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Lurer den næste
krise lige om hjørnet?
KRONIK
Jesper Rangvid

S

ommerens økonomiske nyhedsstrøm har ikke mindst været
domineret af spørgsmålet, om vi er
på vej mod en vending i økonomien.
Der er nok at bekymre sig om. De
økonomiske indikatorer er blevet
forværret gennem det seneste år. Forventningerne til den økonomiske fremgang er
blevet nedjusteret blandt andet i Europa og
Kina, ikke mindst som følge af en truende
handelskrig, generel mindre tiltro til
økonomien og politisk usikkerhed. Læg
hertil uro om Brexit. I løbet af august
»inverterede« rentekurven i USA, hvilket vil
sige, at de korte renter (toårige) blev højere
end de lange (tiårige). En inverteret rentekurve har historisk været den mest pålidelige indikator for en kommende recession i
USA. Vores egen Nationalbank udsendte en
analyse, der konkluderede, at sandsynligheden for et økonomisk tilbageslag er øget. Og
centralbankerne i USA og Europa har lagt an
til nye pengepolitiske lempelser. I USA for at
forebygge et eventuelt tilbageslag. I Europa
for at forebygge et tilbageslag samt skabe
inflation.
Min egen vurdering er, at – ja – oddsene
for, at økonomien går i tilbagegang er steget.
Det er naturligvis ikke et specielt positivt
budskab.
Omvendt, og det er den positive side af historien, er der ikke meget, der tyder på, at et
eventuelt tilbageslag bliver så voldsomt som
tilbageslaget i forbindelse med finanskrisen
for ti år siden. Mine beregninger viser, at
finanskrisen har kostet Danmark omkring
150-200 mia. kr. i tabt produktion år efter år
siden finanskrisen. Så slemt tror jeg ikke, at
det bliver næste gang.

Dansk økonomi bedre rustet

Lad os starte med det positive. Dansk
økonomi er i en gunstigere position end i
årene inden finanskrisen. Dette vil mildne
konsekvenserne af et eventuelt tilbageslag.
For at se det må vi kort genopfriske, hvad
der skabte finanskrisen.

Borgerligt samarbejde
vil kræve et mere
generøst Venstre
KOMMENTAR
Merete Riisager

Rangvid-rapporten om årsagerne til
finanskrisen beskrev den skrøbelige
økonomiske position i Danmark i årene
inden krisen. Boligpriserne var kommet højt
op, blandt andet drevet af nye låneformer
(afdragsfrie lån) og boligskattestoppet.
Finanspolitikken var konjunkturmedløbende, dvs. skubbede på en allerede overophedet økonomi i stedet for at dæmpe farten.
Reguleringen af bankerne (penge- og
realkreditinstitutter) blev lempet i årene
inden krisen. I lyset af, at bankerne lånte
mange penge ud, var deres kapital- og
likviditetsmæssige situation for svag. Alt i
alt var dansk økonomi sårbar. Da krisen
kom, kollapsede økonomien. Boligpriserne
faldt, produktionen faldt, og bankerne
måtte reddes.
Situationen i dag er anderledes. Siden
finanskrisen er reguleringen af bankerne
blevet markant skærpet. Bankerne er i dag et
helt andet sted, væsentligt mere robuste.
Beskæftigelsen er steget gennem de senere
år, hvilket er positivt på alle måder. Presset
på arbejdsmarkedet er som følge heraf
steget, men ikke i samme omfang som i
årene før finanskrisen. Siden finanskrisen
har danskerne afviklet gæld, hvor vi inden
finanskrisen opbyggede gæld. Vi er stadig
meget forgældede i internationalt perspektiv, men trods alt i mindre omfang end før
finanskrisen. Samtidig har gælden en
mindre risikabel sammensætning, med
færre afdragsfrie og variabelt forrentede
realkreditlån. Læg dertil, at vi har store
formuer, ikke mindst som følge af vores
solide pensionsopsparinger. Vores formuer
er faktisk vokset ganske betydeligt gennem
det seneste tiår. Boligpriserne er høje i
storbyerne, men dog ikke så markant
opskruede som før finanskrisen. Kort sagt,
hvor opsvinget før finanskrisen var gældsdrevet, er det et sundere opsving i dag. Og
hvor den seneste krise var en finanskrise,
altså en krise i banksektoren, der spredte sig
til resten af økonomien, er det svært at se
den næste krise være koncentreret om

D

er skal nok være en håndfuld
liberale, nogle konservative og et
par enkelte DFere, der i disse dage
glæder sig i det skjulte over
balladen i Venstre. Det kan man
vanskeligt fortænke dem i. Men det
kan ikke nytte noget. En velfungerende
borgerlig fløj er afhængig af et Venstre, der
fungerer.
Et velfungerende samarbejde beror på et
Venstre, der er mere bevidst om sine
borgerligt-liberale rødder, og som derfor
formår at agere mere generøst over for sine
samarbejdspartnere.
Med »generøst« mener jeg ikke, at der skal
kradses endnu flere penge ind fra borgerne,
der derefter kan strøs i alle retninger for at
placere de siddende ministre i et flatterende
lys. Naturligvis ikke. Danmark har i årtier

Renterne er stadig
lave. Nærmest
surrealistisk lave.
befundet sig i en negativ spiral, der båndlægger stadigt flere af borgernes indtægter
for med disse at fodre systemer, der giver
borgerne stadigt mindre handlefrihed og
selvstændighed.
Med »generøsitet« mener jeg, at på trods
af, at alle partier naturligvis også fungerer
som konkurrenter, må et borgerligt samarbejde bero på en grundlæggende velvilje til
at fremme borgerligt-liberale dagsordener.
Også hvis disse ikke er opfundet af ens eget
parti. Måske netop især, hvis ens eget parti
ikke har prioriteret politikudvikling af
borgerligt-liberale løsninger, ja, så er det
bare at gribe til, hvad der måtte komme fra
fløjene og selv sole sig i det, når det bliver til
virkelighed. Under Løkke/Jensen-epoken
har Venstre ageret på en måde, der fungerede udmærket i forhold til mandatoptimering
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De mørke skyer over verdens
økonomien har trukket sig
yderligere sammen igennem
sommerens nyhedsflow - blandt
andet over Kina og Europa. Og
selv om vi i dag er langt bedre
rustet til et økonomisk tilbageslag
end for ti år siden, er alt dog ikke
rosenrødt. Vi skal være forsigtige
med at føre krisepolitik, mens
der ikke er krise. For hvad gør vi
så, når den næste krise rammer,
spørger økonomiprofessor
Jesper Rangvid. Foto: Andy Rain

bankerne. Det er positivt, da historien har
vist, at kriser, hvor banker samtidig er i
problemer, typisk er mere omkostningsfulde
end andre kriser.

Pengepolitikken er amputeret

At dansk økonomi er mere robust er godt.
Det betyder dog desværre ikke, at alt er
rosenrødt.
De lave renter medvirkede til at hjælpe
dansk og international økonomi ud af
finanskrisens kløer. Efter finanskrisen
sænkede centralbankerne renterne og
igangsatte andre ekspansive pengepolitiske
tiltag, såsom opkøb af obligationer og andet.
Disse tiltag understøttede investeringer og
hjalp i det hele taget økonomien i gang.
Men renterne er stadig lave. Nærmest

af partiet Venstre. Men i forhold til at
gennemføre borgerlig-liberal politik og
derved holde sammen på det borgerlige
samarbejde fungerede det ikke godt.

Løkkes lettelse

Liberal Alliance sparkede forbi målet – men
vi sparkede dog. Dansk Folkeparti var groet
fast i fordums tiders succesrige symbolpolitik, der passede dårligt til den størrelse,
partiet var vokset til, og partiet ignorerede
højt og flot de af deres egne vælgere, der
ønskede en borgerlig retning på den
økonomiske politik. Det kom begge partier
til at betale for ved kasse 1.
Alt dette ændrer dog ikke på, at Venstre i
meget begrænset omfang har fungeret som
generator for en borgerlig-liberal retning for
Danmark under Løkke/Jensen. Skal man

surrealistisk lave. Og som nævnt indledningsvis, sænker centralbankerne sandsynligvis snart renterne endnu mere. Når
renterne er så lave, bliver det svært for
pengepolitikken at hjælpe økonomien skulle
et tilbageslag ske. Pengepolitikken er stort
set amputeret. Det kan ikke udelukkes, at
centralbanker kan finde på nye tiltag. Selv
ellers fornuftige mennesker er f.eks.
begyndt i alvor at diskutere, hvorvidt
centralbanker direkte kan dele kontanter ud
til folk for at stimulere forbruget. Næste
skridt kunne være helikopterpenge i ordets
bogstavelige stand. Mere og mere forunderlige tiltag. Læg dertil at eventuelle nye
pengepolitiske tiltag sandsynligvis bliver
mindre og mindre effektive. Forskningen
viser, at de senere runder af alternative

pengepolitikker har haft mindre effekt end
de første. Når man presser citronen anden
gang, kommer der mindre saft end første
gang. Min holdning er, at det vil være
fornuftigt ikke at presse mere nu, så man har
lidt at stå imod med, hvis krisen skulle
komme.
Jeg er således stor tilhænger af den førte
pengepolitik under og lige efter finanskrisen, da den hjalp økonomierne ud af krisen,
men jeg er ikke tilhænger af, at man fører
krisepolitik på et tidspunkt, hvor der ikke er
krise længere. For hvad gør man så, når
næste krise kommer?

være lidt grov, har det handlet meget om at
fin-tune velfærdsmaskinen, smøre den lidt i
leddene, få borgerne til at kvitte smøgerne,
så de bliver mere effektive medarbejdere i
Danmark A/S og drysse lidt verdensmål på
som moralsk krymmel.
Makkerparret Løkke og Jensen syntes
beskedent optaget af at redefinere det
borgerligt-liberale projekt og mere optaget
af, hvordan de tog sig ud. Ingen, der sidder i
magtens centrum, kan naturligvis være
ligeglade med, hvordan han eller hun bliver
opfattet i offentligheden, men var det
virkelig nødvendigt at holde så hårdt fast i
håndbremsen, når det gjaldt andre partiers
borgerlige eller liberale initiativer? I erhvervslivet kalder man en sådan indstilling
»not-invented-here«, og den betyder – uanset hvor den stikker næsen frem – at der

bliver mindre udvikling, færre idéer, mindre
fremdrift.
Hvordan havde verden set ud, hvis
Venstres ledelse havde ageret generøst? Hvis
de havde udtænkt en langsigtet politik til
nedbringelse af de 30 mia. kr., som en
fejlslagen udlændingepolitik koster danskerne hvert år i stedet for at stikke DF en ø
med fast færgeoverfart? Hvis de havde
igangsat et langsigtet oprydningsarbejde af
den kafkaske skattelovgivning? Hvis de
havde lyttet til forældre og lærere i skolepolitikken i stedet for at holde krampagtigt fast
i en fejlslagen skolereform? Og meget andet.
Det ved vi ikke. Men vi ved, at Kristian
Jensen kun nødtvungent spillede bold, og at
Lars Løkke følte en overvældende lettelse,
da han slap for at skulle samarbejde med de
blå.

Høj gæld i verden

Hvor husholdningerne i Danmark har
nedbragt gælden, er gælden globalt set

steget. I lande som Kina er gælden vokset
gennem det seneste tiår. Men også i USA er
statsgælden vokset. Faktisk er udsigterne
for den amerikanske statsgæld foruroligende. Det er ikke godt, at man ikke afdrager
gæld, når tiderne er gode. Virksomheder er
også blevet mere forgældet. Den globale
gældssituation kan blive en udfordring.
Måske ikke så længe renterne er så lave, men
hvad hvis renterne stiger?
Når pengepolitikken næsten er udtømt,
hvad gør vi så, hvis tilbageslaget kommer?
Danmark har lav statsgæld. Der er plads til,
at vi kan føre ekspansiv finanspolitik, skulle
krisen komme. Ikke nu, da der som nævnt
aktuelt er pres på arbejdsmarkedet, men i
tilfælde af et tilbageslag. Når renterne er så
lave, som de er, ligefrem negative, bliver
staten betalt for at optage gæld. Men det
betyder ikke, at man hæmningsløst skal
optage gæld. Renterne kan jo stige, og så
bliver gæld en hæmsko. Som økonom ville
man ønske, at hvis der sker lempelser af
finanspolitikken i forbindelse med en krise,
bruges pengene på noget, som forbedrer det
langsigtede vækstpotentiale. Man skal have
diskussioner om, hvad det er, men uddannelse og forskning, målrettede skattelettelser og lignende kunne være områder.
Kommer krisen så overhovedet?
Oddsene for tilbageslag er steget, men
centralbankerne prøver som nævnt med
vold og magt at holde økonomien på fode.
Den amerikanske økonomi, som stadig er
verdens største målt på nogle måder, har
vist sig overraskende robust. Så måske
styrer vi udenom krisen og tempoet sænkes
bare lidt. Det er faktisk det mest sandsynlige. Men skulle en krise komme, er det
fornuftigt at være forberedt. Det har vi brugt
de senere år på i Danmark. Det er en god
ting.
Jesper Rangvid er professor på CBS, leder af
forskningscenteret PeRCent, og var formand
for Udvalget om finanskrisens årsager, eller
»Rangvid-udvalget«.

I Liberal Alliance husker man igen, hvad
man er sat i verden for. Hos de Konservative
finder man (måske) tilbage til rødderne, i DF
er man gået i tænkeboks. Men skal det
borgerlige Danmark kunne hænge sammen
og sætte en retning, der kan skabe et
egentligt borgerligt flertal, bliver der brug
for en Venstre-ledelse, der kan agere mere
generøst over for deres samarbejdspartnere,
fordi de vitterligt ønsker at trække Danmark
i en mere borgerlig-liberal retning.
Det med magten bliver først for alvor
vigtigt den dag, man ved, hvad man vil
bruge den til.

Merete Riisager er tidl. undervisningsminister
og MF (LA)

