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E

uropas økende gjeldsbyrde vil
kunne redefinere gamle prinsipper for statlig finansiering av utgifter og sentralbankenes rolle i
dette.
Historiske bruddpunkter ser man lettest i ettertid, når vi er godt forbi endringene og kan se tilbake på praksiser og tenkemåter som definitivt er passé. Men noen
ganger kan man se en langsom revolusjon
utspille seg, gjennom løpende hendelser
som gjør det umulig å komme tilbake til
den situasjon man en gang hadde.
For året 2021 kan vi åpenbart stille slike
spørsmål om store globale temaer: Om
USA lar seg stille tilbake til situasjonen før
Donald Trump ble president. Om Kinas
økonomiske og politiske ekspansjon redefinerer forståelsen av globale maktforhold.
For oss som er opptatt av økonomi og økonomisk historie, ligger den kanskje mest
åpenbare kilden til grunnleggende endringer i den enorme økningen i statsgjeld
– i USA, i fremvoksende økonomier, men
kanskje særlig i Europa.
For ett år siden, rett før koronaen kom,
skrev jeg at Europa knapt hadde noen fungerende virkemidler igjen hvis det kom en
ny krise. Rentene var allerede lave. Gjeldsproblemet la sterke begrensninger på mulighetene for å bruke ekspansiv budsjettpolitikk for å få hjulene i gang. Men så kom
koronakrisen. Europeiske land hadde
knapt annet valg enn å bruke store statlige
midler for å hjelpe dem som var rammet,
og hindre et ras av konkurser. Dette har
gitt en ny runde i gjeldskarusellen. Og det
blir nok ikke den siste.
En rekke fremtredende økonomer, som

etter finanskrisen anbefalte innstramminger i europeiske budsjetter, mener at Europa i dag ikke har andre muligheter enn
å fortsette med store budsjettunderskudd.
Etablerte prinsipper i EU om budsjettunderskudd og gjeldsgrad vil i så fall måtte
forlates.
Så lenge rentene ligger nær null, vil også søreuropeiske land med svært høye
gjeldsnivåer greie å betjene den. Men skulle rentenivået øke – som man vil vente hvis
den økonomiske veksten tar seg opp – vil
problemet bli overhengende.
Gamle oppskrifter som ikke kan brukes
Vi må tilbake til verdenskrigene for å finne
gjeldsnivåer på høyde med dem Europa
har i dag. Tilsynelatende ligger det en trøst
i at problemene den gang ble løst. Men ser
vi nærmere på løsningen, finner vi forhold
som nå neppe er tilgjengelige: Etter siste
krig hadde vi en kraftig befolkningsøkning,
sterk økonomisk vekst og en kontrollert,
men ikke ubetydelig inflasjon, som sakte,
men sikkert reduserte realverdien av gjelden. Mange land førte også en nokså disiplinert budsjettpolitikk, og skattene ble
hevet til høye nivåer. Begge deler bidro til
at gjelden kunne betjenes. Og ikke minst
kom USAs storstilte Marshall-hjelp til Europas redning.
I dag er situasjonen helt annerledes. Befolkningen er stagnerende og aldrende.
Den økonomiske veksten i Europa har lenge vært svært lav. Vi vil oppleve en bedring
i økonomiske tall når hjulene kommer i
sving, men få tror på en ny periode med
jevn og sterk økonomisk vekst. Frykten
for deflasjon er større enn troen på inflasjon. Noen stram budsjettpolitikk er ikke
på agendaen i Europa, der grønn omstilling og bekjempelse av nye sosiale problemer står på agendaen, sammen med koronaepidemiens økonomiske senvirkninger.
Og hverken USA eller andre kjente stormakter vil komme styrtende til med hjelpeprogrammer.

En siste mulighet er naturligvis ikke å
betale all gjelden. En slik tanke er allerede
fremmet av søreuropeiske parlamentarikere, mens låneopptakene fortsatt pågår.
Pengetrykking for statskassen
Det er her situasjonen blir interessant for
historikere, men ikke bare oss: En stor og
raskt økende del av statsgjelden ligger i

dag i sentralbankene, i den felleseuropeiske sentralbanken, men også i de nasjonale sentralbankene.
Dette er på sett og vis et brudd på en
århundregammel maksime om at sentralbankene ikke skal finansiere sine stater.
Siden napoleonskrigene har rådende tenkning gått ut på at statene skal finansiere
seg gjennom skattlegging og ordinære
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Dette skjer ikke gjennom press fra politikere. Sentralbanker i USA og Europa driver såkalte kvantitative lettelser, der de
tilfører markedene penger ved å kjøpe obligasjoner og andre rentepapirer. Og for tiden er det særlig stater som utsteder slike
verdipapirer, for å dekke sine utgifter. Slik
blir sentralbankene statenes største
kreditorer.

Illustrasjon: Inge Grødum

låneopptak, ikke ved «pengetrykking» i
sentralbankene.
Dette har gått hånd i hånd med utvikling
av demokratier, der politikerne prioriterer, og belastningen ved utgifter fordeles
synlig og åpent. Sentralbankfinansiering
fjerner på godt og vondt de fleste begrensninger for statlig bruk av tilgjengelige ressurser. Det er egnet til å svekke tilliten til

pengevesenet og skyver konsekvenser inn
i fremtiden. En del av begrunnelsen for
selvstendige sentralbanker har nettopp
vært at de skal kunne motstå et press for
å finansiere sine stater direkte.
Da det nye Norge etablerte Norges Bank
i 1816, var det for eksempel et helt avgjørende premiss at banken ikke skulle finansiere staten. Når nøden har vært aller størst,

som under første verdenskrig, har man
likevel i noen grad tydd til dette. Da bidro
også mektige Bank of England til finansieringen av sin stat, gjennom kjøp av statsobligasjoner. Men det skjedde i hemmelighet. Og pengene ble naturligvis betalt tilbake.
Siden finanskrisen har sentralbankene
kjøpt statlige gjeldspapirer en masse.

Prinsipper og realiteter
Hvor store budsjettunderskudd de europeiske landene mener at de kan tåle, er
det bare fremtiden som kan gi svar på. Men
dette vil utvilsomt være knyttet til spørsmålet om når og hvordan gjelden skal
betales.
Noen politikere har argumentert i
retning av ettergivelse av gjeld, mens sentralbankene er skeptiske. Det har de en
del gode grunner til å være. Noen ligger i
riktig gamle erfaringer, andre i en alminnelig frykt for hvor man skal ende hvis statlige låntagere finansierer økende underskudd med lån som de ikke tenker å
betale tilbake, men plasserer regningen
hos dem som styrer seddelpressen.
Og her har vi altså fått den nye og historisk interessante situasjon at europeiske
stater kan bli gjeldsslaver til sine sentralbanker, som de selv eier. Og det vil nok
være grenser for hvor undertrykte gjeldsslavene, representert av valgte politikere,
vil finne seg i å være overfor institusjoner
de selv eier. Sentralbankene er mektige og
selvstendige, men bare så lenge deres
eiere aksepterer konsekvensene selvstendigheten får.
I skyggen av epidemien er det et underliggende spørsmål om de statlige gjeldsopptakene vil føre til brudd med gamle,
gylne prinsipper for inndekning av statlige utgifter. Regelen om at sentralbankene ikke skal finansiere statlige underskudd,
er skapt i Europa og derfra spredt til
verden omkring. Men det betyr ikke at
Europa vil greie å holde fast ved prinsippet, hvis gjelden fortsetter å vokse.

