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Mange utviklingsland
hadde alvorlige gjelds-
kriser på 1980-tallet.

Lånene var riktignok i uten-
landsk valuta, så hvert gjelds-
land måtte ha eksportover-
skudd for å kunne betjene
lånene. Dagens euroland 
trenger ikke på samme måte å 
ha eksportoverskudd, men
lånene deres er også i en fast
valuta. De kan ikke devaluere
seg bort fra problemene.

Mye annet er også likt. Vi
burde ha lært at:

 Selv en moderat gjeld kan 
lede til gjeldskrise bare landets 
vekst er lav nok eller lånerenten 
høy nok: Burkino Faso, med en 
gjeld på 25 prosent av nasjonal-
inntekten, fikk de samme 
problemene med å betjene
lånene sine som Guinea-Bissau, 
med en gjeld på 350 prosent. 

 Det betydde ingenting om 
det var statsgjeld eller privat 
utenlandsgjeld: Staten fikk 
ansvaret uansett, ofte med like
fleksible holdninger til regler og 
løfter som greske og italienske
myndigheter. 

 Det hjalp ikke mye med 
sosiale protester og opprør:
Tvert om, opprøret forsterket
gjeldskrisen; investering og
vekst gikk ned, noe som bidro
til økt sosial uro og større
problemer med å betjene 
lånene.

 Byrdefordelingen ble
urimelig: De som fikk fordelene
av lånene, var helt andre enn de 
som bar kostnadene med 
gjelden; de fattige betalte med 
redusert levestandard og dårli-
gere helsetilbud.

 De langsiktige konsekven-
sene ble kraftig undervurdert: 
Få hadde sett for seg fallende
inntekter over en lengre 
periode; de fleste av gjeldslan-
dene var faktisk rikere i 1960
enn i 2000.

Uansett land fins det ingen
andre måter å betjene stats-
gjelden på enn å ta inn mer i 
skatter enn de løpende offent-
lige utgiftene. Det trenger ikke
være overskudd hvert år, men
staten må over tid ha større
skatteinntekter enn utgifter.

Som i utviklingslandene er

det overfladisk sett tre faktorer 
som avgjør om gjelden er bære-
kraftig: den økonomiske 
veksten, rentenivået og statens 
primæroverskudd – skatter 
minus offentlige utgifter.

For å klargjøre det grunnleg-
gende bærekraftsproblemet, 
skal jeg se på et land som har en 
statsgjeld som er like stor som 
nasjonalinntekten. Denne 
gjelden kan være bærekraftig. 

For eksempel: Dersom den
økonomiske veksten er på to 
prosent, kan statsgjelden øke 
med to prosent og fortsatt være 
lik nasjonalinntekten. Dersom 
lånerenten er på fem prosent, er 
det da tre prosent igjen å dekke 
for at landets situasjon skal 
være uendret. Så dersom 
statens primæroverskudd 
utgjør tre prosent av nasjonal-
inntekten, er gjelden akkurat 
bærekraftig i den forstand at 
gjelden utgjør samme andel av 
landets inntekt som året før.

Så lenge forholdene vedvarer,
kan derfor landet betjene gjelden.

Bærekraften er imidlertid
skjør:

En økning av rentenivået fra 
fem til syv prosent, reduserer
den bærekraftige gjelden til
bare 60 prosent av nasjonal-
inntekten.

Et fall i den økonomiske 
veksten fra to til en prosent,
reduserer den bærekraftige
gjelden til 75 prosent.

En halvering av statens 
primæroverskudd halverer også 
den bærekraftige gjelden.

Hverken i utviklingslandene 
og i Europa er det selvkorrige-
rende krefter når problemene
først har meldt seg. En gjeld
som i utgangspunktet kunne
betjenes, blir lett umulig å 
betjene etter små endringer.
Når viktige aktører i finans-
markedene mistenker at et land
ikke kan betjene statsgjelden,
går lånerenten opp. Gjelden blir
da ikke lenger bærekraftig.

Og når gjelden ikke er bære-
kraftig, blir det gjerne ytterli-
gere økninger i lånerenten, av 
frykt for betalingsvansker.

I Europa har gjeldskrisen 
utviklet seg nettopp gjennom
en slik vekselvirkning mellom
renteøkning og bærekrafts-
reduksjon. Finanskrisen
innebar økt arbeidsløshet, og

statens utgifter gikk opp 
samtidig som inntektene gikk 
ned. Nedbyggingen av en for 
stor finansnæring har også 
redusert offentlige skatteinn-
tekter. 

Som i utviklingslandene har
krisene i Europa også skapt store 
sosiale problemer og tiltagende 
mistillit. Begge deler reduserer 
bærekraften ytterligere:

 Streiker og sosial uro gir
lavere investering og vekst.

 Lavere vekst gir økt arbeids-
løshet og mer sosial uro og en 
tiltagende statsskepsis blant 
skattebetalerne.

Utviklingen er selvforster-
kende. Nivået på den gjelden 
som er bærekraftig, faller 
dramatisk med alle disse sosiale 
og økonomiske endringene. 
Gjeld som engang var bære-
kraftig, kan ikke lenger 
betjenes.

Mange land balanserer derfor
på en knivsegg. Forsøk på 
offentlig etterspørselsstimu-
lering, medfører trolig større
vekst i statsgjelden enn i 
økonomien. Å redusere offent-
lige utgifter løser trolig heller
ikke krisen. Forsøk på å øke 
primæroverskuddet, gjennom
offentlige kostnadskutt, inne-
bærer trolig at den økonomiske
veksten reduseres enda mer enn
kuttene i offentlige utgifter. I

begge tilfeller kan statsgjelden
øke som andel av nasjonalinn-
tekten – og krisen forverres.

Som på 1980-tallet er det 
mange land som kan rammes.
Dersom en statsgjeld på 100
prosent ikke lenger er bære-
kraftig, er følgende land i fare-
sonen: Italia, Portugal, Irland,
Hellas, Japan, USA og Spania 
(når vi inkluderer privat gjeld
som den spanske staten trolig
må overta).

Som på 1980-tallet er det 
igjen dramatiske gjeldstider,
men nå gjelder det noen av de
rikeste landene i verden.

 Kalle Moene, professor ved 
Økonomisk institutt, Universi-
tetet i Oslo
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innebar økt 

arbeidsløshet, og 
statens utgifter gikk 
opp samtidig som 
inntektene gikk ned

Gjenkjennelige gjeldskriser

Gjeldskrisers onde spiral kjenner vi fra utviklingsland på 1980-tallet:
Høy gjeld følges av dårlige tider, høy rente og sosial uro – som gir enda dårli-
gere tider. Gjeld som var håndterbar, blir med ett altfor tung å bære.

MED EGNE ORD
KALLE MOENE

MISTILLIT. Krisene i Europa har skapt store sosiale problemer og til-
tagende mistillit. Her fra demonstrasjoner i Aten tidligere i høst.
Foto: Yannis Behrakis, Reuters

Jeg skammer meg ikke over 
det, for jeg kjører bare en bil 
av gangen. 
Arnold Schwarzenegger svarer 
på spørsmål om sin om fattende 
bilpark på miljø konferansen
til Zero. 

Med hjulene plassert i hvert sitt
hjørne byr Verso-S på fine kjøre-
opplevelser.
Dagbladet tester bil med 
fire hjul.

Europas største og verdens
tredje største økonomi er selve 
motoren i EU, og ruller av gårde
på mange forskjellige hjul.
Økonominettplassen E24
forteller om Tyskland. 

Som jeg sa i min tale, er klima-
innsats noe man kan tjene penger 
på, og det koster ikke så mye.
Kjendisvenn Einar Hånd-
lykken i Zero summerer i 
Dagbladet. 

Han forteller blant annet at en
av de tidligere fødslene trakk ut 
i tid, og at han da fikk flyttet et 
styremøte opp til sykehuset.
Investor Jan Haudemann-
Andersen (53) beviser overfor 
nettplassen e24 at han ønsker
å være en far som er tilstede
for barna.

I løpet av det siste året er 
fish’n’chips blitt det trendy 
og sunnere alternativet til 
ham burgeren.
Aften slår fast at en frityrstekt 
fiskebit med frityrstekte 
poteter og remulade nå kan
regnes som helsekost.

Det heter at det hjertet er fullt
av, renner munnen over med. 
Det var det som skjedde med 
Sandberg i går.
Dagsavisen forutsetter på 
lederplass at Frp-nestleder
Per Sandberg ikke er 
hjerteløs.

40 år med skolemelk
Tittel i Dagsavisen gir
forklaringen på hvorfor 
skolemelken av og til
smaker litt rart.

KRAGERØ: Det var stappfullt
på Stopp en halv da årets
hederspriser ble delt ut. Helge
Rognli mottok prisen for restau-
reringen av Kragerø Jern bane-
stasjon.
KV - Kragerø Blad Vestmar

lestsidensist@dn.no

Alt stoff som le ve res til Da gens
Næ rings liv, må pro du se res i
hen hold   til Vær Var som-pla ka ten.

Da gens Næ rings liv be tin ger
seg ret ten til å lag re og utgi alt

stoff i avi sen i elek tro nisk form,
også gjen nom sam ar beids part ne re.

Re dak sjo nen for be hol der seg ret-
ten  til å for kor te inn send te ma nu-
skrip ter .

De batt inn legg ho no re res ikke.
De batt an svar lig:
Vidar Ivarsen,
tlf. 22 00 10 59 – 932 56 059
debatt@dn.no

E-post: debatt@dn.no Telefaks: 22 00 11 10
Hovedinnlegg/kronikk: Maks 4500 tegn
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Bedriftenes satsing på trening og bedriftsidrett bidrar til å synlig-gg

gjøre og iscenesette bedriftskulturen, ifølge en studie av Adecco-ansattes 

Birken-deltagelse.

Birken hjalp Adecco

d
teten, opplever tilb

tivt og stolt heier på sin kollega. 

Dette er hovedkonklusjonene i en 
kk

nylig publisert Masteroppgave f

erer
ra e fe f

Høgskolen i Nord–Trøndelag ved 

studiet i Kunnskaps- og innova-

sjonsledelse.

Oppgaven tar utgangspunkt i 

bedriften Adeccos interne sats-

ning på deltagelse i Birkebeiner-

rittet og hvilken sammenheng en 

slik satsing har med utvikling av 
dd

bedriftens prestasjonskultur. 

Oppgaven belyser tre problem-

stillinger:

to faktoren  

retning, gjennom at ansat

deltar på tilrettelagte idrettsakti

etet
-

viteter. Ansatte i Adecco sier 
aa

de 

fikk bedre kunnskap om hver
kk

-

andre og om organisasjonen. 

Gjennom dette oppsto en 

mulighet til å bli kjent med hver-

andres sterke og svake sider. 
aa

effekt

nivå. For å overføre de p

individuelle erfaringene inn i 

organisasjonen som helhet, 

ligger mye av ansvaret på 

ledelsen. Oppgaven peker derfor 

på at fokus bør settes på kunn-

ring. Utvikling av en 

kultur krever at 

vikler, pleier, iscene-

ynliggjør kulturen, slik 

nnomsyrer virksom-

alle nivåer.

Åge Gotvassli, første-

ensis ved Høgskolen 

i Nord-Trøndelag, og

Inger Einvik,

konsulent/masterstudent, 

Adecco/Høgskolen 

i Nord-Trøndelagdd

t der på tiltaket skaper samhold, skriver 
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e, better work. 

mmenhengen 

erne idretts-

en presta-

vhandling avlagt 

n i København og 

ske Universitets-

7): Kunnskaps- og 

ng i organisasjoner. 

e Forlag.

æther, Ø. (2002): Pre-

kunnskapsadhokra-

port 15/2002. Sandvika.

olen BI.

Fersk forskning, oppsiktsvekkende funn, ny innsikt? DN inviterer forskere til å bidra

i spalten «Forskning viser at . . .» Ta kontakt med Vidar Ivarsen på debatt@dn.no

S
tatsansattes reiseaktivitet 

med fly øker. Tall for første

halvår i år viser at denne 

gruppen foretok 1275 reiser 

innenlands og 522 utenlands-

reiser per dag – en økning på

henholdsvis 2,3 prosent og 1,9 

prosent fra første halvår ifjor.

Det er sparsomt med tall for 

tidligere år, men opplysninger fra 

Transportøkonomisk institutt 

antyder en svak stigende trend i 

flyreiseaktiviteten innenlands for ff

statsansatte siden årtusenskiftet.

En skulle tro at økt fokus på 
aa

miljø, finanskrise og ikke minst 
see

økte muligheter for videokonfe-

ranser og stor utvikutut ling i annen 
kk

informasjonsteknologi burde 

redusere reisebehovet.
sese

Det kan være fruktbart å dvele 
rr

ved årsaker til at noen statsan
atat

-

satte reiser mye:

 For det første har en dem som 

virkelig mener at de må reise på 

mange møter og konferanser. Det 

ogg

får vi håpe er den viktigste 

årsaken til reiseaktiviteten. Her 
akak

er det imidlertid viktig å påpeke kk

at det kan være stor forskjell 

mellom reelt behov og hva en selvnn

synes; det er nok mange som 

overvurderer betydningen av 

egen tilstedeværelse – både for 

ee

seg selv og for selve saken.

 For det andre har vi dem som 

simpelthen elsker å reise og å 

være til stede på møter og konfe-

ranser.

 For det tredje har vi dem som 

vantrives på sin faste arbeidsplass 

og benytter enhver anledning til å 

komme derfra.

 Endelig har vi dem som reiser 

mye fordi de mistrives hjemme.

Overført fra terminologien 

innenfor migrasjon, kan de første 

to faktorene betegnes som «pull-

faktorer» og de to siste som 

«pushfaktorer». 

Bare reelt behov bør selvsagt 

være årsak til at en reiser. De tre 
atat

sistnevnte årsakene medfører 

«unødvendige» reiser. Hvor stor 

andel av reisene som er unødvendd -

dige, vet vi ikke noe om. 

Antall statsansatte med «fine»

titler har økt sterkt det siste 
tt

tiåret. Det er muligens en grunn 

til at reiseomfanget har økt. Med

fine titler følger større handle

r fr f

-

frihet – også til å bestemme over 

egen reiseaktivitet. Fra år 2000 ti

ktikti

l

2010 har eksempelvis antall 

personer i Norge som kaller seg

 overleger økt fra 4500 til 6250 

(39 prosent)

 professorer økt fra 2200 til 
erer

4050 (84 prosent) 

 statsansatte direktører økt fra 

2150 til 3540 (65 prosent).

Dette er grupper som har høy 

status og større muligheter enn 

mange andre ansatte til å dispo
aa

-

nere tiden som de selv vil. 
mm

Samtidig sitter de på særegen 

informasjon som gjør det lette

onn

re 

for dem enn for mange andre 

grupper å begrunne sine reise-

behov. Det er for eksempel 

vanskelig for utenforstående 
ff

å si 

til en overlege at denne konfe-

ransen trenger du ikke reise på.

Det høres også mer tilforlatelig 

og viktig ut når de samme perso
rr

-

nene fra eksempelvis høyskolene 

nå kan møtes med tittelen perso-

naldirektør – personaldirektør-

konferanse – mens de tidligere 

hadde tittelen som personalkon
enn

-

sulent.

Hvordan skal en så få redusert 
nn

reiseaktiviteten blant de statsan-

satte?
Jeg tror ikke at holdningskam

ee
-

panjer vil være særlig effektivt. 
rere

Mer spørsmål og kontroll med 

nytten av hver reise vil også ha 

begrenset effekt og føre til mer 

byråkrati. Strammere reisebud-

sjett vil redusere samlet reiseakti-

vitet, men det vil nok særlig gå u

etet

t 

over dem med lavest status og 
vv

som kanskje har størst behov for 

avbrekk og faglig påfyll.
gg

Økt tilgang og opplæring i bruk 

av videokonferanser ser heller 

ikke ut til å hjelpe stort.

Da gjenstår det bare å gjøre det
tt

mindre økonomisk attraktivt å 
aa

reise. Det vil helt sikkert virke og 
ltlt

kanskje være samfunnsøkono-

misk fornuftig. HviHH s de ansatte 

INNLEGG

Økonomi

INNLEGG

Politikk

 Finn

Handelshøgskolen i B

KRITISK TIL 

REISEAKTIVI-

TET. Finn Jør-

gensen, profes-

sor ved 

Handelshøg-

skolen i Bodø.

Antall statsan-

satte med «fine» 

titler har økt sterkt 

det siste tiåret. 

Med fine titler følger 

større handlefrihet

Stor reieiselyst i i statenDEBATT40
debatt@
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Statsansatte reiser stadig 

oftere med fly. Kan det virkelig være 

nødvendig, skriver professor Finn 

Jørgensen
Jørgensen ved Handelshøgskolen i 

ved Handelshøgskolen i 

Bodø.

DN
skriver i sin leder de 

25. november. om 

den siste ukas 

debatt mellom AUF og Frp. De 
FF

advarer AUF om hvordan vi skal 
mm

ta denne debatten. «Det er like
atat

vel kee

all grunn for ham og andre til å 
mm

trå ekstremt forsiktig», skriver 

mtt

avisen.

Det har vært mye snakk om 
mm

ytringsfrihet den siste uken. Det 

DN indirekte skriver i sin leder, er 
vv

at jeg bør være mer forsiktig med 

min kritikk av Frp ettFrFr er 22. juli. 

Jeg vil igjen gjenta, slik at også 

DN får med seg, det jeg har sagt i 

samtlige intervjuer og debatter: 
gg

Det er bare én som har skyld for 

22. juli, og det er gjernings-

mannen. Det finnes ikke et sitat 

på det motsatte.aa

De som har koblet Frp og 22. 
koko

juli, er Frp selv, godt hjulpet av 

noen kommentatorer.

Mener DN virkelig at jeg skal 
ee

være mer forsiktig med min 

kritikk av Frp, pga. 22. juli? Den

20. juli åpnet jeg Utøya
egeg

-yaya leiren 

med en flengende kritikk av Frps 

innvandringspolitikk. Skal jeg 
k

være mer forsiktig nå? Fordi noe
kk

n 

i Frp kan tolke det som at jeg 
kk

kobler Frp og 22. juli? 

Jeg og Siv Jensen er rivende 

uenig i hvordan man skal debat
nn

-

tere norsk innvandringspolitikk. 
vv

Det var vi før 22. juli, og det er vi 

nå. Å prøve å koble den debatten

med 22. juli, er det Frp selv og 

andre som har gjort. Det sporet 
gg

mener jeg er farligrr . For da kan vi 

ende opp med en debatt der FrpOm å ta debatten
VIL IKKE 

KOBLE MED 

22. JULI. 

Eskil Pedersen, 

AUF-leder.

får si hva de vil, uten at noen tør å 

vv

si dem imot eller tør å karakteri
rr

-

sere deres utspill, i redsel for å bli

beskyldt for å utnytte 22. juli. Det 
tyt

vil ikke AUF finne seg i.ene

Vi kommer alltid til å kjempe 
tlt

imot Frps fremmedfiendtlige 

holdninger, og for det flerkultu
gg

-

relle samfunnet.

 Eskil Pedersen, ledn er i AUF

SUMMERER.
Einar Hånd-
lykken i Zero.


