
4 Meninger

De batt an svar lig: Vidar Ivarsen Telefon: 22 00 10 59 Sentralbord: 22 00 10 00 Epost: debatt@dn.no Te le faks: 22 00 11 10
Ho ved inn legg/kro nikk: Maks 4500 tegn inklusive mellomrom Un der inn legg/re plikk: Maks 1500 tegn (ca. 250 ord) Legg ved por trett fo to.
Alt stoff som le ve res til Da gens  Næ rings liv, må pro du se res i hen hold   til Vær varsom-plakaten. 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.

for sysselsettingen er ikke 
tallfestet, men sentralbanken tar 
sikte på den høyeste sysselset-
tingsandelen som kan opprett-
holdes over tid.

I Norge og flere andre land er 
inflasjonsmålet kombinert med 
et mål om stabil produksjon og 
sysselsetting, men uten noe mål 
om et høyt nivå på sysselsettin-
gen. Denne forskjellen har liten 
betydning når man bruker 
pengepolitikken for å motvirke 
en nedgang i økonomien. Men 
forskjellen kan bli større i 
etterkant av en langvarig 
lavkonjunktur, når arbeidsledig-
heten allerede er høy og 
sysselsettingen er lav.

I USA har Federal Reserve hatt 
en bevisst politikk på å få opp 
aktivitetsnivået i økonomien 
etter langvarige lavkonjunktu-
rer. I Norge er en slik politikk 
vanskeligere, fordi Norges Bank 
ikke har noe klart mandat for 
dette.

Kanskje ville Norges Bank i en 
slik situasjon likevel holdt renten 
lav for å øke sysselsettingen. Men 
ut fra demokratiske hensyn ville 
det uansett vært bedre om en slik 
politikk hadde en klar forankring 
i mandatet, og ikke bare var en 
fornuftig politikk fastsatt av 
bankens hovedstyre.

Norge kunne med fordel fått 
en todelt målsetning for 
pengepolitikken med lav 
inflasjon og høy sysselsetting, 
slik USA har.

Steinar Holden, professor ved 
Økonomisk institutt, Universite-
tet i Oslo

tal kan kjøpe forsikring mot fall i 
boligprisene?

Her kunne myndighetene 
hjelpe markedet, ved å åpne for 
lavere egenkapitalkrav for 
boligkjøpere med forsikring mot 
boligprisfall.

Utøvelsen av pengepolitikken 
har utviklet seg i takt med de 
utfordringene sentralbankene er 
blitt stilt overfor, og de erfaringer 
man har trukket. Sentralbankene 
legger mindre vekt på svingnin-
ger i inflasjonen enn før og mer 
vekt på stabilitet i realøkono-
mien. En viktig årsak er at lav 
inflasjon har vist seg som et 
høyst usikkert tegn på en robust 
økonomi, samtidig som det har 
vært store kostnader ved den 
svake konjunkturutviklingen 
etter finanskrisen.

Kostnadene ved den svake 
utviklingen i produksjon og 
sysselsetting har åpenbart vært 
større enn ulempene ved 
moderate svingninger i inflasjo-
nen.

Det formelle rammeverket for 
pengepolitikken henger likevel 
etter utøvelsen. I USA har 
Federal Reserve et todelt mandat 
for pengepolitikken, der målet 
om lav og stabil inflasjon er 
kombinert med et mål om en 
høy sysselsettingsandel. Målet 

kapitalkrav for banker, og økte 
egenkapitalkrav for låntagere, 
gjør det finansielle systemet mer 
robust. Strengere krav har 
åpenbart vært nødvendig, men 
økte egenkapitalkrav for 
låntagere kan også innebære 
betydelige ulemper for dem som 
rasjoneres i lånemarkedet.

Kanskje er det på tide også å 
vurdere andre måter å redusere 
risikoen i boligmarkedet på, som 
at boligeiere med liten egenkapi-

Erfaringene med inflasjonsstyring

Pengepolitikken har fungert godt, men det er fortsatt rom for 
forbedringer. Vi kan lære av amerikanerne.

I 
Finansmarkedsmeldin-
gen som ble lagt frem i 
april i fjor, skrev Finans-
departementet at det 
ville vurdere en moderni-
sering av forskriften for 

pengepolitikken. Som et ledd i 
arbeidet arrangerer departemen-
tet om en drøy uke, 16. januar, 
en minikonferanse om erfarin-
gene med inflasjonsstyring i 
Norge og andre land.

Her er noe av det som bør bli 
sagt på den konferansen.

Erfaringene med inflasjons-
styring er i all hovedsak gode. 
En uavhengig sentralbank med 
mål om lav inflasjon sikrer at 
man holder kontroll på inflasjo-
nen, i motsetning til de dårlige 
erfaringene med høy inflasjon 
på 1970- og 80-tallet. Samtidig 
gir et fleksibelt inflasjonsmål 
også rom for at pengepolitik-
ken bidrar til å stabilisere 
konjunkturutviklingen.

Under finanskrisen i 
2008–09 så vi hvor viktig rolle 
pengepolitikken har i å 
motvirke økonomiske kriser.

Vi har også erfart politikkens 
begrensninger. Med høy 
internasjonal kapitalmobilitet 
er det vanskelig å sette en rente 
som avviker særlig fra renteni-
vået i andre land. Det kan føre 
til at rentenivået blir for lavt 
eller høyt i forhold til det nivå 
sentralbanken ville ønsket ut 
fra rene innenlandske forhold.

Nullgrensen for renten har 
også vist seg som en reell 
begrensning for pengepolitik-
ken, selv om noen sentralban-
ker har senket styringsrenten 
noe under null.

Det lave rentenivået stiller 
de økonomiske beslutningsta-
gerne, det vil si både sentral-
banker og regjeringer, overfor 
et vanskelig dilemma. I mange 
land taler lav inflasjon og/eller 
ledig produksjonskapasitet for 
ytterligere senking av renteni-
vået, men det lave rentenivået 
er ikke uten kostnader. Med 
forventninger om lavt rente-
nivå i lang tid fremover har 
etterspørselen etter lån steget 
stadig mer, med økende gjeld 
og høye boligpriser som 
konsekvens i flere land. Det gir 
økt sårbarhet ved fremtidige 
konjunktursvingninger.

Risikoen ved voksende gjeld 
og høye boligpriser er likevel 
vanskelig å vurdere. Høyere 

Risikoen ved voksende gjeld og høye boligpriser er vanskelig å vurdere. Høyere kapitalkrav for banker, og økte egenkapitalkrav for låntagere, 
gjør det finansielle systemet mer robust. Men økte egenkapitalkrav for låntagere kan også innebære betydelige ulemper for dem som rasjoneres 
i lånemarkedet. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Kanskje er det på 
tide også å 
vurdere andre 
måter å redusere 
risikoen i bolig-
markedet på, som 
at boligeiere med 
liten egenkapital 
kan kjøpe 
forsikring mot fall i 
boligprisene? 

Boligklemme
Camilla Moneta

Tvangsingeniører
Kjell Eirk Lommerud

Mistro verre  
enn entusiasme
Roger Schjerva

Skatt, eiendom  
og arbeidsplasser
Leif Rune Skymoen

Bjerkes krokodilletårer
Sverre Hope

Stabil pris styrker  
sokkelsatsing
Petter Osmundsen  
og Sindre Lorentzen

Mer debatt på side 32–34

Gjestekommentar 

– økonomi

Roger 

Bjørnstad

Hilde C.

Bjørnland

Øystein

Dørum

Steinar 

Holden

Steinar 

Juel
Per Richard

Johansen

Økonomi
Steinar Holden

Torsdag 5. januar 2017 | Dagens Næringsliv


