennomført en rekke tiltak for
å minske gjeldskrisen i euro-landene. Den europeiske
sentralbanken ESB lånte store beløp til kriselandene, dels
gjennom store utlån til bankene og dels gjennom kjøp av
statsobligasjoner.
I tillegg ble det gjennomført omfattende utlån ved at ESB
dekket kriselandenes underskudd i i ESB-systemet, det
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såkalte TARGET2. For å ta et konkret eksempel på det siste:
Anta at en gresk statsobligasjon forfaller, og regjeringen
betaler en utenlandsk lånekunde ved å trekke på sin konto i
den greske sentralbanken. Når lånekunden får utbetalt pengene gjennom sentralbanken i sitt eget land, får den greske
sentralbanken en tilsvarende gjeldspost til ESB-systemet.
Whittaker (2011) rapporterer at gresk offentlig gjeld til
andre regjeringer via ESB-systemet økte fra snaut 50 milliarder euro i januar 2010 til 180 milliarder euro i september
2011. Av dette var langt den største delen, 115 milliarder,
gjennom TARGET2. Den økte gjelden skyldes både at Hellas hadde et stort underskudd på driftsbalansen i 2010
og 2011, og at kapital ble flyttet ut av Hellas, for eksempel
ved at greske privatpersoner flyttet innskudd fra en gresk
bank til en tysk bank i Tyskland. Også de andre kriselandene hadde stor gjeld gjennom ESB-systemet. Støtten fra
ESB forhindret en akutt gjeldskrise, men det var ikke nok
til å få statsobligasjonsrentene ned på akseptable nivåer.

med en mer dogmatisk og mindre pragmatisk
ledelse av esb kunne resultatet blitt en gjeldskrise
for italia og spania, med dramatiske konsekvenser for
hele europa.
I desember 2011 ble euro-landene enige om en finanspolitisk pakt. Denne pakten innebar at alle euro-land skulle
innføre en ny finanspolitisk regel som sikret at det strukturelle budsjettunderskuddet (det vil si budsjettunderskuddet korrigert for konjunkturelle svingninger i skatteinntektene) ikke skulle bli større enn 0,5 prosent av BNP. Videre
innskjerpet man de eksisterende reglene om at det faktiske
budsjettoverskuddet ikke skulle være større enn 3 prosent.
Dette ble gjort gjennom å kreve at land som bryter denne
regelen, må ha en plan for å minske underskuddet som blir
godkjent av EU-kommisjonen og EUs finansministre. I tillegg skal EU-kommisjonen foreslå økonomiske sanksjoner
ved brudd på reglene, og disse skal iverksettes automatisk
82 Årsrapport 2011

såfremt det ikke er en kvalifisert majoritet av landene som
stemmer imot.
Vel så viktig var det tiltaket som innebar at ESB ga private
banker ubegrenset tilgang på 3-års lån til 1 prosents rente.
Bankene tok villig imot tilbudet, og lånte nesten 500 milliarder euro. Trolig har den økte låneadgangen vært viktig
for å forhindre en alvorlig likviditetskrise i Europa. Sannsynligvis har det også gitt et avgjørende bidrag til å få ned
rentene på 2-års statsobligasjoner for Spania og Italia, noe
som til en viss grad letter trykket på disse landene.
Den realøkonomiske situasjonen er imidlertid svært
alvorlig, og lav vekst, økende arbeidsledighet og store
budsjettkutt er en meget skummel kombinasjon, både
økonomisk og sosialt. Derfor haster det med tiltak som får
rentene markert ned også på 10-års obligasjoner, slik at
Italia og Spania kan få lavere lånekostnader. Dette er viktig
også fordi det vil bedre situasjonen for bankene slik at de i
større grad kan låne ut igjen.

noen lærdommer
Euro-krisen gir grunnlag for å trekke lærdommer på en
rekke områder. Et av de viktigste er finanspolitikken.
Det er åpenbart at svake offentlige finanser kan få svært
alvorlige konsekvenser, og særlig i land som ikke har
sin egen sentralbank. Videre ser vi at finanspolitiske
problemer i et land raskt kan føre til alvorlige problemer
også i naboland. Derfor er det både rimelig og fornuftig
at euro-landene blir enige om nye og strengere regler på
dette feltet.
Imidlertid har den nye finanspolitiske pakten for eurolandene i noen grad den samme svakheten som de gamle
reglene. Den beste måten å oppnå en fornuftig finanspolitikk på, er å sikre at landene går med solide budsjettoverskudd i gode tider. Budsjettoverskudd i gode tider bidrar til
at gjelden reduseres, samtidig som det bidrar til at landet
kan tåle den svekkelse av budsjettet som vil komme når
konjunkturene svekkes.
Også i den nye pakten er hovedfokus å forhindre store
budsjettunderskudd. Det er problematisk, dels fordi det

ikke sikrer stram nok politikk i gode tider, og dels fordi det
kan føre til for stram politikk i dårlige tider. For land med
høy gjeld vil imidlertid det første poenget, om å sikre stram
nok politikk i gode tider, uansett bli tatt hensyn til i en del
år fremover, gjennom et nokså ambisiøst krav om gjeldsreduksjon. Her er det ennå uklart hvor strenge kravene vil
bli. Kanskje blir problemet heller motsatt, at landene med
høy gjeld tvinges til en for rask nedbetaling av gjelden, med
uheldige virkninger på arbeidsledighet og økonomisk vekst.

det vi har lært, er at kombinasjonen av
lave renter, gode konjunkturer og mangelfulle
reguleringer kan gå veldig dårlig.
Det nye kravet om at det strukturelle budsjettunderskuddet ikke skal overstige 0,5 prosent av BNP, er innført for å
ta hensyn til konjunktursituasjonen. Men erfaringsmessig
er det vanskelig å gjøre tilstrekkelig konjunkturkorrigering
ved beregning av det strukturelle underskuddet (se for eksempel Larch og Turrini, 2009). En bedre løsning ville være
et krav om et visst budsjettoverskudd som et gjennomsnitt
over konjunktursykelen, for eksempel et siktepunkt om at
overskuddet skal tilsvare én prosent av BNP.
Risikoen for at den økte fleksibiliteten skal bli utnyttet til
å føre uansvarlig politikk, kan motvirkes ved at finanspolitikken overvåkes av et uavhengig finanspolitisk råd. Dette
er sentrale elementer i det svenske finanspolitiske rammeverket, som jo har fungert utmerket. Nå kan en selvfølgelig
forstå at de hyppige bruddene på tidligere regler fører til at
det nye regelverket blir strengere. Etter mitt skjønn er det
likevel uheldig med for rigide regler. En av årsakene til alle
bruddene på Stabilitetspakten var trolig at kravene var for
grove, slik at man for eksempel kunne se at det kunne være
fornuftig å ha større underskudd enn grensen på 3 prosent
når økonomien svekkes. Et mer fornuftig og fleksibelt
regelverk kan dermed også bli mer troverdig.
Betydningen av å føre en stram politikk i gode tider blir

illustrert i figur 5, som viser gjennomsnittlig BNP-gap og
gjennomsnittlig budsjettoverskudd for OECD-landene i
5-årsperioden 2003–2007. Dette var i hovedsak gode tider for
industrilandene, og de fleste OECD-land hadde positive BNPgap. Likevel var det en del land, for eksempel USA, Storbritannia, Italia, Hellas, og ikke minst Ungarn som hadde underskudd på offentlige budsjetter til tross for et markert positivt
BNP-gap, noe som er en klar indikasjon på for ekspansiv
finanspolitikk. Andre land, som Estland, Irland, Island og
Spania, hadde bare et lite overskudd på budsjettet, til tross
for en meget sterk høykonjunktur, igjen en indikasjon på at
finanspolitikken ikke var stram nok. De nevnte landene finner vi igjen i avisoverskriftene under og etter finanskrisen,
som land med store makroøkonomiske problemer.
En annen lærdom vi har fått, er hvor sårbare land i en
pengeunion kan være overfor gjeldskriser. Som drøftet
ovenfor, kan et land komme i en dårlig likevekt der forventninger om mislighold av gjelden blir en selvoppfyllende
profeti. Dette er en risiko som ikke kan håndteres på en
god måte av markedet, fordi overgangen fra en situasjon
med lave renter til en gjeldskrise kan komme så raskt og
overraskende. Dersom en skal forhindre denne risikoen
utelukkende gjennom stram finanspolitikk, vil det trolig
kreve mye strammere politikk enn det som er ønskelig av
andre årsaker. Derfor er det viktig at eurolandene etablerer
mekanismer som redder land fra gjeldskrisen, når landet i
utgangspunktet er solvent ved et normalt rentenivå. I løpet
av 2011 har dette i stor grad skjedd ved kapitaltilførsel fra
EU-land, EFSF (forløperen til EMS) og IMF, samt omdiskuterte tiltak fra ESBs side (kjøp av statsobligasjoner fra kriselandene og rikelig tilførsel med likviditet til bankene). Med
en mer dogmatisk og mindre pragmatisk ledelse av ESB
kunne resultatet blitt en gjeldskrise for Italia og Spania,
med dramatiske konsekvenser for hele Europa.
En tredje lærdom er at også medlemmer i en pengeunion
må ta hensyn til handelsbalansen og den kostnadsmessige konkurranseevnen. Siden de vedvarende underskuddene på handelsbalansen var knyttet til stadig økende
privat gjeld, var det en rekke økonomer og observatører
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som mente at dette ikke var noe problem, fordi de private
aktørene ville betale lånene tilbake etter hvert. I ettertid
har vi sett at selv om de private lånene blir betalt tilbake,
kan dette innebære en reduksjon i privat forbruk og investeringer som skaper store makroøkonomiske problemer.
De syd-europeiske kriselandene har en lang og tung vei
fremover for å få ned kostnadsnivået og øke produktivitetsveksten, slik at de kan bli konkurransedyktige i forhold til
de nordeuropeiske euro-landene.
En fjerde lærdom gjelder det skjebnefellesskapet en
ser mellom nasjonalstater og landets banker. I Irland og
Island var det problemene til de private bankene som var
den sentrale årsaken til statenes gjeldsproblemer. Samtidig
ser vi for eksempel i Italia hvordan svake statsfinanser nå
skaper usikkerhet og problemer for private banker. Her er
det nødvendig både med bedre reguleringer som reduserer risikoen for store problemer i bankene, og et bedre
rammeverk slik at en kan sikre at eventuelle kredittap i
størst mulig grad blir på privat hånd og ikke overtas av det
offentlige. Siden de store bankene opptrer i flere land, er det
viktig med effektiv koordinering på EU-nivå.

renter skulle stimulere til høy vekst i Tyskland, og dermed
få ned arbeidsledigheten samtidig som lønnsveksten økte,
ville det være til fordel for hele Europa, inklusiv tyskerne.
En annen lærdom en skal være forsiktig med å trekke, er
at vi kan se på Tyskland som et økonomisk forbilde. Riktig
nok er Tyskland mye bedre stilt enn de fleste andre land
i euro-området, i stor grad takket være god konkurranseevne og en sterk eksportindustri. Men en bør ikke glemme
at Tyskland i mange år har vært preget av lav vekst og høy
arbeidsledighet. Politikken har trolig vært for mye fokusert på lave kostnader, og for lite rettet mot investeringer
og vekst. For eksempel ville mindre rigide reguleringer av
tjenestesektoren i Tyskland trolig bidratt til nyetableringer
og økt forbruk, til fordel for tyske forbrukere. Tyskland
har også meget strenge kredittbegrensninger for boliglån
ifølge Sinn (2009) er det sjelden at boliglån overstiger 60
prosent av boligens verdi. En forsiktig lempning på disse
kravene ville trolig både hatt en gunstig virkning på det
tyske boligmarkedet og bidratt til økte investeringer i Tyskland, med positive virkninger for andre europeiske land.
Dersom Europa skal ha økonomisk fremgang og lykkes i
å få ned arbeidsledigheten, må stram finanspolitikk i en
rekke land kombineres.

en annen lærdom en skal være forsiktig
med å trekke, er at vi kan se på tyskland
som et økonomisk forbilde.
Det er også noen lærdommer en må være forsiktig med
å trekke. I ettertid er det klart at finanskrisen i betydelig
grad skyldes for store låneopptak, og at lave renter bidro til
dette. Dette har bidratt til en utbredt frykt for at lave renter
igjen kan føre til nye finanskriser. Her er det imidlertid viktig at en ser rentenivået i sammenheng med den realøkonomiske situasjonen og reguleringene av kapitalmarkedene.
Det vi har lært, er at kombinasjonen av lave renter, gode
konjunkturer og mangelfulle reguleringer kan gå veldig
dårlig. I dagens Europa er konjunktursituasjonen samlet
sett meget svak, og det er behov for lave renter. Dersom lave
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gamle sannheter og nye innsikter
de intellektuelle omveltningene i kjølvannet av finanskrisen har gjort investorrollen
mer krevende. Folketrygdfondet tar mål av seg til å stå godt rustet for nye utfordringer
i forvaltningen.
aV sjeføkonoM tHoMas ekeli, folketrygdfondet

Finanskrisen bragte ikke bare med seg et vendepunkt i
den økonomiske utviklingen, men markerte også starten
på en intellektuell renselse. Det er mange gamle sannheter som har måttet tåle et kritisk søkelys: At sentralbankene har evne til å finstyre den økonomiske sykelen.
At tilsynsmyndighetene har tilstrekkelig god innsikt i
finansmarkedenes funksjonsmåte og i egenskapene til
kompliserte finansielle produkter. At finansinstitusjoner
har kontroll over egen risikoeksponering ved hjelp av
kompliserte modeller. At investorer sørger for et tilstrekkelig disiplinerende press og god selskapsstyring.
Hver for seg var dette sentrale byggesteiner i det rådende
paradigmet før finanskrisen.
Denne styrings- og kontrolloptimismen spredte seg til
en generell fremtidsoptimisme som gikk sammen med
innovasjon og gode økonomiske tider. Men perioden bragte
også med seg en undervurdering av risiko, oppblåsing av
formuespriser og oppbygging av gjeld. Dermed var grunnlaget lagt for flere år med svak økonomisk utvikling og
store omveltninger, en utvikling som også foranlediger en
sjelegranskning hos så vel myndigheter som investorer.
På samme tid som det er noen gamle sannheter som er
i ferd med å havne på historiens skraphaug, er det andre
sannheter som det nå børstes støv av, og som begunstiges
med ny oppmerksomhet. I økonomifaget trekker man fram
fra glemselen både gamle tenkere, som f.eks John Maynard
Keynes og Hyman Minsky, og historiske kriseerfaringer.
Gamle erfaringer kan, i tillegg til å minne oss om risikoen ved overinvesteringer og for mye gjeld, også belyse
viktige mekanismer i gjeldstyngede økonomier og illustrere faren for ustabilitet i pengeunioner. Professor Steinar
Holdens artikkel i denne årsrapporten, om bakgrunnen for
og lærdommer fra gjeldskrisen i Europa, gir i så måte ikke
bare en god gjennomgang av sakskomplekset, men illustrerer også hvordan hovedårsakene til krisen var knyttet til
allerede velkjente økonomiske mekanismer.
I tillegg til oppmerksomhet om gamle sannheter, noen
skrotet og andre gjenoppdaget, har de siste årene også
bragt med seg interesse for nye innsikter og erkjennelser.
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Mistanke om at kortsiktighet og overoptimisme har bidratt
til skadelige bobler, har gitt økt interesse for bedre å forstå
hvorfor økonomiske aktører ikke alltid agerer i tråd med
det som antas være rasjonelle forventninger. Myndigheter og investorer verden over erkjenner i stigende grad at
det er behov for å få bedre forståelse av moderne finansmarkeder og hvordan de faktisk fungerer, den gjensidige
avhengigheten mellom finansmarkeder og realøkonomi og
hvordan myndighetsreguleringer i finansmarkedet best bør
utformes.
God kjennskap til enkeltselskaper og økonomiske utviklingstrekk som påvirker finansmarkedene, er alltid viktig
for investorer, men vi er inne i en periode hvor også politiske prosesser har stor betydning. Folkevalgte politikere
framsto som redningsmenn da finanskrisen herjet som
verst i 2008 og truet med å rive det globale finanssystemet
i filler. Samtidig er de nå i ferd med å omforme framtidens
regulering av finansnæringen, og de holder nøkkelen til de
løsningene som avgjør hvorvidt den europeiske myntunionen overlever. Det er også politikere som avgjør i hvilken
grad og hvordan den vestlige verden vil tilpasse seg en
framtid med store utfordringer, som en aldrende befolkning, mindre finanspolitisk handlingsrom og behov for
strukturreformer for å bedre økonomienes vekstevne.

i tillegg til oppmerksomhet om gamle sannheter,
noen skrotet og andre gjenoppdaget, har de siste
årene også bragt med seg interesse for nye innsikter
og erkjennelser.
I hvilken grad en finanskrise undergraver et lands velstand på mellomlang sikt, avhenger i stor grad av om
myndighetene trekker de rette lærdommer. Et viktig
bidrag i så måte er om finanskrisen bidrar til en erkjennelse av at fremtidig velstand ikke bare avhenger av
kortsiktig etterspørselsregulering og konjunkturstyring.
Lykkes man samtidig med en bredere forankring av at

strukturreformer på økonomiens tilbudsside er viktig, og
man dermed får en bedre utnyttelse av knappe ressurser,
er det god grunn for optimisme og tro på at det legges et
sunnere og mer solid grunnlag for velstandsutviklingen
på lengre sikt.

god kjennskap til enkeltselskaper og økonomiske
utviklingstrekk som påvirker finansmarkedene er
alltid viktig for investorer, men vi er inne i en periode
hvor også politiske prosesser har stor betydning.
Tillit til at myndighetene holder hva de lover og fører en
fornuftig økonomisk politikk, er avgjørende for finansmarkedets funksjonsmåte og landets lånekostnader.
Dette ble illustrert under finanskrisen, da vi fikk en rask
og brutal revisjon av den gamle sannheten om at statsobligasjoner utstedt av vestlige industriland i praksis har
null kredittrisiko og likviditetsrisiko. Siden ingen vestlige
land hadde misligholdt statslån i moderne tid, og statspapirene utgjorde grunnpilaren i finansmarkedene, var
renteutslagene store i en del europeiske land da investorer
våknet til en ny virkelighet og begynte å ta inn over seg
faren for mislighold. Etter hvert ble det satt spørsmålstegn ved enkelte av disse landenes evne og vilje til å oppfylle sine forpliktelser, og man så at statsutstedere står
overfor en refinansieringsrisiko ikke ulik den man kjenner fra banker (men uten et tilsvarende sikkerhetsnett).
Det ble en påminnelse om at også slike statsutstedere kan
være sårbare og bør vurderes med kritiske øyne.
Verdens sentralbanker har på sin side stort sett klart å
parere anklagene om at deres lavrentepolitikk i de gode
årene forut for finanskrisen var med på å legge grunnlaget for krisen. Fortsatt høy tillit har gitt sentralbanker
handlefrihet til både å gjennomføre tradisjonelle rentekutt
og å eksperimentere med en virkemiddelbruk som før
finanskrisen ble karakterisert som både ukonvensjonell og
upassende. Dagens politikkutforming, med nullrente og

aggressiv tilførsel av likviditet gjennom diverse ulike kanaler, gir verdifull støtte til et skjørt økonomisk oppsving,
men det er samtidig en fare for at denne virkemiddelbruken også har andre konsekvenser hvis resultater vi først vil
kjenne om noe tid.
Tilsammen har disse utviklingstrekkene de senere årene
bidratt til at investorrollen er blitt enda mer krevende og
utfordrende. Intellektuell åpenhet og respekt for det gamle
speiderordet om alltid «å være beredt» er nå to forutsetninger de fleste vil nikke gjenkjennende til. Omskiftelige tider
og usikkerhet betyr samtidig at investorer krever bedre
betalt for å stille kapital til disposisjon. Folketrygdfondet,
som er en langsiktig investor med sterk rygg, bør være i god
stand til å håndtere en slik økning i risikopremiene.
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