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Utfor stupet med rentes rente
av Trond Andresen <t.andresen@uws.edu.au>

<ingress> «Hva er den sterkeste kraften i universet?». Albert Einstein skal ha besvart dette 
spørsmålet slik: «rente og rentes rente». I denne artikkelen skal vi se hvorfor dette er et meget 
treffende bilde. Vi skal se på rentemekanismens matematikk, og vi skal forklare hvorfor denne 
mekanismen fører verden utfor stupet hvis ikke noe drastisk blir gjort. <ingress slutt>

En person som bare lever på finansielle inntekter, ble i gamle dager kalt en rentenist, eller 
«kupongklipper». En slik person kan i prinsippet leve uten å arbeide. Han har en finansiell formue som 
hele tida forsyner ham med en strøm av penger. En finansiell formue kan for eksempel være 
bankinnskudd, obligasjoner (et omsettelig gjeldsbrev som gir innehaveren rett til renter på det beløp han 
har lånt ut) eller aksjer. Alle disse formene for formue, eller fordringer, har det til felles at de representer 
penger som rentenisten har lånt ut til andre. Disse andre, debitorene, er som en del av avtalen forpliktet 
til å forsyne kreditor (rentenisten) med en årlig strøm av penger som er en eller annen prosent av 
formuens verdi. Hvis formuen er trygt plassert i banken, det vil si at risikoen for tap er minimal, så er 
rente- eller utbytteprosenten lav, la oss si 4 %. Hvis det er en reell risiko for tap av formue, slik som når 
man setter sine penger i aksjer, kan utbyttet være høyere, f.eks. 8% av aksjens markedsverdi, men det 
vil variere fra år til år og fra bedrift til bedrift, blant annet avhengig av hvordan bedriften går. Alle 
former for finansielle inntekter vil jeg fra nå av kalle «rente», og den som mottar dem kalles for 
enkelhets skyld rentenist (eller kapitalist).

Hvis en rentenist  bruker alle renteinntektene sine til forbruk, vil formuen hans ikke vokse, men stå på 
stedet hvil. Riktignok trenger han ikke arbeide, men han blir ikke rikere. De fleste rentenister opptrer 
ikke slik. I stedet bruker de bare en del av renteinntektene, resten blir spart, det vil si plassert i banken 
eller brukt til å kjøpe enda flere aksjer eller obligasjoner, slik at formuen økes. Dermed vil rentenisten 
legge grunnlaget for enda større renteinntekter i framtida, en del av disse spares i neste omgang, 
formuen vokser ytterligere osv.

Den ekstreme varianten av dette er at rentenisten ikke bruker noe av renteinntektene, men sparer dem i 
sin helhet. La oss for enkelhets skyld tenke oss at han han har hele sin formue i form av en bankkonto. 
Ved slutten av året legges renteinntektene til kontoen, og ingenting tas ut. Bankinnskuddet vokser uten 
at man løfter en finger, via «rente og rentes rente». La oss se på et klassisk eksempel: Vi tenker oss en 
meget tålmodig rentenist (et snillere uttrykk i dette tilfellet er «småsparer») som går i banken den 1. 
januar i år 1, dvs. for nesten 1998 år siden. Han setter inn ei krone, og får avtale om 4% rente, siden 
dette er langsiktig sparing (1998 år, som vi skal se!). Hvert år øker kontoen med 4%. Nyttårsaften år 1 
kan vår sparer glede seg over at formuen har økt med 4 øre, til kr. 1,04! Ikke mye imponerende, men 
kanskje det blir mer sving på sakene hvis man tar tida til hjelp? 

Før jeg går videre med regnestykket, ei lita historie: En tidligere studiekamerat av meg er i dag direktør 
i en stor forskningsbedrift. Han er en folkelig og jordnær fyr på tross av sin direktørtittel, og han er 
opptatt av og bekymra over virkningene av rentemekanismen.  Av og til havner han på møter eller 
sosiale begivenheter hvor det også er bankdirektører til stede. Siden dette er folk som har stelt med 
finanser i hele sitt yrkesliv, tenkte min venn en dag at nå skal jeg jaggu meg teste dem. Så han 
presenterte dem for den lille fabel om han som setter ei krone i banken den 1. januar i år 1: «Hvor mye 
penger vil spareren ha i dag?» «Å, det ville bli temmelig mye, og mer enn de fleste ville tro», svarte 
banksjefene. «50 millioner», gjettet den ene (de hadde ikke kalkulator og måtte tippe). «Nei, nei, nei - 
det blir mye mer, jeg tipper mange hundre millioner» sa den andre. Og i dette området lå alle anslagene. 
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Før jeg presenterer resulatene, minner jeg igjen om at dette er folk som har styrt med renter og finanser 
hele sitt voksne liv. De riktige talla er disse: Etter hundre år har krona vokst 50 ganger. Solid vekst, men 
nå er vår småsparer i grava, og arvingene har overtatt et beløp, kr. 50,50 , som fortsatt ikke er all verden. 
Men familien er tålmodig, den venter og den venter. Og nå begynner det å svinge: I år 500 er kontoen 
vokst til 328 millioner kroner!  I 1772, sånn litt før den amerikanske revolusjonen, har familien et 
ufattelig beløp på kontoen, 15 etterfulgt av 29 nuller. Med dagens kurs på gull, og basert på talla som 
er gitt bakerst i denne artikkelen, svarer dette til ei kule av massivt gull av samme størrelse som 
jordkloden! Vår familie er fortsatt like tålmodig, og  venter til 31. desember 1998. Nå skal de endelig 
ta ut sparebeløpet! Det blir råd til både BMW, hytte på Sørlandet og cruise-turer i fleng - for på kontoen 
står det et beløp tilsvarende 7188 jordkloder av massivt gull. Hvilken lykke!

Tabellen nedenfor oppsummerer regnestykket.

Regnestykket er ikke spesielt vanskelig: Hvis vi kaller rentesatsen for r (i vårt tilfelle 0.04 - som er det 
samme som 4%), antall år for N, og oppspart beløp for B, har vi at 

B = (1+ r)N 

Eller sagt på en annen måte, (1+ r) ganga med seg sjøl N ganger (det mest ekstreme tilfellet i eksemplet 
over, er N = 1998). Har du en lommekalkulator med potensering, kan du sjekke eksempelet. Hvis du i 
tillegg ønsker å regne ut hvor mye en jordklode av gull er verdt, målt i kroner, kan du gjøre det ved hjelp 
av opplysningene bakerst i denne artikkelen.

Så langt, et eventyr som illustrerer rentemekanismens voldsomme virkning over laaaang tid. Men dette 
er alvorlige greier også på kortere sikt. Figuren under viser formuesvekst i et 50-års-perspektiv for 
forskjellige rentesatser. Den høyeste er 12%. Tallet er ikke tilfeldig valgt, for det er slike prosenter (eller 
høyere) på «investert kapital» som de fantaserer om rundt styrebordene. Sparekonto i banken til 4% er 
bare for pyser. Vi ser at ved 12% avkastning er kapitalen 10-doblet etter bare 20 år. Det skulle være 
åpenbart at de fleste «investorer» ikke kan oppnå noe slikt. Men de fantaserer om det likevel, enten de 
forstår rentemekanismens eksplosive karakter eller ikke. «Akkumulere, akkumulere - det er Moses og 
profetene», som Karl Marx så treffende uttrykte det om motoren i kapitalismen. 

etter 
antall år

verdi målt
i kroner ...

... målt i «jord-
kloder av gull»

1 1,04

100 50,50

500 328.6 millioner

1772 15.243 x 10 29 1.016

1998 10.780 x 10 33 7188
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Den vekst som både vises i tabellen og figuren er det som kalles eksponensiell vekst. En ukontrollert 
befolkningsutvikling følger samme kurve. Det er temmelig påfallende hvordan de borgerlige synsere 
advarer høylytt mot «befolkningseksplosjonen», mens de omhyggelig overser gjeldseksplosjonen, på 
tross av at den har samme alarmerende forløp. 

figur 1  Formuesvekst med tre forskjellige rentesatser

Vi har til nå tatt for oss det ekstreme tilfellet at alle renteinntekter reinvesteres, og at ingen lån betales 
ned over tid. Mer realistisk er det å forutsette at rentenistene (kapitalistene) reinvesterer bare en del av 
renteinntektene (og forbruker resten), og at en del av gjelda i samfunnet (lån og obligasjoner) faktisk 
betales ned av låntakerne. Men dette rokker ikke ved det som er sagt til nå. Det kan vises (ikke plass 
her) at sjøl om visse fordringer betales tilbake og en del av de finansielle inntekter ikke reinvesteres, vil 
formuen likevel vokse eksponensielt (men noe langsommere).

Noen vil kanskje innvende: «OK, la gå at rentemekanismen fører til at kapital hoper seg opp over tid i 
større og større mengder på færre og færre hender: Men gjør det egentlig noe, når kapitalistene enten 
kjøper ting til eget forbruk, eller reinvesterer sine finansielle inntekter? Da kommer jo alle pengene i 
tilbake igjen?» Dette er en interessant innvending. Hvis vi et øyeblikk ser bort fra det moralske aspektet, 
at rente- og andre former for finansielle inntekter gir enorme og økende pengestrømmer til et lite 
mindretall som så bruker en del av dette til luksusforbruk i en verden hvor flertallet er fattige og må 
streve for å greie seg i hverdagen, så kommer jo likevel pengene tilbake til realøkonomien?
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Problemet er at i det lange løp fører dette til en situasjon hvor den samlede finansielle formuen (som 
avspeiles av en tilsvarende gjeld, fordi den enes formue er den annens gjeld) pålegger realøkonomien 
en stadig stigende strøm av penger for å betjene gjelda. Dermed vil den gjennomsnittlige økonomiske 
«aktør» (person, bedrift) i realøkonomien oppleve at en stigende del av inntekta må disponeres for å 
betale renter eller andre former for avkastning. Samtidig vil den pengemengden som skal til for at 
realøkonomien skal klare å betjene økende pengestrømmer gå tilbake, fordi en økende andel av 
samfunnets samlede pengengde bindes opp i finanssektoren. Denne sektoren vokser i takt med de 
finansielle pengestrømmer fra låntaker til långiver (renter, avkastning) og tilsvarende strømmer tilbake 
(nye pengeplasseringer). Disse vokser på bekostning av slike pengestrømmer (lønn, forbruk) som er 
nødvendige for at realøkonomien ikke skal stoppe opp. Økonomien blir dermed mer sårbar, og 
forgjeldede aktører går konkurs i økende grad. Noen investorer taper penger, andre investorer blir 
tilbakeholdende med å reinvestere og velger i stedet å holde på pengene sine. Dette øker ytterligere 
problemene for de som er avhengige av nye lån og investeringer, flere må gi opp, arbeidsplasser går 
tapt, og en økende andel av de få som har penger, velger p.g.a. denne utviklinga å holde dem tilbake. 
Det hele kan utvikle seg til panikk og kræsj slik som i Wall Street, 1929.

Krisa i sør-øst-Asia er ei gjeldskrise. Vestlige banker har lånt for mye til lokale kapitalister som nå ikke 
evner å betale. Den interne krisa i Japan er ei gjeldskrise. Japan har riktig nok enorme fordringer på 
andre land, men innad i landet skylder japanske banker, selskaper og staten ufattelige beløp til japanske 
sparere og investorer. I USA har alle pengene som via pensjonsfond er pumpet inn i aksjemarkedet, 
drevet aksjeverdiene opp til to-tre ganger det aksjene realistisk er verdt, målt med tanke på hva de kan 
gi av utbytte. Verden er i dag sterkere gjennomsyret av gjelds/formues-problemer både internt i land og 
mellom land, enn den noensinne har vært. Det er sannsynlig at dette innen et par år vil utløse panikk og 
kræsj i Japan og/eller USA, noe som igjen vil forplante seg til resten av verden. Dette kan føre til 
økonomisk depresjon og arbeidsløshet i de rike landa som blir i samme klasse som på 30-tallet. (I de 
fattige landa er det allerede «30-talls-tilstander», om ikke verre).

Kunne man så gjort noe for at dette ikke skulle ha utvikla seg? Det mest åpenbare er å tilstrebe lave 
avkastnings- og rentesatser, noe som framgår av kurven for 4 % i figuren, sammenlignet med den for 
12 %. Men dette forutsetter et samfunn hvor myndighetene har evne og vilje til en slik politikk; en 
politikk som bl.a. må innebære kontroll med kapitalbevegelsene over landegrensene.

Alternativt kan Sentralbanken sørge for at veksten i samfunnets pengemengde er så sterk at 
realøkonomiens pengestrømmer til lønn og forbruk øker i samme takt som rentestrømmene. Men dette 
krever da tilsvarende vekst i samfunnets fysiske produksjon av varer og tjenester hvis man vil unngå 
inflasjon. Derfor vil akkumulering av kapital (altså vekst i formues-/gjeldsforhold) med tilsvarende 
økning i pengemengde, enten føre med seg en tvang til produksjonsvekst som kolliderer med 
økologiske behov, eller vi får inflasjon. Men det siste vil ikke kapitalistene akseptere, fordi inflasjon 
undergraver verdien av deres akkumulerte formue med tilhørende inntekter. I en situasjon med knuste 
sosialistiske visjoner og sterkt svekket fagbevegelse er  det de siste åra blitt mulig for kapitalistene og 
deres regjeringer verden over å føre en pengepolitikk som gir nær null inflasjon. Videre har det blitt 
mulig å forskyve fordelinga av inntekter drastisk i kapitalistenes favør, på bekostning av 
arbeiderklassen og fellesforbruk (offentlige budsjetter). Begge deler øker farten mot gjelds-kræsj for 
verdensøkonomien. 

En person som har gjort en pionerinnsats for å gjøre folk oppmerksom på gjeldseksplosjonen, er den 
tyske byplanlegger og alternativ-økonom Margrit Kennedy. Hun har gitt ut et hefte «Interest and 
Inflation Free Money», som kanskje noen bokhandlere har. Det skal også finnes i norsk versjon. En 
oppdatert og grundig utgave, som dessverre er på tysk, er Kennedy, Margrit: «Geld ohne Zinsen und 
Inflation», Goldmann Verlag, Munchen, 1991.
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************ (egen boks) ******************

HER ER DET DU TRENGER TIL GULL-REGNESTYKKET:
jordas radius R = 6370 km = 6370000 meter

volum av jordkloden =  (4 / 3) π R3

egenvekt for gull =19300 kg/m3

gullpris pr. 11. mars = 2232 kr. pr. troy ounce
1 troy ounce (sær vekt-enhet) = 0.0311 kg

**********************************************


