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Negative renter er ikke nok
Negative styringsrenter skyldes at samlet etterspørsel er for lav. Vestlige land 
bør bruke andre virkemidler også.

F
ør påske senket 
Norges Bank 
styringsrenten til 0,5 
prosent, og banken 
utelukket ikke 
muligheten for at 

styringsrenten etterhvert ville bli 
senket til under null. Andre 
europeiske land har i lengre tid 
hatt negative renter, med Sveits 
på bunn med minus 0,75 
prosent. Hensikten med de 
negative rentene er å stimulere 
økonomien gjennom svakere 
valutakurs og økt konsum- og 
investeringsetterspørsel, slik at 
arbeidsledigheten reduseres og 
prisveksten øker. 

Selv om behovet for å stimu-
lere økonomien er åpenbart i en 
rekke land, er mange kommenta-
torer likevel bekymret for 
konsekvensene av negative 
renter. Lave renter gjør det billig å 
låne, noe som bidrar til fortsatt 
vekst i husholdningenes gjeld. 
Det lave rentenivået øker 
etterspørselen etter boliger og 
andre eiendommer, slik at bolig- 
og eiendomsprisene stiger fra 
høye nivåer. Kombinasjonen av 
høy gjeld og oppblåste eiendoms-
priser bidrar til økt risiko for 
finansiell ustabilitet, der fallende 
eiendomspriser og gjeldsproble-
mer kan føre økonomien inn i en 
kraftig nedgang. 

Hvis man ser på verden som 
helhet, er virkningen av svært 
lav rente på samlet etterspørsel 
trolig begrenset. For det enkelte 
land kommer en viktig del av 
effekten ved lavere rente 
gjennom svakere valutakurs. 
Svakere valutakurs bedrer 
landets konkurranseevne slik at 
eksporten øker, samtidig som 
økte importpriser også bidrar til 
høyere inflasjon i landet. Men for 
verden som helhet er virkningen 
gjennom valutakursen åpenbart 
et null-sum-spill, der bedring av 
konkurranseevnen for et land 
blir motvirket av tilsvarende 
svekkelse for andre land. 

Andre virkninger av det lave 
rentenivået er mer kompliserte. 
Aktører som forventer at det lave 
rentenivået skal vare lenge, kan 
øke sin sparing for å kunne 
oppnå tilstrekkelig høy pensjon. 
De høye boligprisene som følger 
av det lave rentenivået, kan også 
føre til økte krav til egenkapital 
for boligkjøpere. Økte egenkapi-
talkrav vil igjen kunne føre til 
redusert boligetterspørsel og økt 
sparing, selv om det også gjør 
låntagerne mer robuste hvis 

Norges Bank utelukker ikke muligheten for at styringsrenten etterhvert vil bli senket til under null. Foto: Fartein Rudjord

peiske land er det trolig større 
grunn til å være bekymret over 
den høye arbeidsledigheten i de 
yngre aldersgruppene. Det taler 
for økt offentlige pengebruk til 
fornuftige tiltak i disse landene.

Noen fremstående økonomer, 
som Adair Turner (tidligere leder 
for finanstilsynet i Storbritannia) 
og Jordi Gali (professor i 
samfunnsøkonomi ved CREi i 
Barcelona), argumenterer for at 
ekspansiv finanspolitikk i 
dagens situasjon ville vært enda 
mer effektivt hvis det ble 
finansiert ved å «trykke penger», 
dvs. ved å låne penger i sentral-
banken. Økonomer vil vanligvis 
fraråde en slik finansieringsme-
tode, fordi historien er full av 
eksempler der dette har ført til 
høy inflasjon. En slik innvending 
har imidlertid mindre tyngde i 
en situasjon der lav inflasjon er 
en del av problemet. De store 
institusjonelle og politiske 
utfordringer ved en slik finansie-
ringsmetode taler likevel for at 
man heller låner på vanlig måte i 
markedet, og ikke i sentralban-
ken. 

Også i Norge er svak konjunk-
turutvikling og en rente nær 

null gode argumenter for 
ekspansiv finanspolitikk, slik 
vi har i dag. I Norge kan en 
likevel være bekymret om 
politikerne vil kunne dempe 
pengebruken når tidene 
bedres. En modifikasjon av 
handlingsregelen som innebar 
et strammere referansepunkt 
enn fireprosentbanen gjør nå, 
ville gjøre det lettere å 
begrunne en ekspansiv 
finanspolitikk i den svake 
konjunktursituasjonen.

Steinar Holden er professor ved 
Økonomisk institutt, 
Universitetet i Oslo 

økonomien svekkes. Selv om 
nettoeffekten av lavere rente 
trolig er økt etterspørsel, kan de 
motvirkende effektene føre til at 
virkningen på samlet etterspør-
sel i verden som helhet blir liten.

Når pengepolitikken ikke 
strekker til, er finanspolitikken 
et åpenbart alternativ. De siste 
årene har finanspolitikken blitt 
strammet til i mange land, og 
dette har bidratt til at samlet 
etterspørsel er blitt for lav. Mer 
ekspansiv finanspolitikk i form 
av økte offentlige investeringer 
ville stimulert økonomien 
gjennom økt etterspørsel, 
samtidig som bedre offentlig 
infrastruktur kunne bidratt til 
økt produktivitet på lengre sikt. 
Ekspansiv finanspolitikk er 
særlig effektivt til å stimulere 
økonomien når arbeidsledighe-
ten er høy og pengepolitikken er 
brukt til sitt ytterste ved at 
renten er senket nær null.

En viktig innvending mot økt 
offentlig pengebruk er at den 
offentlige gjelden er høy i mange 
land. Det lave rentenivået 
innebærer likevel at offentlig 
gjeld blir en mindre presserende 
bekymring. For mange euro-
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