
 VALUTAMARKED TIL GLEDE 
OG BESVÆR 

Valutamarkedene er i ulage. Sentralbankene forsøker igjen å styre dem. Nullrenter og 

skyhøy likviditet er oppskrift på nye finanskriser. 

Av Roger Bjørnstad: Sjeføkonom i Samfunnsøkonomisk analyse og leder av Senter for 

lønnsdannelse 

Sveriges Riksbank har erklært «krig» mot valutamarkedet. Svenskekrona er for sterk. Det gir billige 

importvarer og hindrer sentralbanken å nå sitt inflasjonsmål. Samtidig sitter Norges Bank klokelig 

stille og ser på at norskekrona er rekordsvak – på grunn av lav oljepris. Det er grunnen til at Norges 

Bank for første gang kan sies å ha nådd sitt inflasjonsmål til tross for svært lav lønnsvekst. 

Paradoksalt nok forsøker sentralbankene nå å styre valutakursen for å oppnå sine inflasjonsmål 15-

20 år etter at valutakursmålsetningene ble forlatt. Årsaken er at sentralbankene innser at 

valutakursbevegelsene er langt viktigere enn inflasjonen for små land som Norge og Sverige. Det 

skyldes at når man ser bort fra virkningene av kronekursbevegelsene, så er inflasjonen i betydelig 

grad bestemt fra utlandet i små land som har en ordnet lønnsdannelse.  

Dette er gammel innsikt. Sveriges Riksbank og Norges Bank så lenge bort fra disse fundamentale 

sammenhengene. Sentralbanksjef Gjedrem avfeide en slik «teori om at inflasjonen kommer rekende 

på ei fjøl». Han mente den ble bestemt gjennom rentesettingen og Norges Banks demonstrasjon av 

trygghet i utøvelsen av pengepolitikken. 

Gjedrem hadde rett i viktigheten av at befolkningen har tillit til pengesystemet i Norge. Men i 

moderne økonomier har renta liten direkte effekt på inflasjonen. Renta har imidlertid svært sterk 

effekt på valutakursen. Det gir liten frihet i pengepolitikken. Ønsker man å ta i bruk friheten og 

praktisere inflasjonsmålene strengt, kan den gjøre mer skade enn nytte. 

Valutakursbevegelsene er også viktig for store land som USA og landene i eurosonen. 

Verdensøkonomien har ennå ikke hentet seg inn fra finanskrisen i 2008 – det største økonomiske 

tilbakeslaget siden depresjonen i mellomkrigsårene. Og her er vi ved de virkelige årsakene til at 

sentralbanker verden rundt forsøker å svekke sine valutaer; for å bedre konkurranseevnen og vokse 

seg ut av lavkonjunkturen gjennom økt eksport. 



Alle kan imidlertid ikke vinne konkurranseevne på denne måten. Noen må også tape. Resultatet er 

en valutakrig. Krigføringen er ikke gjennom devalueringer, slik det ble gjort overfor gull i 1930-årene. 

Våpnene denne gangen er renter nær og under null og trykking av penger for å kjøpe 

statsobligasjoner og annet (kvantitative lettelser).  

Sverige har slått følge med Sveits og Danmark om også å intervenere i valutamarkedene: Tilby egen 

valuta for å kjøpe andres og presse prisen ned. Dette er virkemidler fra fastkurspolitikkens dager. 

Det vil nok ikke gå lenge før spekulanter vil  teste hvor langt Riksbanken er villig til å gå. 

Det er ikke bare spekulanter som er aktive i valutamarkedet nå. Den manglende avkastningen på 

penger i rentemarkedene lokker alle som sitter med likvider til å flytte de rundt og plassere dem i 

eiendom og aksjer. Eiendomsprisene og aksjekursene har allerede blitt drevet opp til uholdbare 

nivåer. Både stater, bedrifter og husholdninger har skyhøy sparing, for ledigheten er høy og 

etterspørselen er lav. Stater har ikke råd til å stimulere lenger. 

USA har startet sin varslete renteoppgang. Forsiktig. Sveriges Riksbank og den europeiske 

sentralbanken forsøkte det samme i 2011, men ombestemte seg raskt. Dollaren har hittil styrket seg 

med 5-6 prosent mot euroen siden i fjor høst. Dersom investorer i europeiske, asiatiske og sør-

amerikanske aksje- og eiendomsmarkeder blir nervøse og heller vil plassere i «trygge» amerikanske 

rentepapirer, kan vi få en ny global finanskrise og krakk i en rekke markeder. Kanskje ombestemmer 

Federal Reserve seg også. 

Hvilke posisjoner tar så Norges Bank i disse urolige valutatider? Oljeprisfallet overskygger alt annet 

som har kortsiktig betydning for den norske krona. Krona har svekket seg med 20 prosent mot 

euroen og 40 prosent mot dollaren siden oljeprisfallet tok til høsten 2014. Det er den kraftigste 

stabilisatoren vi har. Vi kan prise oss lykkelig over ikke å være tilknyttet eurosamarbeidet i disse 

dager. Det var hovedargumentet til mange nei-økonomer under EU-avstemmingen i 1993. Hadde vi 

hatt euro, måtte vi ha gjort som Hellas – kuttet drastisk i lønningene.  

Uten en særskilt sterk økonomi, kan vi heller ikke ha et særskilt høyt rentenivå. Norske renter vil 

tilnærme seg nivået i utlandet. Norges Bank har ikke noe reelt valg. Hensynet til industrien, 

inflasjonen og arbeidsledigheten tilsier at vi ikke kan risikere en kronestyrking nå. 

I påvente av dramatikken som trolig kommer i valutamarkedene, er det beste vi kan gjøre å holde 

krisetiltakene fra 2008 i beredskap og styrke bankene mot nye finanskriser.  

 


