SVEN GRASSMAN

Sveriges kurs i valutafrågan

Det är snart trettio år sedan Bretton
Woods-systemet skapades, ett internationellt valutasystem byggt på fasta
växelkurser med Internationella Valutafonden i centrum. Fram till slutet av
sextiotalet var uppslutningen kring detta
system ganska massiv både i Sverige
och i de flesta andra länder. Låt vara
att en del länder, främst Kanada och
Västtyskland, periodvis tillämpat ett system med större rörlighet i växelkursen,
och att en del röster i den akademiska
världen hela tiden varit kritiska mot det
fasta växelkurssystemet.
Förespråkarna för ökad rörlighet i
växelkurserna har ofta framhållit att de
fasta växelkurserna är förenade med avsevärda samhällskostnader på grund av
den kraftiga koordinering mellan skilda
ekonomier som erfordras, främst i form
av anpassning av den ekonomiska aktivitetsnivån i enskilda länder så att valutautgifter och valutainkomster i varje
land blir ungefär lika stora. Ett viktigt
inslag i Bretton Woods-systemet avsett
att möjliggöra olikartad utveckling i
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skilda länder, var möjligheten att vid
behov genomföra nödvändiga devalveringar och revalveringar så att utbud
och efterfrågan på valutamarknaden på
denna väg blev lika stora, utan den
smärtsamma anpassningen av den inhemska aktivitetsnivån. Detta förfarande
har inte fungerat tillfredsställande bl a
därför att återkommande paritetsförändringar framkallar störande spekulationsvågor och att paritetsändringar är svåra
att genomföra rent politiskt. En huvuddel av de ca 175 växelkursändringar
som vidtagits sedan det fasta växelkurssystemets införande har i själva verket
varit ofrivilliga, i bemärkelsen att tidpunkt och storlek dikterats av en okontrollerad händelseutveckling och besluten fattats under svår press.
I Sverige var tidigare uppslutningen
kring det fasta växelkurssystemet stark
både hos myndigheter, fackföreningar
och företag. Under de senaste årens
valutakriser och störningar i produktion och sysselsättning har tecken synts
på en större förståelse för behovet av
en ökad rörlighet i växelkurserna. Samtidigt har händelseutvecklingen i sig
lett till så stora spänningar på valutamarknaderna att det fasta växelkurssystemet upprepade gånger fått överges till
förmån för en friare prisbildning på valutamarknaderna. Ackumulerade överoch underskott har då utjämnats genom
att respektive länders valutakurser fått
inställa sig på nivåer som gjort de olika
ekonomiernas aktivitetsnivåer förenliga.

Fasthet till varje pris?
Den officiella svenska linjen har emellertid varit att i möjligaste mån bevara
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fasthet mellan skilda valutor. Det är
inget litet offer man gjort på de fasta
växelkursernas altare: de tre förlorade
åren 1971-73 med den långsammaste
tillväxten i OECD och den högsta arbetslösheten på lång tid i Sverige har
vi fått underkasta oss för att nå balans
i utrikesbetalningarna vid en given valutakurs som efter hand blivit oförenlig
med full sysselsättning. Sveriges frivilliga låsning av kronan till det flytande
blocket inom EG innebär vidare att
denna orealistiska växelkurs åter låsts
fast gentemot ungefär hälften av omvärlden sett från svensk handelssynpunkt.
Konjunkturinstitutets [1972] och Werins
[1973] kalkyler tyder på att kronan för
närvarande är övervärderad i bemärkelsen att den omöjliggör samtidig balans
i utrikeshandeln och fullt kapacitetsutnyttjande. Detta betyder att vi även i
framtiden kommer att få betala ett högt
pris för att få behålla så mycket som
möjligt av "fastheten" i växelkurserna.
Den svenska ekonomin kommer då att
få segla mellan valutakrisernas Scylla
och arbetslöshetens Charybdis på det
sätt som England fick göra under 50och 60-talen. Om vi i en sådan situation
inte vill skriva ned kronan så finns i
detta system inga andra utvägar.i
Under sådana omständigheter kan
Sverige under de närmaste åren komma
att tvingas till ett lägre resursutnyttjande
och en långsammare ekonomisk tillväxttakt än tidigare. Det är då naturligt att
fråga sig vilka skälen är till myndigheternas starka vilja att bibehålla det
fasta växelkurssystemet. Förre vice riksbankschefen Sven Joges artikel i denna
tidskrift [1973] är i detta sammanhang
ett intressant dokument, eftersom det
är ett försök att redovisa skälen till den
svenska kursen i valutafrågan. Märkligt
nog har ju regering och riksbank aldrig
presenterat någon sammanhängande argumentation för sin linje i denna centrala politiska fråga.2
Som bakgrund skisseras först själva
problemställningen. Vad är valutasystemets uppgift, och vilka krav bör vi
ställa på ett valutasystem? Valet av
valutasystem kan ske utmed ett helt
spektrum, från myntunion till helt fria
växelkurser, och vi skall i korthet beskriva några egenskaper hos de huvudalter-

nativ för valutamarknadens funktionssätt
som i dagens läge står öppna. Därefter
görs en genomgång av Joges argument
och en del andra motiv som framförts
för att förklara Sveriges ställningstagande i valutafrågan. Jag försöker så att
granska dessa så välvilligt som möjligt,
utan att försöka genomföra någon slags
systematisk vägning av positiva och negativa egenskaper hos skilda system. En
mer generell beskrivning och utvärdering av fasta och rörliga växelkurssystem har utförts på det mest utsökta vis,
dels i den artikel av Harry Johnson
som föranlett Joges kommentarer, dels
- och kanske ännu klarare - hos t ex
James Meade [1950] och Milton Friedman [1953].

Valutamarknaden och utlandsberoendet
Valutamarknaden kan ses som ett snitt
genom hela den ekonomiska aktivitet
som föregår över ett lands gränser. Här
manifesteras de väsentliga faktorerna i
alla ekonomiska mellanhavanden med
utlandet - smak, produktionsförhållanden, aktivitetsnivå och ekonomisk politik i de skilda länderna - på ett och
samma sätt: resultaten av alla dessa
krafter yttrar sig i form av efterfrågan
eller utbud på valutamarknaden. I växelkursen, vare sig den framkommer som
ett jämviktspris eller som en genom
1 I princip kan dilemmat även lösas på semantisk väg, nämligen genom att vi knäsätter en ny definition på full sysselsättning. Om vi lär oss att leva med den nuvarande höga arbetslösheten och betraktar det
nuvarande kapacitetsutnyttjandet som "normalt'', så kan vi säga att kronkursen har
rätt nivå, eftersom vi f n har balans (eller
ett visst överskott) i utlandsbetalningarna.
Uttalanden av Feldt och Sträng innebär
att de de facto accepterat denna nya och
mindre ambitiösa definition av full sysselsättning. Den enda rimliga definitionen på
en riktig växelkursnivå är ju en nivå som
samtidigt medger balans i utrikeshandeln
och full sysselsättning. När man hänvisar
till att den svenska kronan är "stark på
marknaden" och troligen skulle "flyta i fel
riktning" vid ett flytande system, så innebär detta inget annat än att man betraktar
det nuvarande kapacitetsutnyttjandet och
sysselsättningsläget som normalt.
2 Jag bortser· då från sidorna 13-18 i Finansplanen [1972], som väl ingen vill åberopa i dag.

stödtransaktioner uppföljd administrativ trolleras, och en anpassning till omreglering, finns samlat de avgörande världen ske.
villkoren för ett lands utlandstransaktioVäxelkursen påverkar konkurrensförner. Det säger sig självt att det sätt på hållanden, inkomstfördelning, lönsamhet
vilket valutamarknadens funktionssätt och resursallokering inom enskilda länär ordnat är av betydelse för möjlig- der. Vidare är kursnivåns realism avheterna att bedriva nationell stabilise- görande för hur stora överskotten och
ringspolitik och för utlandsberoendets underskotten blir i betalningsbalansen,
karaktär över huvud i de enskilda eko- och därmed för hur stor anpassning som
nomierna. Valutamarknadens organisa- behövs i de inhemska makrovariablerna.
tion griper på det mest konkreta sätt in Kursändringens form eller dynamik är
i för det ekonomiska förloppet centrala en ytterst central fråga, eftersom den
frågor. V åra möjligheter att påverka viktiga spekulationen - tidvis den viksysselsättning, prisnivå, tillväxt och in- tigaste komponenten i utbud och efterkomst/ördelning beror i en så interna- frågan - är en funktion av kursens uttionaliserad ekonomi som vår i stor ut- veckling över tiden. Frågan om spekusträckning på hur själva valutamark- lationen blir stabiliserande eller destanaden fungerar.
biliserande samt dess styrka beror just
Utgångspunkten för en analys av in- på själva kursbildningens form: om den
dividuella ekonomiers anpassning till var- är diskret eller kontinuerlig, om den är
andra måste vara att ekonomierna ten- administrativ eller marknadsmässig etc.
derar att utvecklas olika när det gäller Ytterligare en fråga av betydelse i samproduktivitetsutveckling, inflationstakt, manhanget (betydelsen har kanske översocialpolitik etc. På grund av den olik- skattats något i diskussionen) är frågan
artade utvecklingen i skilda länder mås- vad osäkerhet om kursutvecklingen bete ojämviktstillstånd alltid förekomma tyder för utrikeshandeln. Innan vi stu(ex ante) på valutamarknaden. Frågan derar hur olika sätt att ordna valutaär närmast hur ojämviktstillstånden skall marknaden påverkar dessa aspekter på
hävas, och hur de olika ekonomiernas det ekonomiska umgänget mellan natiobeteenden kan göras konsistenta med nerna, är det lämpligt att principiellt
varandra. Här finns två huvudlinjer. An- beskriva vad själva anpassningsmekanistingen måste utvecklingen samordnas men mellan ett land och omvärlden i
och uniformeras i skilda länder - detta praktiken betyder.
är den grundläggande mekanismen i
ett system med fasta växelkurser. Al- Alternativa anpassningsternativet är att på något sätt göra olikheter förenliga, vilket är den grundläg- mekanismer
gande mekanismen i ett system där va- I figur· I illustreras kursbildningen på
lutakursen tillåts klarera över- och un- valutamarknaden utan hänsyn till de inderskott i enskilda länders utlandsaffä- terna' balansmålen. I ett system med
rer.
fasta· växelkurser har vi här normalt en
Vid rörliga växelkurser får vi då för" viss skillnad mellan den låsta paritetsändringar i kursens nivå, vid fasta växel- kursen och .den kurs som för tillfället
kurser förändringar i valutareserven.· Ef- skulle göra utbud och efterfrågan lika
tersom endast begränsade reservsväng- stora, dvs ge extern balans. I figuren
ningar är möjliga måste den inhemska har antagits att rådande paritet ger ett
politiken i ett system med fasta kurser visst underskott i utlandsbetalningarna.
inriktas på expansiv eller kontraktiv politik som påverkar utbud och efterfrå.Schematiskt kan vi nu tänka oss sex
gan på valutamarknaden. Vidare finns metoder för att möta ojämvikt i betalalternativet att - både vid fria och ningsbalansen.
fasta kurser - administrativt påverka (1) Valutareserven sjunker. I ett sysefterfrågan och utbud, t ex genom tullar,
tem med fasta kurser sjunker valusubventioner och valutakontroll. På ett
tareserven genom att centralbanken
säljer valuta motsvarande efterfråeller annat sätt .måste emellertid järhviktsrubbningarna elimineras eller kongeöverskottet.
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Figur 1. Kursbildningen på valutamarknaden; diagrammet belyser endast den externa balansen
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(2) Växelkursen går upp. Ojämvikten
kan elimineras genom att kursen
får stiga till jämviktsläget, antingen
genom en automatisk depreciering
i ett flytande system eller en särskild devalvering i ett fast system.
(3) Valutareglering drabbar antingen
vissa typer av transaktioner (förskjutning i kurvorna) eller dem som
står sist i ett slags kösystem (parallell svart marknad uppstår).
(4) Utbudet på valuta kan ökas via
kapitalimport, varigenom den kortsiktiga jämviktskursen pressas ned
till paritetskursen.
(5) Handelspolitiska åtgärder kan tillgripas för att minska valutautgifter
(tullar, importrestriktioner) eller
öka valutainkomster (exportsubventioner) vid rådande kurs.
(6) Stabiliseringspolitiska åtgärder, som
påverkar den inhemska aktivitetsnivån och därmed efterfrågan
främst importen - och utbud på
valutamarknaden, blir aktuella på
litet längre sikt och för att nå de
inhemska balansmålen. Vid alltför
orealistiska pariteter har sådana åtgärder emellertid ofta tillgripits för
att nå extern balans.
(1) och (2) innebär således i diagrammet att efterfrågeöverskottet täcks av
centralbanken resp elimineras genom en
kurshöjning. (3) - (6) kan i figuren
illustreras med förskjutningar i utbudoch efterfrågekurvorna.
Vid sidan av paritetskursen och den
kortsiktiga marknadsjämviktskursen bör
även en andra "jämviktskurs" beaktas:

den växelkurs som ger jämvikt på valutamarknaden vid full sysselsättning. I
ett system med flytande kurser kan stabiliseringspolitiken inriktas på att nå
intern balans, under det att växelkursen
samtidigt tillåts utjämna över- och underskott på valutamarknaden. De två
jämviktskurserna sammanfaller då i och
med att den inhemska aktivitetsnivån
med stabiliseringspolitiska medel anpassas på önskad nivå. I ett system med
fasta växelkurser uppstår däremot lätt
en konflikt mellan den externa och den
interna balansen; denna spänning illustreras i figur 2.
Vi har här valt att illustrera en situation liknande den svenska i dagens läge:
låg inhemsk aktivitetsnivå och överskott
i utrikesaffärerna vid rådande fasta
kronkurs. De tre kurserna kan kombineras på många sätt, men jag har i denna
principskiss valt att illustrera den ganska
entydiga bild som framkommer i konjunkturinstitutets och Werins beräkningar av underskottet i utlandsbetalningarna vid full sysselsättning, samt det faktum att den svenska kronan "på marknaden" visat sig vara en av de starkaste i Europa vid floaten i början av
1973. Figuren belyser det paradoxala
förhållandet att kronan är undervärderad (dollarpris i kronor för högt) vid
rådande låga inhemska aktivitetsnivå,
och samtidigt övervärderad (dollarpris
i kronor för lågt) i ett vidare perspektiv,
- dvs om hänsyn tas till hur utbud och
efterfrågan på valuta skulle gestalta sig
vid full sysselsättning.

Betrakta först de tjocka utbuds- och
efterfrågekurvorna.
U tbudsöverskottet
vid rådande paritetskurs är ett uttryck
för det stora överskott vi f n har i betalningsbalansen. Det kortsiktiga jämviktspriset ligger under paritetskursen, vilket illustrerar kronans "styrka" på marknaden och det spekulativa kapitalinflödet till Sverige. Om vi istället haft fullt
kapacitetsutnyttjande, så skulle efterfrågan på valuta öka till följd av ökad import och utbudet skulle troligen minska
till följd av kostnadsstegringar och leveranssvårigheter för exportnäringen
(kurvorna skiftar till E' och U'). Konjunkturinstitutet [1972, s 146] uppskattade efterfrågeöverskottet vid då rådande
paritetskurs3 och ett fullt sysselsättningsläge till nära 2,5 miljarder kr för 1973.
Lars Werin [1973] uppskattade den nödvändiga devalveringen för att nå både
extern och intern balans till ca 10 procent - detta illustreras i figuren av avståndet mellan paritetskursen och jämviktskursen för intern-extern balans.

valutor är således just det faktum att vi
befinner oss långt ifrån full sysselsättning i Sverige. Därom vittnar den krympande importen och en oförändrat stark
exportutveckling under 1971-72. Gapet
mellan den möjliga och den faktiska
bruttonationalprodukten kan efter de
senaste två årens stagnation nu beräknas
uppgå till minst 5 procent av BNP.
Vi har en däremot svarande arbetslöshet
som kan sägas vara ungefär dubbelt så
hög som den oundgängliga arbetslöshetsnivå vi måste räkna med även i ett
fullt sysselsättningsläge enligt traditionella värderingar.
Den i dagsläget "starka" kronan är
alltså ett direkt resultat av den hästkur
i form av restriktiv ekonomisk politik,
stagnation och lågt kapacitetsutnyttjande
som den svenska ekonomin genomgått
under de senaste två åren i regeringens
strävan att förstärka betalningsbalansen
efter valutapåfrestningarna 1969. Att ta
resultatet av stagnationen som en indikator på vad som är en riktig valutakurs, och att därefter låsa fast kursen
vid denna nivå mot övriga valutor -

Styrka genom stagnation

3 Slutresultatet av samtliga kursändringar
1972-73 är en oförändrad kronkurs (fram
tom den 11 maj; vägt med Sveriges exportandelar). En bred allmänhet synes alltjämt tro att kronan nedvärderats till följd
av den nominella devalveringen om 5 procent i mars 1973.

Anledningen till att den svenska kronan
under den period vi haft relativt fri
prisbildning på valutamarknaden framstått som en av Europas allra starkaste

Figur 2. Kursbildningen på valutamarknaden; diagrammet illustrerar problemet att samtidigt nå extern och intern balans
kurs
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det innebär helt enkelt att vi permanentar stagnationen. Det är i denna bemärkelse vi kan skönja en ny definition av vad som skall menas med full
sysselsättning. Det är i denna mening
som det är ett viktigt och ganska ödesdigert beslut som fattats, när Sverige
bundit sin valuta till det gemensamt
flytande blocket i Europa vid nuvarande
nivå.
Argumentet att kronan skulle flyta åt
fel håll vid en övergång till flytande
kurser innebär att vi vill låta svansen
styra hunden: det finns medel att förhindra att kronan flyter uppåt, nämligen
en allmän ekonomisk expansion och ett
närmande till fullsysselsättningsläget. Detta skulle snabbt försvaga kronan på
valutamarknaden via ökad varuimport
och ett återutflöde av kapital till följd
av en lättare kreditmarknad och ännu
lägre ränteläge i Sverige. Den rekordhöga valutareserven, som f n gör att
kronan framstår som en av de starkaste valutorna i Europa, är en följd dels
av de stora överskott i bytesbalansen
som följt i den restriktiva ekonomiska
politikens och stagnationens spår, dels
av en kraftig upplåning i utlandet under de senaste åren. Båda dessa artificiella plusposter i den svenska betalningsbalansen .kan målmedvetet vridas
till rätta genom en expansiv politik, som
återställer den fulla sysselsättningen.
Risken för att kronan skulle flyta åt
fel håll i det mycket korta perspektivet
förutsätter att riksbanken helt passivt
skulle åse att kronan inställer sig på den
nivå som marknadskrafterna ger den i
dagens läge - dvs i en situation med
exceptionellt lågt k;apacitetsutnyttjande i
Sverige och ty åtföljande överskott i
betalningsbalansen. Eftersom det gäller
att depreciera kronan - i diagrammet
att få priset på valuta i kronor att gå
upp - kan ingen makt i världen hindra
riksbank;en från att genom tillräckliga
köp av utländsk valuta se till att kronan
planenligt förs till en nivå som motsvarqr ett fullt sysselsättningsläge, i Sverige.
Om situationen hade varit den omvända skulle det ha ställt sig svårare, eftersom valutareservens storlek i detta fall
sätter en gräns. Vad som i den aktuella
situationen skulle behövas är att riks-~anken, vid behov, köper }ltländska va-

lutor i avvaktan på att kronkursen deprecieras till följd av ett närmande till fullt
sysselsättningsläge och en därmed svagare bytesbalans.4
Riksbankens agerande för att planmässigt sänka kronvärdet till en nivå
som medger extern och intern balans
skulle i denna situation dikteras av önskan att få en mjuk nedvärdering i avvaktan på att den svenska ekonomin
närmar sig fullt kapacitetsutnyttjande,
vilket snabbt skulle öka importutgifterna. Tanken är alltså inte att nedvärdera
kronan för att därigenom få en expansion via konkurrensfördelar på exportsidan; en sådan politik skulle ses med oblida ögon av våra handelspartners och kunna leda till tendenser till "konkurrerande depreciering". Om Sverige istället
genomför en inhemsk expansion med
ökad import som omedelbar följd, så
kommer våra handelspartners att kunna
glädja sig åt ökad export till Sverige.
Det är svårt att se att de skulle motsätta sig en därav föranledd nedvärdering av den svenska kronan; de har
heller intet att förlora på att expansionen i Sverige följs upp av en målmedveten valutapolitik från riksbankens
sida.
Nu bör man observera att olika anpassningsmekanismer inte utesluter varandra utan normalt får samverka i anpassningsprocessen. Skillnaden mellan
olika typer av valutasystem innebär snarare att tonvikten och kombinationen
av de olika mekanismerna blir olika.
Sålunda kommer den viktigaste anpassningen under ett system med rörliga
växelkurser att bestå i förändringen av
själva valutakursen på så sätt att den
Troligen skulle dessa valutaköp (som inte
behöver ske mot dollar) inte behöva ske i
någon större omfattning, och om så vore
så är dessa köp ingen belastning för den
svenska ekonomin. Dels skulle riksbanken
få normal förräntning på sina ökade valutainnehav, dels skulle kronvärdet av dessa
valutareserver efter hand öka. De sistnämnda omständigheterna är av rent teknisk natur och ganska betydelselösa i det större
sammanhanget. __: Man bör lägga märke till
att riksbanken i nuvarande läge genomför
valutaköp motsvarande betalningsbalansöverskottets storlek vid rådande kurs. Ett
system med flytande kurser medför därför
blott en gradskillnad i riksbankens interventioner - en ökad aktivitet i avvaktan på
att . den inhemska expansionen slår igenom.
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inhemska ekonomiska utvecklingen blir
förenlig med omvärlden. I ett system
som i huvudsak är baserat på fasta kurser hålls däremot pariteten fast under
det att anpassningen på kort sikt sker
genom att underskottet klaras med upplåning eller minskning av valutareserven,
på längre sikt genom att man försöker
pressa ned jämviktskursen till den faktiska kursen genom inkomstkontraktion
och minskade importutgifter eller via
tullar, subventioner, valutakontroll etc.
Det är viktigt att komma ihåg att det
här är fråga om en förskjutning av
tyngdpunkten i anpassningsförloppet;
mellan fullständigt fasta växelkurser
och fullständigt fria växelkurser finns
också flera tänkbara mellanformer (se
figur 3). Valet av valutasystem behöver
alltså inte vara ett val mellan två extremer - det är inte fråga om svart eller
vi.tt, vilket man lätt kan få intrycket av
när debatten ibland hettar till mellan
företrädare för olika typer av valutasystem.
Graden av rörlighet hos olika växelkurssystem kan grovt illustreras på det
sätt som skett i vår figur. Som vi ser
av figuren kan detta val ske utmed ett
helt spektrum av varierande rörlighet i
växelkurserna.

Har samordningen ett egenvärde?
Valet mellan fasthet-rörlighet hos
växelkurserna är delvis identiskt med valet mellan samordning-självständighet i
umgänget mellan nationerna. Bedömningen av alternativens fördelar och
nackdelar är därför i första hand beroende av hur man ställer sig till önskvärdheten av samordning mellan skilda
ekonomier respektive av självständighet i

krypande
paritet

styrd
flytande
kurs

fri
flytande
kurs

den ekonomiska utvecklingen i olika länder.
Om man anser att samordningen av
den ekonomiska utvecklingen i skilda
länder har ett egenvärde, så är det naturligt att eftersträva fasthet i växelkurserna. Denna fasthet binder nämligen obönhörligen ihop aktivitetsnivån i skilda
länder och framtvingar en ganska likartad ekonomisk politik. Den kräver därför åtskilligt av samarbete över gränserna både när det gäller stabiliseringspolitik, näringspolitik och fördelningspolitik. I Joges artikel skymtar detta argument - värdet av intimt samarbete,
"förtroliga samtal", "förtroendefullt samarbete" och informationsutbyte etc på nästan varje sida. Det är uppenbart
att han och även andra anhängare av de
fasta växelkurserna betraktar detta samarbete som i sig värdefullt, och det är
med en viss resignation som Joge påpekar att "samarbetsnivån efter hand
sjunkit avsevärt". För den som anser
att samordning även i konjunkturhänseende och de nära personliga kontakterna mellan utformarna av ekonomisk
politik i skilda länder har ett egenvärde,
blir valet av ökad fasthet i växelkurserna ett logiskt steg. Om steget skulle
tas fullt ut borde i princip även myntunion övervägas eller åtminstone ett system med ännu fastare kursrelationer än
IMF-systemets justerbara pariteter, tex
av den typ som skisserats i Werner-planen och som i någon mån redan införts
inom EG.
Är man däremot benägen att acceptera en större olikhet i den ekonomiska utvecklingen i skilda länder, eller
rent av anser att möjligheterna till olikheter mellan de nationella ekonomierna
och deras ekonomiska politik har ett
egenvärde, ja då blir det naturligt att
eftersträva en ökad rörlighet i växelkurserna. Det kan tyckas att ett sådant syn-
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sätt borde vara speciellt intressant för växelkurser betyder att myndigheterna
en ekonomi som den svenska, vilken binder sig att hålla ett fastlagt pris geåtminstone fram till slutet av 60-talet nom tillräckliga köp och försäljningar av
haft en något avvikande politik när det utländsk valuta, supplerade med nödgäller de interna balansmålen än övri- vändig anpassning av den inhemska
aktivitetsnivån. Rörliga växelkurser inga OECD-länder.
Skillnaderna i värdering av hur nära nebär däremot att myndigheterna kan
olika ekonomier bör knytas till varandra inrikta den ekonomiska politiken för att
ekonomiskt-politiskt och socialpolitiskt nå de interna balansmålen, under det
behöver emellertid inte innebära att man att växelkursen tillåts klarera utbud och
förespråkar någon av extremlösningar- efterfrågan på valutamarknaden.6
na utmed spektrumet. Även om det av
Huvudalternativen för dagens valutarent politiska skäl finns varma före- system tycks därför inte vara de karikaspråkare för en fullständig myntunion tyrmässiga extremerna utan snarare å
inom Europa så är åtminstone hittills- ena sidan något slag av fasta växelkurvarande åtgärder och planer mer be- ser som dock ska kunna ändras på
gränsade. De rymmer alltjämt åtskillig samma sätt som under IMF-systemet,
flexibilitet både mot omvärlden och i å andra sidan ett system med flytande
viss mån även internt. Inslaget av flexi- växelkurser i bemärkelsen att priset på
bilitet är kanske inte ett resultat av en utländsk valuta tillåts klarera marknamedveten politik utan fastmer ett re- derna, medan myndigheternas agerande
sultat av den faktiska utvecklingen och koncentreras till uppnåendet av de inde starka konvulsioner som framkommit terna balansmålen (och där deras önsunder de senaste årens försök att binda kan att påverka valutamarknaden tillihop olika länders ekonomiska utveck- godoses genom åtgärder som påverkar
ling med fasta växelkurser. A andra utbud och efterfrågan på valuta i stället
sidan finns ultraliberaler av Milton för priset). Vi kan för enkelhets skull
Friedmans typ som förespråkar inte ba- kalla dessa två huvudalternativ för ett
ra fullständig rörlighet hos växelkurserna, utan även att myndigheterna i skil- 5 Om alternativet med fria växelkurser fattas som ett system där myndigheterna planda länder helt ska avstå från interven- mässigt styr kursen i önskad riktning, så
tioner i marknaden. Denna extrema bortfaller några förenklade invändningar
ståndpunkt har försvårat argumentatio- mot flytande kurser. Bland andra har riksnen en del för dem som förespråkar bankschefen Asbrink pekat på Kanadas
erfarenheter som ett belägg för att flytande
rörligare växelkurser - åtminstone an- kurser inte är någon garanti för full sysselvänds ofta denna avskräckande karika- sättning. Flytande kurser garanterar emeltyr, när företrädare för fasta växelkurser lertid blott jämvikt i utlandsbetalningarna,
och därmed frihet att utforma den ekono(J oge, Asbrink) jämställer kraven på
miska politiken med hänsyn till de interna
ökad rörlighet i växelkurserna med en balansmålen. Flytande kurser är bara ett
situation där myndigheterna helt ger sig , val av handlingsfrihet för den nationella
marknadskrafterna i våld.5 Personligen ekonomiska politiken - som sedan kan utanser jag att ett system med rörliga nyttjas på skilda sätt. Det finns därför knappast anledning att peka på arbetslöshetsniväxelkurser kraftfullt måste styras av vån i Kanada som ett varnande exempel på
respektive myndigheter i önskvärd rikt- flytande kurser - i synnerhet inte om man
ning genom köp eller försäljning av samtidigt anser inflationsfaran vara den vikfrämmande valuta, och på längre sikt, tigaste invändningen mot flytande kurser!
De flytande kursernas neutrala karaktär
via utformningen av penningpolitiken.
vad gäller den inhemska politikens utform-

Två huvudalternativ
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Valet mellan fasta och rörliga kurser
blir därför inte heller ett val mellan
olika grader av inflytande från myndigheternas sida utan snarare ett val av
metod för myndigheterna att ordna valutamarknadens funktionssätt. Fasta

ning förklarar också varför SAF och LO
båda kan ha ett intresse av ökad rörlighet i
växelkurserna.
6 Noga taget betyder ett system med flytande växelkurser att staten har större möjligheter att påverka valutamarknadens funktionssätt, eftersom de då inte är bundna
av internationella överenskommelser att
hålla fasta pariteter och de därav föranledda interventionerna från centralbankens
sida.

system med fasta kurser respektive ett
system med flytande kurser.
Frågan är nu varför Sverige i mars
1973 valde att ansluta sig till EGblockets system med fasta växelkurser,
trots att Sverige inte är medlem i EGblocket och på intet sätt var tvunget till
denna åtgärd. Det är alltså här frågan
om en medveten och energisk politik till
förmån för fasta växelkurser. Samtidigt
är det då intressant att fråga sig varför England, Irland och Italien som är
medlemmar av EG under stort motstånd
bröt sig loss och tills vidare vägrat tilllämpa systemet med fasta växelkurser.
Några tänkbara skäl vid valet av fasta
växelkurser har redan antytts, nämligen
de rent politiska värderingarna av ekonomiskt samarbete och samordning av
ekonomier. Vi ska i det följande granska några andra, rent ekonomiska, argument för Sveriges ställningstagande. Vid
sidan av de mera politiska överväganden som nämnts kan det dessutom kanske vara skäl att något beröra vissa rent
mänskliga och institutionella förhållanden. Deras betydelse kan knappast överskattas.

Vanans makt - och
institutionernas
Kring ett system som tillämpats under
lång tid grupperas alltid starka intressen knutna till personer och institutioner.
Ofta baserar sig dessa intressen helt enkelt på en naturlig tröghet och ett motstånd mot omskolning: både banker och
företag har under decennier arbetat under ett system med fasta växelkurser,
och säkert finns en viss oro inför ett
nytt system som man inte. vet hur det
fungerar. Surt förvärvade kunskaper
blir obsoleta, en del arbetsuppgifter försvinner och ersätts av nya, vissa funktioner och befogenheter mister sin betydelse och ersätts av andra.
Att centralbankerna i skilda länder
fått en alldeles speciell nyckelposition
i hägnet av det fasta växelkurssystemet är klart, och kanske skulle centralbanksarbetet bli mindre intressant - och
framför allt mindre dramatiskt! - i ett
valutasystem med gradvisa anpassningar
av växelkurserna för att göra utvecklingen i skilda länder förenlig, i stället

för de stötvisa och våldsamma anpassningar som det nuvarande systemet gett
upphov till. Dessa stämningar inför ett
nytt system är naturliga och bör respekteras. De kommer till uttryck på ett
ovanligt öppet sätt i Joges artikel. [Joge
1973, s 181.]
"Det vore för övrigt intressant att veta,
vilken roll professor Johnson och hans
meningsfränder vill dela ut till centralbanker i större industriländer i en värld
med fritt spel för marknadskrafterna, som
de tycks förorda. Rollen kan väl i alla
händelser inte vara alldeles oförändrad
mot den nuvarande."
Kanske ger tonfallet i denna undran
en antydan om Sveriges handlande i
valutafrågan. Det är däremot svårt att
se att tanken utgör något egentligt argument för att bibehålla ett system med
fasta växelkurser.7 Kanske bör även Internationella Valutafondens starka agerande för bibehållandet av systemet med
fasta växelkurser ses mot denna bakgrund. Valutafonden har under de senaste decennierna spelat en ojämförligt
viktigare roll än vad den skulle göra i
ett system med rörligare växelkurser.
Motståndet mot förändringar bottnar
inte alltid i faktiska skillnader i värderingar, intressekonflikter och dylikt.
Även rena missförstånd gör sig naturligtvis breda på det tekniskt invecklade valutaområdet. Sveriges energiska agerande
för bibehållande av fasta pariteter och
stora stödköp under dollarkriserna i början av 1973 motiverades av riksbankschefen med att dollarn är det dominerande
betalningsmedlet och att alternativ saknas. Dollarn utgör emellertid blott en
mindre del av de internationella betalningarna, eftersom dessa i första hand
regleras i säljarens valuta, i andra hand i
7 Att stora politiska frågor såsom valet av
valutasystem - vilket berör hela vår standardutveckling - i stora stycken skulle kunna bero på några få nyckelpersoners arbetssituation och personliga övertygelser är välbekant för var och en som sett den politiska processen på nära håll. Om centralbankernas handlande inte blott bottnar i
motståndet mot nytänkande och omskolning utan även grundas på perspektivet av
ett minskat inflytande överhuvud, så borde
åtskillig tröst kunna hämtas däri att penningpolitiken kommer att bli relativt sett
betydelsefullare vid flytande kurser. Detta
är ett av den ekonomiska teorins mest välcementerade teorem. [Fleming 1971, s 237.]
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köparens valuta och endast i ringa utsträckning i tredje lands valuta. Samma
misstag återfinns hos Joge: "Det är emellertid lätt att förstå, varför dollarn av sig
själv blev transaktionsvaluta, valutan för
långa kontraktstider". [1973, s 183.] Dollarn används i ca 25 procent av världshandeln. [Grassman 1973a.] Dess betydelse är visserligen aningen större när
det gäller långa kontrakt än vid korta
kontrakt, men de "långa" kontraktens
betydelse är i sin tur också överskattad.
I Sverige låg 1968 endast 16 procent av
exporten och 15 procent av importen
på kontrakt med en löptid överstigande 105 dagar. [Grassman 1973b, Chpt
111.] De förändringar som därefter
skett i utnyttjandet av dollar bör rimligen ha inneburit en minskning över hela
linjen - oavsett kredittidens längd.

Kursbildningen och utrikeshandeln
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Det vanligaste och viktigaste argumentet för fasta växelkurser har under lång
tid varit dessa kursers förment gynnsamma effekt på utrikeshandelns tillväxt.
"Exportörerna måste veta vad de får betalt" är ett uttryck man ofta möter, och
världshandelns snabba tillväxt under de
senaste decennierna tas ibland till intäkt
för det fasta växelkurssystemets förträfflighet. Argumentet lider av tre allvarliga
brister.
För det första förutsätts att kursfluktuationerna i ett system med rörliga växelkurser skulle bli större än i ett system
med "fasta" växelkurser. Eftersom den
destabiliserande spekulationen - tidvis
den viktigaste komponenten i utbud och
efterfrågan på valuta och den främsta utlösande orsaken till flertalet paritetsändringar vi fått bevittna - i huvudsak
skulle försvinna, så skulle kursutvecklingen i ett rörligt system troligen vara mycket lugn. [Grassman 1972.] Det
är från denna synpunkt bara skenbart
en motsägelse att påstå att rörliga
växelkurser skulle ge oss mindre svängningar än de vi fått bevittna under försöken att hålla fasta partiteter. För att
jämföra amplituden hos svängningarna i
de två systemen måste man ha detaljerade data om de skilda komponenterna i
efterfrågan och utbud på valuta, deras

elasticiteter etc. (Kärnfrågan är för övrigt inte själva amplituderna, utan poängen är att det rörliga växelkurssystemet
ger oss de nödvändiga och i grunden
önskvärda kursfluktuationerna automatiskt och vid rätt tidpunkt.) Erfarenheterna från länder som tillämpat flytande
växelkurser samt från den allmänna
"floaten" hösten 1971 tecknar också bilden av en lugn och stabil valutamarknad
med gradvisa marknadsbetingade kursjusteringar. Dessa gradvisa små förändringar måste vägas mot risken för och förekomsten av stora, stötvisa paritetsförändringar.
Sällan tar tilliten till det bestående och
rädslan för det nya så orimliga
former som när IMF-systemet försvaras
med hänvisning till att dess kursstabilitet
är gynnsam för utrikeshandeln. Som påpekats ovan har bortåt 200 växelkursändringar varit nödvändiga sedan krigsslutet, och då har ändå många valutor
flut~t långa perioder. De senaste åren
har sannerligen inte bjudit på någon
stabilitet. Anpassningen underlättades till
en början genom valutakontroller och
handelshinder som tillämpades under tiden fram till omkring 1960, då konvertibilitet mellan de viktigaste valutorna
och en kraftig liberalisering av både
handel och kapitalrörelser infördes. Därefter har emellertid IMF-systemet kännetecknats av en enda lång serie av valutakriser. I själva verket har IMF-systemet i extrem utsträckning präglats av
just den osäkerhet som ofta tillvitas rörliga växelkurser.
För det andra måste den förmenta
osäkerheten kring rörliga växelkurser
vägas mot de stora kostnader som är
förknippade med försöken att hålla fasta pariteter. Om en ökad osäkerhet
kring valutakursen skulle uppstå vid ett
flytande system - och verka hämmande på utrikeshandeln - så bör detta
alltså vägas mot kostnaden för anpassningen i inhemska makromål i ett system med fasta kurser. Att säga att
världshandeln utvecklats snabbare under
de senaste decennierna än någonsin tidigare är naturligtvis inget som helst argument för fasta växelkurser. Hur världshandeln skulle ha utvecklats i ett system
med flytande växelkurser vet vi föga om.
A priori finns emellertid ingen anledning

att anta att de enorma inkomstbortfall
som ägt rum i England under hela 60talet, i Sverige 1971-73, och i övriga
länder som tvingats föra en kontraktiv
politik med långsam ekonomisk tillväxt
för att nå balans i utrikeshandeln, skulle
ha varit mindre hämmande för världshandelns utveckling än en eventuellt
ökad osäkerhet kring valutakurserna.
För det tredje glömmer man att den
genomsnittliga kredittiden för utlandstransaktioner blott är några få månader
samt att alla företagets intäkter och
kostnader är förknippade med osäkerhet.
Det är svårt att se att gradvisa och i
grunden önskvärda förändringar i valutakurserna allvarligt skulle hämma utlandstransaktioner i en värld där råvarupriser, löner, försäljningspriser etc
hela tiden ändras. I de fall där absolut
säkerhet är erforderlig för genomförandet av utlandstransaktioner finns också
möjligheten till terminssäkring. Som visats av bland annat Machlup [1970] kan
terminsmarknaden förväntas expandera
i erforderlig utsträckning, och utan någon egentlig samhällskostnad, om ett
ökat behov av terminssäkring skulle uppstå. 8
Utrikeshandeln har inte heller utvecklats långsammare i de länder respektive
under de perioder då flytande kurser tilllämpats. Även om en avsaktning hade
kunnat iakttagas under den allmänna
floaten 1971, så hade det varit förhastat
att dra slutsatsen att flytande kurser
hämmar handeln. Företag och banker
var ovana, och det nya systemet tillämpades under en ganska kort tid.
Argumentet om de fasta kursernas
gynnsamma verkan på utrikeshandeln
hör man ofta, men man hör sällan konkreta belägg för denna tes. Joge nöjer sig
i detta sammanhang med att citera Henry Wallich som sagt att erfarenheterna
av flytande kurser från 30-talet varit avskräckande, samt att floaten 1971 var en
"unmitigated disaster". Det är ett starkt
uttryck, men knappast ett argument
mot ett system med flytande kurser.
Visst förekom oro och villrådighet på
valutamarknaderna även under floaten
1971 - det vore konstigt annars. Denna
oro bör emellertid primärt ses som en
reflex av den närmast föregående perioden med spänningar till följd av area-

listiska växelkurser, stora spekulativa kapitalflöden, stängda valutabörser och
ryckig stabiliseringspolitik i enskilda länder. Jag tror Wallich och många andra
som förknippar rörliga växelkurser med
oro gör två misstag. Dels baseras deras
iakttagelser ofta på förhållanden före
den moderna nationalekonomins genombrott, dels förknippar de den fria kursbildning som införts i varje alltför
spänd eller kaotisk situation på valutamarknaden med den oro som föregått
och tvingat fram en naturligt fungerande prisbildning på valutamarknaderna.
Man har så att säga blivit rädd för doktorn istället för det onda.

Inflation kontra arbetslöshet
Ett annat argument som ofta framförs
som stöd för fasta växelkurser är tanken att dessa utgör en hämsko mot en
alltför snabb inflation. Man menar då
att det behövs ett "kritstreck" som kan
hålla tillbaka överdrivna krav från löntagarna eller en alltför expansiv politik
från statens sida: i båda fallen skulle en
för snabb kostnads- och inflationstakt
vid en given växelkurs leda till valutaavtappning. Tanken är då att risken för
en valutakris är mer återhållande på lönekrav och expansionslusta i det enskilda
landet än de uttryck som en sådan politik för med sig på hemmamarknaden i
form av snabbare inflationstakt. 9
Vid sidan om antagandet att fasta
kurser gynnar utrikeshandel är kritstrecksresonemanget troligen det argument som haft störst betydelse bland
förespråkarna för fasta kurser. Behovet
av "betalningsbalansdisciplin" torde ha
spelat en central roll för Sveriges agerande i denna fråga, och att fasta kurser
kan befordra en rigorös disciplin bär
Sverige, England och många andra läns Det bör emellertid påpekas att volymen
av terminskontrakt inte ökade nämnvärt på
flertalet valutamarknader under den allmänna "floaten" hösten 1971; den ökade i Sverige i själva verket långt mindre än vad som
var fallet vid t ex pund- och D-markskriserna under slutet av 60-talet. [Grassman
1973b, Chpt Ill.]
9 Som Harry G Johnson påpekade i sin artikel formuleras skälen för fasta kurser sällan i mer systematisk form. För ett försök
att penetrera innebörden av kritstrecksfilosofin, se Lindbeck [1973].
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<ler tydligt vittnesmål om. Eftersom argumentet tycks ha viss genomslagskraft
kan det vara intressant att granska det
närmare. Vad innebär betalningsbalansdisciplinen; är den önskvärd eller nödvändig; vilka förutsättningar och värderingar bygger resonemanget på?
För det första kan vi konstatera att
kritstreckstanken innebär en metod att
bekämpa inflation. Prisstabilitetsmålet
är här ett överordnat mål, och någon
trade-off mellan inflation och arbetslöshet diskuteras inte. Fasta kurser är enligt detta resonemang önskvärda därför
att de begränsar möjligheterna att efter
hand på nationell bas väga målen för
prisstabilitet och sysselsättning mot varandra. När kursen är låst har valet redan träffats: betalningsbalansen tvingar
oss att "bekämpa inflationen", politiker
får "en 'tvångströja' för att sköta sig"
(dvs prisstabiliteten), "betalningsbalansrestriktionen förhindrar politikerna att
föra en 'ansvarslös' inflatorisk politik".
Hela argumentationen är i och för sig
legitim, men det bör göras helt klart att
detta argument för fasta kurser så att
säga är en partsinlaga i Phillips-spektrumet: sysselsättningsmålet kommer i viss
mån i bakgrunden, och de fasta kurserna ses som en garanti för att alla länder ska få en likartad pris- och löneutveckling.
Men innebär inte kritstrecksargumentet också - om vi för ett ögonblick accepterar prisstabiliteten som ett överordnat mål - att man använder en på
sätt och vis "odemokratisk" metod att
nå detta mål. Varför bygga upp denna
indirekta och något konstlade sanktionsapparat för att ålägga inhemska myndigheter och organisationer en disciplin, om
dessa inte kan (eller vill!) hållas i schack
genom vanliga inhemska politiska mekanismer? Om det är så att den politiska
processen inom landet inte förmår skapa
en "tillräcklig" återhållsamhet och samordning i den ekonomiska politiken ska vi då införa ett kritstreck som gör att
vi utsätts för internationellt bestämda begränsningar, om vi inte visar en återhållsamhet som är större än den som den
inhemska politiska processen eljest själv
skulle resultera i?lO
Kanske rymmer också kritstrecksresonemanget en inre motsägelse. Om disci-

plin i den ekonomiska politiken endast
kan åstadkommas på grund av risken
för valutaavtappning vid en fastlåst kronkurs - så betyder detta noga taget att
vi skulle behöva en konstant risk för
arbetslöshet för att vid behov kunna
hålla ned aktivitetsnivå och sysselsättning, dvs när valutaavtappningen kräver
detta. Vi skulle alltså behöva risken för
arbetslöshet för att vid behov kunna föra
en arbetslöshetspolitik? Paradoxens lösning är kanske att allmänheten måste
vänjas vid tanken, uppfatta arbetslösheten som nödvändig i vissa situationer, för
att acceptera den. Den fasta växelkursens funktion blir då primärt att visa
att vi lever farligt, att hålla arbetslöshetstanken aktuell. Det tragiska i denna situation är blott att faran är onödig, att
betalningsbalansdisciplinen är självpåtagen.
Kritstrecksresonemanget kan accepteras eller avfärdas beroende på vars och
ens värderingar. Argumentet synes mig,
ehuru tvivelaktigt, intressantast bland de
skäl som angivits för de svenska myndigheternas agerande för att behålla så mycket som möjligt av det vittrande fasta
växelkurssystemet. Om inte annat för att
föreställningen spelat - och ännu en
tid kan spela - en stor roll i svensk
ekonomisk historia.
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