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Introduktion till den svenska utgåvan
PER L. BYLUND
Pengar är en central del i den moderna ekonomin. Oavsett om man
personligen anser att pengar är av godo eller ondo, så är det trots allt
få som skulle argumentera för att pengar inte utgör en hörnsten i
ekonomin. Alldeles oavsett om man befinner sig inom den vänstraste
vänster eller den högraste höger – eller någonstans däremellan –
använder man nästan utan undantag pengar på nästan daglig basis.
Många av oss bär på dem i vardagen, eller litar på att någon annan
överför pengar mellan oss och annan part när vi så önskar. Vi
eftersträvar som regel pengar och byter bort pengar.
Men vad är pengar?
Ett sätt att svara på frågan är att försöka beskriva det vi idag kallar
pengar, det vi har i plånboken och det som vår arbetsgivare sätter in
på våra bankkonton. Pengar är papperslappar med unikt och
svårligen kopierat mönster, eller runda metallslantar av speciell
storlek. De är transaktionsmedel som vi utan tvekan ger upp när vi
införskaffar varor och tjänster, och som vi accepterar som lön och
betalning, som kompensation för något vi förlorat och gottgörelse
för sveda och verk.
Men en sådan beskrivning är egentligen inte speciellt begriplig. Bara
den som redan accepterat hur pengar verkar fungera i alla lägen, som
nyttjat dem själv och därför vant sig vid att använda dem, kan förstå
en sådan beskrivning. En person som aldrig handlat med pengar
skulle inte begripa varför någon skulle vilja acceptera gamla
papperslappar som gjorts obrukbara av tryck i bläck för någon
användbart som en bil, en barnvagn eller en matbit.
Än mindre begripligt blir det när man inser att pengar har olika
valörer, men att nedsölade papperslappar i allmänhet är värda mer än
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metallslantar. Det borde väl egentligen vara rimligt att något
stryktåligt och blänkande metalliskt som en tio- eller femkrona
borde vara värt mer än en papperslapp med en siffra med flera nollor
och någon gammal kung på.
Man kan kanske intuitivt förstå att en större peng är värd mer än en
mindre, så numren förtydligar bara varför en stor sedel med siffran
500 är mer värd än en liten sedel med siffran 100. Men den logiken
gäller inte alltid, så storleken har uppenbarligen ingen betydelse.
Lägg därtill att i stort sett varje land har sina egna pengar, som inte
med enkelhet kan blandas med andra pengar. En papperslapp med
100 i ett land kan vara mer eller mindre värt än papperslappar i
andra länder med samma siffra. Varför är en papperslapp med
numret 100 i Förenta staterna värt mer än en större papperslapp med
numret 500 i Sverige?
En beskrivning av pengar kan inte förstås utan att diskutera pengars
funktion. Pengar fungerar som betalningsmedel och de fungerar
därför att alla förstår och accepterar dem. Det är så man förstår
pengar inom den neoklassiska nationalekonomin. Pengar i sig har
inget egentligt värde, utan är ett numerär som man använder för att
snabbt och enkelt ingå affärer. Transaktioner har lägre kostnader om
man använder pengar, så de har en samhällsnyttig funktion.
Men det verkar vara ett cirkelresonemang att hävda att pengar är
pengar för att alla förstår och accepterar dem. Det är sant att i stort
sett alla använder dem, men varför? För att de är pengar. Men att vi
använder pengar för att de är pengar, och pengar är pengar för att
använder dem, gör det knappast mer begripligt. Vi kan nyttja pengar
i analyser av ekonomiska frågor för att det är enklare att räkna, men
det är ju inte av den anledningen alla accepterar pengar som
betalningsmedel.
Inte heller är det för att lagen säger att vi måste acceptera svenska
kronor som betalningsmedel i alla transaktioner som sker i Sverige,
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liksom man i Förenta staterna enligt lag är tvungen att acceptera
dollar. Det är inte tillräckligt att lagen säger så. Historien kryllar av
exempel där en monark eller statsmakt försökt förmå folket att nyttja
ett nytt betalningsmedel, men utan att lyckas. Så för att förstå vad
pengar är och varför de används måste vi se till pengars funktion i
samhället som helhet liksom den funktion pengar fyller mellan
individer i varje transaktion.
Pengars ursprung
Detta är vad Carl Menger (1840-1921), grundare av
nationalekonomins österrikiska (kausalrealistiska) skola, gjorde i
den numera klassiska essän ”Geld” publicerad 1892. 1 Essän kan till
viss del ses som en fortsättning på kapitel 8 i Mengers
ekonomiskteoretiska
storverk
Grundsätze
der
Volkwirtschaftsvolehre (1871). Kapitlet, som i originalspråk bär
titeln ”Die Lehre vom Gelde”, diskuterar pengar ur ett empiriskt
perspektiv och går bland annat in i en diskussion kring vilka
metaller som ansetts lämpliga i olika kulturer vid olika tidpunkter.
Essän från 1892 erbjuder en mycket noggrannare analys med fokus
på pengars ursprung. Menger visar här hur pengar stegvis kan växa
fram i ett socialt sammanhang och slutligen bli en institution med
egenvärde. Han visar att pengar uppbär och behåller sin funktion
som allmänt betalningsmedel för att de har vissa kvaliteter, men
framför allt har de en sådan framträdande roll för att de organiskt
framträtt som en standard eller spontan ordning till vilken alla
aktörer frivilligt och för egen vinnings skull anpassar sig.
Pengar är enligt Menger en vara likt alla andra, men en vara som
aktörer från början valt att förlita sig till för indirekt handel. En
fiskare och en båtbyggare har mycket svårt att handla med varandra,
för båtbyggaren vill sällan på en gång ha så mycket fisk som båtens
1



Den engelska översättningen, av C. A. Foley och med titeln ”On the Origins of
Money”, publicerades samma år i Economic Journal.
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värde motsvarar. Inte heller vill ugnsmakaren ha betalt i så mycket
bröd som motsvarar ugnens värde. Av den anledningen kan fiskaren
välja att byta dagens fångst mot andra varor, som är bättre lämpade
för att spara över tid, och som båtbyggaren kan tänkas acceptera.
Inte minst om dessa varor också accepteras av andra som ersättning.
Förvissa innebär en sådan ordning att olika varor blir bytesvaror på
olika platser och hos olika folk. Men en standardisering sker
automatiskt när de utsätts för handel med varandra, eftersom det är
så kostsamt att syssla med byteshandel.
Mengers essä är en fortfarande välläst analys, som haft stort
inflytande på analysen av institutioner i samhället, framför allt deras
funktion, evolution och ursprung.
Det är lätt att se att pengar som varor uppbär värde på marknaden.
Men steget från snäckskal eller smycken till guld- och silvermynt
verkar stort. För att inte tala om steget till papperspengar utan
koppling till vare sig varor eller ädla metaller. Och hur pengar
erhåller sitt värde som pengar är fortfarande inte tillfyllest förklarat.
Pengars värde och funktion
Friedrich von Wieser (1851- 1926), ekonom i den österrikiska
skolans så kallade andra generation, försökte i sin analys av pengars
värde och prissättning på marknaden vända på Mengers resonemang
och därigenom härleda ursprunget för pengars värde. Wieser såg att
priser fluktuerar och att priset imorgon på något sätt bör vara
relaterat till priset idag, vilket i sin tur är relaterat till priset igår.
Detta samband bör kunna förklara prisets variation. Men
resonemanget ser ut att vara utan egentlig förklaring, för om priset
idag (vilket implicerar pengars köpkraft) beror på priset igår, som
beror på priset i förrgår och så vidare, då finns ingen grund till det
värde som marknaden sätter på pengar och andra varor.
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Denna problematik löstes av Ludwig von Mises (1881-1973) i
Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel (1912). Här visar Mises
genom det så kallade regressionsteoremet att det faktiskt inte
handlar om en oändlig regress. Vid någon tidpunkt måste pengar ha
uppstått på det sätt Menger visade, vilket innebär att varan pengar
ursprungligen hade ett bytesvärde som endast vara. Däri ligger
varans egentliga marknadsvärde. Eftersom pengar också har värde
som allmänt accepterat betalningsmedel, har marknadsvärdet
justerats uppåt för att motsvara användningen av varan som både
vara och pengar.
Marknadsvärdet av pengar justeras automatiskt till den nivå som
motsvarar aktörers preferenser. När värdet på pengar går ned
kommer fler att välja att använda dem som varor än tidigare – och
vice versa – vilket över tid får en stabiliserande effekt.
Mises visade också hur mixtrande med pengars värde kan skapa
konjunkturcykler. Speciellt i ekonomier där handel inte längre sker
genom direkt byte av varan som agerar pengar, utan där man istället
genomför betalningar med hjälp av kvittenser, kan banker eller stater
lockas att producera fler kvittenser än det finns täckning för. Detta
skapar värde för banken, samtidigt som den utsätter sig för en
situation där den inte har täckning för samtliga kvittenser. Men
eftersom risken är liten för att samtliga kunder samtidigt kräver
inlösen av kvittenserna till den verkliga pengavaran, kan banken
drista sig till på detta sätt att skapa pengar ur tomma intet.
Detta får till följd att banken med de nya kvittenserna kan erbjuda
mer kredit till investerare, vilket för med sig att sådant agerande i
stor skala skapar ett ohållbart ekonomiskt uppsving. Kvittenser utan
täckning används som om de hade täckning. Inte förrän det slutligen
uppdagas att kvittenserna inte motsvarar verkligt värde, och därför
att det saknas kapitalvaror i den utsträckning marknaden justerat
priserna till, synas bluffen. Och då står mängder av projekt
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halvfärdiga tills priserna åter justerats och kapitalvarorna fördelats
till de för konsumenterna mest värdefulla projekten.
Mises diskussion 1912 utgör ett enormt framsteg och är därför en
hörnsten i österrikisk ekonomisk teori. Först med detta verk fick den
österrikiska skolan en fullskalig teori om marknaden som inkluderar
pengars funktion och värde. I och med detta formuleras också för
första gången det som blir den österrikiska skolans
konjunkturcykelteori.
Det är mot denna bakgrund och inom ramen för denna tradition som
Murray N. Rothbard (1926-1995) skriver Vad har staten gjort med
våra pengar? (1963).
Moderna pengar
Den österrikiska skolans teori om pengar kan tyckas omodern och
ovidkommande i våra dagar. Idag finns inga valutor med tydlig
koppling till varor, vilket gör att de teorier som utvecklades av
Menger, Wieser och Mises förefaller vara irrelevanta. I en värld av
pappers- och digitala pengar finns ingen anledning att diskutera
varupengars ursprung och värde i byteshandel.
I en värld där man på överstatlig nivå med politiska beslut kan skapa
en ny valuta ur ingenting och ge den ett fiktivt värde gentemot andra
valutor, som sedan fungerar som betalningsmedel över en hel
kontinent, finns ingen anledning att diskutera pengar i den historiska
betydelsen. Guldmyntfoten är historia, en ”barbarisk relik” som den
brittiske ekonomen John Maynard Keynes uttryckte det.
Vad kan österrikisk ekonomisk teori, mot bakgrund av det vi i
mycket korta ordalag diskuterat ovan, bidra med i en sådan värld?
Svaret är att österrikisk monetär teori har lösningen på en mängd av
de problem vi idag lider av och står inför. Grunden för den
österrikiska konjunkturcykelteorin ligger i observationen av pengars
verkliga funktion i ekonomin, med särskild betoning på effekten på
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marknaden av att artificiellt öka kreditgivningen. Den österrikiska
teorin om pengar och konjunkturcykelteorin förklarar IT-boomen
och -bubblan på 1990-talet liksom fastighetsbubblan på 2000-talet
med den efterföljande finanskrisen.
Rothbard sammanfattar i den här korta boken 1900-talets politiska
förstörelse av den monetära ordningen, vilken skapat den utsatta
situation vi idag befinner oss i. Vår utsatthet ligger inte främst i
ekonomiska svängningar eller upprepade kriser, utan i det faktum att
vi förlitar oss på pengar som saknar egentligt värde. Den moderna
ekonomin bygger på illusionen om att våra pengars köpkraft
någonstans bottnar i ett reellt bytesvärde. Men i verkligheten är
pengarna i bästa fall papper med trycksvärta – och i värsta fall
digitala representationer av ingenting.
När detta till slut uppdagas kommer vi att stå inför en problematik
som saknar historisk motsvarighet.
Vad staten har gjort med våra pengar
I boken som du nu håller i din hand utgår Rothbard ifrån den
österrikiska synen på pengar och gör tydligt hur den förklarar
utvecklingen under det gångna århundradet. Han visar på ett
gripande sätt hur värdet på världens valutor konsekvent urholkats
genom en medveten politik som syftat till att stärka makten.
Rothbard visar med förträfflig tydlighet hur samtliga amerikanska
och internationella arrangemang för att kontrollera valutor och
handel endast skapat ytterligare problem, vilka för sin lösning till
synes fordrat ytterligare politik.
Boken sammanfattar samtidigt och gör förståbara de ekonomiskt
avancerade, men trots detta intuitiva och logiska, teorier som
utvecklats av österrikiska monetära tänkare som Menger, Wieser och
Mises. Läsaren ges en klar bild av vad som hänt, vad det resulterat i,
samt får en förklaring till varför det är så. Indirekt blir boken därmed
en introduktionskurs i österrikisk ekonomi, med betoning på dess
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monetära teori, men med tydlig politisk applikation och prägel.
Ytterst få kommer att uppfatta bokens teoretiska kapitel som torra
och svårlästa. Långt fler kommer att bli provocerade av slutsatserna
– för att inte tala om implikationerna – av Rothbards uppenbart
logiska resonemang.
Rothbard var en mästare i att uttrycka sig på ett enkelt och lättfattligt
sätt, även om detta antagligen också var en anledning till hans ringa
akademiska framgång. Men om ett författarskap kan bedömas efter
dess slagkraftighet bör Rothbard tveklöst hamna i topp. Han hade,
vilket läsaren snart blir varse, den enastående förmågan att skriva på
ett lättfattligt sätt med ett enkelt språk, men ändå utan att textens
mening blir lidande. Få skriver i så klara ordalag och utan
krumbukter som Rothbard. Det är väldigt få som har förmågan att
samtidigt uttrycka sig så enkelt och tydligt, så utmanande men ändå
kraftfullt och logiskt stringent. Detta präglar samtliga Rothbards
verk.
Även om Rothbard skrivit mycket som är klart läsvärt och
intressant, så är det få av hans verk som har påverkat så många som
denna korta men kärnfulla skrift. Här visar han hur oerhört viktigt
det är att ha grundläggande kunskap om monetär ekonomi och
politik för att kunna uttyda vad det är som sker i världen och vad vi
har att vänta av framtiden. Men han gör samtidigt klart att det
varken behöver vara tråkigt eller betungande att skapa sig en sådan
förståelse.
Vad har staten gjort med våra pengar? är kolossalt lättillgänglig
men samtidigt både skrämmande och fascinerande läsning. Boken är
ett sant mästerverk. Den är ett måste i varje tänkande människas
bokhylla. Och bör snarast läsas pärm till pärm.
Per L Bylund
Columbia, Missouri, i april 2013
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Business, Baylor University, Texas, USA
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1. Inledning
Få ämnen inom nationalekonomi är så tilltrasslade och förvirrade
som pengar. Det diskuteras överallt om huruvida penningpolitiken
borde vara åtstramande eller expansiv, om centralbankens och
regeringens roller, om olika varianter av guldmyntfot osv. Borde
staten pumpa in eller föra ut pengar ur ekonomin? Vilken del av
staten? Borde den uppmuntra kreditgivning eller hålla tillbaka?
Borde vi återgå till guldmyntfot? Hur snabbt i så fall? Dessa och
otaliga andra frågor ställs till synes utan slut.
Kanske bottnar den stora mängden åsikter om pengar i människans
tendens att vara “realistisk”, dvs. att endast studera nuvarande
politiska och ekonomiska problem. Om vi helt och hållet fördjupar
oss i vardagen slutar vi att göra fundamentala avgränsningar eller att
ställa de verkligt grundläggande frågorna. Snart glöms de
grundläggande frågorna bort, och godtycklighet ersätter
principfasthet. Många gånger behöver vi få perspektiv och ta ett steg
tillbaka från våra vardagsbekymmer för att förstå dem bättre. Detta
gäller i synnerhet vår moderna ekonomi, i vilken sambanden är så
komplexa att vi måste isolera endast ett fåtal viktiga faktorer,
analysera dem, och sedan spåra deras verkan i den sammansatta
världen. Detta var syftet med “Robinson Kruse-ekonomin”, ett av
den klassiska nationalekonomins favoritverktyg. Analysen av
Robinson Kruse och Fredag på en öde ö, ett teoretiserande som av
kritikerna anses irrelevant i vår moderna ekonomi, fyllde faktiskt en
viktig funktion: den belyste de grundläggande axiomen för
mänskligt handlande.
Av alla problem inom nationalekonomi är pengar kanske det mest
tilltrasslade, och kanske det område där det är viktigast att vi skaffar
oss perspektiv. Pengar är dessutom ett område där århundraden av
statliga ingrepp gjort det väldigt svåröverblickat. Många människor
— många ekonomer — som annars stödjer den fria marknaden
15

ändrar sig plötsligt när det kommer till pengar. Pengar är
annorlunda, hävdar de envist; de måste tillhandahållas och regleras
av staten. De ser aldrig statlig kontroll över pengar som ett ingrepp i
den fria marknaden; en fri marknad för pengar är otänkbar för dem.
Staten måste prägla mynt, utfärda sedlar, definiera “lagliga
betalningsmedel”, skapa centralbanker, pumpa in och föra ut pengar
ur ekonomin, “stabilisera prisnivån”, etc. Historiskt sett var pengar
bland det första som staten kontrollerade, och sjutton- och
artonhundratalets marknadsliberala “revolution” gjorde inte så stort
avtryck på det monetära området. Så det är på tiden att vi riktar
uppmärksamheten till ekonomins livgivande blod - pengar.
Låt oss först ställa oss frågan: Kan pengar organiseras enligt
frihetsprincipen? Kan vi ha en fri marknad för pengar, precis som för
andra varor och tjänster? Hur skulle en sådan marknad se ut? Och
vad har olika statliga regleringar för effekt? Om vi föredrar den fria
marknaden inom andra områden, och vill avskaffa statliga angrepp
på person och egendom, så är vår viktigaste uppgift att undersöka
hur en fri penningmarknad skulle fungera.
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2. Pengar i ett fritt samhälle
2.1. Värdet av utbyte
Hur uppstod pengar? Robinson Kruse hade helt klart inte något
behov av pengar. Man kan inte äta guldmynt. Inte heller Kruse och
Fredag, som kanske utbyter fisk mot timmer, behöver bry sig om
pengar. Men redan när samhället växt sig större än ett fåtal familjer
finns förutsättningar för att pengar ska uppstå.
För att förklara pengars funktion måste vi gå ännu längre tillbaka
och ställa oss frågan: varför ägnar vi oss åt utbyten över huvud
taget? Utbyte är grunden till våra ekonomiska liv. Utan byten skulle
det inte finnas någon egentlig ekonomi och praktiskt taget inget
samhälle. Ett frivilligt utbyte uppstår helt enkelt för att båda parter
förväntar sig att tjäna på det. Ett utbyte är en överenskommelse
mellan A och B om att byta den enes varor och tjänster mot den
andres. Båda tjänar självklart på bytet eftersom var och en värderar
det han tar emot högre än det han ger ifrån sig. Låt säga att Kruse
byter några fiskar mot timmer. Då värderar han de timmerstockar
han “köper” högre än de fiskar han “säljer”, medan Fredag tvärtom
värderar fiskarna högre än timret. Ända från Aristoteles till Marx har
människor felaktigt trott att ett byte visar på någon slags likvärdighet
— att om en tunna fisk byts mot tio stockar så finns det någon sorts
underliggande “likhet” mellan dem. I själva verket utbyttes
produkterna just för att varje part värderade dem olika.
Hur kommer det sig att utbyten är så universella bland människor?
Det beror i grund och botten på naturens stora variationsrikedom:
skillnader hos människor och naturtillgångars olika placering. Alla
människor har olika uppsättningar färdigheter och begåvningar, och
varje bit mark har sina egna unika egenskaper, sina egna utmärkande
resurser. Byten beror på detta externa och naturgivna faktum av
mångfald; vete i Kansas mot stål från Minnesota; någons medicinska
17

tjänster mot en annans fiolspelande. Specialisering låter var och en
utveckla sina bästa färdigheter och låter varje region utveckla sina
egna särskilda resurser. Om ingen kunde byta med andra och varje
enskild människa tvingades till fullständig självförsörjning skulle de
flesta av oss utan tvekan svälta ihjäl, och resten skulle nätt och jämnt
lyckas hålla sig vid liv. Utbyten är livsblodet inte bara för vår
ekonomi, utan för själva civilisationen.

2.2. Byteshandel
Men direkta utbyten av användbara varor och tjänster skulle knappt
räcka för att hålla en ekonomi ens över en primitiv nivå. Sådana
direkta utbyten — eller enkel byteshandel — är knappt bättre än ren
självförsörjning. Vad beror det på? För det första skulle man bara
kunna producera väldigt lite. Vad skulle Jones betala med ifall han
lejde några arbetare för att bygga ett hus? Med delar av huset, eller
med byggnadsmaterial de inte hade någon användning för? De två
grundläggande problemen är “odelbarhet” och att behoven inte
stämmer överens””. Om Smith alltså har en plog han skulle vilja
byta mot ett flertal olika saker — låt säga ägg, bröd och en kostym
— hur skulle han då bära sig åt? Hur kan han ta isär plogen och ge
en del av den till en bonde och en annan del till en skräddare? Även
när varorna är delbara är det i allmänhet omöjligt för två
byteshandlare att hitta varandra vid rätt tidpunkt. Hur kan A, som
har ägg att sälja, sammanföras med B, som har ett par skor, om A
vill ha en kostym? Föreställ dig sedan problemet för en
ekonomilärare, som måste hitta en äggproducent som vill köpa ett
antal ekonomilektioner för sina ägg! Helt uppenbart är alla former
av civiliserad ekonomi omöjliga under direkt byteshandel.

2.3. Indirekt byteshandel
Men genom att prova sig fram upptäckte människan den väg som
gör en kraftigt expanderande ekonomi möjlig: indirekt byteshandel.
Under indirekt byteshandel säljer man inte sin produkt direkt mot en
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vara man själv behöver, utan mot en annan vara, som man i sin tur
byter mot den vara man vill ha. Vid första anblicken kan detta verka
klumpigt och omständligt. Men det är faktiskt detta underbara
instrument som låter civilisationen ta form.
Ta fallet med bonden A som vill köpa skor av B. Eftersom B inte vill
ha hans ägg letar han reda på det B faktiskt vill ha — låt säga smör.
A byter sedan sina ägg mot C:s smör, och säljer smöret till B i utbyte
mot skorna. Först köper han smöret, inte för att han vill ha det själv,
utan för att det låter honom komma över sina skor. Plogägaren Smith
kommer på samma sätt att sälja sin plog mot en vara som är lättare
att dela upp och sälja vidare — låt säga smör — för att sedan byta
delar av smöret mot ägg, bröd, kläder, etc. I båda fallen står smörets
överlägsenhet — orsaken till att dess efterfrågan överstiger den för
ren konsumtion — att finna i dess högre säljbarhet. Om en vara är
mer säljbar än en annan — om alla är säkra på att den kommer att
vara enklare att sälja — blir den ännu mer efterfrågad eftersom den
kommer att användas som bytesmedel. Den kommer att vara det
medel en specialist kan använda för att byta sin produkt mot en
annan specialists varor.
På samma sätt som det finns en stor mängd färdigheter och resurser i
naturen så finns det även en stor variationsrikedom i olika varors
säljbarhet. Vissa varor är mer vitt efterfrågade än andra, några lättare
att dela i mindre enheter utan att de förlorar i värde, vissa mer
hållbara över tid, vissa enklare att transportera över stora avstånd.
Samtliga fördelar bidrar till att öka säljbarheten. Det är klart att de
mest säljbara varorna gradvis kommer att väljas som bytesmedel i
varje samhälle. Allt eftersom de väljs som bytesmedel stiger
efterfrågan på dem ytterligare tack vare denna användning, vilket
leder till att de blir än mer säljbara. Resultatet är en
självförstärkande spiral: högre säljbarhet ger ökad spridning i
användning som betalmedel, vilket ger ännu högre säljbarhet, osv.
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Till slut används en eller två varor som allmänt bytesmedel — i
nästan alla varuutbyten — och dessa kallas pengar.
Historiskt sett har många olika varor använts som bytesmedel: tobak
i det koloniala Virginia, socker i Västindien, salt i Abessinien,
boskap i antikens Grekland, spikar i Skottland, koppar i forntida
Egypten, samt sädeskorn, pärlor, te, snäckskal och fiskkrokar.
Genom århundradena har två råvaror, guld och silver, framkommit
som pengar genom konkurrens på marknaden och trängt undan
andra varor. Båda är unikt säljbara, efterfrågas i stor omfattning som
smycken och är oöverträffade även vad gäller övriga nödvändiga
kriterier. Silver, som det finns större mängder av än guld, har på
senare tid ansetts passa bättre för mindre transaktioner, medan guld
ansetts lämpa sig bättre för större transaktioner. Oavsett varför så är
det viktiga att den fria marknaden har funnit att guld och silver utgör
de mest effektiva pengarna.
Detta förlopp: den kumulativa framväxten av ett allmänt bytesmedel
på den fria marknaden — är det enda sätt som pengar kan
uppkomma på. Pengar kan inte uppkomma på något annat sätt,
varken genom att alla helt plötsligt bestämmer sig för att skapa
pengar ur något oanvändbart material, eller genom att staten kallar
bitar av papper för “pengar”. För inbäddat i efterfrågan på pengar
finns kunskapen om penningpriserna i det omedelbara förflutna; till
skillnad från direktanvända konsumtions- eller produktionsvaror
måste pengar ha haft redan existerande priser som lade grunden till
efterfrågan. Men det enda sätt detta kan inträffa på är genom att
börja med en användbar vara under byteshandel och sedan lägga
efterfrågan som bytesmedel till den tidigare efterfrågan för direkt
användning (dvs för utsmyckning, när det gäller guld).2 Staten är
därmed oförmögen att skapa pengar åt ekonomin; de kan bara uppstå
i fria marknadsprocesser.
2 Beträffande pengars ursprung, se Carl Menger, Principles of Economics (Glencoe,
Ill.:Free Press, 1950), ss 257-71; Ludwig von Mises, The Theory of Money and Credit,
tredje utgåvan (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1951), sid. 97-123.
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Här uppstår en ytterst viktig sanning om pengar ur vår diskussion:
pengar är en handelsvara. Att lära sig denna enkla lärdom är en av
världens viktigaste uppgifter. Alltför ofta har folk pratat om pengar
som någonting antingen mycket mer eller mycket mindre än detta.
Pengar är inte abstrakta redovisningsenheter, skilda från konkreta
varor; de är inte värdelösa polletter som endast kan användas för
byten; de är inte “fordringar på samhället”; de är inte garanter för en
stabil prisnivå. Pengar är helt enkelt en handelsvara. De skiljer sig
bara från andra varor genom att de i första hand efterfrågas som
bytesmedel. Men bortsett från detta är pengar en vara — och som
alla varor har de en existerande mängd och efterfrågas för köp och
innehav, osv. Som med alla varor bestäms deras “priser” — uttryckta
i andra varor — av samspelet mellan den totala mängden, eller
utbudet, och den totala efterfrågan för köp och innehav bland
människor. (Folk “köper” pengar genom att sälja sina varor och
tjänster för dem, precis som de “säljer” pengar när de köper varor
och tjänster.)

2.4. Fördelar med pengar
Uppkomsten av pengar var till oerhörd nytta för människosläktet.
Utan pengar — utan ett allmänt bytesmedel — skulle ingen egentlig
specialisering kunna förekomma, inga ekonomiska framsteg utöver
en torftig och primitiv nivå. Med pengar upphör alla de problem
med odelbarhet och “behovsöverensstämmelse” som plågade
samhället under byteshandel. Nu kan Jones hyra arbetare och betala
dem med ... pengar. Smith kan sälja sin plog i utbyte mot enheter
av ... pengar. Penningvaran är delbar i små enheter och allmänt
accepterad av alla. Således säljs alla varor och tjänster för pengar,
och pengarna används sedan för att köpa andra eftertraktade varor
och tjänster. Tack vare pengar kan en utförlig “produktionsstruktur”
ta form, där mark, arbetskraft och kapitalvaror samverkar till att föra
produktionen vidare i varje led och erhålla betalning i form av
pengar.
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Införandet av pengar innebär ytterligare en stor fördel. Eftersom alla
utbyten görs i pengar, och alla bytesförhållanden uttrycks i pengar,
kan man jämföra alla varors marknadsvärden med varandra. Om en
teve går för tre gram guld och en bil går för sextio gram guld, så kan
alla se att en bil är “värd” tjugo teve-apparater på marknaden. Dessa
byteskvoter är priser, och penningvaran fungerar som gemensam
nämnare för alla priser. Det är först när penningpriser införs på
marknaden som en civiliserad ekonomi kan växa fram, eftersom det
bara är dessa som låter affärsmän kalkylera ekonomiskt. Dessa kan
nu avgöra hur väl de tillfredsställer konsumenternas behov genom
att jämföra sina produkters säljpriser med produktionsfaktorernas
inköpspriser (deras “kostnader”). Eftersom samtliga priser uttrycks i
pengar kan affärsmännen avgöra om de går med vinst eller förlust.
Sådana kalkyler vägleder affärsmän, arbetare och markägare på
marknaden i jakten på penninginkomst. Endast sådana kalkyler kan
allokera resurser till deras mest produktiva användningsområden —
till de användningsområden som bäst kommer att tillfredsställa
konsumenternas behov.
Många läroböcker menar att pengar har många funktioner: som
bytesmedel,
bokföringsenheter,
eller
“värdemätare”,
“värdebevarare”, etc. Men det borde stå klart att alla dessa
funktioner bara är konsekvenser av den huvudsakliga funktionen:
den som bytesmedel. På grund av att guld är ett allmänt medel har
det överlägsen säljbarhet, kan lagras för att användas som medel i
framtiden såväl som nu, och alla priser uttrycks i enheter av det. 3
Eftersom guld är ett allmänt varumedel för alla byten kan det tjäna
som bokföringsenhet för nutida och förväntade framtida priser. Det
är viktigt att förstå att pengar inte kan vara en abstrakt bokföringseller fordringsenhet annat än till den grad de tjänar som bytesmedel.

3 Pengar “mäter” inte priser eller värden; det är den gemensamma nämnaren för deras
uttryck. Kort sagt uttrycks priser i pengar; de mäts inte av dem.
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2.5. Den monetära enheten
Nu när vi har sett hur pengar uppstod och vad pengar gör kan vi
ställa oss frågan: hur används penningvaran? I synnerhet, vad avgör
mängden, eller utbudet, av pengar i samhället och hur utbyts det?
För det första handlas de flesta materiella varor i viktenheter.
Eftersom vikten är det som särskiljer en materiell handelsvara så
handlas de i enheter som ton, pund, uns, korn, gram, etc. 4 Guld är
inget undantag. Guld handlas i viktenheter, precis som andra
handelsvaror.5
Givetvis gör det ingen skillnad för ekonomen vilken storlek på den
gemensamma enheten som handeln använder. Ett land med
metersystemet kanske föredrar att räkna i gram, medan England eller
Amerika kanske föredrar att räkna i korn eller uns.
Alla viktenheter kan räknas om till varandra; ett pund motsvarar
sexton uns; ett uns motsvarar 28,35 gram etc. 6
Om vi antar att guld är det som väljs ut till pengar, är storleken på
den guldenhet som används för beräkningar oväsentlig. Jones kan
sälja en rock för ett gulduns i Amerika, eller för 28,35 gram i
Frankrike; båda priserna är identiska.
Allt det här kan verka övertydligt, om det inte vore för att mycket av
världens misär hade kunnat undvikas om man till fullo hade förstått
dessa enkla sanningar. Till exempel betraktar nästan alla pengar som
abstrakta enheter av något slag, knutna till ett visst land. Även i
4 Även de varor som nominellt byts i volymer (bal, bushel, etc.) förutsätter en
standardvikt per volymenhet.
5 En av de största fördelarna med guld som pengar är dess homogenitet — till skillnad
från andra varor har guldet inga kvalitetsskillnader. Ett uns rent guld är likvärdigt med
alla andra uns rent guld världen över.
6 Just ädla metaller såsom guld mäts emellertid i en särskild viktenhet (eng. troy ounces),
vilka motsvarar 31.10 gram. Författaren gör inte denna distinktion i ursprungstexten och
av den anledningen används vanliga uns även i den svenska översättningen (övers.
anm.).
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länder med “guldmyntfot” tänkte folk på liknande sätt. Amerikanska
pengar var “dollar”, franska vara “franc”, tyska var “mark”, etc.
Samtliga var förvisso kopplade till guld, men alla sågs som suveräna
och oberoende, vilket gjorde det enkelt för länder att “hoppa av
guldmyntfoten”. Men alla dessa namn var endast namn för
viktenheter av guld eller silver.
Det brittiska “sterlingpundet” betecknade ursprungligen ett viktpund
av silver. Och dollarn då? Dollar var från början det vedertagna
namnet för ett silvermynt på ett uns som en böhmisk greve vid namn
Schlick tillverkade på 1500-talet. Greven av Schlick levde i
Joachims dal, eller Joachimsthal. Grevens mynt blev vida kända för
sin enhetlighet och renhet och kallades i folkmun för “Joachims
thalers”, och till slut kort och gott för “thaler”. Namnet “dollar”
växte med tiden fram ur “thaler”.
På den fria marknaden är således de olika enheternas namn helt
enkelt definitioner av viktenheter. Före 1933, när vi “hade
guldmyntfot”, brukade folk säga att “guldpriset” låg “fast på tjugo
dollar per uns guld”. Men detta var ett farligt och missvisande sätt
att se på pengar. Faktum är att “dollar” definierades som namnet på
1/20 uns guld (grovt räknat). Det var därför missvisande att tala om
“växelkurser” mellan olika länders valutor. “Sterlingpundet”
“växlades” egentligen inte mot fem “dollar”.7 Dollarn definierades
som 1/20 gulduns, och sterlingpundet var vid den tidpunkten
definierad som namnet på 1/4 gulduns, och handlades helt enkelt för
5/20 gulduns. Dylika växlingar och ett sådant virrvarr av namn var
självklart förvirrande och förledande. Hur det uppstod visas i
kapitlet om statens trixande med pengar nedan. På en helt fri
marknad skulle guld helt enkelt handlas direkt som “gram” eller
“uns”, och förvirrande namn som dollar, franc etc skulle vara
7 Faktum är att sterlingpundet handlades för 4,87 dollar, men vi använder 5 dollar för att
underlätta räkneexemplen.
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överflödiga. Därför kommer vi i denna avdelning att behandla
pengar som om de handlades direkt i termer av uns eller gram.
Utan tvekan kommer den fria marknaden att välja den storlek till
gemensam enhet som är mest praktisk. Om platina var pengar skulle
det sannolikt bytas i bråkdelar av ett uns; om järn användes skulle
det bytas i pund eller ton. Storleken gör självklart ingen skillnad för
ekonomen.

2.6. Pengars utformning
Om den monetära enhetens storlek eller namn gör liten ekonomisk
skillnad, så gör inte heller dess form det. Eftersom varan är pengarna
följer det att hela den mängd av metallen som är tillgänglig för
människan utgör världens penningmängd. Det gör ingen egentlig
skillnad vilken form metallen har vid en given tidpunkt. Om järn är
pengar, då är allt järn pengar, oavsett om det finns i tackor, klumpar
eller inbäddat i specialiserade maskiner.8 Guld har använts som
pengar i sin råa klimpform, som gulddamm i säckar och till och med
som smycken. Det borde inte vara förvånande att guld eller andra
pengar kan användas i många olika former, eftersom den avgörande
egenskapen är dess vikt.
Det stämmer förvisso att vissa former ofta är mer praktiska än andra.
Under de senaste århundradena har guld och silver brutits ner
till mynt för mindre och vardagliga transaktioner, och till större
tackor för större transaktioner. Annat guld omformas till smycken
och andra ornament. Alla omformningar kostar dock tid,
ansträngningar och andra resurser. Att utföra detta arbete kommer att
vara en normal affärsverksamhet, och priser för denna tjänst
kommer att sättas på det vanliga sättet. De flesta håller med om att
det är legitimt för smyckessmeder att skapa prydnader från rent
guld, men förnekar ofta att samma sak gäller för tillverkning av
8 Järn har använts som pengar i stor omfattning, både i Asien och i Afrika
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mynt. Men på den fria marknaden är myntprägling i allt väsentligt
som vilken annan affärsverksamhet som helst.
På guldmyntfotens dagar trodde många människor att mynt på något
sätt var mer “riktiga” pengar än vanligt opräglat guld (tackor eller
andra former). Det är sant att mynt handlades till högre priser än
tackor, men detta hade inte att göra med någon mystisk egenskap i
själva mynten, utan för att det kostade mer att tillverka mynt från
tackor än att smälta tillbaka mynten till tackor igen. På grund av
denna skillnad värderades mynten högre på marknaden.

2.7. Privat myntprägling
Idén om privat myntprägling framstår som så främmande idag att
den är värd att undersöka noggrant. Vi är vana vid att tänka på
myntprägling som en “nödvändighet för suveränitet”. Men vi är trots
allt inte bundna vid en “kunglig förmånsrätt”, och den amerikanska
föreställningen är att suveräniteten vilar hos folket och inte hos
staten.
Hur skulle privat mynttillverkning fungera? På samma sätt som
vilken annan bransch som helst, som sagt. Varje myntpräglare skulle
tillverka den storlek eller form på myntet som mest tilltalar hans
kunder. Priset skulle sättas av marknadens fria konkurrens.
Den vanliga invändningen är att det skulle innebära för många
problem att väga eller värdera guldstycken vid varje enskild
transaktion. Men vad hindrar privata mynttillverkare från att sätta
sin egen prägel på myntet och garantera dess vikt och renhet?
Privata myntpräglare kan garantera ett mynt minst lika bra som ett
statligt myntverk. Klippta eller avskavda mynt skulle inte accepteras
som mynt. Folk skulle använda de mynt vars tillverkare hade bäst
rykte för högkvalitativa produkter. Vi har sett att det är just så
“dollarn” kom att bli så framstående — som konkurrenskraftigt
silvermynt.
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Motståndare till privat myntprägling menar att bedrägeri skulle
sprida sig som en löpeld. Samma motståndare skulle dock lita på
statens myntprägling. Men om staten alls kan litas på så skulle den
väl säkerligen kunna anförtros åtminstone uppgiften att förebygga
och bestraffa bedrägeri under privat myntprägling.
Staten brukar vanligtvis rättfärdigas med att den förhindrar eller
bestraffar bedrägeri, stöld eller andra brott. Men om staten inte
klarar av att gripa brottslingen under privat myntprägling, hur
tillförlitlig myntprägling kan man då hoppas på om de privata
marknadsaktörernas integritet överges till förmån för ett statligt
myntpräglingsmonopol? Om staten inte kan anförtros uppgiften att
fördriva den sporadiska brottslingen från en fri myntmarknad, varför
kan den då litas på om den har total kontroll över pengar, med makt
att försämra eller förfalska mynt, eller på andra sätt med fullt
rättsligt stöd agera som ensam brottsling på marknaden? Det är
givetvis galet att säga att staten måste förstatliga all egendom för att
hindra någon från att stjäla egendom. Men samma resonemang
ligger bakom avskaffandet av privat myntprägling.
Vidare bygger all modern verksamhet på garantier om standarder.
Apoteket säljer en 100 ml flaska medicin; köttförpackaren säljer 1
kg kött. Köparen förväntar sig att dessa garantier är korrekta, och det
är de. Tänk också på de tusentals specialiserade och livsviktiga
industriella produkter som måste möta väldigt snäva standarder och
specifikationer. Köparen av en bult av en viss storlek måste få en i
exakt den storleken, varken mindre eller större.
Men trots detta har inte näringslivet brutit samman. Få människor
skulle hävda att staten måste nationalisera verktygsindustrin som en
del av sin uppgift att säkra standarder som skydd mot bedrägeri. Den
moderna marknadsekonomin innehåller ett oändligt antal intrikata
utbyten, och de flesta av dem förlitar sig på kvantitets- och
kvalitetsstandarder. Men mängden bedrägerier ligger på ett
minimum, och detta minimum är i alla fall i teorin åtalbart. På
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samma sätt skulle det förhålla sig med privat myntprägling. Vi kan
lita på att en myntpräglares kunder, och hans konkurrenter, skulle
vara väldigt uppmärksamma på alla potentiella bedrägerier rörande
myntens vikt eller renhet.9
Tillskyndarna av det statliga monopolet på myntprägling har hävdat
att pengar skiljer sig från alla andra varor eftersom “Greshams lag”
bevisar att “dåliga pengar driver ut bra pengar” från omlopp.
Därmed kan man inte förlita sig på den fria marknadens förmåga att
förse allmänheten med tillgång till bra pengar. Men denna
formulering vilar på ett missförstånd av Greshams berömda lag. Vad
lagen i själva verket säger är att “pengar som är artificiellt
övervärderade av staten kommer att driva ut pengar som är
artificiellt undervärderade”. Ponera till exempel att det finns
guldmynt i omlopp som väger ett uns. Antag att vissa mynt efter
några års slitage väger 0,9 uns. På den fria marknaden skulle mynten
så klart cirkulera till blott 90 % av nya mynts värde, och de förras
tryckta nominella värden skulle behöva förkastas.10 Om något skulle
det vara de “dåliga” mynten som drevs ut från marknaden. Men
antag att staten dikterade att alla måste behandla de slitna mynten
som jämbördiga med nya fräscha mynt och acceptera dem som
likvärdiga vid reglering av skulder. Vad har staten i själva verket
gjort? Den har med tvångsmedel infört en prisreglering på
“växelkursen” mellan de båda mynttyperna. Genom att insistera på
en bestämd kvot trots att de slitna mynten borde handlas till 10%
rabatt övervärderas de slitna mynten och de nya undervärderas.
Som konsekvens kommer alla att använda de slitna mynten och
hamstra eller exportera de nya. Att “dåliga pengar driver ut bra
9 Se Herbert Spender, Social Statics (New YOrk: D. Appleton 1890), sid. 438.
10 För att hantera problemet med slitage kan privata mynttillverkare antingen sätta en
tidsgräns på sina stämplade viktgarantier, eller gå med på återmyntning, antingen till den
ursprungliga eller den lägre vikten. Vi kan notera att i den fria ekonomin kommer den
obligatoriska standardisering av mynt som råder då statliga monopol styr myntningen
inte att finnas.
28

pengar” är därmed inte ett marknadsfenomen, utan ett direkt resultat
av statliga marknadsingrepp.
Privata mynt har blomstrat många gånger i historien, trots att
ständiga statliga trakasserier gjort förhållandena mycket svåra. De
första mynten präglades av privata individer och guldsmeder, i
enlighet med vad som nära nog är att anse som lag: att alla
innovationer kommer från fria individer och inte från staten. Faktum
är att när stater först började monopolisera myntpräglingen så bar de
kungliga mynten garantier från privata bankirer, som allmänheten
tydligen litade på långt mer än staten. Privat präglade mynt fanns i
omlopp så sent som 1848 i Kalifornien. 11

2.8. Den “rätta” mängden pengar
Vi kan nu ställa oss frågan: vad utgör samhällets penningmängd och
hur används denna mängd? Vi ställer i synnerhet den eviga frågan:
hur mycket pengar “behöver vi”? Måste penningmängden regleras
med hjälp av något sorts “kriterium”, eller kan det lämnas till den
fria marknaden?
Först och främst är samhällets totala penningmängd, eller utbud av
pengar, vid varje given tidpunkt det existerande penningmaterialets
sammanlagda vikt. Låt oss för stunden anta att endast en vara har
ställning som pengar på den fria marknaden. Låt oss vidare anta att
denna vara är guld (även om vi skulle kunna ha tagit silver eller till
och med järn; det är upp till marknaden, och inte oss, att bestämma
vilken vara som bäst lämpar sig för användning som pengar).
11 För historiska exempel av privat myntning, se B.W. Bernard, “The use of Private Tokens
for Money in the United States”, Quarterly Journal of Economics (1916-17): 617 — 26;
Charles A. Conant, The Principles of Money and Banking (New York: Harper Bros.,
1905), vol. I, 127-32; Lysander Spooner, A Letter to Grover Cleveland (Bostong: B.R.
Tucker, 1886), sid. 79; och J. Laurence Laughlin, A New Exposition of Money, Credit
and Prices (Chiacgo: University of Chicago Press, 1931), vol. I, sid. 47-51. Beträffande
myntning, se också Mises, Theory of Money and Credit, sid. 65-67; och Edwin Cannan,
Money, åttonde utgåvan (London: Staples Press, 1935), sid. 33ff.
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Eftersom pengar är guld är den totala penningmängden den totala
vikten av allt guld i samhället. Guldets form spelar ingen roll — om
inte kostnaden för vissa omformningar är större än för andra (t ex att
tillverkning av mynt kostar mer än att smälta dem). I så fall kommer
marknaden att välja någon av dess former som pengar för bokföring,
och de andra formerna kommer att få antingen en rabatt eller ett
påslag beroende på deras relativa kostnader på marknaden.
Förändringar av den totala guldmängden kommer att styras av
samma orsaker som förändringar för andra varor. Ökningar kommer
att orsakas av utökad gruvproduktion; minskningar av slitage,
industriell användning, etc. Eftersom marknaden kommer att välja
en beständig vara till pengar, och eftersom pengar inte förbrukas i
samma takt som andra varor — utan används som bytesmedel —
kommer den årliga nyproduktionens andel av den totala mängden
tendera att vara relativt liten. Förändringar i den totala mängden
guld kommer således i allmänhet att ske mycket långsamt.
Vad “borde” utbudet av pengar vara? Alla möjliga kriterier har förts
fram: att mängden pengar borde förändras i förhållande till
befolkningen, med “handelsvolymen”, med “varuproduktionen”, så
att “prisnivån” hålls konstant, etc. Det är sannerligen inte många
som har föreslagit att beslutet ska lämnas till marknaden. Men
pengar skiljer sig från andra varor i ett väsentligt faktum. Att inse
denna skillnad ger oss en nyckel till förståelsen av monetära frågor.
När tillgången på vilken annan vara som helst ökar innebär denna
ökning en vinst för samhället; det är skäl för allmän glädje. Fler
konsumentvaror innebär högre levnadsstandard för alla; fler
kapitalvaror innebär upprätthållen och höjd levnadsstandard i
framtiden. Upptäckten av ny bördig mark eller naturresurser leder
också det till höjd levnadsstandard, nu som i framtiden. Men hur är
det med pengar? Gynnar en ökning av mängden pengar även det
allmänheten i stort?
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Konsumentvaror används av konsumenter; kapitalvaror och
naturresurser förbrukas i tillverkningen av konsumentvaror. Men
pengar förbrukas inte; deras funktion är att agera bytesmedel — att
möjliggöra för varor och tjänster att lättare färdas från en person till
en annan. Alla dessa utbyten görs i penningpriser. Så om en teve
byts mot tre gram guld säger vi att “priset” på teven är tre gram. Vid
varje given tidpunkt kommer alla varor i ekonomin att bytas mot
särskilda guldkvoter eller priser. Som sagt är pengar, eller guld, den
gemensamma nämnaren för alla priser.
Men hur är det med pengar? Har pengar ett “pris”? Eftersom ett pris
bara är en byteskvot är det helt klart att så är fallet. Men i det här
fallet är “priset på pengar” en rad av oändligt många byteskvoter för
alla marknadens olika varor. Föreställ dig därför att en teve kostar
tre gram guld, en bil sextio gram, en limpa bröd 1/100 gram och en
timme av Jones juridiska tjänster ett gram, och så vidare. “Priset på
pengar” kommer då att vara en hel rad av alternativa utbyten. Ett
gram guld kommer att vara “värt” antingen 1/3 teve, 1/60 av en bil,
100 limpor bröd eller en timme av Jones juridiska tjänster. Priset på
pengar är alltså penningenhetens “köpkraft” — i detta fall ett gram
guld. Det säger vad grammet kan köpa eller ge i utbyte, precis som
en teves penningpris säger hur mycket pengar en teve kan ge i
utbyte.
Vad avgör priset på pengar? Samma krafter som avgör alla priser på
marknaden — den vördnadsvärda men evigt sanna lagen: “tillgång
och efterfrågan”. Alla känner till att om tillgången på ägg ökar så
tenderar priset att falla; om köparnas efterfrågan på ägg ökar,
tenderar priset att stiga. Detsamma gäller för pengar. En ökning av
tillgången på pengar tenderar att sänka dess “pris”; en ökning av
efterfrågan på pengar tenderar att höja det. Men vad är egentligen
efterfrågan på pengar? I fallet med ägg vet vi vad “efterfrågan”
betyder; det är den mängd pengar som konsumenterna är villiga att
spendera på ägg, plus ägg som behålls och inte säljs vidare av
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leverantörer. På samma sätt betyder “efterfrågan” i fallet pengar de
olika varor som erbjuds i utbyte mot pengar, plus de pengar som
hålls i kassa och inte spenderas över en viss tidsperiod. I båda fallen
kan “utbudet” syfta på den totala mängden av varan på marknaden.
Vad händer då om mängden guld ökar, men efterfrågan på pengar
ligger kvar på samma nivå? “Priset på pengar” faller, dvs
penningenhetens köpkraft faller längs hela linjen. Ett gram guld
kommer nu vara värt mindre än 100 limpor bröd, 1/3 teve osv.
Omvänt stiger guldets köpkraft om tillgången på guld minskar.
Vad blir effekten av en förändring av penningmängen? Vi följer ett
exempel från David Hume, en av de första ekonomerna, och frågar
oss vad som skulle hända om en god fe stoppade pengar i folks
fickor, handväskor och bankvalv över natten, och på så sätt
fördubblade mängden pengar. I vårt exempel fördubblade hon
magiskt mängden guld. Skulle vi vara dubbelt så rika? Självklart
inte. Det som gör oss rika är ett överflöd av varor, och det som
begränsar detta överflöd är knappheten av resurser: det vill säga
mark, arbete och kapital. Att öka mängden mynt trollar inte fram
sådana resurser. Vi kanske känner oss dubbelt så rika för stunden,
men det enda vi gjort är att vi har spätt ut penningmängden. Allt
eftersom allmänheten skyndar sig att spendera sina nyligen
upptäckta rikedomar kommer priserna att fördubblas, väldigt grovt
räknat — eller i alla fall stiga tills efterfrågan är mättad och
pengarna inte längre bjuder mot sig själva på existerande varor.
Därmed ser vi att även om en ökning av mängden pengar sänker
priset, precis som när tillgången på vilken vara som helst ökar,
innebär inte denna förändring — till skillnad från när det gäller
andra varor — en samhällsvinst. Allmänheten i stort blir inte rikare.
Medan nya konsument- eller kapitalvaror höjer levnadsstandarden
höjer nya pengar endast priserna — dvs späder ut sin egen köpkraft.
Orsaken till detta är att pengar endast är användbara för sitt
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bytesvärde. Andra varor har olika “reala” användningsområden, så
fler konsumentbehov tillfredsställs när deras utbud ökar. Pengar har
bara nytta för potentiella byten; deras nytta ligger i bytesvärdet, eller
“köpkraften”. Vår lag — att en ökning av penningmängden inte
skapar någon samhällsvinst — bottnar i pengars unika användning
som bytesmedel.
En ökning av penningmängden späder alltså bara ut effekten av
varje guldgram; en minskning av mängden pengar ökar å andra
sidan köpkraften för varje gram guld. Vi når den häpnadsväckande
sanningen att det inte spelar någon roll vad mängden pengar är.
Vilken mängd som helst fungerar precis lika bra som någon annan.
Den fria marknaden kommer helt enkelt att anpassa sig genom att
förändra guldenhetens köpkraft, eller effekt. Det är poänglöst att
mixtra med marknaden för att påverka vilken penningmängd den
väljer.
Här kanske penningplaneraren invänder: “Okej, givet att det är
meningslöst att öka mängden pengar, är då inte guldbrytning ett
slöseri med resurser? Borde inte staten hålla penningmängden
konstant och förbjuda ytterligare brytning?” Detta argument kan
tyckas rimligt för dem som inte har några principiella invändningar
mot statlig inblandning, även om det inte skulle övertyga en fast
besluten frihetsförespråkare. Invändningen missar dock en viktig
poäng: att guld inte bara är pengar utan också oundvikligen en vara.
En ökning av mängden guld kanske inte skapar
någon monetär vinst, men den skapar en icke-monetär vinst — dvs
den ökar mängden guld för konsumtion (smycken, lagningar i
tänder, och liknande saker) och produktion (industriarbete).
Guldbrytning är således inte alls samhälleligt slöseri.
Vi drar därför slutsatsen att avgörandet av penningmängden med
fördel lämnas till den fria marknaden, precis som med alla andra
varor. Utöver frihetens allmänna moraliska och ekonomiska fördelar
gentemot tvångsmedel gör ingen dikterad mängd pengar jobbet
33

bättre, och den fria marknaden lägger produktionen av guld på en
nivå som överensstämmer med dess relativa förmåga att
tillfredsställa konsumenters behov i förhållande till övriga
produktiva varor.12

2.9. Problemet med “hamstring”
Den monetära frihetens kritiker tystas dock inte så enkelt. Ett
särskilt fall är den gamla rädslan för “hamstring”. Bilden av en
självisk gammal gnidare manas fram, som måhända irrationellt,
måhända av ondskefulla motiv, hamstrar oanvänt guld i sin källare
eller på en skyddad plats — och därigenom stoppar flödet av
cirkulation och handel, vilket skapar depressioner och andra
problem. Är hamstring verkligen ett hot? För det första är det enda
som har hänt att den gamla gnidarens efterfrågan på pengar har ökat.
Som resultat sjunker varupriserna och guldunsets köpkraft ökar.
Samhället har inte lidit någon förlust, utan fortsätter helt enkelt med
ett mer aktivt utbud av mer “kraftfulla” guldgram.
Inte ens i det värsta tänkbara fallet har något gått fel, och monetär
frihet skapar inga svårigheter. Men frågan har flera bottnar. För det
är inte på något sätt irrationellt för människor att önska sig mer eller
mindre pengar i sin kassabehållning.
Låt oss nu studera kassabehållning närmare. Varför har folk
kassabehållningar över huvud taget? Anta att alla kunde förutspå
framtiden med absolut säkerhet. I så fall skulle ingen behöva hålla
sig med någon kassa alls. Var och en skulle veta exakt hur mycket
han skulle spendera och hur mycket inkomst han skulle få vid alla
framtida datum. Han skulle inte behöva hålla några pengar
tillgängliga alls, utan skulle låna ut sitt guld på sådant sätt att han
fick sina utbetalningar i just de belopp han behövde exakt de dagar
han hade sina utgifter. Men vi lever såklart oundvikligen i en värld
12 Guldgruvor är, givetvis, inte mer lönsamma än andra affärsverksamheter; i det långa
loppet kommer deras lönsamhet vara lika med nettolönsamheten i övriga industrier.
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av osäkerhet. Folk vet inte exakt vad som kommer att hända dem,
eller vad deras framtida kostnader kommer att vara. Ju mer osäkra
och rädda de är, desto större kassabehållning kommer de att vilja ha;
ju mer säkra, desto mindre kassabehållning. Ytterligare ett skäl att
hålla sig med kontanter är även det ett resultat av en osäker värld.
Om folk väntar sig att priset på pengar kommer att sjunka i den
närmaste framtiden kommer de att spendera sina pengar nu medan
pengarna är mer värdefulla. Omvänt väntar de med att spendera
pengar när de är mer värda om de förväntar sig att priset på pengar
ska stiga, och deras efterfrågan på kontanter ökar. Folks efterfrågan
på kontanthållning stiger och sjunker således av goda och sunda
skäl.
Ekonomer som tror att något är fel när pengar inte befinner sig i
ständigt och aktivt “omlopp” misstar sig. Pengar är visserligen bara
till nytta för bytesvärdets skull, men de gör inte nytta enbart vid det
faktiska bytestillfället. Denna sanning har ofta förbisetts. Pengar gör
precis lika mycket nytta när de ligger “sysslolösa” i någons kassa,
även i den gamla gnidarens “hamstringsförråd”. 13 För pengarna
hålls nu i väntan på möjliga framtida utbyten — de ger, just nu,
ägaren nyttan av att ha möjlighet till utbyten när som helst — nu
eller i framtiden – som ägaren behagar.
Man bör ha i åtanke att allt guld måste ägas av någon, och därför
måste allt guld finnas i folks kassabehållningar. Om det finns 3 000
ton guld i samhället måste alla dessa ton vid varje given tidpunkt
ägas av och finnas i enskilda människors kassabehållningar. Den
totala summan av alla kassabehållningar är alltid identisk med den
totala mängden pengar i samhället. Ironiskt nog skulle det inte
finnas något monetärt system alls om det inte vore för tillvarons
13 Vid vilken punkt blir en persons kassabehållning ett vagt skamligt “hamstrande”, eller
den kloka personen en gammal gnidare? Det är omöjligt att sätta ett definitivt kriterium:
allmänt sett betyder anklagelsen om “hamstring” inte något mer än att B tycker att A
innehar mer kontanter än han enligt B borde ha.
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ovisshet! I en helt förutsägbar värld skulle ingen vilja hålla sig med
kontanter, så efterfrågan på kontanter skulle sjunka oändligt,
priserna skulle stiga utan slut, och alla monetära system skulle bryta
samman. Förekomsten av kassabehållningar är inte en irriterande
och besvärande faktor som stör monetära utbyten, utan är absolut
nödvändig för alla penningekonomier.
Dessutom är det missvisande att säga att pengar “cirkulerar”. Precis
som med alla andra metaforer tagna från naturvetenskapen betecknar
den någon sorts mekaniskt förlopp, som oberoende av mänsklig
påverkan rör sig med en given flödestakt, eller “hastighet”. Men
pengar “cirkulerar” inte; pengar överförs då och då från en persons
kassa till en annans. Pengars existens beror återigen på folks önskan
att hålla sig med kontanter.
I början av det här avsnittet såg vi att “hamstring” aldrig leder till en
förlust för samhället. Nu kommer vi att få se att förändringar i priset
på pengar orsakade av förändringar i efterfrågan på pengar leder till
en positiv samhällsnytta — lika positiv som alla ökningar av
mängden varor och tjänster. Vi har sett att den totala summan av alla
kassabehållningar i samhället är likvärdig och identisk med den
totala mängden pengar. Anta att denna mängd ligger stilla på till
exempel 3 000 ton. Ponera nu att människors efterfrågan på
kontantinnehav ökar av någon anledning, till exempel ökande oro.
Det måste ändå innebära en positiv samhällsvinst att den efterfrågan
tillfredsställs. Men hur kan den tillfredställas om den totala summan
kontanter måste förbli densamma? Helt enkelt av följande
anledning: när folk värdesätter kassabehållningar högre stiger
efterfrågan på pengar och priserna sjunker. Som resultat innebär
samma totala summa av kassabehållningar nu en högre “reell”
kassabehållning, dvs den är högre i förhållande till varupriserna —
till det arbete samma pengar måste utföra. Kort sagt har folks
effektiva kassabehållning ökat. På samma sätt kommer ett
efterfrågefall på kontanter att leda till ökade utlägg och högre priser.
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Allmänhetens önskan om minskad effektiv kassabehållning kommer
att uppfyllas genom att den givna kontantmängden får utföra mer
arbete.
Även om en förändring av priset på pengar orsakad av förändringar
av penningmängden bara förändrar penningenhetens effektivitet, och
inte ger någon samhällsvinst, så ger faktiskt en sänkning eller
höjning orsakad av ändrad efterfrågan på kontantinnehav en
samhällsvinst — eftersom den tillfredsställer ett allmänt önskemål
om antingen större eller mindre proportion mellan kontantinnehav
och det arbete som kontanter utför. Å andra sidan kommer en ökning
av mängden pengar omintetgöra allmänhetens efterfrågan på en mer
effektiv totalsumma kontanter (mer effektiv avseende köpkraft).
Folk kommer, om tillfrågade, nästan alltid säga att de vill ha så
mycket pengar de kan få! Men vad de i själva verket vill ha är inte
fler penningenheter — fler guldgram eller “dollar” — utan mer
effektiva enheter, dvs att förfoga över fler varor och tjänster som
köps för pengar. Vi har sett att samhället inte kan tillfredsställa sin
efterfrågan på mer pengar genom att öka dess mängd — eftersom
ökad mängd endast kommer att späda ut effekten av varje gram, och
att pengarna inte kommer att finnas i större överflöd än tidigare.
Folks levnadsstandard (förutom i icke-monetär guldanvändning) kan
inte ökas genom brytning av mer guld. Om folk vill ha mer effektiva
guldgram i sina kassor kan de endast få detta genom ett prisfall och
en ökning av varje guldgrams effekt.

2.10. Stabilisera prisnivån?
Vissa teoretiker hävdar att ett fritt monetärt system vore oklokt
eftersom det inte skulle “stabilisera prisnivån”, dvs priset på den
monetära enheten. De menar att pengar är tänkta att utgöra en fast
måttstock som aldrig förändras. Därför borde dess värde, eller
köpkraft, stabiliseras. Eftersom det måste erkännas att priset på
pengar skulle svänga på den fria marknaden måste friheten ge vika
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för statlig förvaltning, så att stabiliteten kan säkerställas.14 Stabilitet
skulle till exempel skänka rättvisa åt långivare och låntagare, som
skulle kunna lita på att betala tillbaka med dollar, eller guldgram, av
samma köpkraft som lånades ut.
Men om långivare och låntagare vill skydda sig mot framtida
förändringar av köpkraften kan de lätt göra det på den fria
marknaden. När de gör upp sina avtal kan de komma överens om att
återbetalning skall ske i en summa pengar justerad mot något på
förhand överenskommet indexnummer som följer förändringar i
penningvärdet. Stabilitetsförespråkarna har länge förespråkat sådana
åtgärder, men konstigt nog har långivare och låntagare, som mest av
alla antas tjäna på stabilitet, sällan dragit nytta av denna möjlighet.
Måste staten då tvinga vissa “fördelar” på folk som redan frivilligt
har förkastat dem? Tydligen skulle affärsmännen i denna värld av
ofrånkomlig ovisshet hellre chansa på sin förmåga att förutse
marknadsförhållanden. Priset på pengar skiljer sig trots allt inte från
andra fria priser på marknaden. De tillåts förändras när individers
efterfrågan förändras; varför då inte det monetära priset?
Artificiell stabilisering skulle i själva verket allvarligt snedvrida och
hindra marknaden i sin funktion. Som tidigare indikerats skulle
människor oundvikligen hindras från att förändra sin faktiska
kassabehållningsgrad; det skulle inte finnas någon möjlighet att
förändra sin kassabehållning i förhållande till priser. Vidare nås
allmänheten av ökad levnadsstandard genom frukten av
kapitalinvesteringar. Ökad produktivitet tenderar att sänka priserna
(och kostnaderna) och därmed att sprida den fria företagsamhetens
frukter till hela allmänheten, med höjd levnadsstandard för alla
konsumenter. Att med tvång hålla uppe prisnivån förhindrar denna
spridning av högre levnadsstandard.

14 Hur staten skulle åstadkomma detta är oviktigt här. I princip skulle det involvera statligt
styrda förändringar av penningmängden.
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Pengar är kort sagt inte en “fast måttstock”. Det är en handelsvara
som tjänar som bytesmedel. Att dess värde är flexibelt och
motsvarar konsumenters efterfrågan är precis lika viktigt och precis
lika gynnsamt som all annan fri prissättning på marknaden.

2.11. Samexisterande pengar
Så här långt har vi fått följande bild av pengar i en helt fri ekonomi:
guld eller silver framträder som bytesmedel; guldmynt tillverkas av
privata företag i konkurrens med varandra och handlas i viktmått;
priser sätts fritt på marknaden som svar på konsumentefterfrågan
och tillgång på produktiva resurser. Prisfrihet innebär med
nödvändighet rörelsefrihet för penningenhetens köpkraft; det vore
omöjligt att ingripa i penningvärdets skiftningar med tvångsmedel
utan att samtidigt handikappa prisfriheten för samtliga varor. Den
resulterande fria ekonomin skulle inte vara kaotisk. Tvärtom skulle
ekonomin snabbt och effektivt söka tillgodose konsumenters
önskemål. Även penningmarknaden kan vara fri.
Hittills har vi förenklat problemet genom att anta att det bara finns
en monetär metall, till exempel guld. Anta att två eller flera pengar
fortsätter att vara i omlopp på världsmarknaden — låt säga guld och
silver. Det är möjligt att guld kommer att vara pengar i ett område
och silver i ett annat, eller så kan båda användas sida vid sida. Guld
skulle till exempel kunna användas för större transaktioner och
silver för mindre, på grund av det högre marknadsvärdet per gram.
Skulle inte två pengar bli ohållbart kaotiskt? Skulle inte staten bli
tvungen att kliva in och tvinga fram ett bestämt förhållande mellan
de båda (“bimetallism”) eller på något annat sätt avmonetarisera den
ena eller andra metallen (fastslå en “enhetlig standard”)?
Det är mycket möjligt att marknaden, given fritt spelutrymme, till
slut etablerar endast en metall som pengar. Men silver har envist
fortsatt att utmana guld de senaste århundradena. Staten behöver
dock inte kliva in för att rädda marknaden från dess egna dårskap
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om den skulle fortsätta att acceptera två pengar. Silver förblev i
omlopp just för att det var bekvämt (till exempel som växelpengar).
Silver och guld skulle med lätthet kunna vara i omlopp sida vid sida,
och har varit så förr. Förhållandet mellan tillgång och efterfrågan på
de båda metallerna kommer att sätta växelkursen mellan dem, och
denna kurs kommer precis som alla andra priser att förändras
kontinuerligt som svar på dessa rörliga krafter. Silver och guld
skulle till exempel kunna handlas till en kurs av 16:1 vid en viss
tidpunkt, 15:1 vid en annan tidpunkt, etc. Vilken metall som skulle
tjäna som beräkningsenhet beror på marknadens särskilda
omständigheter.
Om det är guld som är beräkningsenhet kommer de flesta
transaktioner att räknas i guldgram, och silvergram handlas till ett
fritt svängande pris uttryckt i guld.
Det borde framgå att växelkursen och de båda metallenheternas
köpkraft alltid kommer att tendera att vara proportionerliga. Om
varupriserna är femton gånger högre i silver än i guld kommer
växelkursen tendera att sättas till 15:1. Om inte kommer det löna sig
att byta från den ena till den andra tills paritet uppnås. Om priserna
är femton gånger så höga uttryckta i silver som i guld när silver/guld
står i 20:1 kommer folk att skynda sig att sälja sina varor för guld,
köpa silver, och sedan köpa tillbaka varorna med silver och
därigenom kamma hem en fin vinst. Detta kommer snabbt att
återställa växelkursens “köpkraftsparitet”; i takt med att guld blir
billigare i termer av silver stiger varornas silverpriser, och varornas
guldpriser sjunker.
Den fria marknaden är kort sagt i allra högsta grad välordnad, inte
bara när pengarna är fria utan även när fler än en sorts pengar är i
omlopp.
Vilken sorts “standard” kommer fria pengar att erbjuda? Det viktiga
är att standarden inte påtvingas någon med statliga påbud. Om
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marknaden lämnas i fred kan den komma att inrätta guld som enda
pengar (“guldmyntfot”), silver som enda pengar (“silvermyntfot”),
eller kanske mest sannolikt båda som pengar med fritt svängande
växelkurser (“parallella standarder”). 15

2.12. Penningförvaring
Anta att den fria marknaden har etablerat guld som pengar (vi
bortser återigen från silver för enkelhetens skull). Till och med i den
praktiska formen av mynt är guld ofta besvärligt och krångligt att
bära omkring på och använda direkt vid transaktioner. För större
transaktioner är det besvärligt och dyrt att transportera hundratals
kilo guld. Men den fria marknaden, alltid redo att tillfredsställa
samhällsbehov, kommer till undsättning. Guldet måste för det första
förvaras någonstans, och precis som specialisering är det mest
effektiva i andra branscher, kommer det vara det mest effektiva i
förvaringsbranschen också. Vissa firmor kommer att nå framgång på
marknaden genom att erbjuda förvaringstjänster. Somliga kommer
att förvara guld åt otaliga ägare. Precis som för alla förvaringar slås
ägarens rätt till de förvarade varorna fast med ett
förvaringskvitto som han får vid inlämningen av varorna. Kvittot ger
ägaren rätt att göra anspråk på sina varor när han vill. Denna
förvaringsfirma kommer att tjäna sina pengar på samma sätt som
alla andra, det vill säga genom att ta betalt för sina
förvaringstjänster.
15 För historiska exempel av parallella myntfotsystem, se W. Stanley Jevons, Money and
the Mechanism of Exchange (London: Kegan Paul, 1905), sid. 88-96, och Robert S.
Lopex, “Back to gold, 1252”, Economic History Review (december 1956): 224.
Guldmyntning infördes i det moderna Europa nästan samtidigt i Genua och Florens.
Florens använde sig av en bimetall-standard, medan Genua, å andra sidan, i enlighet
med principen att begränsa statliga interventioner så mycket som möjligt, inte försökte
att upprätthålla en fast relation mellan mynt av olika metaller”, ibid. Beträffande teorin
om parallella myntfotsystem, se Mises, Theory of Money and Credit, sid. 179f. För ett
förslag om att USA bör gå över till en parallell myntfot, från en amerikansk tjänsteman,
se I.W. Sylvester, Bullion Certificates as Currency (New York, 1882).
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Det finns goda skäl att anta att guldförvaring, eller
penningförvaring, kommer att frodas på den fria marknaden på
samma sätt som andra förvaringar frodas. Faktum är att förvaringar
spelar en än viktigare roll i fallet pengar eftersom alla andra varor
konsumeras, och måste således lämna lagret efter ett tag för att
förbrukas i produktion eller konsumtion. Men som vi har sett
“brukas” inte pengar rent fysiskt; istället används de genom byten
mot andra varor, och genom att ligga kvar i väntan på sådana
utbyten i framtiden. Kort sagt “förbrukas” inte pengar utan överförs
snarare från en person till en annan.
I en sådan situation leder bekvämlighet oundvikligen
till överföringar av förvaringskvitton istället för av det fysiska
guldet i sig. Anta till exempel att Smith och Jones båda förvarar sitt
guld i samma lager. Jones säljer en bil till Smith för 100 gram guld.
De skulle kunna gå igenom hela den kostsamma processen av att
Smith löser in sitt kvitto och flyttar guldet till Jones kontor, följt av
att Jones går tillbaka direkt och sätter in guldet igen. Men de
kommer utan tvekan att välja en mycket bekvämare väg: Smith ger
helt enkelt Jones ett förvaringskvitto på 100 gram guld.
På detta sätt kommer förvaringskvitton för pengar mer och mer att
börja fungera som penningsubstitut. I färre och färre transaktioner
flyttas det faktiska guldet; i fler och fler fall används istället skrivna
rätter till guldet. Allt eftersom marknaden utvecklas kommer det att
finnas tre begränsande faktorer för denna substitutionsprocess. En är
i vilken omfattning folk använder dessa penningförvaringar,
kallade banker, istället för kontanter. Uppenbarligen skulle Smith
behöva transportera det faktiska guldet om Jones av någon
anledning inte ville använda en bank. Den andra begränsningen är
omfattningen av varje banks kundkrets. Med andra ord måste mer
guld transporteras desto fler transaktioner mellan kunder
till olika banker som sker. Ju fler utbyten som görs av kunder till
samma bank, desto mindre behov av transportering av guldet. Om
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Jones och Smith var kunder hos olika förvaringar skulle Smiths bank
(eller Smith själv) behöva transportera guldet till Jones bank. För det
tredje måste kunderna känna sig säkra på sina bankers tillförlitlighet.
Om de till exempel plötsligt upptäcker att bankens tjänstemän har ett
kriminellt förflutet kommer banken sannolikt att förlora kunder
snabbt. I detta avseende är alla förvaringsfirmor, och alla företag
som är beroende av ett gott rykte, lika.
När bankerna växer och får mer förtroende kan det hända att deras
kunder många gånger finner det mer bekvämt att avstå från sin rätt
till papperskvitton, kallade sedlar, och istället har sina rätter i en
räkenskapsbok. I monetära sammanhang har detta kallats
bankinsättning. Istället för att överföra papperskvitton har kunden
ett anspråk i en räkenskapsbok på banken; han genomför utbyten
genom att skriva en order till förvaringen om att överföra delar av
sitt konto till någon annan. Smith kommer alltså i vårt exempel att
beordra banken att överföra rätten till 100 guldgram till Jones.
Denna skrivna order kallas för en check.
Det måste understrykas att det ekonomiskt sett inte är någon som
helst skillnad på sedlar och insättningar. Båda är ägaranspråk på
guld i förvar; båda överförs på samma sätt som penningsubstitut,
och hur utbredd användningen av dem är begränsas av samma tre
faktorer i båda fallen. Kunden kan med denna bekvämlighet välja
om han vill behålla sin rätt i form av en sedel eller en insättning. 16
Vad har nu denna process gjort med deras penningmängd? Innebär
användningen av “penningsubstitut” i form av sedlar och
bankinsättningar att den effektiva penningmängden i ekonomin har
ökat, även om mängden guld är densamma? Självklart inte. Detta
eftersom penningsubstituten helt enkelt bara är förvaringskvitton för
faktiskt förvarat guld. Om Jones sätter in 100 guldgram på sin
förvaringsfirma och får ett kvitto på det kan kvittot användas på
16 En tredje form av penningsubstitut kommer att vara polletter för småpengar. Dessa är de
facto likvärdiga med banksedlar, men “tryckta” på oädla metaller istället för på papper.
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marknaden som pengar, men bara som ett bekvämt alternativ till att
handla med guldet, inte som ett tillskott. Guldet i valvet utgör
därmed inte längre en del av den effektiva penningmängden, utan
hålls som reserv för kvittot, att begäras ut när som helst av ägaren.
Ökad eller minskad användning av substitut påverkar därmed inte
penningmängden. Endast formen av den förändras, inte summan.
Således kan penningmängden i ett geografiskt område från början
vara tio miljoner guldgram. Sedan kanske sex miljoner sätts in på
banker i utbyte mot guldsedlar, varpå den effektiva mängden
kommer att vara: fyra miljoner guldgram och anspråk i sedelform på
sex miljoner guldgram. Den totala penningmängden förblir
densamma.
Egendomligt nog har många argumenterat för att det skulle vara
omöjligt för bankerna att tjäna pengar om de var tvungna att hålla
“100-procentiga reserver” (där guld alltid representeras av sitt
kvitto). Men det finns faktiskt inget egentligt problem, mer än det
finns för någon annan förvaring. Nästan alla förvaringsfirmor håller
samtliga varor (100 procent reserv) redo för sina kunder och håller
det för självklart — faktum är att det skulle anses vara bedrägeri
eller stöld att göra på något annat sätt. Deras vinster tjänas på
serviceavgifter från kunderna. Bankerna kan ta betalt för sina
tjänster på samma sätt. Invändningen att kunderna inte kommer att
betala de höga serviceavgifterna betyder bara att bankernas tjänster
inte efterfrågas i särskilt stor omfattning, och att användningen av
deras tjänster kommer att falla till de nivåer där kunderna tycker att
det lönar sig.
Vi kommer nu till det kanske svåraste problemet en monetär ekonom
ställs inför: bedömningen av banker med bråkdelsreserver (eng.
“fractional reserve banking”; övers. anm.). Vi måste ställa oss
frågan: skulle banker tillåtas verka med bråkdelsreserver på en fri
marknad, eller skulle det klassas som bedrägeri? Det är ett välkänt
faktum att banker sällan har behållit “100-procentiga reserver”
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särskilt länge. Eftersom pengar kan förvaras under långa
tidsperioder frestas bankerna att använda delar av dessa pengar för
sina egna syften — och för att folk vanligtvis struntar i om de
guldmynt de får tillbaka från förvaringen är exakt samma mynt de
satte in eller inte. Banken frestas således att använda andra
människors pengar för att göra sig vinst.
Om bankerna nu lånar ut guldet direkt kommer självklart kvittona att
vara delvis ogiltiga. Det finns då kvitton som inte motsvaras av
existerande guld; kort sagt vore banken i praktiken insolvent,
eftersom den inte har möjlighet att uppfylla sina åtaganden om det
skulle krävas. Den har inte möjlighet att ge tillbaka alla kunder deras
egendom om de skulle vilja. För det mesta skriver bankerna ut
“pseudokvitton”, eller kvitton utan täckning, det vill säga
förvaringskvitton för guld som varken är där eller kan vara där,
istället för att ta guldet rätt och slätt.
De lånas sedan ut till vinst. Den ekonomiska effekten är självklart
densamma. Fler förvaringskvitton skrivs ut än det existerar guld i
valven. Det banken har gjort är att ge ut guldförvaringskvitton som
inte representerar någonting, men som antas representera 100
procent av det tryckta värdet i guld. De falska kvittona förs ut på den
tillitsfulla marknaden på samma sätt som riktiga kvitton, och ökar
därmed den effektiva penningmängden i landet. Om bankerna i
ovanstående exempel nu ger ut kvitton på två miljoner gram, utan att
backas upp av verkligt guld, så kommer penningmängden i landet att
stiga från tio till tolv miljoner guldgram — i alla fall tills
trolleritricket upptäcks och korrigeras. Det finns nu penningsubstitut
motsvarande åtta miljoner gram, utöver de fyra miljoner guldgram
som innehas av allmänheten, varav endast sex miljoner har täckning
i guld.
Utgivning av sådana pseudokvitton är precis som förfalskning av
mynt ett exempel på inflation, vilket kommer att studeras mer
ingående nedan. Inflation kan definieras som varje ökning av
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tillgången på pengar i en ekonomi, som inte utgörs av en ökning av
mängden penningmetall. Banker med bråkdelsreserver är således till
sin natur inflationistiska institutioner.
Bankernas tillskyndare svarar så här: bankerna fungerar precis som
alla andra företag — de tar risker. Visserligen skulle bankerna gå i
konkurs om alla insättare krävde tillbaka sina pengar, eftersom
mängden utfärdade kvitton överträffar mängden guld i valven. Men
bankerna bär helt enkelt risken att alla inte kommer att fråga efter
sitt guld, vanligtvis med rätta. Den stora skillnaden mellan en bank
med bråkdelsreserver och alla andra företag är denna: andra
affärsmän använder sitt eget eller lånat kapital i sina satsningar, och
om de lånar kredit lovar de att betala tillbaka vid ett framtida datum
och att se till att ha tillräckligt med pengar till hands för att uppfylla
sina åtaganden. Om Smith lånar 100 gram guld i ett år kommer han
se till att ha 100 gram guld tillgängligt vid detta datum. Men banken
lånar inte från sina insättare; den lovar inte att betala tillbaka guld
vid ett särskilt datum i framtiden. Istället lovar den att när som helst
betala ut guld för kvittot, på begäran. Kort sagt är en banksedel eller
insättning inte en skuldsedel; den är ett förvaringskvitto med
anspråk på andra människors egendom. Dessutom ökar inte en
affärsman penningmängden när han lånar in eller ut pengar. De
lånade pengarna är sparade pengar, delar av den existerande
penningmängden som överförs från sparare till låntagare.
Banksedlar å andra sidan ökar artificiellt penningmängden eftersom
pseudokvitton förs in på marknaden.
En bank tar således inte de vanliga affärsriskerna. Den arrangerar
inte, som alla andra affärsmän, tidsstrukturen av sina tillgångar
proportionerligt med tidsstrukturen av sina förpliktelser, det vill säga
ser till att ha tillräckligt med pengar på förfallodagarna för att betala
sina räkningar. Istället är de flesta av dess förpliktelser omedelbara,
medan dess tillgångar inte är det.
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Banken skapar nya pengar ur tomma intet och behöver inte som alla
andra förvärva pengar genom att producera och sälja sina tjänster.
Kort sagt är banken redan och vid alla tidpunkter bankrutt; men
detta avslöjas först när kunder blir misstänksamma och utlöser en
“bankrusning”. Ingen annan affärsverksamhet upplever ett fenomen
liknande en “bankrusning”. Ingen annan affärsverksamhet kan bli
bankrutt bara för att deras kunder bestämmer sig för att återta sina
egna ägodelar. Ingen annan affärsverksamhet skapar fiktiva nya
pengar som går upp i rök när de testas på riktigt.
De ödesdigra ekonomiska effekterna av förekomsten av
bråkdelspengar kommer att undersökas i nästa kapitel. Här drar vi
slutsatsen att sådana bankaffärer moraliskt sett inte skulle ha större
existensberättigande på en verkligt fri marknad än andra former av
implicit stöld. Det är sant att det inte faktiskt står skrivet på sedeln
eller insättningen att förvaringsfirman lovar att hålla full täckning av
guld hela tiden. Men banken utlovar faktiskt inlösen på begäran, så
redan när den ger ut falska kvitton begår den bedrägeri, eftersom det
omedelbart blir omöjligt för banken att hålla sitt löfte och lösa in alla
sedlar och insättningar.17 Bedrägeriet begås därför direkt vid
skapandet av falska kvitton. Exakt vilka kvitton som är bedrägliga
kan endast upptäckas efter att bankrusningen inträffat (eftersom alla
kvitton ser likadana ut) och de sistkommande fordringsägarna
lämnats åt sitt öde.18
17 Se Amasa Walker, The Science of Wealth, tredje utgåvan (Boston: Little, Brown, 1867),
sid. 139-41; och sid. 126-232 för en utmärkt diskussion om problemet med pengar
uppbackade med bråkdelsreserver.
18 Ett libertarianskt system skulle kanske betrakta “allmänna insättningar” (som låter
förvaringen återlämna vilken enhetlig vara som helst till insättaren) som “specifika
insättningar”, vilka precis som biljetter för skeppslaster, pantbiljetter, lastkajsbiljetter etc
etablerar ägande till en specifik mängd öronmärkta objekt. För i fallet med allmänna
insättningar frestas lagret att behandla varorna som sin egen egendom, istället för sin
kunds egendom. Detta är exakt vad bankerna har gjort. Se Jevons, Money and the
Medium of Exchange, sid. 207-12.
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Om bedrägeri ska förbjudas i ett fritt samhälle måste
bankverksamhet med bråkdelsreserver gå samma öde till mötes. 19
Anta emellertid att bedrägeri och bråkdelsreserver tillåts och att
bankerna bara behöver uppfylla sina förpliktelser om inlösen av guld
på begäran. Att inte göra det skulle innebära omedelbar konkurs. Ett
sådant system har kommit att kallas ett “fribankssystem” (eng. “free
banking”; övers. anm.). Skulle det leda till omfattande bedräglig
utgivning av penningsubstitut, med artificiellt skapade nya pengar
som följd? Många människor har antagit det, och trott att
“vildkattsbanker” helt enkelt skulle inflatera penningmängden
astronomiskt. Men “fribanker” skulle tvärtom leda till ett betydligt
“hårdare” penningsystem än vad vi har idag.
Bankerna skulle hållas i schack av samma tre faktorer som vi
noterade ovan, och med väldigt stränga kontroller. I första hand
skulle varje banks expansion begränsas av en förlust av guld till en
annan bank. För en bank kan bara öka penningmängden inom
gränsen för den egna kundbasen. Anta nu till exempel att
Bank A, med 10 000 insatta guldgram, ger ut falska
förvaringskvitton till 2 000 gram guld och lånar ut dem till diverse
företag, eller investerar dem i värdepapper. Låntagaren, eller tidigare
innehavaren av värdepapper, kommer att lägga de nya pengarna på
olika varor och tjänster. Till slut kommer pengarna som skickas runt
att nå en ägare som är kund hos en annan bank.
Vid det laget kommer Bank B begära att Bank A löser in guldkvittot,
så att guldet kan överföras till Bank B:s förvar. Det är tydligt att ju
större kundkrets varje enskild bank har, och ju mer kunderna handlar
med varandra, desto större möjlighet har varje enskild bank att
expandera sin kredit- och penningmängd. För om bankens kundkrets
19 Bedrägeri är implicit stöld, eftersom det betyder att ett avtal inte har fullföljts efter att
värdet mottagits. Kort sagt, om A säljer en låda med texten “corn flakes” på till B, och
den visar sig innehålla halm vid öppnandet är A:s bedrägeri i själva verket stöld av B:s
egendom. På samma sätt är utfärdande av förvaringskvitton för icke-existerande varor,
identiska med genuina kvitton, bedrägeri mot de som äger anspråk på icke-existerande
egendom.
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är liten kommer den strax efter att ha gett ut nya pengar att nås av
krav på inlösen, och som vi har sett har den inte ekonomiska
resurser till att lösa in mer än en del av sina betalningsskyldigheter.
För att undvika hotet om konkurs från detta håll måste banken hålla
en större andel guld i reserv ju mindre kundkrets den har, och kan
därför inte expandera lika mycket. Om varje land bara har en bank
kommer det finnas klart större möjligheter till expansion än om det
fanns en bank för varannan person i samhället. Allt annat lika
kommer penningmängden därmed att vara “hårdare” — och bättre
— ju fler banker det finns, och ju mindre de är. På samma sätt
kommer en enskild banks kundkrets även att begränsas av dem som
inte använder någon bank alls. Ju fler människor som använder
faktiskt guld istället för banksedlar, desto mindre utrymme finns det
för bankinflation.
Men anta att bankerna bildar en kartell och kommer överens om att
betala ut varandras kvitton utan att lösa in dem. Anta vidare att man
allmänt använder banksedlar. Finns det några gränser kvar för
bankexpansionen? Ja, kundernas förtroende för banken finns kvar
som återhållande faktor. Allt eftersom bankkrediten och
penningmängden expanderar mer och mer kommer fler och fler
kunder att börja oroa sig för minskningen av reservkvoten. Och i ett
verkligt fritt samhälle kommer de som vet sanningen om
banksystemets faktiska obestånd att ha möjlighet att bilda antibankföreningar för att uppmana kunderna att hämta ut sina pengar innan
det är för sent. Kort sagt kommer föreningar som manar till
bankrusningar, eller hotet om sådana föreningar, att kunna stoppa
och vända den monetära expansionen.
Inget i denna diskussion är tänkt att kasta någon skugga över
kreditgivning i allmänhet, som fyller en viktig och nödvändig
funktion på den fria marknaden. I en kredittransaktion byter ägaren
av pengar (en vara användbar i nutiden) dem mot en skuldsedel som
förfaller vid något framtida datum (skuldsedeln är en “framtida
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vara”) och räntekostnaden återspeglar det högre värde som nutida
varor har jämfört med framtida varor på marknaden. Men banksedlar
eller insättningar är inte kredit; de är förvaringskvitton,
ögonblickliga anspråk på pengar (exempelvis guld) i bankvalven.
Låntagaren ser till att betala sin skuld när det är dags; bankiren med
bråkdelsreserver kan aldrig betala tillbaka annat än en liten andel av
de utestående betalningsskyldigheterna.
I nästa kapitel kommer vi att studera de olika formerna av statliga
interventioner i penningsystemet — de flesta av dem skapades inte
för att motverka bedräglig utgivning av pengar utan tvärtom för att
ta bort dessa och andra naturliga spärrar mot inflation.

2.13. Sammanfattning
Vad har vi lärt oss om pengar i ett fritt samhälle? Vi har lärt oss att
alla pengar har uppstått, och måste uppstå, ur en användbar vara som
blivit till bytesmedel på den fria marknaden. Penningenheten är helt
enkelt en viktenhet av den monetära varan — vanligtvis en metall
som guld eller silver. I ett fritt samhälle kommer de varor som väljs
till pengar, deras form, och hur de ser ut att lämnas till fria individers
frivilliga beslut. Privat myntprägling är därför lika legitimt och
värdefullt som all annan affärsverksamhet. “Priset” på pengar är
dess köpkraft i termer av alla varor i ekonomin, och det bestäms av
dess utbud samt av varje individs efterfrågan på pengar.
Alla försök av staten att fixera priset kommer att gå emot
tillfredställandet av folks efterfrågan på pengar. Om människor
finner det bekvämare att använda fler än en metall som pengar
kommer växelkursen på marknaden dem emellan att bestämmas av
den relativa efterfrågan och tillgången, och kommer att vara ungefär
lika med kvoten mellan deras respektive köpkrafter. När tillgången
på en metall väl är tillräckligt stor för att låta marknaden välja den
till pengar kan ingen ökning av tillgången förbättra dess monetära
funktion. En ökning av penningmängden kommer då enbart att
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späda ut effekten av varje guld- eller silvergram utan att hjälpa
ekonomin. En ökning av utbudet av guld eller silver tillfredsställer
dock flera av metallens icke-monetära behov (smycken, industri,
etc), och är därför till nytta för samhället. Inflation (en ökning av
penningsubstitut som inte täcks av en ökning av mängden metall) är
aldrig till nytta för samhället, utan gynnar bara en viss grupp
människor på bekostnad av en annan. Inflation, det vill säga ett
bedrägligt angrepp mot egendom, skulle inte förekomma på den fria
marknaden.
För att sammanfatta kan frihet styra ett monetärt system precis lika
superbt som den styr resten av ekonomin. Till skillnad från vad
många skribenter tror är det inget särskilt med pengar som kräver
omfattande statliga föreskrifter. Även här kommer fria människor att
tillfredsställa alla sina ekonomiska behov på bästa och smidigaste
sätt. För pengar liksom för alla andra mänskliga aktiviteter gäller att
“frihet är inte ordningens dotter utan dess mor”.
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3. Statens trixande med pengar
3.1. Statens inkomster
Till skillnad från alla andra organisationer får staten inte sin inkomst
som betalning för utförda tjänster. Staten ställs därför inför ett annat
ekonomiskt problem än alla andra. Privatpersoner som vill ha fler
varor och tjänster från andra måste producera och sälja mer av
sådant som andra vill ha. Staten behöver bara hitta något sätt att
beslagta fler varor utan ägarens tillstånd.
I en bytesekonomi kan statens tjänstemän endast lägga beslag på
resurser på ett sätt: genom att beslagta själva varorna. I en
penningekonomi är det lättare att beslagta monetära tillgångar, och
sedan använda pengarna till att införskaffa varor och tjänster åt
staten, eller betala ut pengarna som subventioner till favoriserade
grupper. Sådana beslag kallas beskattning.20
Beskattning är dock ofta impopulärt, och i mer hetlevrade tider
utlöste det inte sällan revolutioner. Uppkomsten av pengar var till
välsignelse för människosläktet, men gav också staten ett mer subtilt
sätt att beslagta resurser på. På den fria marknaden kan pengar
införskaffas genom produktion och försäljning av varor och tjänster
som folk vill ha, eller genom gruvdrift (en affärsverksamhet som i
det långa loppet varken är mer eller mindre lönsam än andra). Men
om staten kan hitta sätt att förfalska — skapa nya pengar ur tomma
intet – så kan de snabbt tillverka sina egna pengar, utan att behöva
besvära sig med försäljning av tjänster eller brytning av guld. De
kan då lömskt och nästan omärkbart tillägna sig resurser utan att
20 Direkta beslag av varor är numera därför inte lika omfattande som monetär
expropriation. Exempel på det förra som fortfarande förekommer är lagenliga beslag av
land under expropriationsrätten, förläggningen av militär till ockuperade länder, och
särskilt påtvingad konfiskering av arbetskraft (till exempel värnplikt, obligatorisk
jurytjänstgöring och att företag tvingas hålla skatteregister och samla in källskatt).
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förorsaka sådan fientlighet som beskattning skulle ha lett till.
Förfalskning kan rent av måla upp en salig drömbild av välstånd
utan dess like även för dess offer.
Förfalskning är emellertid blott ett annat namn för inflation — båda
skapar nya “pengar” som varken är guld eller silver, och de fungerar
på samma sätt. Och nu kan vi se varför stater är inflationistiska till
sin natur: eftersom inflation är ett kraftfullt och subtilt sätt för staten
att tillägna sig allmänhetens resurser på, en smärtfri och ännu
farligare form av beskattning.

3.2. Inflationens ekonomiska effekter
Låt oss bilda oss en uppfattning om inflationens ekonomiska effekter
genom att se vad som händer när en grupp förfalskare skrider till
verket. Anta att mängden guld i ekonomin är 10 000 gram, och att
förfalskarna är så förslagna att de lyckas trycka in 2 000 “gram” mer
utan att det kan upptäckas. Vad blir konsekvenserna av detta? Först
och främst kommer förfalskarna att göra en klar vinst. De tar de
nyskapade pengarna och använder dem till att köpa varor och
tjänster. Som den välkända serieteckningen i New Yorker med en
grupp förfalskare som stilla beundrar sitt arbete uttrycker det:
“Detaljhandeln kommer att få sig en välbehövlig injektion”. Exakt.
Den lokala omsättningen får sig sannerligen en injektion. De nya
pengarna arbetar sig steg för steg hela vägen genom det ekonomiska
systemet. Allt eftersom de nya pengarna sprids ser de till att höja
priserna — och som vi har sett kan de nya pengarna bara späda ut
effekten av varje enskild dollar. Men utspädningen tar tid och är
därför ojämn; under tiden gynnas vissa och andra förlorar. Kort sagt
har inkomsterna för förfalskarna och deras lokala detaljhandel ökat
innan priserna på de saker de själva köper hunnit öka. Men för folk i
avlägsna delar av ekonomin som ännu inte har fått de nya pengarna
stiger å andra sidan inköpspriserna före inkomsterna. Detaljhandeln i
den andra delen av landet kommer att lida förluster. De som får de
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nya pengarna först tjänar mest, och det på bekostnad av dem som får
pengarna sist.
Inflation innebär därmed inte någon vinst för samhället i stort;
Istället omfördelar det välstånd till dem som får pengarna först, på
bekostnad av de senfärdiga i kapplöpningen. Inflation är faktiskt i
praktiken en kapplöpning — om vem som kan komma över de nya
pengarna först. De som kommer senare — de som får ta förlusten —
är de grupper som har “fast inkomst”. Präster, lärare, löntagare,
hamnar som bekant efter andra grupper i förvärvet av de nya
pengarna. Särskilt hårt får de som är beroende av avtal om fasta
utbetalningar lida — avtal som ingåtts före den inflationistiska
prisstegringen. Förmånstagare till livförsäkringar och annuiteter,
pensionärer,
hyresvärdar
med
långtidskontrakt,
obligationsinnehavare och andra fordringsägare, de som sitter på
kontanter, kommer alla att få bära lejonparten av inflationens börda.
Det kommer att vara de som “beskattas”. 21
Inflation har fler förödande effekter. Den snedvrider det som är
hörnstenen för vår ekonomi: affärskalkyler. Att alla priser inte
ändras likformigt eller med samma hastighet gör det väldigt svårt för
affärsmän att skilja det beständiga från det övergående, och att bilda
sig en sann uppfattning om konsumentefterfrågan och omkostnader.
Till exempel är rådande redovisningspraxis att använda inköpspriset
som en tillgångs “kostnad”. Men om inflationen blandar sig i
kommer ersättningskostnaden för en utsliten tillgång att vara långt
högre än vad som står i böckerna. Som resultat kommer företagens
bokföring att kraftigt överdriva vinsterna under inflation — de kan
till och med konsumera kapital i tron att de ökar sina investeringar. 22
På samma sätt kommer aktieägare och fastighetsägare att göra
21 Det har blivit fashionabelt att fnysa åt den oro som “konservativa” visar för de “änkor
och föräldralösa” som inflationen skadar. Men detta är faktiskt ett av de främsta
problemen som måste mötas. Är det verkligen “progressivt” att råna änkor och
föräldralösa och använda intäkterna till subventioner åt lantbrukare och anställda i
vapenindustrin?
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kapitalvinster under inflation, som egentligen inte alls är riktiga
“vinster”. Istället kan det hända att de spenderar delar av dessa
vinster utan att inse att de därigenom konsumerar sitt ursprungliga
kapital.
Genom att skapa skenbara vinster och snedvrida de ekonomiska
kalkylerna kommer inflationen att åsidosätta den fria marknadens
bestraffning av ineffektiva företag och belöning av effektiva. Nästan
alla företag kommer se ut att blomstra. Det allmänna intrycket att det
är en “säljarnas marknad” leder till att kvaliteten för varor och
tjänster riktade till konsumenter sjunker, eftersom konsumenter ofta
skyr prisökningar mindre om de tar sig uttryck i form av sänkt
kvalitet.23 Av mer subtila skäl sjunker kvaliteten på arbete under
inflation: folk förälskar sig i olika sätt att bli rika snabbt, till synes
inom räckhåll i en tid av ständigt stigande priser, och ser ofta ner på
vanligt arbete. Inflation straffar också sparsamhet och uppmuntrar
till skuldsättning, eftersom alla lånade penningsummor betalas
tillbaka i dollar med lägre köpkraft än vad som ursprungligen
mottogs. Incitamentet är då att låna och betala tillbaka senare,
snarare än att spara och låna ut. Inflation sänker därmed den
allmänna levnadsstandarden samtidigt som den ger sken av ett falskt
“välstånd”.
Inflationen kan som tur är inte fortgå för evigt för till slut upptäcker
folk den här sortens beskattning; de upptäcker att deras pengar
kontinuerligt tappar köpkraft.
Till en början, medan priserna ännu stiger, säger folk: “Det här är
onormalt och beror nog på en nödsituation av något slag. Jag
22 Detta fel kommer att vara som störst i de firmor som har äldst utrustning, och i de allra
högst kapitaliserade industrierna. Ett överdrivet antal firmor kommer således att flöda in
i dessa industrier under en inflationsperiod. För vidare diskussioner om detta kostnadsbokförings-fel, se W.T. Baxter, “The Accountant’s Contribution to the Trade Cycle”,
Economica (maj 1955): sid. 99-112.
23 I dessa dagar då stor uppmärksamhet ägnas åt levnadskostnadsindex (exempelvis
indexklausuler i löneavtal) finns det starka incitament att öka priserna på så sätt att
ändringen inte avslöjas i indexet.
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senarelägger mina inköp och väntar tills priserna sjunker tillbaka”.”
Det är gängse attityd under den inledande fasen av en inflation.
Den här uppfattningen håller tillbaka själva prisstegringen och döljer
inflationen ytterligare, eftersom efterfrågan på pengar ökar. Men när
inflationen fortsätter börjar folk inse att priserna stiger för alltid, på
grund av permanent inflation. Nu säger folk istället: “Jag köper nu,
trots att priserna är “‘höga”‘, eftersom de kommer att stiga ännu mer
om jag väntar”. Som resultat faller nu efterfrågan på pengar och
priserna går upp mer än proportionerligt med ökningen av
penningmängden. I det läget åläggs ofta staten uppgiften att “lindra
penningbristen”, som skapats av de accelererande prisökningarna,
varpå den inflaterar ännu fortare. Snart når landet bristningsgränsen,
då folk säger: “Jag måste köpa vad som helst nu — vad som helst
för att bli av med pengarna som bara minskar i värde.” Tillgången på
pengar skjuter i höjden, efterfrågan störtdyker, och priserna stiger
astronomiskt. Produktionen faller kraftigt eftersom folk lägger mer
och mer av sin tid på att försöka hitta sätt att bli av med sina pengar
på. Det monetära systemet har i praktiken fullständigt brutit
samman, och ekonomin går över till att använda andra pengar, om
de finns tillgängliga — andra metaller, utländska valutor om
inflationen är begränsad till bara ett land, eller återgår till och med
till byteshandel. Det monetära systemet har brutit samman under
inflationstrycket.
Detta tillstånd av hyperinflation är välkänt i historien, från den
franska revolutionens assignats, den amerikanska revolutionens
continentals, den tyska krisen 1923 i synnerhet, samt kinesiska och
andra valutor efter andra världskriget. 24
En sista anklagelse mot inflationen är att den närhelst de nyskapade
pengarna först används som lån till företag orsakar den fruktade
“konjunkturcykeln”. Denna tysta men dödliga process som gått
24 Beträffande det tyska exemplet, se Constantino Bresciani-Turroni, The Economics of
Inflation (London: George Allen and Unwin, 1937).
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oupptäckt i generationer fungerar som följer: nya pengar ges, med
statens stöd, ut av banksystemet och lånas ut till företag. För
affärsmännen förefaller kapitaltillskotten vara genuina investeringar,
men detta kapital uppstår till skillnad från investeringar på den fria
marknaden inte genom frivilliga besparingar. De nya pengarna
investeras av affärsmän i olika projekt, och betalas ut till arbetare
och andra faktorer i form av högre löner och priser. Allt eftersom de
nya pengarna sprider sig ut till hela ekonomin brukar folket
återställa sin forna frivilliga fördelning mellan konsumtion och
sparande. Om folk vill spara och investera ungefär 20 procent av sin
inkomst, och konsumera resten, kommer de nya pengarna som lånats
ut till företag kort sagt att få sparkvoten att se större ut till en början.
När de nya pengarna sipprar ner till allmänheten återställer den sin
forna 20-80-fördelning, varpå många investeringar visar sig vara
slöseri. Likvideringen av oekonomiska investeringar från den
inflationistiska boomen utgör depressionsfasen i konjunkturcykeln.25

3.3. Framtvingat monopol på pengautgivning
För att staten ska kunna öka sina inkomster med hjälp av
förfalskning måste många och långa steg först tas på vägen bort från
den fria marknaden. Staten kan inte bara helt sonika invadera en
välfungerade fri marknad och börja trycka egna papperslappar.
Genomfört så plötsligt skulle få människor acceptera statens pengar.
Till och med i moderna tider har många människor i
“underutvecklade länder” helt enkelt vägrat att acceptera
papperspengar, och insisterar på att endast handla i guld. Statliga
intrång måste således vara långt mer subtila och gradvisa.
Fram till för bara några århundraden sedan fanns det inga banker,
och staten kunde inte använda bankmaskineriet för massiv inflation
som den kan idag. Vad kunde den göra när endast guld och silver var
i omlopp?
25 För en fortsatt diskussion, se Murray N. Rothbard, America’s Great Depression
(Princeton, N.J.: D. Van Nostrand, 1963), del 1
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Det första steget, som varje någorlunda stor stat tagit utan att tveka,
var att ta sig absolut monopol på pengautgivning eller myntning. Det
var ett nödvändigt verktyg för att ta kontroll över utbudet av mynt.
Kungens eller härskarens bild sattes på mynten, och myten spreds att
myntning är ett nödvändigt förbehåll för kungars och baroners
“suveränitet”. Myntningsmonopolet lät staten tillhandahålla de
myntvalörer som passade dem, och inte allmänheten. Som resultat
tvingades en minskning av myntmarknadens mångfald fram.
Dessutom kunde myntverket nu antingen ta ut ett högt pris, högre än
kostnaderna (“seigniorage”), ett pris som precis täckte kostnaderna
(eng. “brassage”), eller tillhandahålla mynt gratis. Seigniorage-priset
var ett monopolpris, och innebar en särskild börda för omvandlingen
av opräglad metall till mynt; kostnadsfri prägling överstimulerade å
andra sidan tillverkning av mynt från metall och tvingade gemene
skattebetalare att betala för präglingstjänster som nyttjades av andra.
När de väl tagit sig monopol på myntning började staterna främja
användningen av den monetära enhetens namn, och gjorde sitt bästa
för att skilja namnet från dess egentliga koppling till underliggande
myntvikt. Även detta var ett väldigt viktigt steg, för det frigjorde
staterna från kravet att foga sig efter världsmarknadens
gemensamma pengar. Istället för användning av korn eller gram av
guld eller silver, främjade varje stat sitt eget nationella namn av
förmodat penningpatriotiska skäl: dollar, mark, franc och liknande.
Skiftet möjliggjorde staternas främsta myntförfalskningsmetod: att
minska andelen ädelmetall i pengarna (eng. debasement).

3.4. Myntförsämring
Att minska halten ädelmetall var statens sätt att förfalska samma
mynt de hade förbjudit privata företag att tillverka, under
förevändning av att med kraft kunna skydda den monetära
standarden.
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Ibland begick staten vanligt bedrägeri, genom att i hemlighet späda
ut guldet med en oädel legering så att mynten blev för lätta. Men
vanligtvis smältes och ompräglades alla rikets mynt, för att sedan
återlämnas till undersåtarna som samma antal “pund” eller “mark”,
men med lättare vikt. Resterande gram guld stoppades i kungens
ficka och användes för att täcka hans utgifter. På så sätt jonglerade
staten med och omdefinierade ständigt just den standard den hade
svurit att skydda. Vinsterna från sänkningen av ädelmetallhalten
gjorde härskarna högdraget anspråk på som “seigniorage”.
Medeltiden kännetecknades i nästan alla Europas länder av en snabb
och drastisk minskning av ädelmetallhalten. Således definierades
den franska livre tournois som nittioåtta gram finsilver 1200 e. Kr;
år 1600 e.Kr. motsvarade den endast elva gram. Ett slående exempel
är dinaren, ett mynt som användes av saracenerna i Spanien.
Dinaren bestod ursprungligen av sextiofem guldkorn, när den först
präglades mot slutet av 600-talet. Saracenerna var anmärkningsvärt
förståndiga i penningfrågor, och vid mitten av 1100-talet bestod
dinaren fortfarande av sextio korn. Då erövrade de kristna kungarna
Spanien, och vid tidigt 1200-tal hade dinaren (som nu kallades
maravedi) reducerats till fjorton korn. Snart vägde guldmyntet för
lite för att cirkulera, och omvandlades till ett silvermynt som vägde
tjugosex korn silver. Halten ädelmetall sänktes även i dessa, och vid
mitten av 1400-talet var maravedin bara värd 1,5 korn silver, och var
återigen för liten för att cirkulera. 26

3.5.Greshams lag och myntprägling
A. Bimetallism
Staten inför prisregleringar i stor utsträckning för att leda bort
allmänhetens uppmärksamhet från statlig inflation till allt det onda
som tillskrivs den fria marknaden. Som vi har sett är “Greshams lag”
26 Om sänkning av ädelmetallhalten, se Elgin Groseclose, Money and man (New York:
Frederick Ungar, 1961), sid. 57-76.
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— att artificiellt övervärderade pengar tenderar att driva ut
artificiellt undervärderade pengar — ett exempel på helt normala
konsekvenser av prisregleringar. Staten sätter i praktiken ett maxpris
för en typ av pengar i termer av en annan. Maxpriser skapar brist —
hamstring eller export — på valutan som lider av maxpris (artificiell
undervärdering), och leder till att den ersätts i omlopp av de
övervärderade pengarna.
Vi har sett hur detta går till i fallet med nya och utslitna mynt, ett av
de allra tidigaste exemplen på Greshams lag. Staten ändrade
betydelsen av pengar från vikt till namn, och standardiserade
valörerna för sin egen snarare än för allmänhetens bekvämlighet,
samt kallade nya och utslitna mynt vid samma namn även om de var
av olika vikt. Som resultat hamstrade eller exporterade folk de nya
fullvikts-mynten och cirkulerade de utslitna mynten, medan staten
förbannade “spekulanter”, utlänningar, eller den fria marknaden i
allmänhet, för ett tillstånd staten själv hade åstadkommit.
Ett särskilt viktigt fall av Greshams lag var det eviga
“standardiseringsproblemet”. Vi såg att den fria marknaden
etablerade “parallella standarder” baserade på guld och silver, fritt
fluktuerande sinsemellan i enlighet med tillgång och efterfrågan på
marknaden. Men staten bestämde sig för att hjälpa marknaden på
traven genom att kliva in och “förenkla” saker och ting. Hur mycket
tydligare skulle det inte vara, tyckte de, om en definitiv växelkurs
för guld och silver slogs fast, låt säga tjugo uns silver mot ett uns
guld! Då kunde båda pengarna cirkulera till fast växelkurs — och
ännu viktigare, staten skulle äntligen bli kvitt bördan att hantera
pengar efter vikt istället för namn.
Föreställ dig en enhet, “rur”, definierad av ruritanierna som 1/20 uns
guld. Vi har sett hur viktigt det är för staten att få allmänheten att se
på “ruren” som en abstrakt enhet i sin egen rätt, endast löst kopplad
till guld. Hur skulle detta bättre kunna åstadkommas än genom att
sätta en fast guld/silver-kurs? Då blir “ruren” inte bara 1/20 uns
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guld, utan dessutom ett uns silver. Den exakta betydelsen av “rur”
— ett namn för en guldvikt — har nu förlorats, och folk börjar tänka
på “ruren” som någonting eget och konkret, som staten av goda och
effektiva skäl på något sätt har bestämt ska vara likvärdig med vissa
vikter av både guld och silver.
Nu ser vi hur viktigt det är att avstå från patriotiska och nationella
namn för vikter av guld. När sådana etiketter väl ersätter de erkända
internationella viktenheterna blir det mycket enklare för staten att
manipulera penningenheten och ge den ett skenbart eget liv. Den
fasta guld-silver-kursen, kallad bimetallism, åstadkom detta på ett
väldigt smidigt sätt. Den åstadkom dock inte sin andra uppgift, att
förenkla nationens valuta. För återigen blev resultatet enligt
Greshams lag. Staten satte vanligtvis den bimetalliska kursen (låt
säga 20/1) först till den kurs som gällde på den fria marknaden. Men
marknadskursen ändrar sig med tiden, precis som alla andra
marknadspriser, allt eftersom tillgång och efterfrågan förändras. Den
fasta bimetalliska kursen blir oundvikligen föråldrad i takt med att
förändringar sker. Förändringar gör att antingen guld eller silver blir
övervärderat. Guld försvinner in på konton, den svarta marknaden
eller i export, allt eftersom silver flödar in från utlandet och ut från
konton för att bli ensam valuta i omlopp i Ruritanien. I århundraden
kämpade alla länder med de ödesdigra konsekvenserna av plötsligt
alternerande metalliska valutor. Först flödade silver in och guld
försvann; när förhållandet mellan deras marknadsvärden sedan
ändrades flödade guld in och silver försvann. 27
Efter århundranden av nedbrytande bimetalliska störningar valde
staterna slutligen ut någon av metallerna till standard, vanligtvis
guld. Silver förpassades till status som “pollettmynt”, för små
valörer, men inte till sin fulla vikt. (Även prägling av pollettmynt
monopoliserades av staten, och eftersom de inte hade 100 procents
täckning i guld var detta ett sätt att öka penningmängden).
27 Mången myntförsämring skedde faktiskt i det fördolda, med stater som hävdade att de
bara anpassade den officiella guld-silver-kvoten bättre till marknaden.
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Utplånandet av silver som pengar skadade utan tvekan många
människor som föredrog att använda silver för vissa transaktioner.
Det var, som i bimetallisternas stridsrop, sant att ett “brott mot
silver” hade begåtts; men brottet var egentligen det ursprungliga
införandet av bimetallism istället för parallella standarder.
Bimetallism skapade en omöjlig situation, som staten antingen
kunde möta genom att återgå till total monetär frihet (parallella
standarder) eller genom att välja ut en av metallerna till pengar
(guld- eller silvermyntfot). Total monetär frihet sågs vid det här laget
som absurt och idealistiskt; och så antogs för det mesta
guldmyntfoten istället.
B. Lagligt betalningsmedel
Hur lyckades staten upprätthålla sina prisregleringar på monetära
växelkurser? Genom att bestämma vad som utgör lagligt
betalningsmedel. Pengar används för betalning av tidigare skulder
såväl som för nutida “kontantöverföringar”. När namnet på landets
valuta väl tagit de faktiska vikternas plats i bokföringen började
avtalen stadga betalning i givna summor av “pengar”.
Bestämmelserna om lagliga betalningsmedel dikterade vad dessa
“pengar” kunde vara. Så länge som bara de ursprungliga pengarna
guld och silver betecknades som “lagliga betalningsmedel” såg folk
det som harmlöst, men de borde ha insett att detta skapade ett farligt
prejudikat för statlig penningkontroll. Om staten håller sig till de
ursprungliga pengarna är bestämmelser om lagliga betalningsmedel
överflödiga och onödiga.28 Å andra sidan kan staten utropa en valuta
av lägre kvalitet till lagligt betalningsmedel, sida vid sida med de
28 Lord Farrer, Studies in Currence 1898 (London: Macmillan, 1898), sid. 43.
Den vanliga avtalsrätten gör allt som behövs utan att någon lag ger vissa former av
valuta särskilda funktioner. Vi har tagit guldsuveränen som vår enhet... Om jag lovar att
betala tillbaka 100 suveräner, behövs ingen särskild valutalag om giltiga
betalningsmedel som säger att jag är tvungen att betala tillbaka 100 suveräner, och att
om man är tvungen att betala de 100 suveränerna kan jag inte avbörda mig min
skyldighet genom att betala någonting annat.
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ursprungliga betalningsmedlen. På så vis kan staten bestämma att
slitna mynt duger precis lika bra som nya att betala av skulder med,
eller göra silver och guld ekvivalenta i
fast växelkurs.
Bestämmelser om lagliga betalningsmedel väcker då Greshams lag
till liv.
När bestämmelser om lagliga betalningsmedel fastställer och
bibehåller övervärderade pengar har de ytterligare en effekt; de
gynnar låntagare på bekostnad av långivare. För då tillåts låntagare
att betala tillbaka sina skulder med mycket sämre pengar än vad de
lånade, och långivare svindlas på pengar som är rättmätigen deras.
Denna konfiskering av långivares egendom gynnar dock enbart
existerande låntagare; framtida låntagare kommer att få bära bördan
av den brist på kredit som minnet av statens plundring av långivare
föranleder.

3.6. Sammanfattning: Staten och
myntprägling
Staternas ansträngningar för att ta kontrollen över ländernas pengar
kulminerade i tvingande myntningsmonopol och lagstiftning om
lagliga betalningsmedel. Som förstärkning till dessa åtgärder
försökte alla stater förbjuda användningen av rivaliserande staters
mynt.29 Inom varje enskilt land kunde nu endast landets suveräna
mynt användas; mellan länder användes opräglade guld- och
silvertackor för utbyten. Det löste upp banden mellan
världsmarknadens olika delar ytterligare, splittrade länderna från
varandra ännu mer, och störde den internationella arbetsdelningen.
Men helt och hållet hårda pengar lämnade ändå inte särskilt mycket
utrymme för statlig inflation. Det fanns gränser för statens
myntförsämring, och det faktum att alla länder använde guld och
silver satte definitiva gränser för vilken kontroll varje stat hade över
29 Användningen av utländska mynt var förhärskande under medeltiden och i USA ända
fram till mitten av 1800-talet.
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sitt eget territorium. Härskarna hölls fortfarande i schack av den
disciplin som en internationell metallvaluta innebar.
Det var inte förrän penningsubstitut fick en framträdande roll under
de senaste århundradena som statens kontroll över pengar kunde bli
absolut, och dess förfalskande obestritt. Uppkomsten av
papperspengar och bankkonton, en ekonomisk välsignelse förutsatt
fullständig täckning i guld eller silver, gav staten det magiska
lösenord som öppnade vägen till makten över pengar, och därmed
över hela det ekonomiska systemet.

3.7. Banker tillåts vägra utbetalning
Den moderna ekonomin, med sin utbredda användning av banker
och penningsubstitut, ger staten en gyllene möjlighet att befästa sin
kontroll över penningmängden och tillåta inflation efter eget behag.
Vi har i avsnitt 12 sett att det finns tre viktiga begränsningar för
enskilda bankers möjlighet att skapa inflation under ett
“fribankssystem”: (1) omfattningen av kundkretsen för var och en av
bankerna; (2) omfattningen av kundkretsen för banksystemet som
helhet, det vill säga, den utsträckning i vilken folk använder
penningsubstitut; och (3) kundernas förtroende för bankerna. Ju mer
begränsad varje enskild banks kundkrets är, ju mer begränsad
kundkrets banksystemet som helhet har, eller ju skakigare
förtroendet för bankerna är, desto strängare kommer gränserna för
inflation i ekonomin att vara. Statens privilegierande och
kontrollerande av banksystemet har verkat för att upphäva dessa
gränser.
Samtliga begränsningar stödjer sig givetvis på en enda
grundläggande skyldighet: bankernas plikt att fullfölja sina
betalningsskyldigheter på begäran. Vi har sett att inga banker med
bråkdelsreserver kan infria alla sina betalningsskyldigheter; och vi
har också sett att detta är en chansning som varje bank tar. Men det
är givetvis nödvändigt för alla system baserade på privat egendom
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att avtalsförpliktelser uppfylls. Det enklaste sättet för staten att skapa
inflation på är således att ge bankerna det särskilda privilegiet att
tillåtas vägra betala sina förpliktelser, men ändå fortsätta sin
verksamhet. Medan alla andra antingen måste betala sina skulder
eller gå i konkurs tillåts bankerna att vägra inlösen av sina kvitton,
samtidigt som de kan tvinga sina egna låntagare att betala när deras
lån förfaller. Det vanliga namnet för detta är ”uppskov för
utbetalning av ädelmetall“ (eng. suspension of specie payments). Ett
mer passande namn skulle vara “stöldlicens”; för vad ska man
annars kalla ett statligt tillstånd att fortsätta verksamheten utan att
hålla sina avtal?
I USA blev massiva betalningsuppskov under tider av bankkriser
nästan tradition. Det började med kriget 1812. De flesta av landets
banker fanns i New England, ett område som inte sympatiserade
med USA:s inträde i kriget. Dessa banker vägrade att låna ut för
krigsändamål, så staten lånade från nya banker i andra delstater
istället. Dessa banker gav ut nya papperspengar för att möjliggöra
lånen. Inflationen blev så omfattande att krav på inlösen vällde in i
de nya bankerna, speciellt från de konservativa icke-expanderande
bankerna i New England, där staten spenderade det mesta av sina
pengar på krigsvaror. Som konsekvens beslutades det om ett
omfattande “betalningsuppskov” 1814, som varade i mer än två år
(långt efter att kriget hade tagit slut); under denna period dök nya
banker upp som gav ut sedlar utan att behöva återbetala dem i guld
eller silver.
Detta uppskov satte tonen för efterföljande ekonomiska kriser; 1819,
1837, 1857, och så vidare. Som resultat av denna tradition insåg
bankerna att de inte behövde oroa sig för konkurs efter en inflation,
och detta stimulerade givetvis inflation och “vildkattsbanker”. De
skribenter som pekar på 1800-talets USA som ett fasansfullt
exempel på “fribanksystem” inser inte vikten av detta uppenbara
tjänstefel av delstaterna i varje finanskris.
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Staterna och bankerna övertalade allmänheten att deras agerande var
rättvist. Faktum är att alla som försökte få tillbaka sina pengar under
en kris sågs som “opatriotiska”, och som plundrare av sina
medmänniskor, medan bankerna ofta berömdes för att patriotiskt
hjälpa samhället i kristider. Många människor var dock missnöjda
med hela förfarandet, och ur denna känsla växte den berömda
Jacksonska rörelsen för “hårdvaluta” fram, vilken frodades innan
inbördeskriget.30
Trots dess användning i USA blev sådana periodiska privilegier inte
allmän policy i den moderna världen. Som verktyg var det klumpigt
och alltför sporadiskt (det kunde inte göras permanent eftersom få
människor vill bli kunder till banker som aldrig fullföljer sina
betalningsskyldigheter) – och dessutom gav det inte staten några
medel för kontroll över banksystemet. Det stater vill ha är trots allt
inte inflation rätt och slätt, utan inflation som helt och hållet
kontrolleras och styrs av staten själv. Det får inte föreligga någon
risk att bankerna sätter sig i förarsätet. Därför uppfanns en långt mer
subtil, smidig och permanent metod, som såldes till allmänheten
som
kännetecknande
för
civilisationen
själv
—
ett
centralbanksväsende.

3.8. Centralbanksväsende: Inflationens tyglar
tas bort
Centralbanksväsendet sätts numera i samma kategori som modern
VVS-teknik och bra vägar: alla ekonomier som saknar det kallas
“underutvecklade”, “primitiva”“ eller hopplöst efterblivna. USA:s
införande av Federal Reserve System — den amerikanska
centralbanken — välkomnades med påståendet att det äntligen
placerade USA bland “avancerade” länder.
Centralbanker ägs ofta nominellt sett av privatpersoner, eller som i
USA tillsammans med privata banker; men de styrs alltid av statligt
30 Se Horace White, Money and Banking, fjärde utgåvan (Boston: Ginn, 1911), sid. 322-27
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utnämnda tjänstemän, och agerar som statens förlängda arm. Där de
ägs privat, som Bank of England från början, eller Second Bank of
the United States, ökar de potentiella vinsterna statens sedvanliga
aptit på inflation.
En centralbank får sin maktposition från ett statligt utfärdat monopol
på sedelutgivning. Däri ligger den ofta förbisedda nyckeln till dess
makt. Privata banker förbjuds alltid från att ge ut sedlar, och
privilegiet förbehålls centralbanken. De privata bankerna kan endast
bevilja insättningar. Om deras kunder någonsin vill växla från
insättningar till sedlar måste bankerna således skaffa dem från
centralbanken. Därav centralbankens upphöjda position som
bankernas bank. Den är bankernas bank för att bankerna är tvungna
att göra affärer med den. Som resultat går bankinsättningar inte bara
att lösa in mot guld, utan också mot centralbankssedlar. Och dessa
nya sedlar var inte bara vanliga banksedlar. De var centralbankens
betalningsskyldigheter, en institution med samma majestätiska aura
som staten själv. Staten utser trots allt bankens tjänstemän och
samordnar dess policy med övrig statlig policy. Den tar emot
sedlarna i skatt och ger dem status som lagligt betalningsmedel.
Som resultat av dessa åtgärder blev alla landets banker kunder till
centralbanken.31 Guld från privatbankerna flödade in till
centralbanken, och allmänheten fick tillbaka centralbankssedlar. Det
blev slutet för användandet av guldmynt. Guldmynt hånades av den
“officiella” opinionen som besvärliga, gammaldags, ineffektiva —
en antik “fetisch” måhända användbar som gåva i barnens strumpor
till jul, men det var också allt. Hur mycket säkrare, hur mycket
bekvämare, hur mycket effektivare, var inte guldet när det vilade i
centralbankens mäktiga valv i form av tackor! Översköljda av denna
31 I USA tvingades bankerna enligt lag att ansluta sig till centralbanksystemet (eng. Federal
Reserve System), och att ha sina konton hos centralbanken. (De “statsbanker” som inte
är medlemmar av centralbankssystemet har sina reserver i andra banker som är
medlemmar)
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propaganda, samt påverkade av bekvämligheten och sedlarnas
statliga uppbackning, slutade allmänheten allt mer att använda
guldmynt i vardagslivet. Guldet flödade ofrånkomligen in i
centralbanken där det, mer “centraliserat”, tillät en klart högre grad
av inflation och penningsubstitut.
I USA ålägger lagen Federal Reserve Act bankerna att hålla sig med
en minimikvot mellan kassareserver och insättningar, och efter 1917
fick dessa reserver endast bestå av insättningar hos den amerikanska
centralbanken (eng. Federal Reserve Bank). Guld tilläts inte längre
utgöra delar av en banks lagstadgade kassareserver; det var tvunget
att sättas in på den amerikanska centralbanken.
Hela processen avvände allmänheten från guld och placerade folkets
guld i statens inte alltför ömma vård — där det nästan smärtfritt
kunde konfiskeras. Internationella köpmän använde fortfarande
guldtackor för storskaliga transaktioner, men de utgjorde en
försumbar del av valmanskåren.
En av orsakerna till att allmänheten kunde lockas ifrån guld till
banksedlar var det stora förtroende alla hade för centralbanken. Inte
kunde väl centralbanken, som satt på nästan allt guld i riket, med
statens makt och prestige i ryggen, gå under och bli bankrutt! Och
det är visserligen sant att ingen centralbank någonsin har gått under.
Men varför inte? På grund av den ibland oskrivna men väldigt
tydliga regeln att den inte kunde tillåtas gå under!
Om stater ibland gav privata banker betalningsuppskov, hur mycket
villigare var de då inte att ge centralbanken — deras eget organ —
uppskov vid problem!
Prejudikatet i centralbankernas historia sattes när England gav Bank
of England uppskov mot slutet av 1700-talet, och lät det pågå i över
tjugo år.
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Centralbanken förfogade således över ett nästan obegränsat
förtroende från allmänheten. Vid den här tidpunkten kunde inte
allmänheten se att centralbanken tilläts förfalska efter behag, men
ändå förbli immun mot alla betalningsskyldigheter om dess ärlighet
skulle ifrågasättas. Centralbanken kom att ses som helt enkelt en stor
landsomfattande bank, som utförde en samhälltjänst och skyddades
från fallissemang genom att i praktiken vara en del av staten.
Centralbankens nästa steg var att ingjuta allmänhetens förtroende i
privatbankerna. Den uppgiften var svårare. Centralbanken lät det bli
känt att den alltid skulle agera som “sista långivare” (eng. lender of
last resort) åt bankerna — det vill säga, att centralbanken skulle stå
redo att låna ut pengar till alla banker som hade problem, speciellt
när många banker behövde betala sina skulder.
Staten fortsatte även att stötta bankerna genom att motverka
“bankrusningar” (dvs när många kunder misstänker att något är fel
och begär ut sin egendom). Ibland gavs bankerna betalningsuppskov,
som i fallet med de obligatoriska “bankfridagarna” 1933. Lagar
stiftades som förbjöd allmänheten att uppmuntra till bankrusningar,
och precis som under den amerikanska depressionen 1929 förde
staten
kampanj
mot
“själviska”
och
“opatriotiska”
“guldhamstrare”. USA “löste” till slut sitt irriterande problem med
bankhaverier när den nationella insättningsgarantin (eng. Federal
Deposit Insurance) instiftades 1933. Insättningsgarantin hade endast
en försumbar “täckning” för de “försäkrade” insättningarna. Men
allmänheten hade getts intrycket (och det kan mycket väl ha stämt)
att staten stod redo att trycka tillräckligt med pengar för att lösa ut
alla försäkrade insättningar. Som resultat lyckades staten överföra
det massiva förtroende den uppbar hos allmänheten till
banksystemet som helhet, såväl som till centralbanken.
Vi har sett att stater genom upprättandet av en centralbank lossade
ordentligt på två av de tre viktigaste spärrarna för expansionen av
bankkredit, dock utan att eliminera dem. Men hur är det med den
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tredje spärren — problemet med varje enskild banks begränsade
kundkrets?
Bortagandet av denna spärr är en av de främsta orsakerna till
centralbankens existens. I ett fritt banksystem skulle en enskild
banks inflation snabbt leda till krav på inlösen från andra banker,
eftersom varje enskild bank har en högst begränsad kundkrets. Men
genom att pumpa in reserver i samtliga banker kan centralbanken
försäkra sig om att alla kan expandera tillsammans och i samma takt.
Om alla banker expanderar är inlösen bankerna emellan inte något
problem, och varje bank finner att deras kundkrets egentligen består
av hela landet. Kort sagt lossas spärrarna för bankexpansion
omätbart, från en enskild banks kundkrets till hela banksystemets.
Det innebär såklart att ingen bank kan expandera mer än
centralbanken önskar. Staten har alltså till slut lyckats uppnå
förmågan att kontrollera och styra banksystemets inflation.
Förutom att ta bort spärrarna för inflation har beslutet att inrätta en
centralbank en direkt inflaterande
verkan. Innan centralbanken fanns höll bankerna kassareserver i
guld; nu flödar guld in i centralbanken i utbyte mot insättningar hos
banken, som nu utgör de kommersiella bankernas kassareserver.
Men centralbanken själv håller endast en bråkdel guld som
kassareserv för sina egna betalningsskyldigheter! Därför
multiplicerar beslutet att inrätta en centralbank i hög grad landets
potential för inflation.32

32 Etablerandet av den amerikanska centralbanken ökade på detta sätt det amerikanska
banksystemets expansionskraft trefaldigt. Centralbanksystemet minskade också alla
bankers genomsnittliga lagstadgade reservkrav från ungefär 21 procent 1913 till 10
procent 1917, vilket ytterligare dubblerade den inflationistiska potentialen — en
kombinerad sexfaldig potentiell inflation. Se Chester A. Phillips, T.F. McManus, och
R.W.Nelson, Banking and the Business Cycle (New York: Macmillan, 1937), sid. 23ff.
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3.9. Centralbanksväsende: Inflationsstyrning
Exakt hur utför centralbanken sitt uppdrag att reglera de privata
bankerna? Genom att kontrollera bankernas “kassareserver” —
deras insättningar hos centralbanken.
Bankerna tenderar att hålla en viss kvot mellan sina kassareserver
och totala betalningsskyldigheter för insättningar, och i USA
förenklas den statliga kontrollen genom att bankerna påtvingas en
lagstadgad minstakvot. Centralbanken kan då stimulera inflation
genom att fylla banksystemet med kassareserver, samt genom att
sänka reservkvoten, vilket möjliggör en landsomfattande expansion
av bankkredit. Om bankerna håller en kassakvot på 1:10 så kommer
“överskottsreserver” (över den andel som krävs) på tio miljoner
dollar att tillåta och uppmuntra till en landsomfattande bankinflation
på 100 miljoner. Eftersom banker tjänar på kreditexpansion, och
eftersom staten har gjort det näst intill omöjligt för dem att fallera,
kommer de för det mesta att försöka vara “utlånade” till gränsen för
vad som tillåts.
Centralbanken ökar bankernas kassareserver genom att köpa
tillgångar på marknaden. Vad händer till exempel om banken köper
en tillgång (vilken som helst) från Jones, värderad till 1000 dollar?
Centralbanken skriver ut en check till Jones på 1000 dollar som
betalning för tillgången. Eftersom centralbanken inte tillhandahåller
personkonton tar Jones checken och sätter in på sin bank. Jones bank
ökar hans saldo med 1000 dollar och ger checken till centralbanken,
som måste öka bankens saldo med 1000 dollar i kassareserver.
Dessa 1000 dollar i kassa möjliggör en mångdubbel expansion av
bankkredit, särskilt om många banker landet över fylls på med nya
kassareserver på det här viset.
Om centralbanken köper en tillgång direkt från en bank blir
resultatet ännu tydligare; banken ökar sina reserver, och grunden
läggs för multipel kreditexpansion.
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Den tillgång som centalbanker helst köper in har utan tvekan varit
statsobligationer. På så vis försäkrar sig staten om en marknad för de
egna obligationerna. Staten kan enkelt öka penningmängden genom
att ge ut nya obligationer, och sedan kräva att centralbanken köper
dem. Ofta åtar sig centralbanken att hålla marknadspriset för
statsobligationerna vid en viss nivå, vilket skapar ett inflöde av
obligationer till centralbanken, och permanent inflation som
konsekvens.
Förutom att köpa in tillgångar har centralbanken ytterligare ett sätt
att skapa nya bankreserver: att låna ut dem. Den ränta som
centralbanken tar ut av bankerna för denna tjänst kallas “styrränta”.
Lånade reserver är självklart inte lika tillfredställande för bankerna
som reserver som är deras helt och hållet, på grund av
återbetalningskraven. Förändringar i styrräntan får stor
uppmärksamhet, men de är mindre viktiga i jämförelse med
förändringar av bankernas reserver och kassakvot.
När centralbanken säljer tillgångar till banker eller allmänhet
minskar den bankreserverna, och skapar ett tryck om
kreditkontraktion och deflation — minskning — av
penningmängden. Vi har dock sett att staten är inflationistisk till sin
natur; historiskt sett har staten bara handlat deflaterande i
försumbara och övergående fall. En sak glöms ofta bort: deflation
kan bara inträffa efter en tidigare inflation; endast pseudokvitton kan
dras tillbaka och avvecklas, inte guldmynt.

3.10. Guldmyntfoten överges
Införandet av en centralbank tar bort spärrarna för bankernas
kreditexpansion och sätter igång det inflationistiska maskineriet.
Den tar dock inte bort alla tyglar. Problemet med centralbanken själv
finns kvar. Befolkningen kan potentiellt sett fortfarande göra en
rusning mot centralbanken, även om det är högst osannolikt. Förlust
av guld till utlandet utgör ett mer formidabelt hot. För på samma sätt
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som en enskild banks expansion gör att den förlorar guld till andra
icke-expanderande bankers kunder, så leder monetär expansion i ett
enskilt land till förlust av guld till andra länders medborgare. Länder
som expanderar snabbare riskerar guldförluster och krav på deras
banksystem om inlösen av guld.
Detta var 1800-talets typiskt cykliska mönster; ett lands centralbank
genererade en expansion av bankkredit; priserna steg; och i takt med
att de nya pengarna spred sig från inhemska till utländska kunder
försökte utlänningarna i allt större omfattning lösa in valutan mot
guld. Till slut tvingades centralbanken sätta stop och framtvinga en
kreditkontraktion för att rädda myntfoten.
Det finns ett sätt att undvika utländsk inlösen: samarbete
centralbanker emellan. Om alla centralbanker kom överens om att
inflatera i ungefär samma takt skulle inget land förlora guld till
något annat, och hela världen skulle kunna inflatera nästan gränslöst.
Men eftersom varje stat svartsjukt skyddar sin egen makt, och är
mottaglig för olika påtryckningar, har det än så länge visat sig vara
näst intill omöjligt att marschera i samma takt. Ett av de bästa
försöken var The American Federal Reserve Agreement som
förespråkade inhemsk inflation under 1920-talet för att hjälpa
Storbritannien att undvika guldförlust till USA.
Under 1900-talet har stater fördragit att lämna guldmyntfoten när de
ställts inför stor guldefterfrågan, istället för att deflatera eller
begränsa den egna inflationen. Detta säkerställer givetvis att
centralbanken inte kan gå under, eftersom dess sedlar nu blir
monetär bas. Kort sagt har staten slutligen vägrat att betala sina
skulder, och i stort sett frikänt banksystemet från denna betungande
skyldighet.
Pseudokvitton för guld gavs först ut utan täckning, och när
sanningens minut närmade sig fullbordades skamlöst konkursen
genom att man helt enkelt tog bort möjligheten till inlösen i guld.
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Frikopplingen av de olika nationella valutanamnen (dollar, pund,
mark) från guld och silver var därmed fullbordad.
Till en början vägrade staterna erkänna att åtgärden var permanent.
De hänvisade till “betalningsuppskovet” och lät hela tiden förstå att
till slut, när kriget eller något annat “nödläge” hade passerat, skulle
staten återigen stå för sina åtaganden. När Bank of England övergav
guld mot slutet av 1700-talet fortsatte den så i tjugo år, men det var
alltid underförstått att guldbetalningarna skulle återupptas efter att
de franska krigen avslutats.
Tillfälliga “uppskov” är dock bara rosenskimrande vägar mot att
skulden helt avskrivs. Guldmyntfoten är trots allt ingen kran som
kan slås av eller på när statens infall så befaller. Antingen är ett
guldkvitto inlösbart eller så är det inte det; när inlösen väl har
åsidosatts är guldmyntfoten själv ett hån.
Ett annat steg i den långsamma utrotningen av guldpengar var
etablerandet av ”guldtackestandarden” (eng. gold bullion
standard). Under detta system är valutan inte längre inlösbar i mynt;
den kan bara lösas in mot stora och väldigt dyrbara guldtackor. Detta
begränsar i praktiken inlösen av guld till en handfull specialister på
utrikeshandel. Det finns inte längre en sann guldmyntfot, men
staterna kan fortfarande hävda att de håller fast vid guld. De
europeiska “guldmyntfötterna” under 1920-talet var pseudostandarder av detta slag.33
Till slut övergav staterna guld officiellt och fullständigt, i en storm
av hätska angrepp mot utlänningar och “opatriotiska guldhamstrare”.
Statspapper blev nu monetär bas genom dekret (eng. fiat).
Statspapper har tidvis utgjort fiatpengar istället för centralbankens
sedlar, speciellt innan centralbanksväsendet växte fram.

33 Se Melchior Palya, “The Meaning of the Gold Standard”, Journal of Business (juli
1941): 299-304
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Den amerikanska valutan continentals, greenbacks, samt
sydstatssedlarna under inbördeskriget och franska assignats, var alla
fiatvalutor utgivna av regeringar. Men oavsett om det görs av
regeringen eller centralbanken så är effekten av fiatutgivning alltid
densamma: penningstandarden befinner sig därefter i statens våld,
och bankinsättningar kan bara lösas in mot statliga sedlar.

3.11. Fiatpengar och problemet med guld
När ett land lämnar guldmyntfoten för en fiatstandard så ökar antalet
olika “pengar” i världen. Utöver varupengarna guld och silver frodas
nu oberoende pengar som varje enskild stat kontrollerar genom
fiat. Och precis som guld och silver har en växelkurs på den fria
marknaden kommer marknaden att etablera växelkurser för alla
olika pengar.
I en värld av fiatpengar kommer varje valuta att svänga fritt i
förhållande till övriga, om det tillåts. Vi har sett att för två
godtyckligt valda pengar kommer växelkursen att sättas i enlighet
med deras proportionella köpkraftspariteter, och att dessa i sin tur
bestäms av tillgång och efterfrågan på respektive valuta. När en
valuta ändrar karaktär från guldkvitto till fiatpapper rubbas
förtroendet för dess stabilitet och kvalitet, och efterfrågan minskar.
Vidare blir den större kvantiteten i förhållande till tidigare
guldbackning tydlig efter att valutan skilts från guld. Med större
tillgång än på guld samt lägre efterfrågan sjunker dess köpkraft, och
därmed även växelkurs, i förhållande till guld. Och eftersom staten
är inflationistisk av naturen kommer den att fortsätta minska i värde
med tiden.
Dylik värdeminskning är högst genant för staten — och skadar de
medborgare som försöker importera varor. Förekomsten av guld i
ekonomin utgör en ständig påminnelse om det statliga papprets låga
kvalitet, och hotar hela tiden att ersätta pappret som landets pengar.
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Även om staten backar upp sin fiatvaluta med allt sitt anseende och
alla sina lagar om giltiga betalningsmedel, kommer guldmynt i
allmänhetens händer ändå alltid att utgöra en ständig minnesbeta och
ett hot mot statens makt över landets pengar.
I Amerikas första depression, 1819-1821, inrättade fyra västliga
delstater (Tennessee, Kentucky, Illinois och Missouri) delstatligt
ägda banker som gav ut fiatpengar. De backades upp av
bestämmelser om lagliga betalningsmedel, och ibland av rättsliga
förbud mot nedskrivning av sedlarnas värde.
Men förhoppningarna på alla dessa experiment kom ändå på skam
eftersom det nya pappret snart skrevs ned till ett försumbart värde.
Projekten övergavs raskt.
Greenback-sedlarna cirkulerade som fiatpengar i nordstaterna både
under och efter inbördeskriget. Men i Kalifornien vägrade folk att
acceptera sedlarna och fortsatte att använda guld som pengar. Som
en framstående ekonom poängterade:
I Kalifornien, såväl som i andra delstater, var pappret lagligt
betalningsmedel och godtagbart för offentliga avgifter; det fanns
heller ingen misstro eller fientlighet mot den federala staten. Men
det fanns en stark känsla... för guld och emot papper... Varje
låntagare hade laglig rätt att betala av sina skulder med nedskrivet
papper. Men om han gjorde det blev han märkt för livet (långivaren
skulle sannolikt publicera detta i tidningarna) och han skulle i
princip ha bojkottats. Över hela denna period användes inte papper
alls i Kalifornien. Människorna i delstaten skötte sina överföringar i
guld, medan resten av USA använde konvertibelt papper. 34
Det blev tydligt för staterna att de inte hade råd att låta folk äga och
förvara sitt eget guld. Staten kunde aldrig cementera sin makt över
34 Frank W. Taussig, Principles of Economics, andra utgåvan (New York: Macmillan,
1916), vol. I, sid. 312. Se också J.K Upton, Money in politics, andra utgåvan (Boston:
Lothrop Publishing, 1895), sid. 69.
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en nations valuta om folket vid behov kunde förkasta pappret och
vända sig till guld som pengar. Staterna har följaktligen förbjudit
sina medborgare att äga guld. Guldet har i allmänhet nationaliserats,
förutom en försumbar del som tilläts för industriella och dekorativa
ändamål. Att begära att den egendom som konfiskerats från
allmänheten ska lämnas tillbaka anses numera hopplöst
bakåtsträvande och gammaldags.35

3.12. Fiatpengar och Greshams lag
Med fiatvaluta etablerad och guld förbjudet ligger vägen öppen för
fullskalig och statligt styrd inflation. Endast en väldigt lös tygel
återstår: det slutgiltiga hotet om hyperinflation, att valutan kollapsar.
Hyperinflation inträffar när allmänheten inser att staten har ställt in
sig på inflation, och bestämmer sig för att undvika inflationsskatten
på sina tillgångar genom att spendera pengarna så snabbt som
möjligt, medan de fortfarande har kvar en del av sitt värde. Nu kan
dock staten styra valutan och inflationen ostört fram tills det att
hyperinflationen sätter igång. Men nya problem dyker emellertid
upp. Som alltid leder statliga ingrepp för att lösa ett visst problem
till att en uppsjö av nya och oförutsedda problem uppstår. I en värld
av fiatvalutor har varje land sin egen valuta. Den internationella
arbetsdelningen baserad på en internationell valuta har brutits, och
länderna tenderar att dela upp sig i självförsörjande enheter.
Avsaknaden av monetär säkerhet stör handeln ytterligare. Varje
lands levnadsstandard sjunker därmed. Varje land har en rörlig
växelkurs mot varje annan valuta. Ett land som inflaterar mer än
andra riskerar inte längre att förlora guld; men det riskerar andra
obehagliga konsekvenser. Valutans växelkurs faller i förhållande till
utländska valutor. Detta är inte bara genant utan även oroväckande
för invånare som räds ytterligare värdeminskning. Det ökar också
35 För en ingående analys av de steg genom vilka den amerikanska staten konfiskerade
folkets guld och hoppade av guldmyntfoten 1933, se Garet Garrett, The People’s Pottage
(Cottage, Idaho: Caxton Printers, 1943), sid. 15-41
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kraftigt kostnaden för importerade varor, vilket betyder mycket för
länder med hög grad av internationell handel.
Under senare år har därför staterna försökt avskaffa rörliga
växelkurser. Istället slog de fast godtyckliga växelkurser mot andra
valutor. Greshams lag förklarar exakt vad resultatet av sådana
godtyckliga priskontroller blir. Den kurs som sätts kommer inte vara
den som hade satts på den fria marknaden, eftersom den endast kan
avgöras på daglig basis av marknaden. Därför kommer en av
valutorna alltid att vara artificiellt övervärderad, och den andra
undervärderad. Stater har i allmänhet avsiktligen övervärderat sina
valutor — av prestigeskäl, men också på grund av de konsekvenser
som följer. När en valuta är övervärderad skyndar sig folk att byta
bort den mot undervärderade valutor till fyndpris; detta skapar
överskott på den övervärderade valutan, och underskott av den
undervärderade. Kursen hindras kort sagt från att röra sig så att
bytesmarknaden rensas. I dagens värld har utländska valutor i
allmänhet övervärderats gentemot dollarn. Resultatet har blivit det
välkända fenomenet “dollarbrist” — ytterligare ett vittnesbörd om
verkan av Greshams lag.
När andra länder klagar på “dollarbrist” har de således sin egen
politik att skylla. Det är möjligt att dessa stater faktiskt välkomnade
detta tillstånd eftersom det (a) gav dem en ursäkt för att ropa efter
amerikanskt dollarstöd för att “lindra den fria världens dollarbrist”,
och (b) det gav dem en ursäkt för att ransonera importer från USA.
Att undervärdera dollarn gör importer från USA artificiellt billiga
och exporter till USA artificiellt dyra. Resultatet är ett
handelsunderskott och en oro för att dollar ska flöda ut ur landet. 36
Den utländska staten träder då in och meddelar sina medborgare att
den tyvärr måste ransonera importen: utfärda importlicenser och
avgöra vad som importeras “enligt behov”. För att ransonera
36 De senaste åren har dollarn varit övervärderad i förhållande till andra valutor, och därför
flödar dollar ut ur USA.
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importen konfiskerar många stater sina medborgares innehav av
utländsk valuta, och stödjer på så vis en artificiellt hög värdering av
inhemsk valuta genom att tvinga dessa medborgare att acceptera
betydligt mindre inhemska pengar än de skulle ha fått på den fria
marknaden. Således har valutahandeln förstatligats, precis som guld,
och exportörer straffats. I länder där utrikeshandeln är livsviktig
leder denna statliga “valutareglering” till att ekonomin i det
närmaste förstatligas. En artificiell växelkurs ger därmed länder en
ursäkt för att kräva utländskt bistånd och för att införa socialistiska
handelsregleringar.37
I skrivande stund är världen insnärjd i ett kaotiskt virrvarr av
valutaregleringar, valutablockeringar, konvertibilitetsbegränsningar
och multipla kurssystem. I vissa länder uppmuntras en svart
marknad för valutahandel på laglig väg i ett försök att hitta den rätta
nivån, och multipla diskriminerande priser fastställs för olika typer
av transaktioner. Nästan alla länder har fiatstandard, men de har inte
haft modet att erkänna det öppet, och säger att de har något så fiktivt
som en “begränsad guldtackestandard”. Faktum är att guld inte
används som en egentlig valutadefinition, utan för staternas
bekvämlighet; eftersom (a) att fixera en valutakurs mot guld gör det
enkelt att räkna på varje transaktion uttryckt i någon annan valuta;
och (b) guld fortfarande används av de olika staterna. Eftersom
växelkurserna är fasta, måste någonting balansera varje lands
betalningar, och guld är den ideala kandidaten. Guld är kort sagt inte
längre världens pengar; det är numera staternas pengar, för
användning endast dem emellan.
Inflationisternas dröm är tydligen en global pappersvaluta av något
slag, som en världsstat och centralbank manipulerar och inflaterar i
samma takt överallt. Den drömmen ligger dock alltjämt i en
avlägsen framtid; vi har fortfarande långt kvar till en världsstat, och
37 För en utmärkt diskussion av valutahandel och valutaregleringar, se George Winder, The
Free Convertibility of Sterling (London: Batchworth Press, 1955).
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olika nationers valutaproblem har än så länge varit för skiftande och
motstridiga för att tillåta sammanfogning till en enda enhet. Men
världen har ändå rört sig stadigt i den riktningen. Till exempel är den
Internationella valutafonden (IMF) i princip en institution för
främjandet av nationella valutaregleringar i allmänhet, och utländsk
undervärdering av dollarn i synnerhet. Fonden kräver av varje
medlemsstat att den binder sin växelkurs, samt att den bidrar till ett
gemensamt förråd av guld och dollar för utlåning till stater med ont
om hårdvaluta.

3.13. Stat och pengar
Många människor betraktar den fria marknaden, trots vissa erkända
fördelar, som oordning och kaos. Ingenting är “planerat”, allting är
slumpartat. Statens befallningar verkar å andra sidan enkla och
ordningssamma; dekret utfärdas och åtlyds. Det finns inget annat
område inom ekonomin där denna myt är mer utbredd än inom
penningområdet. Pengar måste väl i alla fall stå under hård statlig
kontroll. Men pengar är ekonomins livgivande blod; det är medlet
för alla transaktioner.
Om staten bestämmer över pengar har den redan erövrat en
livsviktig postering för kontroll över ekonomin, och säkrat en
språngbräda mot fullskalig socialism. Vi har sett att en fri marknad
för pengar inte skulle vara kaotisk, tvärt emot vad som vanligtvis
antas; faktum är att den skulle vara föredömligt ordningsam och
effektiv.
Vad har vi då lärt oss om staten och pengar? Vi har sett att staten
genom århundradena steg för steg har invaderat den fria marknaden
och tagit sig total kontroll över det monetära systemet. Vi har sett att
varje ny reglering, ibland skenbart harmlös, har frambringat nya och
utökade regleringar. Vi har sett att staten är inflationistisk till sin
natur, eftersom inflation är ett frestande medel för staten och dess
favoriserade grupper att tillskansa sig intäkter med. Det långsamma
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men stadiga övertagandet av de monetära tyglarna har sedan använts
för att (a) inflatera ekonomin i en takt satt av staten; och (b) för att
uppnå socialistisk styrning av hela ekonomin.
Vidare har statens trixande med penningsystemet inte bara fört
oerhörd tyranni till världen; det har också fört med sig kaos istället
för ordning. Det har fragmenterat den fredliga och produktiva
världsmarknaden och krossat den i tusen bitar, samt stympat och
hämmat handel och investeringar med en uppsjö av restriktioner,
regleringar, artificiella kurser, valutasammanbrott mm. Den har
bidragit till krigsutbrott genom att förvandla en värld av fredligt
samarbete till en djungel av krigförande valutablock. Kort sagt
finner vi att tvång, i penningfrågor som med allt annat, medför
konflikt och kaos istället för ordning.
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4. Västvärldens monetära sammanbrott
Sedan den första upplagan av den här boken skrevs har effekterna av
de monetära ingreppen blivit alltför kännbara. Den globala
valutakrisen mellan februari och mars 1973, följt av dollarfallet i
juli, var bara den senaste i en allt tätare serie av kriser som utgör
skolboksexempel på vår analys av de konsekvenser som statliga
ingrepp i det monetära systemet oundvikligen har.
Efter att varje kris dämpats tillfälligt med en “plåsterlösning”
utropar staterna i väst att det globala monetära systemet nu satts på
fast mark, och att samtliga monetära kriser har lösts.
President Nixon gick till och med så långt som att kalla The
Smithsonian Agreement, den 18 december 1971, för
“världshistoriens bästa monetära avtal”, bara för att se detta
storslagna avtal kollapsa lite mer än ett år senare. Varje “lösning”
har kollapsat snabbare än sin föregångare.
För att förstå dagens monetära kaos måste man gå igenom 1900talets internationella monetära utveckling översiktligt, och se hur
varje uppsättning av osunda inflationistiska ingrepp kollapsade av
sina egna inneboende problem, bara för att lägga grunden för en ny
vända av interventioner. Den monetära världsordningens
nittonhundratalshistoria kan delas in i nio faser. Låt oss undersöka
var och en i taget.

4.1. Fas 1: Den klassiska guldmyntfoten,
1815-1914
Vi kan se tillbaka på den “klassiska” guldmyntfoten i västvärlden
under 1800- och tidigt 1900-tal som en guldålder i både bildlig och
bokstavlig bemärkelse. Med undantag för det besvärande problemet
med silver hade världen guldmyntfot, vilket innebar att varje
nationell valuta (dollar, pund, franc, etc) endast var ett namn för en
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specifik vikt guld. “Dollarn” definierades till exempel som 1/20
gulduns, sterlingpundet som lite mindre än 1/4 gulduns, och så
vidare. Detta betydde att “växelkurserna” mellan olika nationella
valutor var fasta, inte för att de godtyckligt reglerades av staten, utan
på samma sätt som ett viktpund definieras som lika med sexton uns.
Den internationella guldmyntfoten innebar att fördelarna med att
bara ha ett enda penningmedel spreds till hela världen. En av
orsakerna till USA:s tillväxt och välstånd har varit det faktum att vi
har haft en enda sorts pengar över hela det stora område som landet
utgör. Vi har haft guldmyntfot över hela landet, eller åtminstone bara
en sorts pengar, och behövde inte genomlida kaoset med olika städer
och kommuner som gav ut sina egna pengar som varierade i värde
mot andra städer och kommuners pengar. 1800-talet fick uppleva
fördelarna med att ha en enda sorts pengar över hela den civiliserade
världen. Att bara ha en sorts pengar främjade handel, investeringar
och resande inom detta handels- och penningområde, med ökad
specialisering och internationell arbetsdelning som följd.
Det måste särskilt framhållas att guld inte valdes godtyckligt av
stater till penningstandard. Guld hade under många århundraden
växt fram på den fria marknaden som de bästa pengarna; som den
vara som utgjorde det mest stabila och efterfrågade penningmedlet.
Framförallt följde tillgången och tillhandahållandet av guld enbart
marknadskrafterna, och inte statens godtyckliga tryckpress.
Den internationella guldmyntfoten utgjorde en automatisk
marknadsmekanism för begränsning av staternas möjligheter att
inflatera. Den innebar också en automatisk mekanism för att hålla
alla länders betalningsbalanser i jämvikt. Som filosofen och
ekonomen David Hume poängterade vid mitten av 1700-talet så
stiger priserna om ett land, låt säga Frankrike, ökar sitt utbud av
pappers-franc; de stigande inkomsterna i pappers-francs stimulerar
import av utländska varor, vilket också drivs på av det faktum att
importpriserna nu blir billigare i förhållande till hemmapriserna.
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Samtidigt motverkar de högre hemmapriserna utländsk export;
resultatet blir ett underskott i betalningsbalansen, som måste betalas
genom att andra länder byter in sina francs mot guld. Utflödet av
guld betyder att Frankrike förr eller senare måste minska antalet
inflaterade pappers-franc för att undvika att förlora allt sitt guld. Om
inflationen tog sig form av insättningar måste de franska bankerna
dra tillbaka sina lån och insättningar för att undvika konkurs när
utlänningar löser in sina insättningar mot guld. Kontraktionen sänker
priserna i landet och genererar ett exportöverskott, vilket vänder på
guldutflödet tills prisnivåerna jämnats ut både i Frankrikeoch andra
länder.
Det är sant att de interventioner som regeringar före 1800-talet
utförde bromsade denna marknadsmekanism, och medgav en
konjunkturcykel av inflation och recession inom det ramverk som
guldmyntfoten utgjorde. Dessa interventioner var i synnerhet:
statens monopolisering av myntningen, lagar om giltiga
betalningsmedel, skapandet av papperspengar, och den utveckling
mot ett inflationistiskt bankväsende som alla stater drev på. Men
även om dessa interventioner bromsade marknadens anpassning
hade dessa anpassningar fortfarande avgörande kontroll över
situationen.
Så även om 1800-talets klassiska guldmyntfot inte var perfekt, och
medgav vissa mindre konjunktursvängningar, gav den oss ändå den
klart bästa monetära ordning som världen någonsin har skådat, en
ordning som fungerade, som hindrade konjunkturcykeln från att
skena iväg, och som gjorde det möjligt för internationell frihandel,
utbyte och investering att utvecklas. 38

38 För en nyligen utförd studie av den klassiska guldmyntfoten, och en historieskrivning
över de inledande faserna av dess sammanbrott under 1900-talet, se Melchior Palyi, The
Twilight of Gold, 1914-1936 (Chicago: Henry Regnery, 1972).
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4.2. Fas II: Första världskriget och därefter
Varför bröt den klassiska guldmyntfoten samman om den nu
fungerade så väl? Den bröt samman för att stater anförtroddes
uppgiften att hålla sina monetära löften, att se till så att pundet,
dollarn, franc m fl alltid var inlösbara i guld som de och deras
reglerade bankväsen hade lovat. Det var inte guld som misslyckades;
det var dåraktigheten i att förlita sig på att staten skulle hålla sina
löften. För att kunna föra det katastrofala första världskriget blev
varje stat tvungen att inflatera sitt utbud av pappers- och bankvaluta.
Så omfattande var denna inflation att det var omöjligt för
krigförande stater att hålla sina löften, och således “hoppade de av
guldmyntfoten”, det vill säga de tillkännagav sina egna konkurser
strax efter att de hade gått med i kriget. Alla förutom USA, som gick
in i kriget sent och inte inflaterade tillgången på dollar tillräckligt
mycket för att hota inlösningen. Men bortsett från USA genomled
världen vad vissa ekonomer nu hyllar som ett Nirvana av rörliga
växelkurser (numera kallade “dirty floats”), konkurrerande
devalveringar, krigförande valutablock, valutaregleringar, tariffer
och tullkvoter, och ett sammanbrott för internationell handel och
investering. Det inflaterade pundet, francen, marken etc, minskade i
värde gentemot guld och dollar; monetärt kaos rådde världen över.
På den tiden fanns det, lyckligtvis, väldigt få nationalekonomer som
kunde hylla situationen som ett monetärt ideal. Det var allmänt känt
att Fas II utgjorde tröskeln till en internationell katastrof, och
politiker och ekonomer såg sig om efter sätt att återskapa den
klassiska guldmyntfotens stabilitet och frihet.

4.3. Fas III: Guldutbytesstandarden
(Storbritannien och USA) 1926 - 1931
Hur återvända till guldåldern? Det förnuftiga hade varit att erkänna
fakta, att pundet, francen, marken etc hade minskat i värde, och
återgå till guldmyntfoten till en annan kurs: en kurs som tog hänsyn
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till befintlig penningmängd och prisnivå. Till exempel hade det
brittiska pundet traditionellt definierats vid en vikt som gjorde den
likvärdig med 4,86 dollar. Men vid slutet av första världskriget hade
den brittiska inflationen fört ner pundet till ungefär 3,50 dollar på
den fria valutamarknaden. Andra valutor hade tappat i värde på
samma sätt. Det rimliga hade varit om Storbritannien hade gått
tillbaka till guld till en kurs av ca 3,50 dollar, och om andra
inflaterade länder hade gjort likadant. Fas I hade då snabbt och
smidigt kunnat återställas. Istället tog britterna det ödesdigra beslutet
att återgå till den gamla kursen på 4,86 dollar. 39 De gjorde så för
brittisk nationell “prestige”, och i ett fåfängt försök att återupprätta
London som världens finansiella hårdvalutacentrum. För att lyckas
med denna heroiska dumhet skulle Storbritannien ha behövt
deflatera sin penningmängd och sina prisnivåer kraftigt, eftersom de
brittiska exportpriserna var alldeles för höga för att vara
konkurrenskraftiga på världsmarknaden vid en kurs av 4,86 dollar.
Men deflation var nu politiskt otänkbart eftersom fackförbunden,
stödda av ett rikstäckande system för arbetslöshetsförsäkring, hade
växt till sig och gjort lönerna orörliga nedåt; för att deflatera skulle
den brittiska staten ha behövt vända välfärdsstatens tillväxt. Faktum
är att britterna ville fortsätta inflatera pengar och priser. Som resultat
av att ha kombinerat inflation med återgång till en övervärderad
växelkurs låg den brittiska exporten lamslagen under hela 1920talet, och arbetslösheten var allvarlig under hela den period då större
delen av världen upplevde en kraftig ekonomisk uppgång.
Hur kunde britterna försöka ha kvar kakan och äta den på en och
samma gång? Genom att etablera en ny internationell
penningordning som skulle förmå eller tvinga andra stater att
inflatera eller att återgå till guld till en övervärderad växelkurs för
sina egna valutor, och därigenom lamslå den egna exporten och
subventionera import från England. Detta är just vad England gjorde
39 Om det avgörande brittiska felsteget och dess betydelse för att depressionen 1929
inträffade, se Lionel Robbins, The Great Depression (New York: Macmillan, 1934).
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vid Genua-konferensen 1922, när de tog ledningen vid skapandet av
en ny internationell monetär ordning, guldutbytesstandarden.
Guldutbytesstandarden fungerade som följer: USA fortsatte på den
klassiska guldmyntfoten, och löste in dollar mot guld. Storbritannien
och övriga västländer återgick dock till en pseudo-guldmyntfot,
Storbritannien 1926 och övriga länder vid ungefär samma tid.
Brittiska pund och andra valutor var inte inlösbara i guldmynt utan
endast i stora tackor som bara lämpade sig för internationella
transaktioner. Detta hindrade vanliga medborgare i Storbritannien
och andra europeiska länder från att använda guld i dagliga affärer,
och medgav således en högre grad av pappers- och bankinflation.
Men Storbritannien återbetalade inte pund enbart i guld, utan även i
dollar; medan övriga länder i sin tur återbetalade sina valutor med
pund, istället för guld. Och de flesta av dessa länder förmåddes av
Storbritannien att återvända till guld till en övervärderad kurs.
Resultatet blev ett pyramidbygge med USA ovanpå guld, brittiska
pund ovanpå dollar och andra europeiska länder ovanpå pund —
“guldutbytesstandarden”, med dollar och pund som de två
“nyckelvalutorna”.
När Storbritannien nu inflaterade och fick ett underskott i
betalningsbalansen kunde inte guldmekanismen verka med en gång
för att hålla tillbaka den brittiska inflationen. För andra länder behöll
sina pund, istället för att lösa in dem mot guld, och inflaterade
ovanpå dem. Därmed tilläts Storbritannien och Europa att inflatera
ohejdat, och det brittiska underskottet kunde svälla utan att hållas
tillbaka av guldmyntfotens marknadsdisciplin. Vad gäller USA så
lyckades Storbritannien förmå dem att inflatera dollarn i sådan
omfattning att de inte förlorade många dollarreserver eller guld till
USA.
Poängen med guldutbytesstandarden är att den inte kan vara för
evigt; notan måste förr eller senare betalas, men bara som en
katastrofal reaktion på en långvarig inflationsbaserad uppgång. Med
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allt fler pund samlade på hög i Frankrike, USA, med flera ställen,
skulle minsta förtroendeförlust för den allt skakigare och
fuskbyggda inflationistiska strukturen ofrånkomligen leda till ett
allmänt sammanbrott. Det är just vad som hände 1931; inflaterade
banker fallerade över hela Europa, och “hårdvaluta”-Frankrikes
försök att lösa in sina pund mot guld ledde till att Storbritannien
lämnade guldmyntfoten helt och hållet. Storbritannien fick snart
sällskap av övriga europeiska länder.

4.4. Fas IV: Flytande fiatvalutor, 1931 - 1945
Världen var tillbaka vid första världskrigets monetära kaos, förutom
att det nu inte verkade finnas mycket hopp om en återgång till guld.
Den ekonomiska världsordningen hade lösts upp till ett kaos av
rörliga och halvstyrda växelkurser, konkurrerande devalveringar,
valutaregleringar och handelshinder; internationell ekonomisk och
monetär krigföring rasade valutor och valutaområden emellan.
Internationell handel och investering kom att stå helt stilla; och
handel genomfördes genom kompensationsavtal, utförda av stater
som konkurrerade och var i konflikt med varandra. Statssekreterare
Cordell Hull poängterade gång på gång att 1930-talets monetära och
ekonomiska konflikter var den främsta orsaken till andra
världskriget.40
USA behöll guldmyntfoten i två år, för att sedan i ett fåfängt försök
att komma ur depressionen hoppa av den klassiska guldmyntfoten
1933-34. Amerikanska medborgare kunde inte längre lösa in dollar
mot guld, och förbjöds till och med från att äga något guld alls,
varken i USA eller i andra länder. Men USA förblev på en underlig
ny sorts guldmyntfot efter 1934, i vilken dollarn, som nu hade
omdefinierats till 1/35 gulduns, var inlösbar i guld för utländska
stater och centralbanker. En kvardröjande koppling till guld återstod.
40 Cordell Hull, Memoirs (New York, 1948), vol I, sid. 81. Se också Richard N. Gardner,
Sterling-Dollar Conspiracy (Oxford: Clarendon Press, 1956), sid. 141
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Dessutom ledde det monetära kaoset i Europa till att guld flödade in
till den enda relativt säkra monetära tillflyktsorten, USA.
1930-talets kaos och ohämmade ekonomiska krigföring visar på en
viktig lärdom: De allvarliga politiska bristerna (utöver de
ekonomiska problemen) i Milton Friedmans och Chicago-skolans
monetära system med rörliga fiatvalutor. För vad Friedmaniterna
skulle göra — i den fria marknadens namn — är att skära av alla
kopplingar till guld helt och hållet, lägga den absoluta kontrollen
över varje lands valuta i händerna på dess centralregering, med
fiatvaluta som lagligt betalningsmedel — och sedan uppmana varje
stat att låta sin valuta svänga fritt mot andra fiatvalutor, samt avstå
från att inflatera alltför hämningslöst. Det allvarliga politiska felet
består i att lämna över fullkomlig kontroll över penningmängden till
nationalstaten, för att sedan hoppas på, och förvänta sig, att staten
skulle avstå från att använda denna makt. Eftersom makt alltid
tenderar att användas, inklusive makten att lagligen förfalska, borde
det naiva med den här sortens program vara helt uppenbart, liksom
dess etatistiska natur.
Så ledde den katastrofala erfarenheten från fas IV, 1930-talets värld
av fiatvalutor och ekonomisk krigföring, till att amerikanska
myndigheter gjorde återupprättandet av en hållbar internationell
monetär ordning till sitt huvudsakliga ekonomiska krigsmål under
andra världskriget, en ordning på vilken man kunde bygga en
renässans för världshandeln och den internationella arbetsdelningens
frukter.

4.5. Fas V: Bretton Woods och den nya
guldutbytesstandarden (USA) 1945 - 1968
Den nya internationella monetära ordningen utformades och drevs
sedan igenom av USA vid en internationell monetär konferens i
Bretton Woods i New Hampshire i mitten av 1944, och ratificerades
av kongressen i juli 1945. Även om Bretton Woods-systemet
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fungerade mycket bättre än 1930-talets katastrof, fungerade det bara
som ett inflationistiskt återfall av 1920-talets guldutbytesstandard,
och systemet levde — precis som på 1920-talet — bara på lånad tid.
Det nya systemet var i princip 1920-talets guldutbytesstandard,
förutom att dollarn helt ogenerat tog det brittiska pundets plats som
en av “nyckelvalutorna”. Nu skulle dollarn, värderad till 1/35
gulduns, vara ensam nyckelvaluta. De andra skillnaderna jämfört
med 1920-talet var att amerikanska medborgare inte längre kunde
lösa in dollar mot guld; istället fortsatte 1930-talets system, i vilket
enbart utländska stater och deras centralbanker kunde lösa in dollar.
Inga privatpersoner, endast stater, skulle ges privilegiet att lösa in
dollar mot den globala guldvalutan. Under Bretton Woods-systemet
staplade USA dollar (i papperspengar och bankinsättningar) ovanpå
guld, där dollarn kunde lösas in av utländska stater; medan alla
andra stater höll dollar som huvudsaklig reserv och staplade sin
valuta ovanpå dollar. Och eftersom USA inledde efterkrigstiden med
en enorm mängd guld (ungefär 25 miljarder dollar) fanns det gott
om utrymme för att stapla dollarfordringar ovanpå den. Vidare
kunde systemet “fungera” ett tag eftersom alla världens valutor
återgick till det nya systemet vid samma kurser som före andra
världskriget, varav de flesta var starkt övervärderade i förhållande
till sina inflaterade och värdeminskade valutor. Till exempel återgick
det inflaterade pundet till 4,86 dollar, trots att det var värt betydligt
mindre än så mätt i köpkraft på marknaden. Eftersom dollarn var
artificiellt undervärderad 1945, och de flesta andra valutor
övervärderade, blev dollarn svåröverkomlig, och världen drabbades
av så kallad dollarbrist, vilket de amerikanska skattebetalarna ansågs
skyldiga att rätta till med bistånd. Kort sagt skulle det
exportöverskott som den undervärderade amerikanska dollarn åtnjöt
delvis finansieras av den olycksaliga amerikanska skattebetalaren i
form av bistånd.
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Det fanns gott om utrymme för inflation innan det kunde slå tillbaka,
så den amerikanska staten satte efter kriget kurs mot kontinuerlig
monetär inflation, en policy som den glatt har fortsatt sedan dess. På
tidigt 1950-tal började den fortsatta amerikanska inflationen att
vända den internationella handelns riktning. För medan USA
inflaterade och expanderade pengar och kredit följde de främsta
staterna i Europa, många av dem influerade av “österrikiska”
monetära rådgivare, en policy av relativt “hårda pengar”
(exempelvis Västtyskland, Schweiz, Frankrike, Italien). Det kraftigt
inflationistiska England tvingades att devalvera pundet till mer
realistiska nivåer på grund av ett utflöde av dollar (ett tag stod
pundet i ungefär 2,40 dollar). Alltsammans i kombination med
Europas ökande produktivitet, och senare Japans, ledde till fortsatta
underskott i betalningsbalansen med USA. Allt eftersom 1950- och
1960-talet fortskred blev USA mer och mer inflationistiskt, både i
absoluta och relativa termer gentemot Japan och Västeuropa. Men
de tyglar som den klassiska guldmyntfoten innebar för inflationen
— speciellt amerikansk inflation — var borta. För Bretton Woodsavtalets regler förutsatte att Västeuropas länder fortsatte att samla på
sig reserver, och till och med använde dessa dollar som bas för
inflation av sin egen valuta och kredit.
Men under 1950- och 1960-talen blev länderna i Västeuropa med
hårdare pengar (och Japan) trötta på att behöva samla dollar på hög,
som nu blev allt mer övervärderade istället för undervärderade.
Medan köpkraften och således dollarns sanna värde föll, blev de allt
mer oönskade av utländska stater. Men de var inlåsta i ett system
som blev mer och mer mardrömslikt. Den amerikanska reaktionen
på de europeiska klagomålen, som leddes av Frankrike och de
Gaulles
främsta
monetära
rådgivare,
den
klassiska
guldmyntfotsekonomen Jacques Rueff, var bara hån och bryskt
avvisande. Amerikanska politiker och ekonomer hävdade helt enkelt
att Europa var tvungna att använda dollarn som valuta, att de inte
kunde göra något åt sina växande problem och att USA därför kunde
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fortsätta inflatera obekymrat med en policy av “godartad
försummelse” gentemot de egna handlingarnas internationella
monetära konsekvenser.
Men Europa hade lagstadgad möjlighet att lösa in sina dollar mot
guld till ett pris av 35 dollar per uns. Och i takt med att dollarn blev
allt mer övervärderad i förhållande till hårdvalutor och guld började
europeiska regeringar att utnyttja denna möjlighet allt oftare.
Guldmyntfotens tygel började nu tas i bruk; därför flödade guld
stadigt ut ur USA under två årtionden med början på tidigt 1950-tal,
tills USAs guldförråd under denna period krympt från över 20
miljarder dollar till 9 miljarder dollar. Hur skulle USA kunna
fortsätta att lösa in utländska dollar mot guld — Bretton Woodssystemets hörnsten — när dollarn fortsatte att inflateras mot en
krympande guldbas?
Dessa problem saktade inte ner den fortsatta amerikanska inflationen
av dollar och priser, eller USA:s policy av “godartad försummelse”,
som vid slutet av 1960-talet resulterade i en accelererande
anhopning av inte mindre än 80 miljarder oönskade dollar i Europa
(så kallade eurodollar). I ett försök att förhindra europeisk inlösen av
dollar i guld utövade USA intensiva politiska påtryckningar mot
europeiska stater, som påminde om men var mycket mer omfattande
än när britterna förmådde Frankrike att avstå från att lösa in sin stora
ansamling brittiska pund ända tills 1931. Men de ekonomiska
lagarna har egenheten att komma ikapp staten till slut, och detta var
exakt vad som hände den inflationsglada amerikanska staten vid
slutet av 1960-talet. Bretton Woods guldutbytessystem — som av
USAs politiska och ekonomiska etablissemang hyllats som
permanent och orubbligt — började 1968 att hastigt falla samman.
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4.6. Fas VI: Upplösningen av Bretton Woods,
1968 - 1971
Med allt större ansamlingar av dollar utanför landet och fortsatt
utflöde av guld blev det allt svårare för USA att hålla guldpriset på
de fria guldmarknaderna i London och Zürich vid 35 dollar per uns.
Trettiofem dollar per uns var systemets hörnsten, och även om
amerikanska medborgare sedan 1934 var förbjudna att äga guld
någonstans världen, hade andra medborgare åtnjutit friheten att äga
guldtackor och mynt. Således kunde enskilda européer lösa in sina
dollar till guld genom att sälja sina dollar för guld till 35 dollar per
uns på den fria guldmarknaden.
Allt eftersom dollarn fortsatte att inflateras och minska i värde, och
eftersom det amerikanska underskottet i betalningsbalansen fortgick,
började européer och andra privatpersoner att snabbt öka sin
försäljning av dollar mot guld. Den amerikanska staten tvingades
skicka ut guld från sitt krympande förråd för att därmed försöka
upprätthålla priset på 35 dollar per uns i London och Zürich.
En förtroendekris för dollarn på de fria guldmarknaderna ledde i
mars 1968 USA till att verkställa en fundamental förändring av det
monetära systemet. Idén var att stoppa den odrägliga fria
guldmarknaden från att någonsin mer hota Bretton Woods-avtalet.
Därmed föddes den “tudelade guldmarknaden”. Idén var att den fria
guldmarknaden kunde fara åt skogen; den skulle hållas strängt
separerad från det faktiskt monetära skeendet i världens
centralbanker och stater. USA skulle inte längre försöka hålla det
fria guldmarknadspriset vid 35 dollar; de skulle ignorera den fria
guldmarknaden, och de och övriga stater kom överens om att hålla
dollarvärdet vid 35 dollar per uns för all framtid.
Världens regeringar och centralbanker skulle från och med nu inte
längre köpa mer guld från den “utomstående” marknaden, och skulle
inte heller sälja guld på denna marknad längre; från och med nu
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skulle guld enbart flyttas som räknare från en centralbank till en
annan, och nytt guldutbud, den fria guldmarknaden, och privat
efterfrågan på guld skulle gå sina egna vägar, helt skilda från
världens monetära arrangemang.
Samtidigt tryckte USA på hårt för att en ny sorts global
pappersreserv skulle lanseras, Special Drawing Rights (SDRs), som
de hoppades skulle ersätta guld helt och hållet med tiden, och tjäna
som ny global pappersvaluta, utgiven av en framtida global
centralbank; om ett sådant system någonsin etablerades skulle USA
kunna inflatera okontrollerat i all evighet, i samverkan med andra
stater i världen (den enda gränsen skulle då vara den katastrofala
gräns som världsomspännande hyperinflation och den globala
pappersvalutans sammanbrott utgör). Men den nya globala
pappersvalutan har än så länge bara utgjort ett litet tillskott till
amerikanska och övriga valutareserver, trots att den intensivt
motarbetades av Västeuropa och av de länder som kämpade för
“hårdare” pengar.
Alla pappersförespråkande ekonomer, från Keynesianer till
Friedmaniter, var nu övertygade om att guld skulle försvinna från
det internationella monetära systemet; utan “stödet” från dollarn
förutspådde samtliga dessa ekonomer med stor tillförsikt att det fria
marknadspriset på guld snabbt skulle falla till under 35 dollar per
uns, och till och med hela vägen ner till det uppskattade
“industriella” priset på guld, som låg på 10 dollar per uns. Men i
verkligheten sjönk det fria marknadspriset på guld aldrig under 35
dollar, utan låg stadigt över 35 dollar, och vid början på 1973 hade
det stigit till ungefär 125 dollar per uns, en siffra som ingen
pappersförespråkande ekonom hade trott möjlig så lite som ett år
tidigare.
Långt ifrån att inrätta ett permanent nytt monetärt system köpte den
tudelade guldmarknaden bara ett fåtal år i tid; den amerikanska
inflationen och underskotten fortsatte. Eurodollar anhopades i hög
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takt, guld fortsatte att flöda ut från USA, och det högre fria
marknadspriset på guld blottade helt enkelt dollarns accelererande
förtroendeförlust i världen. Det tudelade systemet närmade sig
snabbt en kris – och den slutgiltiga upplösningen av Bretton
Woods.41

4.7. Fas VII: Slutet på Bretton Woods: Rörliga
fiatvalutor, Augusti - December 1971
Den 15:e augusti 1971, samtidigt som president Nixon fryste priser
och löner i ett fåfängt försök att hålla tillbaka den hotande
inflationen, förde Nixon även efterkrigstidens Bretton Woodssystem till ett slut med en krasch. När europeiska centralbanker till
slut hotade att lösa in en stor del av sina uppsvällda dollarlager,
övergav Nixon helt och hållet guld. För första gången i USA:s
historia var dollarn helt och hållet en fiatvaluta, helt utan täckning i
guld. Även den svaga länk till guld som återstod från 1933 hade nu
skurits av. Världen kastades in i 1930-talets fiatvalutasystem — och
ännu värre, eftersom inte ens dollarn var kopplad till guld längre.
Valutablockens fruktade vålnad tornade upp sig vid horisonten, med
konkurrerande devalveringar, ekonomisk krigföring, sammanbrott
för internationell handel och investering, och den världsomfattande
depression som skulle följa.
Vad kunde man göra? I ett försök att återställa en internationell
monetär ordning utan koppling till guld ledde USA världen in i det
så kallade Smithsonian Agreement, den 18:e december 1971.

4.8. Fas VIII: Smithsonian Agreement
December 1971 - Februari 1973
The Smithsonian Agreement, hyllat av president Nixon som
“världshistoriens bästa monetära avtal”, var ännu mer skakigt och
41 Beträffande den tudelade guldmarknaden, se Jacques Rueff, The Monetary Sin of the
West (New York: Macmillan, 1972).
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osunt än både 1920-talets guldutbytesstandard och Bretton Woodsavtalet. För än en gång lovade världens länder att bibehålla fasta
växelkurser, men den här gången utan guld eller världspengar bakom
någon av valutorna. Dessutom fixerade många europeiska länder
sina valutor på undervärderade kurser i förhållande till dollar; den
enda amerikanska eftergiften var en minimal devalvering av den
officiella dollarkursen till 38 dollar per uns. Men även om denna
devalvering var alldeles för liten, och alldeles för senkommen, var
den betydelsefull i och med att den bröt en oändlig ström av
officiella amerikanska uttalanden som lovade att hålla kvar nivån på
35 dollar per uns för all framtid. Nu erkändes det till slut, utan ett
ord, att priset på 35 dollar inte stod skrivet i sten.
Systemet med fasta växelkurser var oundvikligen dömt till ett snabbt
nederlag, även med överenskommelser om vidgade rörelseområden.
Detta var särskilt sant eftersom den amerikanska inflationen av
pengar och priser, dollarns värdeminskning, och underskottet i
betalningsbalansen fortsatte obehindrade.
Det uppsvällda förrådet av eurodollar drev i kombination med
fortsatt inflation och den borttagna guldbackningen upp det fria
marknadspriset på guld till 215 dollar per uns. Och när
övervärderingen av dollarn och undervärderingen av europeisk och
japansk hårdvaluta blev allt tydligare föll dollarn till slut samman på
världsmarknaden i panikmånaderna februari-mars 1973. Det blev
omöjligt för Västtyskland, Schweiz, Frankrike och andra länder med
hårdvalutor att fortsätta stödköpa dollar för att hålla kvar den vid en
övervärderad kurs. Inom loppet av drygt ett år hade Smithsoniansystemets guldlösa fasta växelkurser slagits i bitar mot den
ekonomiska verklighetens klippor.

4.9. Fas IX: Rörliga fiatvalutor, Mars 1973 - ?
Med dollarn i upplösning gick världen ännu en gång över till ett
system av rörliga fiatvalutor. Växelkurserna inom det västeuropeiska
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blocket knöts till varandra, och USA devalverade återigen den
officiella dollarkursen med ett symboliskt belopp till 42 dollar per
uns. När dollarn sjönk mot utländsk valuta dag efter dag, och den
västtyska marken, den schweiziska francen och den japanska yenen
steg uppåt, började de amerikanska myndigheterna, uppbackade av
Friedmanitiska ekonomer, att tro att detta var det monetära idealet.
Det är sant att dollaröverskott och plötsliga betalningsbalanskriser
inte längre plågar världen under rörliga växelkurser. Dessutom
började amerikanska exportfirmor skrocka om att fallande
dollarkurser gjorde amerikanska varor billigare utomlands, och
därför gynnade exporter. Det är sant att stater envisades med att
fortsätta störa valutakursernas rörelser, men på det stora hela
verkade det som att den internationella monetära ordningen hade
splittrats till en Friedmanitisk utopi.
Men det blev mycket snart tydligt att allt står långt ifrån rätt till med
dagens internationella monetära system. Det långsiktiga problemet
är att länder med hårda pengar inte kommer att sitta vid sidan av för
evigt och se på medan deras valutor blir allt dyrare och deras
exporter drabbas till förmån för deras amerikanska konkurrenter.
Om den amerikanska inflationen och dollarns värdeminskning
fortsätter kommer de snart gå över till konkurrerande devalveringar,
valutaregleringar, valutablock och ekonomisk krigföring, precis som
på 1930-talet. Men den andra sidan av myntet är mer överhängande:
det faktum att en försvagad dollar innebär att amerikanska
importvaror är avsevärt dyrare, amerikanska turister drabbas
utomlands, och billiga exportvaror snappas upp så snabbt av andra
länder att exportvarornas priser stiger på hemmaplan (exempelvis
den amerikanska vete- och köttinflationen). Så amerikanska
exportörer kan mycket väl gynnas, men bara på bekostnad av den
inflationsdrabbade amerikanska konsumenten. Den förlamande
osäkerhet som hastiga svängningar i växelkursen ger upphov till
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slog tillbaka kraftigt mot amerikanerna i och med dollarns hastiga
dykning på valutamarknaden i juli 1973.
Sedan USA helt övergav guld i augusti 1971, och etablerade det
Friedmanitiska fiatsystemet med rörliga växelkurser i mars 1973,
har USA och världen utsatts för världshistoriens mest intensiva och
ihållande dos av fredstida inflation. Det borde vid det här laget stå
klart att detta knappast är en tillfällighet. Innan dollarn skars loss
från guld förutspådde Keynesianerna och Friedmaniterna, var och en
på sitt sätt hängiven fiatpappersvalutor, med stor tillförsikt att när en
fiatvaluta väl hade etablerats skulle marknadspriset på guld snabbt
falla till sin icke-monetära nivå, som då uppskattades till 8 dollar per
uns. Båda grupperna hävdade i sitt hån av guld att det var den
mäktiga dollarn som höll guldpriset uppe, istället för tvärtom. Sedan
1971 har marknadspriset på guld aldrig legat under den gamla fasta
nivån på 35 dollar per uns, och den har nästan alltid legat enormt
mycket högre. När ekonomer som Jacques Rueff under 1950- och
1960-talet efterlyste en guldmyntfot till ett pris på 70 dollar per uns,
ansågs priset vara absurt högt. Det är nu ännu mer absurt lågt. Det
långt högre guldpriset är en indikation på dollarns olyckliga
försämring sedan “moderna” ekonomer fick som de ville och all
koppling till guld togs bort.
Det står nu alltför klart att världen har fått nog av den exempellösa
inflation i USA och resten av världen som tändes av den era av
rörliga fiatvalutor som inleddes 1973. Vi är också trötta på
växelkursernas extrema volatilitet och oförutsägbarhet. Denna
volatilitet är en konsekvens av de nationella fiatvalutasystem som
fragmenterade världens pengar och la artificiell politisk instabilitet
till den naturliga osäkerheten i den fria marknadens prissystem. Den
Friedmanitiska drömmen om rörliga fiatvalutor ligger i ruiner, och
det finns en förståelig längtan efter en återgång till internationella
pengar med fasta växelkurser.
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Tyvärr har den klassiska guldmyntfoten glömts bort, och slutmålet
för de flesta amerikanska och internationella ledare är den gamla
Keynesianska visionen om en global pappersmyntfot, en ny valuta
utgiven av en global centralbank. Det spelar ingen roll om den nya
valutan kallas “Bancor” (som Keynes föreslog), “Unita” (som
föreslogs av Harry Dexter White, den amerikanska finansministern
under andra världskriget), eller “Phoenix” (som The Economist
föreslog). Huvudpoängen är att en sådan internationell
pappersvaluta,
trots
att
den
faktiskt
skulle
sakna
betalningsbalanskriser eftersom den globala centralbanken skulle
kunna ge ut exakt så mycket papperspengar som den önskade och
tillhandahålla dem till vilket land som helst, skulle innebära en
öppen kanal för obegränsad världsomspännande inflation, återhållen
varken av betalningsbalanskriser eller nedgångar i växelkurser. Den
globala centralbanken skulle då komma att vara allsmäktig
beslutsfattare beträffande penningmängden i världen, samt dess
fördelning länder emellan. Den globala centralbanken skulle ha både
förmåga och vilja att underkasta världen vad den tror skulle bli en
klokt kontrollerad inflation.
Tyvärr skulle då ingenting stå i vägen för en ofattbart katastrofal
ekonomisk förintelse i form av global hyperinflation, annat än den
globala centralbankens tvivelaktiga förmåga till finjustering av
världsekonomin.
Även om en global pappersenhet och centralbank fortfarande är det
slutgiltiga målet för världens Keynes-inspirerade ledare, är ett mer
realistiskt och närliggande mål en återgång till ett uppiffat Bretton
Woods-system, fast denna gång utan någon spärr i form av koppling
till guld. Redan nu försöker världens stora centralbanker att
“koordinera” monetär och ekonomisk politik, harmonisera
inflationsnivåerna, och fixera växelkurserna. Den aggressiva
kampanjen för en europeisk pappersvaluta, utgiven av en europeisk
centralbank, verkar vara nära att lyckas. Detta mål säljs till en
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lättlurad allmänhet med det felaktiga påståendet att ett europeiskt
frihandelsområde med nödvändighet kräver en övergripande
europeisk byråkrati, enhetlig beskattning inom den europeiska
gemenskapen, och framför allt en europeisk centralbank och
pappersenhet. När detta väl har åstadkommits kommer närmare
samordning med den amerikanska centralbanken och andra stora
centralbanker omedelbart att följa efter. Och hur långt bort ligger en
global centralbank då? Men istället för detta slutmål kan vi snart
komma att kastas in i ännu ett Bretton Woods-avtal, med de kriser
för betalningsbalansen och Greshams lag som följer av fasta
växelkurser i en värld av fiatvalutor.
När vi blickar framåt ser prognosen för dollarn och det
internationella monetära systemet sannerligen dyster ut. Om vi inte
återgår till den klassiska guldmyntfoten till ett realistiskt guldpris
kommer det internationella monetära systemet vara dömt att pendla
fram och tillbaka mellan fasta och flytande växelkurser, med olösta
problem i varje system, som fungerar dåligt, och till slut helt bryter
samman. Och sammanbrottet kommer att eldas på av den fortsatta
inflationen av dollarmängden, och därmed av amerikanska priser,
som inte visar några tecken på att avta. Framtidsutsikterna består av
accelererande och till slut okontrollerad inflation på hemmaplan,
åtföljt av monetärt sammanbrott och ekonomisk krigsföring
utomlands. Denna prognos kan endast ändras med en drastisk
förändring av det amerikanska och globala monetära systemet:
genom en återgång till varupengar från den fria marknaden, till
exempel guld, och genom att staten helt och hållet avlägsnas från
den monetära scenen.
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