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RAMSES – ett verktyg för
penningpolitisk analys

Här ges en kort beskrivning av en allmän-jämviktsmodell som
utvecklats på Riksbanken under senare år och som används i
arbetet med att göra prognoser, tolka utvecklingen i den svenska
ekonomin och beräkna effekterna av penningpolitik. Modellen
har exempelvis använts för att ta fram de olika alternativ till
huvudscenariot som presenteras i kapitel 2.
Modellers roll i prognosarbetet
Prognoser över hur ekonomin kommer att utvecklas kan göras på
många olika sätt. Det finns stora fördelar med att använda sig av formella modeller som utnyttjar lärdomar både från ekonomisk teori och
från praktiska erfarenheter (empiriska studier) av hur olika samband i
ekonomin ser ut. Modellerna gör det lättare att förklara prognoserna
och även att utvärdera dem. De gör det också möjligt att relativt
snabbt göra nya prognoser när nya data över utvecklingen kommer
in, samt belysa effekterna av olika antaganden om exempelvis utvecklingen i omvärlden eller utformningen av den ekonomiska politiken.
Men eftersom inga modeller är exakta beskrivningar av verkligheten,
utan just förenklade modeller, måste resultaten kombineras med både
sunt förnuft och insikter om viktiga förhållanden i verkligheten som
modellerna inte kan fånga.
Riksbanken gör därför prognoser med hjälp av både formella
modeller och bedömningar av experter. På Riksbanken inleds varje ny
prognosomgång med en genomgång av den nya statistik som inkommit sedan närmast föregående beslut om reporäntan. Olika s.k. indikatormodeller används för att sammanfatta och tolka informationen
i en stor mängd indikatorer på den ekonomiska utvecklingen, t.ex.
enkätdata. 19 Bedömningar görs av nuläget i ekonomin och om utvecklingen de närmaste kvartalen framöver. Dessa bedömningar utgör
startpunkten för modellprognoser som sträcker sig några år framåt.
Både modeller som bygger på ekonomisk teori och mer renodlat
statistiska modeller används i arbetet. Modellprognoserna granskas
sedan av sektorexperter som besitter sakkunskaper om många viktiga
detaljer som modellerna inte kan fånga. Experternas bedömningar och
modellernas resultat ligger sedan till grund för det huvudscenario som
så småningom läggs fast.

Allmän jämvikt
På Riksbanken används sedan ett par år tillbaka en ny s.k. allmänjämviktsmodell av svensk ekonomi som går under namnet RAMSES. 20
19 Läs mer om Riksbankens indikatormodeller i fördjupningsrutor om BNP-indikatorer och inflationsindikatorer
i Inflationsrapport 2005:3 respektive 2006:3.
20 RAMSES står för Riksbankens Aggregerade Makromodell för Studier av Ekonomin i Sverige. En utförlig
beskrivning av modellens teoretiska struktur ges i uppsatsen av M. Adolfson, S. Laséen, J. Lindé och M.
Villani, ”Bayesian Estimation of an Open Economy DSGE Model with Incomplete Exchange Rate PassThrough”, Sveriges Riksbank Working Paper Series No. 179, 2005, som är under utgivning i Journal of
International Economics. En utförlig empirisk utvärdering av modellen på svenska data ges i artikeln av
M. Adolfson, S. Laséen, J. Lindé och M. Villani, ”Evaluating an Estimated New Keynesian Small Open
Economy Model”, Sveriges Riksbank Working Paper Series No. 203, 2005, som är under utgivning i Journal
of Economic Dynamics and Control. Datorprogrammen som dessa uppsatser använder kan erhållas från
författarna vid förfrågan.
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Ny-Keynesianska modeller
Före 1980-talet var inte allmänna jämviktsmodeller den dominerande
ansatsen i analyser och prognoser över inflationens och konjunkturens
utveckling. De modeller som istället användes i ekonomiska analyser
kring denna tidpunkt var s.k. Keynesianska modeller. I denna typ
av modeller antogs aktörerna i ekonomin styras av olika tumregler.
Förväntningarna om framtiden antogs vanligen inte heller bildas på
något rationellt sätt, utan istället vara enkla framskrivningar av tidigare mönster i data. Att man valde att beskriva ekonomin på detta
sätt berodde delvis på att man inte hade de tekniska verktyg (teorier
och datorer) som behövdes för att kunna lösa komplicerade system
av ekvationer med framåtblickande förväntningar. Men det berodde
också på att de första årgångarna av allmänna-jämviktsmodeller tycktes stå i dålig samklang med data. Ekonomin syntes präglas av mycket
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Med ”allmän” avses att modellen i princip försöker förklara ”hela
ekonomin” och inte bara en viss del, t.ex. den privata konsumtionen eller arbetsmarknaden. Det betyder inte att RAMSES beskriver
alla väsentliga delar av svensk ekonomi lika väl. Finanspolitiken och
kreditmarknaden är exempelvis inte särskilt sofistikerat modellerade i
RAMSES. Därför används i prognosarbetet även ”partiella” modeller
som fokuserar på en enskild variabel eller sektor – både ekonomiska
modeller och sådana som främst bygger på statistiska samband. Men
de ”partiella” modellerna kan inte fånga de samband mellan ekonomins olika delar som är viktiga att beakta när man vill göra prognoser
under olika förutsättningar, exempelvis olika antaganden om penningpolitikens utformning.
Att en modell är en ”jämviktsmodell” brukar betyda att den
bygger på väl etablerad nationalekonomisk teori och att dess resultat
förutsätter att marknadsmekanismer skapar balans mellan utbud och
efterfrågan på ekonomins olika marknader. Det finns prognosmodeller som är ”allmänna” i den meningen att de beskriver sambanden
mellan flera sektorer i ekonomin, utan att för den skull vara ”jämviktsmodeller”. Det gäller t.ex. modeller som består av ett system av
statistiska samband utan närmare stöd i ekonomisk teori, exempelvis
VAR-modeller som Riksbanken också använder sig av. Moderna allmänna-jämviktsmodeller utgår däremot normalt från vissa bestämda
antaganden om de ekonomiska motiven bakom individers och organisationers beteende. Enskilda individer och hushåll antas sträva efter
att maximera sin ”nytta” över sin livscykel och företagen antas önska
maximera det diskonterade nuvärdet av alla sina framtida vinster. Det
rationella beteendet innebär också att individerna och företagen bygger sitt handlande på så bra prognoser om framtiden som det står i
deras makt att göra. De har vad man kallar för rationella förväntningar. När Riksbanken använder RAMSES för att göra prognoser över den
privata sektorns beteende, utgår man alltså samtidigt från att t.ex.
effekterna av penningpolitiken delvis styrs av den privata sektorns
prognoser över Riksbankens agerande.
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större trögheter än vad man borde förvänta sig om det vore marknadsmekanismer och rationella hushåll och företag som styrde utvecklingen. En omfattande akademisk forskning med nya tekniska verktyg
till sitt förfogande har under det senaste årtiondet utvecklat en ny
generation av allmänna-jämviktsmodeller. Denna ”andra generation”
av allmänna jämviktsmodeller går vanligen under samlingsnamnet nyKeynesianska modeller, och har dokumenterat goda empiriska egenskaper. 21 Riksbankens nya modell RAMSES faller inom denna kategori.
I RAMSES, liksom i många andra ny-Keynesianska allmännajämviktsmodeller av modernare snitt, antas inte att marknaderna för
varor och tjänster eller arbetsmarknaden utmärks av perfekt konkurrens. Det innebär att företag och arbetstagare inte tar priser och löner
på marknaden för givna utan är medvetna om att de kan styra dessa
genom sitt beteende. När det skett en förändring i ekonomin anpassas inte priser och löner omedelbart till en ny långsiktig och stabil
jämvikt utan istället sker en gradvis anpassning när förutsättningarna
ändras. Även den privata sektorns konsumtions- och investeringsbeslut präglas av trögheter. Hushållen vill inte ändra sitt konsumtionsmönster snabbt och för företagen tar det tid innan nya investeringar
kan utnyttjas fullt ut i produktionen. På detta sätt kan modellerna ta
hänsyn till de trögheter man tycker sig se i data, men ändå utgå från
att rationellt beteende och marknadsmekanismer styr vart ekonomin
tar vägen på lång sikt.

Penningpolitikens effekter i RAMSES
Bland nationalekonomer är det sedan länge en utbredd syn att produktionens och sysselsättningens nivå på lång sikt inte påverkas av
penningpolitiken utan styrs av utvecklingen av arbetskraften och
teknologin. 22 Detta synsätt präglar också RAMSES. Om Riksbanken
skulle bestämma sig för att föra en permanent mer expansiv politik
skulle det – enligt denna syn – på sikt bara leda till högre inflation.
Det råder emellertid lika stor enighet om att ekonomins kortsiktiga
– ”konjunkturmässiga” – utveckling inte bara styrs av förändringar i
t.ex. utbudet av arbetskraft eller produktionsteknologin utan även av
penningpolitiken.
På grund av att priserna och lönerna är trögrörliga leder en tillfällig höjning av reporäntan i RAMSES till att efterfrågan på varor och
tjänster faller. Det är rationellt för hushållen att minska sin efterfrågan
på konsumtionsvaror, eftersom en högre ränta gör det mer lönsamt
att spara och skjuta upp sin konsumtion till framtiden. Den högre
räntan gör också att det blir mer kostsamt att låna upp pengar för att
investera, och därmed faller också investeringarna. Den lägre efterfrågan medför att produktionen faller och att företagen minskar efter-

21 Se t.ex. L. Christiano, M. Eichenbaum och C. Evans, ”Nominal Rigidities and the Dynamic Effects of a
Shock to Monetary Policy”, Journal of Political Economy, Vol. 113 No. 1, 2005; F. Smets och R. Wouters,
“An Estimated Dynamic Stochastic General Equilibrium Model of the Euro Area”, Journal of the European
Economic Association, Vol. 1 No. 5, 2003.
22 Se t.ex. F. Giavazzi och F. Mishkin, ”En utvärdering av den svenska penningpolitiken 1995-2005”,
Rapporter från riksdagen 2006/07:RFR I.
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Effekter av en oförväntad räntehöjning
I RAMSES antas att Riksbanken bestämmer reporäntans nivå beroende på inflationens och BNP:s utveckling, ungefär i linje med en s.k.
Taylor-regel. Detta är ett vanligt sätt att beskriva penningpolitiken
i ekonomiska modeller, men givetvis är detta en stark förenkling av
verkligheten. Den penningpolitiska regeln är dock vald så att den
ger en relativt god beskrivning av ränteutvecklingen genom åren.
Avvikelser mellan de faktiska räntebesluten och de beslut som skulle
ha fattats om modellens ränteregel följts exakt kan uppfattas som
ett mått på penningpolitiska ”överraskningar”. I diagram R2-R4
visas genomslaget på den underliggande inflationstakten (UND1X),
BNP-tillväxten och BNP-nivån av en sådan oförväntad räntehöjning (se diagram R1) enligt den nuvarande versionen av RAMSES. 23
Tankeexperimentet är alltså att det sker en oförväntad penningpolitisk
åtstramning som inte är föranledd av en förändring i inflationen eller
den ekonomiska aktiviteten som penningpolitiken normalt reagerar
på. Diagram R1-R4 visar därmed RAMSES uppskattningar av vad som
skulle hända om reporäntan höjdes med 0,25 procentenheter givet de
ekonomiska förutsättningarna (”allt annat lika”). Som vi ser beräknas
genomslaget på inflationstakten vara som störst efter ett år då inflationstakten gått ner med ungefär 0,13 procentenheter. BNP-nivån
faller som mest med drygt 0,1 procentenhet efter tre till fyra kvartal.
Som beskrivet ovan kan inte penningpolitiken varaktigt påverka
resursutnyttjandet, och effekten på BNP-nivån klingar därför av och
ekonomin återgår till den långsiktiga tillväxtbana som gällde innan
man oväntat och tillfälligt höjde räntan.

23 Modellen utvecklas ständigt och estimeras om ca 1-2 gånger per år, vilket innebär att de s.k. impuls-responser som visas i diagram R1-R4 kan variera något.
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frågan på arbetskraft och kapital. När efterfrågan på arbetskraft och
kapital faller minskar även priset på dessa produktionsfaktorer, vilket
leder till ett fall i företagens marginalkostnader.
Eftersom RAMSES är en modell för en öppen ekonomi leder
också räntehöjningen till att kronans värde stiger i förhållande till
andra valutor, vilket i sin tur leder till en försämrad handelsbalans
(exporten minskar och importen stimuleras). Detta förstärker fallet i
efterfrågan i viss utsträckning. Även inflationstakten påverkas eftersom kronans högre värde leder till lägre priser på importerade varor
samtidigt som den minskade nettoexporten leder till en minskning i
inhemsk efterfrågan och därmed bidrar till en dämpning av den inhemska prisutvecklingen.
Med tiden kommer både hushållen och företagen att justera
sina priser och nominallöner nedåt i allt högre grad till följd av den
minskade efterfrågan i ekonomin. Därmed minskar penningpolitikens
genomslag på aktivitetsnivån i ekonomin. Till slut har alla företag och
hushåll fullt ut anpassat priserna och lönerna och då återgår ekonomin
till sitt utgångsläge.
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Alternativscenarierna bygger på penningpolitiska överraskningar

Diagram R1. Reporänta
Avvikelse, procent
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0
-0,05
1

3

5

7

9

11

13

15

17

19 21
kvartal

Median
95 %
90 %
50 %
Anm. Avvikelseberäkningar, s.k. impuls-responser,
från RAMSES.
Källa: Riksbanken

Diagram R2. UND1X
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Det är denna typ av beräkningar som ligger bakom de alternativscenarier som presenteras i kapitel 2 i denna penningpolitiska rapport. Skillnaderna mellan alternativscenarierna med högre respektive
lägre reporänta och huvudscenariot motsvarar ungefär de effekter
som erhålls när man utsätter RAMSES för en följd av penningpolitiska
överraskningar. Man kan göra liknande analyser för att ta fram andra
alternativa scenarier, t.ex. med en annan löneutveckling eller omvärldsutveckling än i huvudscenariot (alternativ som också presenteras
i kapitel 2). Det bör understrykas att den här typen av beräkningar ska
tolkas med försiktighet. Dels beror det på att modellens beskrivningar
av sambanden i ekonomin är osäkra, vilket leder till osäkerhet om effekterna av olika störningar. Den osäkerheten beskrivs i form av osäkerhetsintervall (”trattar”) i diagram R1-R4. 24 Men beräkningarna bör
tolkas försiktigt även av det skälet att det är lång ifrån självklart hur
man ska definiera ett experiment med ”en annan penningpolitik”. 25
I detta fall sker det genom att analysera effekterna av oväntade avvikelser från en enkel handlingsregel för penningpolitiken. Ett annat
sätt kunde ha varit att undersöka effekterna av förväntade avvikelser
från regeln eller förändringar i själva regeln (t.ex. hur mycket reporäntan påverkas av inflationen eller en förändring av inflationsmålet).
Huruvida sådana förändringar är tillfälliga eller permanenta och förväntade eller oförväntade kommer också att påverka beräkningarna
av penningpolitikens effekter. Hur den här typen av modellövningar
ska utformas och tolkas råder det därför delade meningar om, och
svaren kommer att förändras över tiden allt eftersom den nationalekonomiska forskningen leder till nya rön.
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Anm. Avvikelseberäkningar, s.k. impuls-responser, från
RAMSES.
Källa: Riksbanken

24 De färgade ytorna i diagram R1-R4 visar de undre och övre 50:e, 90:e and 95:e percentilerna i fördelningen, och ger således en uppfattning om osäkerheten i beräkningen av genomslaget av den penningpolitiska
interventionen. Den heldragna linjen är medianen i fördelningen. Osäkerhetsintervallen i diagram R1-R4
är av en helt annan karaktär än de som presenteras i diagram 1-4 i kapitel 1. De senare beror både på
osäkerheten om den framtida ekonomiska utvecklingen (sämre/bättre internationell konjunkturutveckling,
minskad/ökad produktivitetsutveckling osv.) och ekonomins funktionssätt, medan osäkerhetsbanden i
diagram R1-R4 endast avser att spegla osäkerheten om ekonomins funktionssätt.
25 Robert E. Lucas lyfte i en inflytelserik artikel (”Econometric Policy Evaluation: A Critique”, CarnegieRochester Conference Series on Public Policy, Vol. 1, 1976) fram detta problem vilket har gett upphov till
en omfattande akademisk litteratur om den s.k. Lucas-kritiken.

K APITE L 2 – F Ö RD JU P N I N G

37

Diagram R3. BNP-tillväxt
Avvikelse, årlig procentuell förändring
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Effekterna av penningpolitik i RAMSES så som de beskrivs i diagram R1-R4 kan alltså skilja sig från beräkningar som presenterats
tidigare av flera olika skäl. Utöver skillnader i modellspecifikation kan
olikheter i resultat ha att göra med att det penningpolitiska experimentet utformats på olika sätt. Resultaten i diagram R1-R4 är icke
desto mindre i linje med dem som redovisats för liknande modeller
från andra länder. 26 Den akademiska litteraturen kan därför sägas ge
stöd för att RAMSES egenskaper är rimliga. Utvärderingar av prognoser som gjorts med olika varianter av RAMSES tyder också på att
modellen har goda prognosegenskaper, fullt i klass med statistiska
prognosmodeller och de prognoser Riksbanken publicerat tidigare
genom åren (som varit ett resultat av både modeller och experters
bedömningar). 27
En fördel med RAMSES är att den utöver prognoser och beräkningar av penningpolitikens effekter också kan användas för
att beräkna effekterna av många andra förändringar i ekonomin.
Exempelvis kan modellen användas för att i efterhand försöka urskilja
de bakomliggande orsakerna till att prognoser slagit fel. Beroende
på prognosfelens natur, kommer RAMSES att föreslå vilka källor till
prognosfelen som är mest sannolika, givet de teoretiska och historiska
samband som RAMSES bygger på. Exempel på sådana beräkningar
ges i det underlag för utvärdering av den förda penningpolitiken som
presenteras i denna penningpolitiska rapport.
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Diagram R4. BNP-nivå
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26 Se t.ex. F. Smets och R. Wouters, “An Estimated Dynamic Stochastic General Equilibrium Model of
the Euro Area”, Journal of the European Economic Association, Vol. 1 No. 5, 2003; M. Del Negro,
F. Schorfheide, F. Smets och R. Wouters, “On the Fit and Forecasting Performance of New Keynesian
Models”, Federal Reserve Bank of Atlanta Working Paper No. 2004-37, under utgivning i Journal of
Business and Economic Statistics; M. Adolfson, S. Laséen, J. Lindé och M. Villani, “Bayesian Estimation
of an Open Economy DSGE Model with Incomplete Exchange Rate Pass-Through”, Sveriges Riksbank
Working Paper Series No. 179, 2005, under utgivning i Journal of International Economics.
27 Läs mer om utvärderingarna i M. Adolfson, M.K. Andersson, J. Lindé, M. Villani och A. Vredin, ”Modern
Forecasting Models in Action: Improving Macroeconomic Analyses at Central Banks”, Sveriges Riksbank
Working Paper Series No.188, 2005.

