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■ Är det bra med
globalisering?

AV VILLY BERGSTRÖM
Villy Bergström är vice riksbankschef.

Det något vaga begreppet ”globalisering” har på senare tid blivit ett

”politiskt ord”. Politiska rörelser som Attac mobiliserar mot fenomenet

globalisering samtidigt som internationella organisationer arbetar med

att utveckla det institutionella regelverket omkring globaliseringen och

hävdar att globaliseringen bidrar till ekonomisk tillväxt och till att minska

fattigdomen i världen.

Globalisering då och nu

Uppenbarligen handlar globalisering om utvidgad varu- och tjänstehandel

mellan länder, om ökad rörlighet för kapitalinvesteringar över landgränser

dels genom direktinvesteringar, dels genom internationell finansiering av

kapitalbildning i enskilda länder och slutligen om arbetskraftens rörlighet

över landsgränser, migration.

Varu- och tjänstehandeln har under de senaste 150 åren – industria-

lismens epok – i stort sett oupphörligt ökat som andel av världens produk-

tion. I den meningen har globaliseringen pågått länge, dock med avbrott

under de två världskrigen och efter den stora depressionen på 1930-talet.

Utvecklingen i Sverige kan tjäna som exempel; utrikeshandeln, såväl

exporten som importen, omfattade från 1870-talet fram till slutet av

andra världskriget cirka 20 procent av Sveriges BNP. Under efterkrigstiden

började utrikeshandeln som andel av BNP stiga. Export och import uppgår

nu till över 40 procent vardera av vår samlade produktion. Det betyder att

Sverige har varit och är en mycket öppen ekonomi och därmed utsatt för

konkurrens på världsmarknaden.

I ett avseende hade globaliseringen vid utbrottet av första världskri-

get gått längre än nu. Omvälvningarna som då hade inträffat ifråga om

transporter och informationsspridning (bland annat järnvägar och tele-

graf) var mer långtgående än någon gång senare. Före 1914 var kapitalet

fritt rörligt över nationsgränserna. Då förekom omfattande direktinveste-

ringar över nationsgränserna. Det svenska järnvägsnätet byggdes upp och

den svenska vattenkraften byggdes ut med hjälp av utländskt kapital.
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Det har beräknats att det svenska produktiva kapitalbeståndet blev

50 procent större mellan 1870 och 1914 genom import av utländskt kapi-

tal än vad det skulle ha varit utan kapitalimporten. Järnvägsinvesteringar

binder kapital för lång tid och det gick helt enkelt inte att emittera järn-

vägsobligationer på den svenska marknaden. Utbudet av långsiktigt spa-

rande var alldeles för litet i Sverige. Redan 1857 gick Riksgäldskontoret ut

på den utländska kapitalmarknaden (Tyskland) med det första järnvägs-

lånet. Därefter följde ett halvt sekel med omfattande kapitalimport till

Sverige. Industrialiseringen av Sverige påskyndades och välståndet ökade

genom import av utländskt kapital. Kapitalinvesteringarna utvecklade pro-

duktionsförmågan i Sverige så att ränta och amorteringar kunde betalas

och så att det ändå blev ett överskott kvar.1

Globalisering är alltså inget nytt. I ytterligare ett viktigt avseende

hade den vid utbrottet av första världskriget gått mycket längre än nu. Då

var nämligen arbetskraften mer rörlig över nationsgränserna. Före första

världskriget pågick en omfattande emigration främst till den amerikanska

kontinenten. Sverige, till exempel, förlorade en fjärdedel av sin befolkning

genom utvandring. Mellan 1890 och 1910 flyttade 10 procent av värl-

dens befolkning permanent från ett land till ett annat. Under det senaste

kvartsseklet var omflyttningen endast mellan 1 och 2 procent.2 Men det

blir i dag allt vanligare att studenter från utvecklingsländer far till den

industrialiserade världen för att studera. Uppemot 60 procent av alla dok-

torsexamina i ingenjörsvetenskap, ekonomi och naturvetenskap vid ame-

rikanska universitet tas av utländska studenter, främst från Asien. Många

blir sedan kvar efter studierna med ”brain drain” som resultat.3

Frihandel genomfördes i Sverige i flera steg genom avveckling av tul-

lar under 1850- och 1860-talet. Kapitalrörelserna blev fria och Sverige

anslöt sig till guldstandarden med guldmyntfot 1873, vilket skapade

trygghet vid transaktioner över gränserna. Passtvånget upphörde, så att

fri rörlighet över landsgränserna skapades. Handel, kapitalrörelser, befolk-

ningsomflyttning och informationsnät medförde en snabbt ökande integ-

ration av marknaderna för varor, kapital och arbete, som alltså i vissa

avseenden gick längre än vad som nu är fallet.4

I fortsättningen behandlar jag främst den aspekt av globaliseringen

som rör kapitalrörelserna och den finansiella sektorn. Sist tar jag upp

något om hur utvecklingsländerna berörs av globaliseringen. 
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1 Se Schön (2000).
2 Se Dollar & Kraay (2002).
3 Se Bahgwati (2003).
4 Se Schön (2000).
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Varför är globaliseringen kontroversiell nu?

Det man i allmänhet syftar på när man nu talar om globalisering, och det

som är det nya för den senare efterkrigstiden i förhållande till Bretton

Woods-systemet – men alltså inte i jämförelse med det sena 1800-talets

hushållning – är den ökade rörligheten på kapitalmarknaderna under de

senaste 20 åren. Denna hänger samman med avregleringarna av dessa

marknader. För Sveriges del började avregleringen av kapitalmarknaderna

i mitten av 1980-talet. Kulmen på den svenska avregleringsprocessen

nåddes när de sista delarna av valutaregleringarna avskaffades 1989 och

kapitalrörelserna över våra gränser därmed blev fria.

Jag tror att avregleringen av kapitalrörelserna över nationsgränserna

uppfattas som något nytt och att det är detta som under efterkrigstiden

mest förändrat villkoren för den ekonomiska politiken i enskilda länder.

Det som folk uppfattar som globalisering är nog just detta i kombination

med att den nya informationstekniken gör att alla transaktioner går myck-

et snabbare än tidigare. Men i allmänhetens uppfattning ingår också att

allt fler länder deltar i det internationella handelsutbytet, tillväxten av de

multinationella företagen med produktionsenheter i olika länder och att

arbetskraften rör sig fritt mellan vissa länder, som exempelvis inom EU.

När valutaregleringen avskaffades i Sverige kunde utländska investe-

rare börja köpa svenska statsobligationer och aktier. Svenskar kunde också

börja spara i utländska banker, pensionsförsäkringar och aktier. Tidigare

fanns det stora hinder för sådana transaktioner även om de inte var helt

omöjliga.

Utländskt ägande av svenska aktier och kronobligationer steg från

nästan ingenting 1980 till 1 350 miljarder 2001. När hindren för kapitalet

revs ledde det till att svensk politik blev föremål för granskning dag för

dag på ett sätt som tidigare knappast var fallet. Minsta antydan till miss-

skötsel av den ekonomiska politiken, som växande budgetunderskott, sti-

gande lönekostnader eller inflationstendenser riskerar leda till att utländs-

ka investerare säljer sitt innehav av svenska statsobligationer och aktier.

Tecken på misskötsel kan också leda till att svenska hushåll och företag

väljer att placera sina pengar utomlands. Det var den mekanismen som

gjorde det omöjligt att behålla den fasta växelkursen 1992. Sverige hade

ju vid tiden för avregleringarna en dålig historia av hög inflation och

andra obalanser. Tvivel om stabilitet i den svenska ekonomin ledde till

kapitalutflöde, stigande räntor och krympande valutareserv. Trots massiva

stödköp för kronan och 500 procents ränta för bankernas dagslån i

Riksbanken var försvaret av växelkursen dömt att misslyckas.
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Fast växelkurs: lotteri med bara vinstchanser

Kapitalrörelserna har alltså en disciplinerande effekt på den ekonomiska

politiken. Varningssignalerna kommer tidigt genom sämre villkor vid upp-

låning, räntestegringar och försvagad valutakurs. Men det finansiella

kapitalet är mycket flyktigt för att inte säga ”nervöst”. Liberaliseringarna

har också därför många kritiker, och kritiken kan inte utan vidare avfär-

das. 

Det är svårt att få fram bra statistik över kapitalflödena men följande

iakttagelse kan göras. Handeln med aktier och obligationer över nations-

gränsen i USA mer än fördubblades som andel av USA:s BNP mellan 1970

och 1993. Under samma tid steg motsvarande volym från nästan ingen-

ting till tio gånger BNP i Storbritannien. Det är alltså fråga om en enorm

ökning av kapitalflödena. Mycket litet av detta har med finansiering av

handeln att göra.5 Stora kapitalflöden kan på kort tid utlösas om ett land

förlorar investerarnas förtroende, något som Sverige fick erfara i början av

1990-talet.

Fria kapitalrörelser är som sagt svåra att förena med fast växelkurs.

Land efter land överger därför fast växelkurs när kapitalmarknaderna libe-

raliseras eller går med i en valutaunion som euroområdet. Undantag finns,

till exempel Danmark, men det landet är inordnat i växelkursregimen

ERM2, med mycket stark knytning till euroområdet.

Fast växelkurs inbjuder, vid tecken på övervärdering av en valuta, till

spekulation utan risk. Vid början av 1990-talet var Sverige i det läget.

Regimen med fast växelkurs signalerade till spekulanterna att valutakur-

sen bara kunde försvagas. Antingen skulle den fasta växelkursen hålla och

spekulation mot svenska kronor gå jämnt upp, eller också skulle Riks-

banken devalvera. En investerare som lånat till exempel svenska kronor

och köpt dollar för lånebeloppet skulle efter en devalvering sitta med

skuld i den devalverade kronan och tillgångar i dollar. Själva spekulationen

syftar till att, genom att minska valutareserven, tvinga fram en devalve-

ring med just sådana vinster. Men det som sätter igång spekulanterna är

en ekonomi i obalans, till exempel hög statsskuld, svaga statsfinanser eller

svag konkurrenskraft på grund av högt kostnadsläge.

Raden av exempel, då spekulation gjort det omöjligt att bevara fast

växelkurs, är många. Sverige tvingades som sagt överge försvaret av kro-

nan i november 1992, ERM-samarbetet inom EU med smala band för

valutarörelserna bröt samman i augusti 1993, Mexico drabbades 1994-

95, Sydostasien 1997, Ryssland 1998, Brasilien 1999, Turkiet 2001 och
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Argentina förra året. Alla dessa kriser delar åtminstone en karakteristika –

länderna hade fast växelkurs. 

Det finns både tekniska och ekonomiska skäl till de omfattande av-

regleringarna i Sverige och i många andra länder. Dels kom existensen av

multinationella företag och den nya tekniken – IT, elektroniska pengar och

nya finansiella instrument – att försvåra och omöjliggöra valutareglering-

arna och kapitalmarknadsregleringarna. ”Läckagen” genom reglerings-

barriärerna blev allt större. Dels hade den ekonomiska politiken nått vägs

ände, inflationen hade bitit sig fast omkring 8–10 procent per år i Sverige,

tillväxten var svag och arbetslösheten tenderade att stiga.

När väl avregleringarna av de finansiella marknaderna kom igång i

Sverige gick processen snabbt – på 25 år har vi gått från att ha haft ett av

de mest genomreglerade finansiella systemen i västvärlden till ett av de

mest fria! Processen har emellertid inte varit smärtfri. Konsekvenserna av

de makroekonomiska obalanser som byggts upp under regleringstiden, i

kombination med det svenska banksystemets oförmåga att hantera risker

i sin utlåning när kreditgivningen släpptes fri, blev minst sagt dramatiska.

Det fick vi erfara i början av 1990-talet efter bankkrisen och efter det att

den fasta växelkursen övergivits. 

KRISHANTERING I STÄLLET FÖR AVSKÄRMNING

Globaliseringen i den mening jag här har talat om den, nämligen som en

följd av att kapitalmarknaden liberaliserats, utlöste som nämnts en kris i

den svenska ekonomin vid början av 1990-talet. Det skulle ha kunnat

leda till återregleringar men så skedde inte. Sverige höll fast vid den nya

öppenheten, vilket kan jämföras med hur vårt land reagerade på den dju-

pa reala krisen under 1970-talet. Låt mig därför erinra om de kriser vi haft

i den reala ekonomin på grund av sviktande konkurrenskraft och att

Sverige trots det förblivit en ekonomi öppen för handel. På 1970-talet

drabbades Sverige av kriser inom järn- och stålindustrin samt inom massa-

och pappersindustrin. Den svenska varvsindustrin gick i graven. Proble-

men uppstod på grund av höga svenska lönekostnader och att nya pro-

ducenter från lågkostnadsländer kom in på marknaden.

Hur regerade vi på dessa kriser? Omfattande rationaliseringar genom-

fördes, produktionen effektiviserades och företag lades ned. I dag har

Sverige en av världens mest effektiva stålindustrier. Likadant är det med

den framgångsrika skogsindustrin. Sverige valde inte avskärmning och

tullskydd för de blödande industrierna utan effektivisering genom om-

strukturering med bevarad öppenhet.

På liknande sätt hanterade Sverige de problem som uppstod när

valutan blev övervärderad omkring 1990 så att förtroendet för den fasta
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växelkursen sviktade. Vårt land hamnade i en valutakris som utlöste en

fastighetskris och en kris i banksystemet. I det politiska systemet lades

motsättningarna åt sidan och partierna arbetade i samförstånd med sane-

ring av bankerna och sedan sanering av statsfinanserna. Vi valde att inte

återreglera kapitalmarknaden utan att, precis som vid den reala krisen på

1970-talet, bevara öppenheten. Hanteringen av den finansiella krisen i

början av 1990-talet ledde till att det svenska banksystemet i dag förefal-

ler vara bättre rustat än i många andra länder. 

DE FINANSIELLA MARKNADERNA ÄR VIKTIGA

I fokus för globaliseringskritiken står som sagt det finansiella systemet.

Det är inte lika lätt att direkt se nyttan av det moderna finansiella syste-

met. Men betalningssystemet är lika viktigt i ett avancerat industri- och

tjänstesamhälle som tillgången på energi och ett väl fungerande trans-

portsystem. Och finansmarknadens funktioner – finansiering, riskhante-

ring och betalningsförmedling – utvecklas genom att globaliseringen ger

tillgång till mer likvida och diversifierade marknader. 

I avancerade samhällen är sparandet i stor utsträckning skilt från

investeringsverksamheten. Finanssektorns viktiga uppgift är att jämka

samman spararnas krav på avkastning och likviditet med investerarnas

krav på långsiktig finansiering. Ofta tar det lång tid från det att en inve-

stering görs tills dess att produktionsresultaten kommer ut på marknaden.

De hushåll som sparar kan å andra sidan snabbt komma att behöva sina

pengar. Detta möjliggörs genom försäljning av sparandet i till exempel

aktier och obligationer på marknaderna för andrahandstransaktioner i

dessa värdepapper. För att ta ett exempel: Ett företag inom skogsindustrin

vill ha långsiktighet vid finansieringen av en ny pappersmaskin, som kan-

ske inte skulle kunna säljas ens på några års sikt om företaget skulle tving-

as gå ur investeringen därför att långivarna kräver sina pengar tillbaka.

Företagets emissioner av aktier och/eller obligationer ger denna långsik-

tighet, genom att värdepapperen kan omsättas på marknaden utan att

behöva lösas in av det emitterande företaget.

En annan viktig uppgift för det finansiella systemet är att bringa ned

riskerna för både sparare och investerare. Att vissa företag kan vara mer

riskfyllda än andra företag kan balanseras genom att spararna på en väl

differentierad finansmarknad kan sprida sitt sparande på olika former,

köpa aktier, obligationer eller fondandelar som i sig själva representerar

riskspridning och/eller sätta in en del på banken. 

Företag kan gardera sig mot att växelkursen fluktuerar genom att

ingå terminskontrakt, som anger när och till vilken kurs framtida intäkter
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ska växlas till kronor. Det går också att köpa och sälja varor på termin, så

att framtida kostnader och intäkter låses. 

När det gäller mindre företag och enskilda hushåll är knappast värde-

pappersmarknaden ett alternativ till lånefinansiering. I stället tillhandahål-

ler bankerna och försäkringsbolag tjänster till småföretag och hushåll.

Banker är så kallade intermediärer som tar emot inlåning som är likvid och

omvandlar den till långfristigare utlåning, så att spararnas krav på likvidi-

tet kan förenas med det investerande företagets behov av långsiktighet.

Betalningsförmedlingen är ett område i snabb förändring. Mindre än

10 procent av alla betalningar i Sverige sker nu med sedlar och mynt.

Resten sker genom gireringar i olika system. Ny teknik utvecklas som

betalkort och elektroniska pengar, där betalning sker genom bokföring på

olika konton, utan att några fysiska pengar är i omlopp. 

Globalisering, i betydelsen frihet för finansiella transaktioner över

landsgränserna, skapar förutsättningar för de finansiella systemen att bli

effektivare i samtliga funktioner som nämnts här. Möjligheten att hitta

högavkastande placeringar ökar, möjligheten att sprida riskerna ökar och

en stor marknad ökar också likviditeten.

Det är av dessa anledningar som PPM och AP-fonderna placerar en

del av våra pensionspengar utomlands. Genom att de svenska pensions-

förvaltande institutionerna numera kan placera pengar i utländska aktier

och obligationer minskar riskerna för våra framtida pensioner. Vi blir

mindre beroende av att Sverige som nation blir ekonomiskt framgångsrikt

genom att en del av våra pensionspengar placeras i andra länders aktier

och obligationer. Men därigenom blir vi också delägare till det lättrörliga

kapital, som genast flyr ett land som råkar i ekonomiska svårigheter. 

DRABBAS FATTIGA LÄNDER AV GLOBALISERINGEN?

Globaliseringen måste när det gäller de fria kapitalrörelserna bedömas

annorlunda för mindre utvecklade ekonomier. Det är också de fattiga län-

dernas utsatthet i en globaliserad värld som är föremål för proteströrelser-

nas aktiviteter. Befolkningen i fattiga länder, som exempelvis länderna i

Sydostasien, är mer utsatta än befolkningen i utvecklade välfärdssamhäl-

len.

Låt mig erinra om händelserna i Sydostasien 1997. Inhemska banker

lånade ut pengar – ofta med statliga garantier – till långsiktiga projekt,

som köpcentra, hotellkomplex, flygplatser, motorvägar med mera.

Bankerna och företagen finansierade sig genom att ta upp korta lån på de

internationella kapitalmarknaderna, som begärde lägre räntor än de

inhemska.
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När de utländska investerarna blev nervösa för möjligheterna att de

som gjort investeringarna inte skulle klara räntorna sa de upp de korta

lånen, kapitalet flödade ut och bankerna hamnade i kris. Ingen ränta var

hög nog att locka de utländska investerarna att ge nya lån. Valutareser-

verna sinade och valutakurserna sattes under press. Devalvering blev

enda utvägen. Konkurser, bankkriser och massarbetslöshet blev följden.

Internationella valutafonden, IMF, ryckte in och förelade länderna hårda

villkor, som innefattade finanspolitiska åtstramningar, innan fonden bevil-

jade finansiellt stöd. En stram penningpolitik skulle motverka en alltför

kraftig depreciering av valutorna.

Det stora flertalet medborgare, som inte hade något som helst att

göra med de missgrepp som ledde fram till krisen, blev utblottade och

hamnade i misär, genom att deras inkomster och besparingar förlorade i

värde. Stora delar av den framväxande medelklassen i de värst drabbade

länderna i Sydostasien blev utblottade. Åtstramningarna har i efterhand

kritiserats, då det i Sydostasien ofta var fråga om länder som inte hade

besvärande underskott i statsfinanserna eller hög inflation. IMF har med-

gett att kraven på åtstramning var alltför hårda och har numera byggt ut

sin analys av det finansiella systemet och utvecklat kravlistor baserade på

denna analys och inte som tidigare enbart på makroekonomiska bedöm-

ningar. 

Uppgiften för BIS, IMF, Världsbanken och andra internationella orga-

nisationer bör vara att finna regler och metoder dels för att skydda oskyl-

diga människor från att bli utblottade, dels att lägga risken för felinveste-

ringar på dem som gör dessa investeringar. Som jag tidigare nämnde

pågår för närvarande sådant arbete inom olika internationella organisatio-

ner. Det är fråga om regler för bankernas kapitaltäckning, men också om

redovisning, revision, finansiell tillsyn, konkurslagstiftning och öppenhet i

bedrivandet av penning- och finanspolitik. Syftet är bland annat att de

som lånar ut pengarna i högre utsträckning än nu vid eventuella kriser ska

tvingas bära kostnaderna för krislösningen, så att de blir försiktigare vid

sina investeringsbeslut. Men det är också viktigt att de nämnda organisa-

tionerna och de låntagande länderna motverkar korruption och verkar för

en öppen demokratisk kultur. 

Ett förslag som framförts av Anne Kreuger, vicedirektör i IMF, är att

för stater i kris införa något som liknar konkursförfarande för privata före-

tag i ett land samt att en regerings internationella skuldamortering skulle

kunna uppskjutas för viss tid medan omförhandlingar med landets ford-

ringsägare genomförs. Det så kallade Chapter 11-institutet i den ameri-

kanska konkurslagstiftningen skulle efterliknas internationellt, när rege-

ringar skuldsätter länder. Detta institut skulle hindra okontrollerat kapital-
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utflöde genom att tvinga fram ”collective action” vid tendenser till pro-

blem och möjliggöra en rekonstruktion i ordnade former.6

Förslaget har vissa fördelar. Den moral hazard som följer av att

Valutafonden bistår ett land i kris skulle minska. Långivare måste noga

tänka sig för innan de ger lån. Den som lånar ut pengar skulle också stå

för risken och drabbas om en kris uppstår. Men i detta konstaterande lig-

ger också en nackdel; det finns risk för att kapitalutbudet till fattiga

utvecklingsländer skulle minska. Faktum är att Valutafonden på senare tid

försökt få långivarna att i större utsträckning än tidigare bära sina förlus-

ter, som exempelvis vid hjälpinsatserna för Brasilien och Ecuador. Den nya

inställningen har redan reducerat kapitalflödet till utvecklingsländer.7

Det senaste årets globaliseringsdebatt har fokuserat på en helt annan

fråga, nämligen på orättvisor i inkomstfördelningen i världen. Multinatio-

nella företag anses flytta sin produktion till de länder som kan erbjuda de

lägsta produktionskostnaderna, har lägst krav på arbetsmiljö och minst

omfattande regleringar. Problemen gäller då direktinvesteringar från rika

länder i fattiga länder, varvid de fattiga länderna anses bli exploaterade av

de utländska kapitalägarna. 

När det gäller de mindre utvecklade länderna i världen har det emel-

lertid visat sig att de länder som öppnat sig för konkurrens, för import och

export samt för utländska direktinvesteringar har haft en betydligt bättre

utveckling än de länder som slutit sig i så kallad importsubstitution, alltså

de länder som själva försökt bygga upp industrier för alla sina behov. Den

ekonomiska forskningen tyder på detta. Sydkorea, Singapore och numera

Kina är exempel på mer eller mindre öppna ekonomier, som det nu går

mycket bra för, medan Indien länge hade svag tillväxt, därför att landet

slöt sig inom sina gränser. Länder som slutit sig inom sina gränser, Nigeria,

Ukraina och Pakistan, stannar kvar i förnedrande fattigdom. Länder som

tidigare varit utåtriktade med hög levnadsstandard, kan sjunka ner i kriser

och elände. Argentina, tidigare ett av världens rikaste länder, som under

Juan Perón på 1950-talet avskärmade sig från världsekonomin, är ett

exempel.

Att delta i internationellt utbyte ger investeringar och tillgång till ny

teknologi samt sprider kunskaper om affärsliv och företagsledning. Rätt

skött kan fattiga länder, som öppnar sig för omvärlden, uppnå snabbare

tillväxt än de industrialiserade länderna genom det som ekonomerna kal-

lar ”catching up”. Förr eller senare lyfts även de fattigaste länderna upp

till högre levnadsstandard med jämnare inkomstfördelning inom länderna.
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Ett exempel på en sådan utveckling är delar av Kina, efter det att landet

orienterat sig utåt och liberaliserat sin ekonomi.8

Det finns inga entydiga bevis på att öppenhet för internationell han-

del ökar tillväxten och minskar fattigdomen i utvecklingsländerna. En sak

är dock klar; det finns inga tecken på att ökad öppenhet skulle bromsa

tillväxten. Samtidigt tycks det vara så att en uppsnabbning av tillväxten

ofta varit förenad med liberalisering och att länderna vänt sig utåt i han-

delspolitiken. Men det är svårt att avgöra den kausala riktningen. Kanske

är det ökad tillväxt som drar med sig ökad öppenhet, därför att liberalise-

ring och ökad öppenhet lättare hanteras politiskt när landets resurser ökar.

Öppenhet kanske inte är ett tillräckligt villkor för tillväxt, men det tycks

vara en bidragande faktor, kanske ett nödvändigt villkor.9

I en studie av National Bureau undersökte man effekten av finansiell

avreglering på den ekonomiska tillväxten. Studien omfattade 95 länder.

Man fann att tillväxten under en femårsperiod höjts med i genomsnitt

1 procentenhet per år genom avreglering. Effekten framkommer främst

genom att investeringskvoten höjs genom ökad tillgång på kapital.10

Men åtminstone övergångsvis kan fattigdomen förvärras hos delar av

befolkningen i länder som öppnar sig för handel, därför att fattiga delar

av befolkningen har litet skydd mot omstruktureringar och ekonomiska

risker.11 När det gäller direktinvesteringar i fattiga länder är det därför vik-

tigt att de grundläggande politiska och ekonomiska institutionerna finns

på plats, så att landet kan värja sig mot allinser mellan rika inhemska

klickar och utländska storföretag. En grundläggande förutsättning är där-

vid att korruption bekämpas.

Några slutsatser

I en ekonomi med snabb tillväxt omvandlas ständigt produktionen av

varor och tjänster. Kostnadsjakt pågår, omstruktureringar och nedlägg-

ningar äger rum, innovationer kommer och ny produktion startar. När, för

att ta ett exempel, ett bankkontor drar mer kostnader än det bidrar till

intäkterna läggs det ner och banktjänsterna får skötas på andra sätt,

ibland till högre kostnader för kunderna men alltid till lägre kostnader för

banken. Det är villkoren i en marknadsekonomi. Globaliseringen påskyn-

dar processen genom att höja konkurrenstrycket. Nedläggningar kanske

kommer snabbare än de annars skulle ha gjort. Men det hårdnande kon-

kurrenstrycket ger oss andra tjänster. Vi kan till exempel sitta hemma vid
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datorn och betala räkningar över Internet och göra överföringar mellan

lönekonto och banklån. Och vi kan betala med kort. Bankkontoret blir

mindre angeläget. Globaliseringen påskyndar processerna vid omvand-

lingen av produktions- och konsumtionsmönstren i en konkurrensutsatt

marknadsekonomi. Den lär inte kunna undvikas och om vi sköter oss kan

den vändas till vår fördel. Det har visat sig under de senaste åren. 

Låt mig sluta med några funderingar. Jag har pekat på de fördelar vi

får av de fria kapitalrörelserna men också på den instabilitet som har följt i

avregleringarnas spår och på de kriser som inträffat sedan början av

1990-talet. Fria kapitalrörelser ställer höga krav på ländernas ekonomiska

politik. Visar det sig att kriserna blir fler och djupare kan krav på en åter-

gång till regleringar växa sig allt starkare. Krav finns redan och framförs i

olika internationella fora. Historien visar att perioder av liberaliseringar har

följts av regleringsperioder. Det är möjligt att de regelverk som de interna-

tionella organisationerna arbetar med kommer att stabilisera valuta- och

finansmarknaderna men det är också möjligt att någon form av så kallad

Tobin-skatt vinner politiskt stöd. Historien har inte tagit slut.
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■ Nationell stabiliserings-
politik vid ett svenskt
medlemskap i EMU

AV ROBERT BOIJE OCH HOVICK SHAHNAZARIAN
Författarna är verksamma på avdelningen för penningpolitik.

I den ekonomiska litteraturen har det föreslagits att stabiliseringspoliti-

ken borde kunna delegeras till en politiskt oberoende myndighet också

då de stabiliseringspolitiska instrumenten är av fiskal natur. De argument

som låg bakom delegeringen av penningpolitiken till självständiga cen-

tralbanker bör rimligtvis vara relevanta även för stabiliseringspolitik i

finanspolitisk regi. Vid ett svenskt medlemskap i EMU kommer det natio-

nella stabiliseringspolitiska ansvaret fullt ut att axlas av finanspolitiken

om Sverige skulle komma att utsättas för asymmetriska störningar. I den-

na artikel diskuterar vi vilken betydelse en delegering av de nationella

stabiliseringspolitiska besluten skulle få vid ett svenskt medlemskap i

EMU och om det finns stabiliseringspolitiska instrument som är mer

lämpliga att delegera än andra. En intressant fråga är om det går att få

fram finanspolitiska instrument som är snarlika räntan. Vi visar att en

konjunkturberoende variabel beskattning av räntenettot har snarlika

effekter som en ändring av räntenivån och att ett sådant instrument kan

vara av intresse i ett läge då ett enskilt euroland vill påverka sin egen

realränta vid en given nominell euroränta. Vi för också en mer allmän

diskussion om när stabiliseringspolitiska åtgärder bör vidtas i ett enskilt

euroland.

Stabiliseringspolitik – en uppgift för både penning-
och finanspolitik

De flesta ekonomer och politiska beslutsfattare är i dag tämligen överens

om att det ur välfärdspolitisk synpunkt ligger ett värde i att bedriva stabili-

seringspolitik. Relevanta frågor är vad det är som ska stabiliseras, hur det

ska stabiliseras, vem som ska stabilisera och när det ska stabiliseras.

I praktisk politik brukar det stabiliseringspolitiska målet definieras ut-

ifrån mer pragmatiska utgångspunkter i termer av exempelvis produk-
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tionsgap (ett mått på resursutnyttjandet i ekonomin) eller inflation.1 Det

stabiliseringspolitiska målet kan nås med hjälp av antingen finans- eller

penningpolitik. I en regim med fast växelkurs brukar finanspolitik anses

vara mer effektiv än penningpolitik. I en regim med rörlig växelkurs gäller

det omvända. Det finns dock inget som hindrar att finanspolitik och pen-

ningpolitik används samtidigt i stabiliseringspolitiskt syfte. Tvärtom kan en

kombination av båda instrumenten i vissa situationer vara att föredra.

När det gäller frågan om vem som ska ansvara för stabiliseringspoliti-

ken så har en hel del hänt på det området det senaste decenniet.

Historiskt sett har det varit folkvalda institutioner – i Sverige regering och

riksdag – som helt haft ansvar för stabiliseringspolitiken. Historiska erfa-

renheter har visat att stabiliseringspolitik, om den handhas av regering

och riksdag, inte nödvändigtvis kommer att bedrivas på ett sätt som stabi-

liserar konjunktursvängningarna. Olika former av politiska incitament och

målkonflikter kan lägga hinder i vägen för en effektiv stabiliseringspolitik.

Beslutsfördröjningen – det vill säga den tid som förflyter mellan det att ett

problem observeras till dess att en åtgärd sätts in – riskerar att bli lång då

stabiliseringspolitiska beslut ofta blir föremål för utdragna politiska för-

handlingar. Detta kan innebära att åtgärder sätts in för sent och att de ris-

kerar att få effekt i ”fel” konjunkturläge. Detta kan i sin tur innebära att

stabiliseringspolitiken i vissa fall riskerar att bli procyklisk, med vilket

menas att den istället för att stabilisera ekonomin bidrar till att förstärka

konjunktursvängningarna.2 Politiska svårigheter att föra en tillräckligt

stram finanspolitik i högkonjunkturer kan också bidra till att statsskulden

ökar. Sammantaget riskerar dessa problem leda till att trovärdigheten för

stabiliseringspolitikens långsiktiga inriktning blir låg. Dessa argument har

föranlett många ekonomer att förespråka penningpolitik och att den dele-

geras till en oberoende centralbank som inte behöver eller får agera ut-

ifrån kortsiktiga politiska hänsyn.3 Som konstaterades inledningsvis borde

denna slutsats dock vara betingad av valet av växelkursregim.

Under 1990-talet fick centralbankerna i många länder – även

Riksbanken i Sverige – ett tydligt politiskt mandat att självständigt ansvara

för penningpolitiken. Ett syfte med detta var just att öka trovärdigheten

kring stabiliseringspolitiken. Den nya regimen i Sverige infördes i kölvatt-

net av de stabiliseringspolitiska misslyckandena på 1970- och 1980-talet. I

den proposition (1997/98:40) som låg till grund för Riksbankens – i for-

mell mening – ökade självständighet framhöll regeringen att: ”Genom att
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delegera ansvaret för utformningen av penningpolitiken till en självständig

Riksbank med ett klart angivet prisstabilitetsmål kan politiken ges det

långsiktiga perspektiv som skapar förutsättningar för att målet ska vara

trovärdigt”. De internationella och svenska erfarenheterna av att delegera

penningpolitiken till en självständig myndighet är sammantaget hittills

goda.

En förutsättning för att stabiliseringspolitiken ska bli effektiv är såle-

des att den uppfattas som trovärdig. Förutom problemet med den politis-

ka beslutsprocessens karaktär led stabiliseringspolitiken under 1970- och

1980-talet av att det inte fanns ett tydligt ramverk för stabiliseringspoliti-

ken. Det fanns, något tillspetsat, inga konkreta svar på vad det var som

skulle stabiliseras, hur det skulle stabiliseras och när det skulle stabiliseras.

Dessa frågor har varit centrala i arbetet med att bygga upp trovärdigheten

för penningpolitiken under det senaste decenniet.4 Vi kommer att med

utgångspunkt från dessa frågor diskutera hur stabiliseringspolitiken skulle

kunna utformas vid ett svenskt medlemskap i EMU.

Artikeln är upplagd på följande vis: I de två följande avsnitten disku-

teras kortfattat hur förutsättningarna för stabiliseringspolitiken skulle för-

ändras vid ett svenskt medlemskap i valutaunionen. Vi diskuterar här

bland annat vilken inverkan en gemensam nominell räntenivå kan ha på

realräntan i ett enskilt euroland som utsätts för en asymmetrisk störning i

förhållande till resten av euroområdet och hur det nationella stabiliserings-

politiska målet kan utformas i Sverige vid ett medlemskap i valutaunio-

nen. I avsnittet därefter diskuterar vi – mot bakgrund av den inledande

diskussionen kring trovärdighetsproblem – vilka fördelar som skulle finnas

med att delegera också de stabiliseringspolitiska besluten i finanspolitisk

regi till en oberoende myndighet. Därefter diskuterar vi om det finns

finanspolitiska instrument som är mer lämpliga att delegera än andra. En

sådan diskussion menar vi bör utgå från en mer allmän diskussion om vil-

ka finanspolitiska instrument som är lämpliga ur stabiliseringssynpunkt. Av

detta skäl låter vi diskussionen ta sin utgångspunkt i den analys kring olika

finanspolitiska instrument som gjordes i betänkandet ”Stabiliseringspolitik

i valutaunionen” (SOU 2002:16). I avsnittet därefter frågar vi oss om det

finns finanspolitiska instrument som i stor utsträckning kan påverka hus-

hållens och företagens beteende på samma sätt som ränteändringar. Vi

visar att en konjunkturberoende variabel beskattning av räntenettot har

snarlika effekter som en ändring av räntenivån och att ett sådant instru-

ment kan vara av intresse i ett läge då ett enskilt euroland vill påverka sin

egen realränta (efter skatt) vid en given nominell euroränta. Vi argumen-
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4 Se Riksbankens remissvar, Dnr 02-773-DIR, till betänkandet ”Stabiliseringspolitik i valutaunionen”, SOU
2002:16.
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terar för att ett sådant instrument också har bäring för frågan om det går

att delegera finanspolitiska instrument till en oberoende myndighet. I ett

avlutande avsnitt diskuterar vi, med utgångspunkt från en analys av

Blanchard (2000) och Calmfors med flera (2003), huruvida olika typer av

asymmetriska störningar bör föranleda stabiliseringspolitiska åtgärder i ett

enskilt euroland. 

Ett svenskt medlemskap i valutaunionen

Ett eventuellt svenskt medlemskap i EMU kommer på nytt att ändra för-

utsättningarna för stabiliseringspolitiken. Ett ekonomiskt argument för att

gå med i en valutaunion är att transaktionskostnaderna minskar då sam-

ma valuta kan användas i flera länder samtidigt.5 Vid ett svenskt delta-

gande i EMU frånhänder sig Sverige dock den egna penningpolitiken som

nationellt stabiliseringspolitiskt instrument.6 Europeiska centralbanken

(ECB) svarar för den gemensamma penningpolitiken det vill säga fattar

beslut om nivån på styrräntan utifrån en bedömning av den viktade

genomsnittliga inflationsutvecklingen i euroområdet. ECB tar vid sina rän-

tebeslut inte hänsyn till om inflationsutvecklingen i ett litet euroland avvi-

ker markant från euroområdets genomsnitt.7 Enskilda länder kan komma

att utsättas för asymmetriska störningar av olika slag. Den gemensamma

penningpolitiken hindrar därmed inte att konjunkturen och inflationen i

ett enskilt euroland under relativt långa perioder kan komma att avvika

markant från euroområdet i övrigt.8 Det finns till exempel risk att arbets-

marknadens parter blir mindre återhållsamma då de inte behöver befara

att höga löneökningar leder till höjda räntor. Detta problem bör vara sär-

skilt centralt för små medlemsländer för vilka de välfärdspolitiska konse-

kvenserna kan bli betydande. I Sveriges fall skulle problemet kunna han-

teras med finanspolitiska åtgärder.9 Detta förutsätter dock att det stabili-

seringspolitiska ramverket för finanspolitiken stärks och förtydligas inför

ett medlemskap i valutaunionen.

Det finns också ett annat skäl – vid sidan om problemet med asym-
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5 Se Mundel (1961).
6 Sverige frånhänder sig också den rörliga växelkursen som kan ses som en automatisk konjunkturdämpare.
7 Med utgångspunkt från Eurostats landvikter avseende 2001 skulle Sveriges vikt i ett (hypotetiskt) samman-

vägt HIKP (det prisindex som används inom EMU) bli 2,29 procent (enligt inofficiella beräkningar av
Riksbanken). Om dessutom Storbritannien och Danmark räknas med skulle Sveriges vikt bli 1,78 procent.
Inflationsutvecklingen i Sverige skulle därmed ha en mycket begränsad inverkan på ECB:s räntebeslut.
Vikten blir än mindre när de nya ansökarländerna går med i valutaunionen.

8 Studier av inflationstakten i USA har visat att bestående skillnader i inflationstakt på över 1 procentenhet
har förekommit under så långa perioder som upp till tio år mellan olika amerikanska storstäder. Se
Cecchetti med flera (2000).

9 Cooper & Kemp (2002) visar i en formell modell att om finanspolitik används i stabiliseringspolitiskt syfte
kan ett medlemskap i en valutaunion vara välfärdshöjande oavsett i vilken utsträckning de olika medlems-
länderna drabbas av landsspecifika störningar. Detta förutsätter dock att stabiliseringspolitiken bedrivs på
ett effektivt sätt, det vill säga utan den typ av problem i den politiska beslutsprocessen som beskrevs inled-
ningsvis. 
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metriska störningar – till varför det kan vara motiverat att ha en nationell

stabiliseringspolitisk beredskap vid ett medlemskap i EMU. Exemplen

Japan och USA visar att finanspolitisk stimulans kan vara motiverat i ”låg-

ränteekonomier” där penningpolitiken har blivit ”impotent”.10 Det kan

finnas situationer där den gemensamma penningpolitiken i euroområdet

också riskerar att bli ”impotent”. Eftersom det inte finns någon gemen-

sam finanspolitik för euroområdet skulle, i en sådan situation, finanspoli-

tisk stimulans behöva sättas in i varje euroland för sig.

Ett framgångsrikt svenskt medlemskap i valutaunionen kommer ock-

så att öka behovet av strukturella reformer av olika slag. Frånvaron av en

automatisk stötdämpare i form av en rörlig nominell växelkurs kommer

att öka kravet på en ökad nominell löneflexibilitet. Andra reformer som

ökar rörligheten på arbetsmarknaden kommer också att vara angelägna.

Diskussionen i denna artikel fokuserar enbart på behovet av en komplet-

terande nationell stabiliseringspolitik vid sidan om den gemensamma pen-

ningpolitiken. Vissa ekonomer och debattörer menar att en för stor foku-

sering på behovet av nationell stabiliseringspolitik riskerar att underminera

diskussionen om behovet av strukturella reformer. De menar också att

man i första hand bör förlita sig på att öka de automatiska stabilisatorer-

nas konjunkturdämpande funktion. Erfarenheterna visar dock att det tar

tid att få till stånd mer omfattande strukturella reformer. När det gäller de

automatiska stabilisatorerna är dessa inte skapade i syfte att stabilisera

ekonomin utan är ett resultat av skatte- och bidragssystemets utformning.

Samtidigt som ett svenskt medlemskap i valutaunionen skulle öka beho-

vet av en förstärkning av de automatiska stabilisatorerna är det tveksamt

om det kan ske i någon större omfattning utan att snedvridningseffekter-

na i skatte- och bidragssystemet ökar. För att öka flexibiliteten på arbets-

marknaden kan det i själva verket vara angeläget att minska de stora mar-

ginaleffekterna i skatte- och bidragssystemen. Det skulle dock paradoxalt

nog innebära att storleken på de automatiska stabilisatorerna skulle mins-

ka. 

Utgångspunkten för denna artikel är att det kommer att behövas

både strukturella reformer och en kompletterande nationell stabiliserings-

politik. USA som har en långt mer flexibel arbetsmarknad och lönebild-

ning än Sverige och övriga Europa har ändå bedrivit en aktiv stabilise-

ringspolitik både med penning- och finanspolitik.
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10 Se också Feldstein (2002b).
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Vad är det som ska stabiliseras?

Utgångspunkten för den nationella stabiliseringspolitiken bör i första hand

vara att försöka motverka uppkomsten av alltför stora asymmetriska kon-

junktursvängningar.11 Stabiliseringspolitiken ska således inte användas för

att ”finjustera” konjunkturutvecklingen. Den nationella stabiliseringspoli-

tiken ska i första hand komplettera den gemensamma penningpolitiken

eftersom den senare inte alltid kommer att vara optimalt utformad för det

enskilda eurolandet. Aktiva finanspolitiska åtgärder bör i största möjliga

utsträckning användas i preventivt syfte. Det är givetvis svårt att bedriva

en framåtblickande stabiliseringspolitik och det måste därför även finnas

en stabiliseringspolitisk beredskap för de fall då stora störningar redan har

inträffat.

En viktig fråga vid utformningen av det nationella stabiliseringspoli-

tiska ramverket vid ett svenskt medlemskap i valutaunionen är vad det

nationella stabiliseringspolitiska målet ska vara. ”Kommittén för stabilise-

ringspolitik för full sysselsättning vid ett svenskt medlemskap i valutaunio-

nen” föreslog att produktionsgapet ska användas som stabiliseringspoli-

tiskt mål.12 I sitt remissvar till kommitténs betänkande menade Riks-

banken att det kan finnas skäl att pröva huruvida ett inflationsmål för

finanspolitiken kan vara att föredra.13 Olika mål har olika för- och nackde-

lar. De stabiliseringspolitiska besluten bör rimligen baseras på en analys av

flera olika indikatorer. Det viktiga för trovärdigheten är att motiven för de

stabiliseringspolitiska besluten och de prognoser som dessa baseras på

redovisas på ett tydligt och öppet sätt. Inflationsskillnaden mellan Sverige

och resten av euroområdet bör hur som helst vara en central indikator för

de nationella stabiliseringspolitiska besluten. En pris- och löneutveckling i

Sverige i paritet med euroområdet kommer att vara avgörande för att

uppnå en stabil utveckling av produktion och sysselsättning på sikt.

Den gemensamma penningpolitiken innebär att alla euroländer kom-

mer att ha i stort sett samma nominalräntor. Detta innebär att länder som

exempelvis Irland, där inflationstakten för närvarande är klart högre än i

euroområdet får en låg realränta medan länder som Tyskland, som har en

lägre inflation än euroområdet, får en hög realränta. Till den del dessa

skillnader i inflationstakt avspeglar nödvändiga justeringar av den så kalla-

de reala växelkursen är skillnaden i realräntan realekonomisk motiverad
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11 Frågan om vilka störningar som bör föranleda nationella stabiliseringspolitiska åtgärder i ett enskilt euroland
diskuteras närmare i ett senare avsnitt.

12 ”Stabiliseringspolitik i valutaunionen”, SOU 2002:16.
13 Se Riksbankens remissvar, Dnr 02-773-DIR, till betänkandet ”Stabiliseringspolitik i valutaunionen”, SOU

2002:16.
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och är därför inte ett problem.14, 15 Till den del skillnaderna i inflationstakt

däremot är betingade av interna efterfrågedrivna eller strukturellt skapade

pris- och löneökningar, torde alltför stora skillnader i realräntan utgöra ett

substantiellt problem. För Irlands del driver den låga realräntan på över-

hettningen medan den höga realräntan i Tyskland bidrar till att driva på

konjunkturnedgången.

På lång sikt torde inflationen i ett enskilt euroland behöva anpassas

till genomsnittet för euroområdet oavsett om landet i fråga har en egen

nationell stabiliseringspolitik eller inte. En permanent högre inflationstakt

försämrar på sikt landets konkurrenskraft. Detta kan i sin tur skapa arbets-

löshet och leda till att inflationen går ner. ECB:s inflationsmål kommer där-

för att utgöra ett nominellt ankare även för svensk ekonomi åtminstone

på lång sikt. En sådan anpassningsprocess mot lägre inflation kan emeller-

tid dra ut på tiden och vara förknippad med stora kostnader för samhället

i form av hög arbetslöshet. Genom diskretionära finanspolitiska åtgärder

kan en situation undvikas där konjunkturen i Sverige avviker alltför myck-

et från den i euroområdet. En viktig uppgift för den nationella stabilise-

ringspolitiken blir att i tid kunna urskilja regionala inflationsskillnader som

beror på nödvändiga förändringar i den reala växelkursen respektive omo-

tiverade löne- och prisökningar.

En farhåga som har riktats mot en nationell stabiliseringspolitik vid

sidan om ECB:s är att den riskerar att göra den stabiliseringspolitiska roll-

fördelningen otydlig. Rollfördelningen är inget problem. ECB:s penningpo-

litik måste alltid baseras på en bedömning av inriktningen på finanspoliti-

ken i de olika medlemsländerna, oavsett om finanspolitiken har ett explicit

stabiliseringspolitiskt mål eller inte. Den stabiliseringspolitik som förs i ett

enskilt euroland måste givetvis vara förenlig med ECB:s inflationsmål och

de gemensamma regler som ställts upp för finanspolitiken (Maastricht-

fördraget samt stabilitets- och tillväxtpakten).16

Vem ska fatta de stabiliseringspolitiska besluten?

Om Sverige går med i valutaunionen kommer regering och riksdag åter-

igen att helt ansvara för den nationella stabiliseringspolitiken. De olika

finanspolitiska regler och mål som införts de senaste åren, såväl nationellt
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14 Den reala växelkursen definieras som den mängd inhemska varor som måste uppges i utbyte för en given
mängd varor från utlandet. I en regim med rörlig växelkurs är värdet på den reala växelkursen en kvot, där
täljaren är produkten mellan den nominella växelkursen och ett prisindex på utländska varor, och nämnaren
är ett motsvarande inhemskt prisindex. Vid ett svenskt deltagande i valutaunionen låses den nominella väx-
elkursen men den reala växelkursen kan fortfarande variera om den inhemska inflationsutvecklingen avvi-
ker från genomsnittet i valutaunionen. 

15 I praktiken kan det dock vara svårt att identifiera de situationer där den reala växelkursen bör justeras. 
16 Samtidigt innebär Maastrichtfördragets samt stabilitets- och tillväxtpaktens regler att utrymmet för att

bedriva stabiliseringspolitik är begränsat, vilket i vissa situationer kan skapa problem. För en diskussion
kring dessa problem och möjliga lösningar, se Calmfors med flera (2003).



som inom EU, bör till viss del ha ökat den långsiktiga trovärdigheten för

finanspolitiken. De kan också ha minskat risken för samma typ av stabili-

seringspolitiska misslyckanden som under 1970- och 1980-talet. Det finns

emellertid risk för att sådana regler inte alltid efterlevs. Det visar inte

minst den senaste tidens utveckling i vissa euroländer. I sådant fall aktuali-

seras trovärdighetsproblemet på nytt. En viktig fråga är hur trovärdighe-

ten för den nationella stabiliseringspolitiken ska kunna upprätthållas i så

hög utsträckning som möjligt vid ett svenskt medlemskap i valutaunionen.

Trovärdigvärdighetsproblemet bör i olika stor utsträckning kunna

minskas genom ett antal åtgärder. ”Kommittén för stabiliseringspolitik för

full sysselsättning vid ett svenskt medlemskap i valutaunionen” föreslog

att ett oberoende expertorgan, som ska analysera konjunkturutvecklingen

och komma med förslag om stabiliseringspolitiska åtgärder, bör tillsättas.17

Ökad öppenhet, förbättrad utvärdering, klara beslutsprocesser och en för-

stärkning av befintliga myndigheter är också viktiga inslag när det gäller

att upprätthålla trovärdigheten för stabiliseringspolitiken.18

I den ekonomiska litteraturen har det kommit förslag på att stabilise-

ringspolitiken skulle kunna handhas av en självständig myndighet, även

då de stabiliseringspolitiska instrumenten är av fiskal natur.19 En sådan

långtgående delegering av de stabiliseringspolitiska besluten är givetvis

komplicerad, inte minst ur politisk synvinkel, men vår personliga uppfatt-

ning är att samma argument som låg bakom Riksbankens och andra cen-

tralbankers ökade självständighet torde vara relevanta även i en regim där

finanspolitiken används i stabiliseringspolitiskt syfte.

En delegering av finanspolitiska instrument till en oberoende myndig-

het skulle möjligen kunna uppfattas som odemokratisk, bland annat mot

bakgrund av att det blir svårt att utkräva ansvar av en oberoende myn-

dighet om den misslyckas med stabiliseringspolitiken.20 En regering som

misslyckas med stabiliseringspolitiken kan alltid avsättas. Ett beslut att

delegera finanspolitiska instrument till en oberoende myndighet ska givet-

vis vara demokratiskt förankrat på samma sätt som beslutet att delegera

penningpolitiken till Riksbanken var. 

Om ett beslut om att delegera finanspolitiska instrument till en obe-
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17 Se SOU 2002:16.
18 Se Riksbankens remissvar, Dnr 02-773-DIR, till betänkandet ”Stabiliseringspolitik i valutaunionen”, SOU

2002:16. I detta remissvar skriver Riksbanken också att det bör utredas om regeringen bör kunna fatta sta-
biliseringspolitiska beslut utan att gå omvägen via riksdagen. En sådan delegering skulle kunna korta de
långa beslutsvägarna. Riksbanken skriver också att en mer långtgående delegering till en oberoende myn-
dighet inte bör uteslutas på förhand vid en fördjupad prövning. Se också Riksbankens pressmeddelande nr
5 2003: Kommentar till debattartikel i Dagens Nyheter.

19 Se exempelvis Ball (1997). Se också Blinder (1997), Gruen (1997, 2001), Hemming & Kell (2001) och
Wyplosz (2002). Denna litteratur diskuterar i huvudsak en delegering av finanspolitiska instrument som ett
komplement till den nationella penningpolitiken. Vi menar att en sådan delegering blir än mer intressant i
en situation där den nationella penningpolitiken delegeras till ECB.

20 I nuvarande regim utfrågas riksbankschefen om den förda penningpolitiken enligt särskild ordning av riks-
dagens finansutskott. En sådan konstruktion skulle också kunna tillämpas vid en delegering av finanspolitis-
ka instrument till en självständig myndighet.
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roende myndighet fattats av riksdagen, är beslutet per definition demo-

kratiskt förankrat. Ur ett välfärdspolitiskt perspektiv torde det vara viktiga-

re att de stabiliseringspolitiska besluten är trovärdiga och effektiva än att

de fattas av folkvalda institutioner.21 Det är dock viktigt att dessa beslut

omgärdas av stor öppenhet och att det finns klara regler för granskning

och utkrävande av ansvar.

Hur ska det stabiliseringspolitiska målet uppnås?

Det finns således argument som talar för en delegering av de stabilise-

ringspolitiska besluten till en politiskt oberoende myndighet. När det gäl-

ler delegeringen av penningpolitiken har valet av stabiliseringspolitiskt

instrument varit naturligt. Finanspolitiken däremot förfogar över ett brett

spektrum av olika stabiliseringspolitiska instrument både på statsbudge-

tens inkomst- och utgiftssida. Frågan är om vissa finanspolitiska instru-

ment är bättre lämpade att delegera än andra. Vi menar att det i första

hand bör vara skatterna som ska användas för stabiliseringspolitiska ända-

mål. Beslut om offentliga utgifter bör baseras på långsiktiga övervägan-

den.22

En diskussion om vilka finanspolitiska instrument som skulle kunna

vara lämpliga att delegera till en självständig myndighet måste med nöd-

vändighet ta sin utgångspunkt i en mer allmän diskussion om vilka instru-

ment som generellt sett är lämpliga från stabiliseringssynpunkt. 

”Kommittén för stabiliseringspolitik för full sysselsättning vid ett

svenskt medlemskap i valutaunionen” menade att de stabiliseringspolitis-

ka instrumenten bör ha följande egenskaper:23 (i) Medlen ska vara så

generellt verkande som möjligt. Med detta menas att basen för skatte-

eller utgiftsförändringen bör vara så bred att åtgärden påverkar en stor

del av ekonomin. (ii) Medlen ska användas temporärt och symmetriskt

över tiden. Med detta menas att exempelvis en skattehöjning i en hög-

konjunktur ska föranleda en motsvarande sänkning i en lågkonjunktur.

(iii) Stabiliseringspolitiken ska i största möjliga utsträckning avskiljas från

fördelnings- och allokeringspolitiken.

Temporära och symmetriska skatte- eller utgiftsförändringar, som rik-

tar sig till breda baser, minskar risken för att åtgärderna får långsiktiga för-

delnings- och allokeringseffekter. Åtgärder som ger upphov till stora för-

delningseffekter kan vara svåra att använda symmetriskt över en konjunk-

turcykel; det är politiskt lättare att sänka skatter och höja utgifter i lågkon-
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21 För en mer uttömmande diskussion om den demokratiska aspekten, se Gruen (2001).
22 Se också Ball (1997).
23 Se SOU 2002:16.
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junkturer än att höja skatter och sänka utgifter i högkonjunkturer.24 Den i

genomsnitt alltför expansiva finanspolitiken på 1970- och 1980-talet illus-

trerar detta problem.

Kommittén menade också att en användning av mer generellt ver-

kande finanspolitiska medel ter sig naturlig därför att finanspolitiken vid

ett EMU-medlemskap ska utgöra en ersättning för den nationella pen-

ningpolitiken, som kommittén anser vara ett generellt verkande medel.

Brett verkande finanspolitiska instrument påverkar sannolikt fler sektorer i

ekonomin och effekten på efterfrågan kommer sannolikt också snabbare

än effekten av en ränteändring.25 Denna slutsats gäller under förutsätt-

ning att de långa politiska beslutsprocesserna kan undvikas.

Det bör i detta sammanhang påpekas att även om penningpolitiken

är generell i den meningen att den påverkar inflationsförväntningarna och

inflationen genom ett enda instrument (räntan) ger den samtidigt upphov

till vissa (temporära) fördelnings- och allokeringseffekter. En ränteändring

slår på enskilda efterfrågesektorer som investeringar, utrikeshandel (via

ränteändringens effekter på växelkursen) och privat konsumtion (via rän-

teändringens effekt på kreditgivningen och tillgångspriserna).

SKATTEPOLITISKA INSTRUMENT

Med utgångspunkt från att de stabiliseringspolitiska medlen ska vara

generella och ha små fördelnings- och allokeringseffekter identifierade

kommittén ett antal lämpliga instrument, både på utgifts- och inkomstsi-

dan. Vi väljer här att koncentrera oss på kommitténs förslag på inkomstsi-

dan som omfattar personliga inkomstskatter, mervärdesskatt, arbetsgivar-

avgifter och intern devalvering.26

En förändring av den personliga inkomstskatten påverkar hushållens

disponibla inkomster, vilket i sin tur i viss utsträckning påverkar hushållens

konsumtionsefterfrågan.27 På så sätt kan efterfrågan stimuleras i lågkon-
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24 Påpekas bör dock att finanspolitiska instrument som ger upphov till stora fördelningseffekter kan ha större
stabiliseringseffekt än instrument med små fördelningseffekter, förutsatt att de används symmetriskt över
konjunkturcykeln. Att i exempelvis en lågkonjunktur omfördela medel från höginkomsttagare med en låg
marginell konsumtionsbenägenhet till låginkomsttagare med en hög marginell konsumtionsbenägenhet kan
öka den privata konsumtionen och efterfrågan. En delegering till en oberoende myndighet skulle borga för
att ett sådant medel skulle kunna användas symmetriskt över konjunkturcykeln.

25 En ränteändring brukar anses ge full effekt först efter ett till två år. 
26 En stabiliseringspolitik baserad på en variabel beskattning går stick i stäv med slutsatserna inom den så kal-

lade optimala beskattningsteorin. Enligt denna teoribildning bör skatterna variera så lite som möjligt över
tiden för att minimera effekten på hushållens och företagens beteende. Detta resultat är dock härlett ur
modeller där mer allmänna stabiliseringspolitiska mål ignoreras. Ett syfte med att ändra skatterna över tiden
i stabiliseringspolitiskt syfte är just att påverka hushållens och företagens beteende. 

27 Avgörande för genomslaget på privat konsumtion är bland annat i vilken utsträckning hushållen är framåt-
blickande och i vilken utsträckning hushållen via kreditmarknaden har möjlighet att omfördela sin konsum-
tion över tiden. 



junkturer och dämpas i högkonjunkturer.28, 29 Det kan inte uteslutas att en

höjning eller sänkning av inkomstskatten kan komma att bli föremål för

utdragna fördelningspolitiska diskussioner. En delegering av ett sådant

instrument till en oberoende myndighet skulle eliminera detta problem.

Variationer i mervärdeskattesatsen kan omfördela hushållens kon-

sumtion över tiden. En temporär höjning av mervärdeskattesatsen kan

dämpa den privata konsumtionen i överhettningssituationer på motsva-

rande sätt som en temporär sänkning av densamma kan bidra till att öka

den privata konsumtionen i en konjunkturnedgång. Konsumtionen påver-

kas dels genom att den temporära mervärdeskatteförändringen påverkar

relativpriset mellan konsumtion i olika tidsperioder, dels genom att hushål-

lets reala disponibla inkomst påverkas av den allmänna prisnivåföränd-

ringen skatteändringen ger upphov till.30, 31 Ett stort potentiellt problem

med variationer i mervärdeskattesatsen är att hushållen, när de får känne-

dom om exempelvis en framtida mervärdeskattehöjning, ökar sin kon-

sumtion strax innan höjningen träder i kraft. På motsvarande sätt kan

hushållen senarelägga konsumtion strax innan höjningen avvecklas.32

Dessa problem kan minimeras genom att förändringen av skatten träder i

kraft så fort som möjligt efter att beslutet om förändringen har fattats.

Om en självständig myndighet hade befogenhet att ändra mervärdeskat-

tesatsen i stabiliseringspolitiskt syfte skulle skatteförändringen i princip

kunna träda i kraft samma dag som beslutet fattas.

En ändring av arbetsgivaravgiftens storlek påverkar företagens totala

lönekostnad förutsatt att ändringen i arbetsgivaravgiften inte resulterar i

en omedelbar och lika stor ändring av bruttolönen. Empirisk forskning

visar att nominallönerna är förhållandevis stela på ett till två års sikt, vilket

innebär att en ändring av arbetsgivaravgiften har förutsättning att påver-

ka lönekostnader och därmed också sysselsättning och produktion på kort

sikt. En ändring av arbetsgivaravgiften påverkar också, vid givna nominal-

löner, i viss utsträckning den aggregerade efterfrågan i ekonomin; en

sänkning av arbetsgivaravgiften gör att efterfrågan vrids från importvaror

till inhemskt producerade varor. En sänkning av arbetsgivaravgiften skulle

således kunna användas för att upprätthålla sysselsättningen i lågkonjunk-
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28 Inkomstskatteförändringar kan också påverka arbetsutbudet i viss utsträckning.
29 Duarte & Wolman (2002) visar, i en allmän jämviktsmodell, att små länder i en valutaunion tenderar att få

relativt högre inflation vid produktivitetsstörningar men att regeringar i sådana länder kan bromsa begyn-
nande inflation genom att variera inkomstskattesatsen.

30 I en formell modell där rationella hushåll antas maximera nyttan över tiden kan man – under vissa förut-
sättningar – visa att en konsumtionsskatteändring ger samma effekt på relativpriset mellan konsumtion i
olika tidsperioder som en ändring av räntenivån. Till skillnad från en ränteändring har dock konsumtions-
skatteförändringar inga direkta effekter på exempelvis företagens investeringsbeslut och på tillgångspriser-
na.

31 Effekten på konsumentprisindex (KPI) beror på hur stor del av skatteförändringen som övervältras på kon-
sumentpriserna. Övervältringen på kort- och lång sikt bestäms dels av utbuds- och efterfrågeelasticiteterna,
dels av potentiella prisstelheter.

32 Variationer i mervärdesskattesatsen är dock också förknippade med andra problem som ökad gränsöver-
skridande handel och ökade administrativa kostnader i samband med ommärkning av priser.
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turer. På motsvarande sätt kan en höjning av arbetsgivaravgiften använ-

das för att dämpa sysselsättningen i en överhettningssituation. En ändring

av arbetsgivaravgiften kan också till viss del fylla samma funktion som en

ändring av den nominella växelkursen. En sänkning av arbetsgivaravgiften

förbättrar exportföretagens konkurrenskraft på ett liknande sätt som en

depreciering eller devalvering av den nationella valutan. Variationer i

arbetsgivaravgiften skulle således åtminstone till viss del kunna ersätta

växelkursförändringar vid ett svenskt deltagande i valutaunionen.

En sänkning av arbetsgivaravgiften kan finansieras genom en höjning

av andra skatter eller genom en sänkning av offentliga utgifter så att bud-

getsaldot inte ändras. En sådan åtgärd brukar kallas för en intern devalve-

ring och kan vara att föredra i en situation då de offentliga finanserna är

ansträngda. Interna devalveringar är dock förknippade med vissa pro-

blem. Frekventa arbetsgivaravgiftsförändringar i stabiliseringspolitiskt syf-

te bör möta ett visst motstånd i Sveriges viktigaste konkurrentländer inom

framförallt EU-området. Ett annat problem är att det är svårt att bedöma

hur den optimala mixen av en arbetsgivaravgiftsförändring och kompen-

serande skatte- eller utgiftsförändring ser ut. ”Kommittén för stabilise-

ringspolitik för full sysselsättning vid ett svenskt medlemskap i valutaunio-

nen” menade att ett annat centralt problem är att det är svårt att få till

stånd samtida politiska beslut om både en arbetsgivaravgiftsförändring

och en kompenserande skatte- eller utgiftsförändring. Detta problem

skulle emellertid elimineras vid en delegering av det stabiliseringspolitiska

beslutet till en självständig myndighet.33

KONJUNKTURPARAMETER

Det är svårt att hitta några tydliga ekonomiska argument för varför beslu-

tet om att temporärt ändra enskilda skatter i stabiliseringspolitiskt syfte

inte skulle kunna tilldelas en självständig myndighet. Av tradition är det

dock riksdagen som fattar beslut och stiftar lagar om skatteförändringar.

Ett förslag om att delegera beslutanderätten för vissa skatteförändringar

till en självständig myndighet kommer därför sannolikhet stöta på ett stort

politiskt motstånd. Som ett alternativ skulle därför den självständiga myn-

digheten istället kunna ändra på en konjunkturparameter som temporärt

påverkar skatteuttaget; den ekonomiska konsekvensen blir dock givetvis

densamma som om skattesatserna hade ändrats.34 En sådan modell är

mer pedagogiskt tilltalande då den renodlar det stabiliseringspolitiska

beslutet. Modellen skulle – under förutsättning att konjunkturparametern
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33 Detta skulle dock förutsätta att fler än ett instrument delegeras till den självständiga myndigheten.
34 Ett sådant upplägg har föreslagits av Gruen (1997, 2001).
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höjs och sänks symmetriskt över en konjunkturcykel – garantera att den

självständiga myndigheten inte långsiktigt skulle kunna påverka fördel-

nings- och strukturpolitiken eller bestämma den långsiktiga skatte- och

utgiftsnivån.35 I en sådan regim skulle detta således även fortsättningsvis

vara riksdagens uppgift. Om konjunkturparametern dessutom skulle

påverka i princip samtliga skatter skulle stabiliseringspolitiken inte i någon

större utsträckning påverka likformigheten i skattesystemet och därmed

skulle också problemet med bland annat skattearbitrage minimeras.36

ETT SKATTEPOLITISKT INSTRUMENT MED SNARLIKA EFFEKTER

SOM EN RÄNTEÄNDRING

En intressant fråga är om det går att finna finanspolitiska instrument som i

stor utsträckning liknar nuvarande räntevapen, när det gäller verknings-

grad, fördelnings- och allokeringseffekter. Har det gått att delegera ränte-

besluten till en oberoende myndighet med motiveringen att räntan är ett

generellt och brett verkande instrument, bör man av samma skäl kunna

argumentera för att ett finanspolitiskt instrument med snarlika effekter

som en ränteändring också skulle kunna delegeras i en eller annan form.

Kan man hitta finanspolitiska instrument som har snarlika effekter som

ränteändringar och skapa en institutionell inramning som liknar den för

penningpolitiken, faller också mycket av den kritik som i den akademiska

litteraturen har riktats mot stabiliseringspolitik i finanspolitisk regi. Ett

finanspolitiskt instrument som vid en given nominalränta för euroområdet

som helhet direkt kan påverka realräntan i ett enskilt euroland bör också

vara av intresse i situationer där den gemensamma penningpolitiken har

lett till en realränta som inte är optimal för det enskilda landet.37, 38

Transmissionsmekanismen

Innan vi diskuterar huruvida det går att hitta finanspolitiska instrument

som i stor utsträckning liknar en ränteändring finns det skäl att kort disku-

tera hur den så kallade transmissionsmekanismen ser ut för penningpoliti-

ken. Begreppet transmissionsmekanism används som ett samlingsord för

de kanaler genom vilka penningpolitiken påverkar ekonomin. I de enklas-

te makromodellerna antas centralbanken styra penningmängden direkt.
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35 Konjunkturparametern skulle i princip också kunna användas för att påverka storleken på de icke skatte-
pliktiga transfereringarna till hushåll och företag.

36 Vi återkommer till detta problem senare i artikeln.
37 Alla de instrument som diskuterades i föregående avsnitt kan också påverka realräntan men då indirekt via

den potentiella effekten på inflationen.
38 Vi vill betona att även om det går att hitta ett finanspolitiskt instrument som är snarlikt räntan är det inte

nödvändigtvis det optimala stabiliseringspolitiska instrumentet. Detta gäller oavsett om ett sådant instru-
ment delegeras eller inte. Olika finanspolitiska instrument kan vara att föredra vid olika typer av störningar. 
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Med hänvisning till den så kallade kvantitetsteorin anses allmänt att infla-

tionen på lång sikt bestäms av hur penningmängden växer i förhållande

till produktionen vid en given omsättningshastighet på pengar. Under för-

utsättning att omsättningshastigheten på pengar är konstant över tiden

kan centralbankerna således enligt detta synsätt styra inflationen på lång

sikt genom att styra penningmängden.39

I praktiken använder dock Riksbanken, ECB och många andra cen-

tralbanker istället en styrränta som penningpolitiskt instrument. Vid en

given styrränta måste centralbanken alltid tillhandahålla den mängd

pengar som banksystemet efterfrågar. Penningmängden är således efter-

frågestyrd vid en given styrränta.40 Allmänt gäller att en centralbanks rän-

teändringar i första hand påverkar marknadsräntan på värdepapper med

korta löptider. Centralbankens agerande kan också påverka de långa

marknadsräntorna via eventuella effekter på de långsiktiga inflationsför-

väntningarna.41 Effekten på marknadsräntorna påverkar i sin tur penning-

efterfrågan och kreditgivningen.

De absolut vanligaste modellerna för penningpolitisk analys baseras

på antaganden om stela priser och monopolistisk konkurrens. Antagandet

om prisstelhet motiveras med att företagen inte kan ändra sina priser i

takt med att efterfrågeläget varierar, eftersom det är mycket kostsamt att

ändra priser.42 Prisstelhet innebär att centralbanken kan påverka realrän-

tan genom att ändra den nominella räntan. Realränteändringen påverkar i

sin tur bland annat investerings- och konsumtionsefterfrågan. Vid en

högre realränta minskar enligt teorin företagens investeringsefterfrågan.43

Ränteändringen ändrar relativpriset för konsumtion över tiden. Vid en

högre räntenivå antas sparandet öka och konsumtionen minska. Det

beror dels på att avkastningen på sparande ökar, dels på att det blir dyrare

med lånefinansierad konsumtion. Detta innebär att penningpolitiken

åtminstone på kort sikt kan få reala effekter på ekonomin direkt via den

ändrade realräntan. Penningpolitiken påverkar också inflationsförvänt-
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39 Det bör påpekas att osäkerheten kring hur transmissionsmekanismen ser ut i praktiken är betydande.
Kvantitetsteorin har ifrågasatts av några forskare. En intressant fråga är om penningmängden påverkar
ekonomin på annat sätt än via effekten på räntenivån. Härom råder delade meningar i den penningteore-
tiska litteraturen. Se Nelson (2002).

40 Se också Mitlid & Vesterlund (2001).
41 Huruvida ändringar i reporäntan också påverkar de långa räntorna återspeglas i den så kallade avkastnings-

kurvan. Avkastningskurvan visar de räntor som etablerats på marknaden för värdepapper med olika löptid.
Dess lutning brukar tolkas som ett uttryck för marknadens förväntningar om framtida räntor och framtida
inflation.

42 Antagandet om monopolistisk konkurrens innebär att ett enskilt företag inte ensam kan ta över marknaden
genom att till skillnad från andra företag ändra sina priser efter efterfrågeläget. Det finns givetvis också
andra skäl till varför det är motiverat att anta imperfekt konkurrens.

43 Enligt den traditionella synen inom nationalekonomin, ökar eller minskar företagen sina investeringar då
räntan varierar. Finansieringsstrukturen i ett företag bör dock vara ett långsiktigt beslut, i vilket fall företa-
gen inte nödvändigtvis ändrar finansieringsformen vid en ränteändring. Om så är fallet så kan företagen – i
olika utsträckning beroende på utbuds- och efterfrågeförhållandena på företagens varor och på menykost-
nader – övervältra den ökade finansieringskostnaden för både nyinvesteringar och redan befintliga investe-
ringar på konsumentpriserna. I sådana lägen kan en ränteändring således ge upphov till utbudseffekter. 



ningarna på lång sikt vilket i sin tur har reala återverkningar på ekonomin.

Ett trovärdigt inflationsmål leder exempelvis till lägre löneökningskrav.

På kort och medellång sikt påverkas inflationen av en rad andra fak-

torer vid sidan om penningpolitiken som exempelvis resursutnyttjande,

lönebildning och finanspolitikens inriktning.44 Dessa faktorer är centrala

indikatorer i de analyser som ligger till grund för Riksbankens inflations-

rapporter och penningpolitiska beslut.

Konjunkturberoende beskattning av räntenettot

I de penningteoretiska modellerna bortser man vanligtvis från att de flesta

länder, däribland Sverige, beskattar nominella kapitalinkomster.45 Feldstein

(1980) menade att avsaknaden av en analys av interaktionen mellan skat-

tesystemet och inflationen och dess betydelse för penningpolitiken ledde

till en för hög inflation under 1970-talet. Trots denna insikt har den pen-

ningpolitiska forskningen fortsatt att i stort sett bortse från skattesyste-

mets betydelse för penningpolitiken. I en nyligen presenterad artikel visar

Røisland (2002) att en nominell kapitalinkomstbeskattning kan ha stor

betydelse för hur penningpolitiken bör utformas.

En nominell kapitalinkomstbeskattning har även viktiga implikationer

för frågan om det går att hitta ett finanspolitiskt instrument som är snar-

likt räntan. I en ekonomi med nominell kapitalinkomstbeskattning är det

räntan efter – inte före – skatt som bör ha betydelse för hushållens och

företagens beslut. Ur hushållens och företagens perspektiv torde det inte

vara någon skillnad på en ränteändring eller en ändring av beskattningen

av räntenettot (vid en given ränta) om den ekonomiska nettoeffekten är

densamma. Det går alltid att ändra kapitalinkomstskattesatsen så att en

sådan förändring ger samma effekt på räntan efter skatt som om istället

räntan hade ändrats.46

Vi visar i detta avsnitt hur en konjunkturberoende beskattning av hus-

hållens och företagens räntenetto skulle kunna konstrueras i en situation

där ett enskilt euroland vill påverka sin egen realränta (efter skatt).

Utgångspunkten för analysen är att variera värdet på en konjunkturpara-

meter (som avspeglar det relativa konjunkturläget mellan Sverige och

resten av euroområdet) så att effekten på räntenettot efter skatt, vid en
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44 Det finns teorier som visar att finanspolitiken – åtminstone under vissa speciella förutsättningar – kan
påverka inflationen även på lång sikt. Se Sargent & Wallace (1981), Woodford (1995) och Kocherlakota &
Phelan (1999).

45 I de penningteoretiska modellerna bortser man vanligtvis helt från skatter. Alternativt antas att alla skatter
är så kallade klumpsummeskatter, det vill säga skatter som inte påverkar de ekonomiska besluten. I prakti-
ken existerar dock inte några sådana skatter.

46 En ändring av kapitalinkomstskattesatsen bör därför också ha snarlika snedvridningseffekter som en
ändring av nominalräntan. Det bör påpekas att om skatter ska användas i stabiliseringspolitiskt syfte kom-
mer snedvridningseffekterna med nödvändighet att variera över tiden. Snedvridningseffekter är i själva ver-
ket en förutsättning för att i praktiken kunna bedriva stabiliseringspolitik. Syftet med stabiliseringspolitiken
är ju att den ska påverka hushållens och företagens beteende.
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viss etablerad nominell ränta för euroområdet, blir densamma som om den

nationella räntenivån istället hade varierats. 

I nuvarande regim kan ett hushålls räntenetto efter skatt skrivas som

(1) inr (S – L)(1 – τ)

där inr är den nominella räntan i nuvarande regim, S är sparande i ränte-

bärande tillgångar, L är skuldens storlek och τ är kapitalinkomstskattesat-

sen vid ett positivt räntenetto, alternativt värdet av skattereduktionen för

ränteutgifter vid ett negativt räntenetto. Om en individs sparande i ränte-

bärande tillgångar är större än dess skulder uppstår ett positivt räntenetto

som beskattas med den generella kapitalinkomstskattesatsen (enligt nuva-

rande skatteregler 30 procent). Om skulderna är större än tillgångarna

uppstår ett negativt räntenetto som – med vissa begränsningar – ger upp-

hov till en allmän skattereduktion som uppgår till 30 procent av under-

skottet av kapital. Om räntan höjs, gynnas hushåll och företag som har

ett positivt räntenetto medan hushåll som har ett negativt räntenetto

missgynnas. Vid en sänkning av räntan gäller det omvända.

Vid ett svenskt medlemskap i EMU, kommer Riksbanken inte att

kunna ändra på reporäntan om Sverige skulle komma att utsättas för

asymmetriska störningar i förhållande till euroområdet. Vid en given euro-

peisk räntenivå är det dock möjligt att påverka beskattningen av räntenet-

tot i Sverige genom att variera den inhemska konjunkturparametern så att

effekten på räntenettot efter skatt i princip blir densamma som om den

nationella räntenivån hade varierats. Problemet blir således att bestämma

konjunkturparametern (KP) så att följande uttryck gäller 

(2) iEMU (S – L)(1 – KPτ) = i(S – L)(1 – τ)

där iEMU är den nominella marknadsränta som etablerats i euroområdet.

Detta uttryck kan skrivas om som

(3) KP = 1 + (iEMU – i)(1 – τ).
iEMU τ

Detta uttryck gäller för hushållen. För företagen redovisas räntenettot i

resultaträkningen och beskattas med bolagsskatt. Motsvarande uttryck

för en konjunkturberoende beskattning av företagens räntenetto blir 

(4) KPB = 1 + (iEMU – i)(1 – τ B).
iEMU τ Β
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där τ Β är bolagsskattesatsen.47 Om bolagsskatten och kapitalinkomst-

skattesatsen är ungefär lika stora kommer konjunkturparametern i alla

konjunktursituationer att vara lika stor för hushållen och företagen.48

Ekvation (3) och (4) ger en första vägledning om hur konjunkturpa-

rametern kan bestämmas för hushållen respektive företagen. För att kun-

na ändra på konjunkturparametern måste en bedömning göras av vilken

räntenivå (värde på i) som hade varit optimal sett från svenska konjunk-

turförhållanden.

Innebörden av ”reaktionsfunktionerna” (3) och (4) kan förklaras med

ett enkelt exempel. Vi utgår i exemplet från den ekvation som gäller för

hushållen. Antag att det finns två hushåll där det ena har ett positivt rän-

tenetto (tillgångarna överstiger skulderna) och det andra har ett negativt

räntenetto (skulderna överstiger tillgångarna). Tabell 1 visar hur räntenet-

tot efter skatt påverkas för dessa hushåll då räntan varierar i nuvarande

regim. ”Jämviktsräntan” antas vara 5 procent.49 Vid en högkonjunktur

antas att räntan höjs från 5 till 7 procent och vid en lågkonjunktur antas

att räntan sänks från 5 till 3 procent.50

TABELL 1. EFFEKTER PÅ POSITIVT OCH NEGATIVT RÄNTENETTO VID OLIKA RÄNTENIVÅER

I NUVARANDE REGIM

Nettotillgång 100 –100

Räntesats Räntenetto efter skatt

7 % (högkonjunktur) 4,90* –4,90

5 % (normalkonjunktur) 3,50 –3,50

3 % (lågkonjunktur) 2,10 –2,10

* Exempel: 100 x 0,07 x (1–0,3) = 4,90.

Tabell 2 visar hur konjunkturparametern ska fastställas för att samma

effekter på räntenettot efter skatt (vid en given ränta för euroområdet)

ska uppstå som vid en motsvarande tänkt nationell ränteändring.

Resultaten visar att konjunkturparametern och således beskattningen

av räntenettot kan komma att behöva varieras i relativt hög utsträckning

för att ge samma effekt som en ränteändring. Den effektiva skattesatsen

skulle i exemplet behöva variera mellan 2 och 58 procent. I extremfallet

kan till och med värdet av ränteavdragen bli negativt i högkonjunkturer

för de hushåll som har negativa räntenetton. För att undvika det senare
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47 Se appendix för en härledning av detta uttryck. I enlighet med nuvarande skatterättsliga principer skulle en
konjunkturberoende beskattning av företagens räntenetto behöva gå via så kallade skattemässiga juste-
ringar.

48 Den svenska nominella bolagsskattesatsen är 28 procent, alltså något mindre än den generella kapitalin-
komstskattesatsen som är 30 procent. Den effektiva bolagsskattesatsen är dock i praktiken betydligt lägre
på grund av förekomsten av bokslutsmässiga dispositioner och skattemässiga justeringar.

49 Med jämviktsränta avses den räntenivå som gäller då faktisk BNP sammanfaller med den potentiella pro-
duktionskapaciteten och då inflationen är stabilt låg.

50 Observera att detta är ett starkt förenklat exempel. Det beskriver således inte alla de kriterier som ligger till
grund för ändringar i reporäntan i nuvarande regim.
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ränteändring.



problemet skulle en undre gräns kunna införas som gör att konjunkturpa-

rametern inte får understiga 0. 

I normala konjunkturlägen skulle således konjunkturparametern anta

värdet 1. I överhettningsperioder skulle parametern anta ett värde mindre

än 1. För hushåll och företag som har större skulder än tillgångar innebär

detta att nettobeskattningen i högkonjunkturer blir hårdare (eftersom vär-

det av ränteavdragen minskar). Hushåll med positiva räntenetton kommer

dock att gynnas av denna åtgärd på samma sätt som de skulle ha gynnats

av en räntehöjning i nuvarande regim. Vid konjunkturnedgångar ska kon-

junkturparametern anta ett värde större än 1. För hushåll som har större

skulder än tillgångar innebär detta att nettobeskattningen blir lindrigare

(eftersom värdet av ränteavdragen ökar). Hushåll med positiva räntenet-

ton kommer emellertid att missgynnas av denna åtgärd på samma sätt

som de skulle ha missgynnats av en räntesänkning i nuvarande regim.

Det kan vid en första anblick förefalla anmärkningsvärt att den effek-

tiva kapitalinkomstskattesatsen ska sänkas i en högkonjunktur. En finans-

politisk åtstramning brukar ju vanligtvis beskrivas med en höjning av det

totala skattetrycket som i sin tur minskar hushållens disponibla inkomster

och den aggregerade efterfrågan. En sänkning av den effektiva kapitalin-

komstskatteskattesatsen påverkar dock relativpriset på konsumtion över

tiden på samma sätt som en ränteändring. En sänkning av den effektiva

kapitalinkomstskattesatsen och ränteavdragsrätten ökar sparandet och

minskar konsumtionen eftersom sänkningen ökar avkastningen på spa-

rande och ökar kostnaden för lånefinansierad konsumtion. En förändring

av den effektiva bolagsskattesatsen påverkar företagens finansieringskost-

nader för investeringar på liknande sätt som en ränteändring. En sänkning

av den effektiva bolagsskattesatsen (som bara slår på räntenettot) innebär

att värdet av företagens ränteavdrag blir lägre. Samtidigt ökar avkastning-

en efter skatt på placeringar i räntebärande tillgångar. En lägre investe-

rings- och konsumtionsefterfrågan (och ett högre sparande) ger en lägre

total efterfrågan i ekonomin. Effekten på aggregerad efterfrågan kommer
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TABELL 2. EFFEKTER PÅ POSITIVT OCH NEGATIVT RÄNTENETTO

VID OLIKA VÄRDEN PÅ KONJUNKTURPARAMETERN, ENLIGT SKISSERAD MODELL,
VID EN ANTAGEN EMU-RÄNTA PÅ 5 PROCENT

Nettotillgång 100 –100

Konjunkturparameter Effektiv skattesats Räntenetto efter skatt

0,07* (högkonjunktur) 0,02 4,90 –4,90

1,00 (normalkonjunktur) 0,30 3,50 –3,50

1,93 (lågkonjunktur) 0,58 2,10 –2,10

* Exempel: KP = 1 + (iEMU – i)(1 – τ) = 1 + (0,05 – 0,07)(1 – 0,3) = 0,07 
iEMU τ 0,05 0,3



dock inte via en förändring av hushållens disponibla inkomster utan via

ett förändrat relativpris av konsumtion i olika tidsperioder.

Vi har så långt argumenterat för att en variabel beskattning av ränte-

nettot borde påverka hushållens och företagens konsumtions- respektive

investeringsbeslut på ett snarlikt sätt som en ändring av den nominella

räntan, i en ekonomi där vi inte har tagit hänsyn till förekomst av pengar.

Frågan är i vilken utsträckning detta instrument också kan påverka pen-

ningefterfrågan, kreditgivningen och inflationsförväntningarna på kort

och medellång sikt.

Vi har utgått från att penningmängden är efterfrågestyrd. Rimligtvis

bör det inte vara nominalräntan utan nominalräntan efter skatt som styr

efterfrågan på pengar. Alternativkostnaden för att hålla pengar bör såle-

des kunna påverkas antingen genom att skatteparametern (konjunkturpa-

rametern) eller nominalräntan ändras.

Inom den penningteoretiska litteraturen har det visat sig svårt att visa

vilken betydelse kreditgivningen har för transmissionsmekanismen. En frå-

ga som har väckts är huruvida bankernas kreditgivning är utbuds- eller

efterfrågestyrd. I en fördjupningsartikel i Riksbankens senaste rapport om

finansiell stabilitet51 konstateras att utbudsförhållanden inte förefaller

påverka kreditgivningen under normala förhållanden utan att kreditgiv-

ningen i huvudsak är efterfrågebestämd. Genom konjunkturparametern

ändras kapitalkostnaden efter skatt för krediter, det vill säga instrumentet

bör därför påverka efterfrågan på krediter på snarlikt sätt som en ränte-

ändring.

I frånvaro av en nationell penningpolitik torde en förändring av

beskattningen av räntenettot påverka de inhemska utbuds- och efterfrå-

geförhållanden på liknande sätt som en ändring av räntenivån. Detta bor-

de också påverka aktörernas inflationsförväntningar på kort och medel-

lång sikt på ett liknande sätt som en ränteändring. Detta förutsätter dock

att stabiliseringspolitiken är trovärdig.

En stabiliseringspolitisk fördel med detta instrument – i förhållande till

nuvarande ränteändringar – är att det skulle påverka räntan efter skatt för

lån eller sparande med både fast och rörlig ränta. Nuvarande ändringar av

reporäntan påverkar enbart sparande eller lån med rörlig ränta och räntan

på nytecknade lån och sparande med fast ränta i det fall ändringar i den

korta räntan får genomslag också på den långa räntan. En förändring av

konjunkturparametern skulle därför sannolikt ge en större stabiliseringsef-

fekt än nuvarande ränteändringar. Med andra ord skulle konjunkturpara-

metern (och därmed den effektiva skattesatsen) i praktiken kunna ändras
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51 Finansiell stabilitet, nr 2, november 2002.
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i mycket mindre utsträckning än vad tabell 2 visar men ändå ge samma

totala stabiliseringseffekt som ränteändringen i tabell 1.52

Ett tänkbart problem med en konjunkturberoende beskattning av

räntenettot är att effekten av den förändrade konjunkturparametern inte

nödvändigtvis uppkommer i samband med att parametern ändras för de

hushåll som inte jämkar sina ränteutgifter. För dessa hushåll kommer den

kassamässiga effekten av den förändrade konjunkturparametern inte att

uppkomma under det aktuella inkomståret utan först taxeringsåret (året

efter det aktuella inkomståret).53, 54 Det är möjligt att detta potentiella

problem kan lösas genom att exempelvis kreditgivaren enbart kräver in

kostnaden efter ränteavdrag eller skattereduktion från låntagaren och

erhåller resterande del löpande från skattemyndigheterna, på ett liknande

sätt som bankerna redan i dag månadsvis betalar in preliminärskatt på

ränteinkomster.55 Med ett sådant upplägg skulle det också bli möjligt att

ändra konjunkturparametern mer frekvent. Dessutom skulle ingen skatte-

jämkning behövas göras för ränteutgifterna.56

Det bör lyftas fram att den skisserade modellen ger upphov till ett

antal potentiella arbitrageproblem. Om beskattningen av räntenettot vari-

erar med konjunkturen, kommer likformighetsnormen i 1991 års utform-

ning av skattesystemet att delvis och periodvis sättas ur spel, då modellen

skapar incitament att hoppa mellan olika tillgångsslag i låg- respektive

högkonjunkturer57 I en lågkonjunktur skärps beskattningen av räntebä-

rande tillgångar vilket skapar incitament för vissa hushåll att flytta kapital

från räntebärande tillgångar till exempelvis aktier. En olikformig beskatt-

ning av ränteinkomster och övriga kapitalinkomster kan också ge upphov

till en mer extrem skatteplanering i form av så kallade ”money machines”

med vars hjälp det blir lönsamt för skatteplanerare att låna stora summor

pengar och ingå terminskontrakt med kreditgivaren i skattearbitrage-
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52 I den mån det skulle bedömas vara olämpligt att låntagare med krediter med fast ränta ska drabbas av
variationerna i konjunkturparametern, kan det problemet kanske lösas genom att kreditinstituten lämnar
kontrolluppgift på huruvida sparande och lån löper med rörlig eller fast ränta. En sådan lösning skulle dock
sannolikt inte vara särskilt praktisk.

53 Även om den kassamässiga effekten kommer med ett års förskjutning kan den ekonomiska effekten ändå
helt eller delvis uppkomma det aktuella inkomståret eftersom hushållen rimligtvis är medvetna om den
skatteskuld som ska betalas i samband med följande års taxering.

54 Ett snarlikt problem finns för företagen.
55 Varje individ och företag har numera ett räntebärande skattekonto hos skattemyndigheten, så en sådan

lösning borde vara teknisk möjlig.
56 En sådan konstruktion skulle kanske kunna vara intressant inom ramen för nuvarande skattesystem oavsett

om en konjunkturberoende beskattning införs eller inte. De praktiska och juridiska aspekterna kring ett
sådant upplägg skulle givetvis behöva utredas vidare.

57 Likformighetsnormen säger bland annat att skatten på alla typer av kapitalinkomster ska vara lika stor och
att den ska sammanfalla med värdet av ränteavdragen. I nuvarande skattesystem är den generella kapital-
inkomstskattesatsen 30 procent och den generella ränteavdragsrätten 30 procent. 
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syfte.58 Det bör påpekas att den första typen av arbitrageproblem även

finns i nuvarande regim. Med den skisserade modellen är arbitragemöjlig-

heten dock skattemässigt betingad medan den i nuvarande regim är

betingad av variationen i räntenivån. Problemet med ”money machines”

skulle sannolikt vara mindre i en regim med en variabel beskattning av

räntenettot än i ett permanent olikformigt skattesystem. Detta gäller sär-

skilt om de aktörer som har möjlighet att ingå sådana terminskontrakt inte

vet när konjunkturparametern kommer att ändras.59, 60

Den skisserade modellen kan också uppfattas som trubbig i en globa-

liserad värld där det finansiella kapitalet är lättrörligt över gränserna. I en

lågkonjunktur skärps beskattningen av räntebärande tillgångar vilket ska-

par incitament att flytta kapital till länder där skatten är lägre.61 Dessa

incitament finns dock redan i dagens system, om än med en växelkursrisk.

Om Riksbanken i en lågkonjunktur sänker räntan kommer detta att ge

personer med räntebärande tillgångar incitament att flytta kapital till län-

der där avkastningen är högre.62

Det potentiella kapitalflyktsproblemet ska dock inte överdrivas. Vid

varje given tidpunkt måste kapitalplaceraren göra en bedömning av hur

konjukturparametern kan komma att ändras. Ju mer frekvent konjunktur-

parametern kan ändras, desto svårare blir det att flytta kapital mellan oli-

ka länder i arbitragevinstsyfte.63

Även om en variabel beskattning av kapitalinkomster kan leda till en

viss ökad skatteplanering så borde incitamenten till sådana beteenden

vara mindre än i ett permanent olikformigt skattesystem. Skatteregler som

permanent ger upphov till skattearbitragemöjligheter av olika former bör

givetvis undvikas. Med den skisserade modellen kommer det inte att fin-

nas skattearbitragemöjligheter vid normala konjunkturlägen. De potentiel-
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58 Om värdet av ränteavdragen är större än exempelvis skatten på aktiereavinster blir det lönsamt för skatte-
planerare att ingå terminskontrakt med banker där skatteplaneraren lånar pengar av banken och köper en
aktiepost för krediten. Banken deponerar aktieposten och förbinder sig samtidigt mot en avgift att köpa till-
baka aktierna till ett belopp som motsvarar det initiala inköpspriset plus den ränta skatteplaneraren har
betalat till banken för krediten. Skatteplaneraren och banken kan göra stora vinster på detta medan staten
får stå för kostnaden för de ränteavdrag skatteplaneraren gör. I betänkandet ”Våra skatter”, SOU 2002:47,
sid. 219–220, ges ett pedagogiskt exempel på hur en sådant terminskontrakt kan se ut i praktiken.

59 För att undvika att ägare till fåmansaktiebolag omvandlar arbetsinkomster till kapitalinkomster finns i det
svenska skattesystemet så kallade 3:12-regler som innebär att en schablonmässigt bestämd del av inkoms-
terna beskattas som kapitalinkomst och att resterande del – i förekommande fall – beskattas som arbetsin-
komst. En konjunkturberoende beskattning av räntenettot skulle enbart påverka storleken på den inkomst
som tas upp till kapitalinkomstbeskattning respektive arbetsinkomstbeskattning. Detta innebär att så länge
3:12-reglerna finns kvar i sin nuvarande utformning torde inte en variabel beskattning av ränteinkomster
öka incitamenten att omvandla arbetsinkomster till kapitalinkomster och vice versa.

60 Det bör påpekas att dessa former av arbitrageproblem helt skulle kunna elimineras om konjunkturparame-
tern tilläts slå igenom på beskattningen av alla kapitalinkomster och inte bara på räntenettot. Detta skulle
dock i vissa konjunkturlägen skapa incitament att omvandla arbetsinkomster till kapitalinkomster och vice
versa. Det skulle också till viss del en konjunkturberoende variabel beskattning av förvärvsinkomster leda
till. I båda fallen skulle sannolikt 3:12-reglerna behöva ses över. 

61 Det bör dock påpekas att den typen av skatteflykt är olaglig.
62 I den ekonomiska litteraturen kallas detta för ränteabitrage.
63 Om EU:s så kallade sparandedirektiv för räntebärande tillgångar skulle bli verklighet skulle detta potentiella

problem sannolikt bli betydligt mindre.
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la skatteplaneringsproblemen ska vägas mot de stabiliseringspolitiska för-

delarna. Under alla omständigheter bör det finnas ett visst utrymme att

variera kapitalinkomstbeskattningen i stabiliseringspolitiskt syfte.

Vi vill betona att vi inte menar att en konjunkturberoende variabel

beskattning av ränteinkomster kan ersätta penningpolitiken som stabilise-

ringspolitiskt instrument om Sverige väljer att stå utanför valutaunionen.

Möjligtvis skulle ett sådant instrument i vissa lägen kunna användas som

ett komplement till penningpolitiken, inte minst eftersom penningpoliti-

ken i första hand påverkar de korta räntorna medan en variabel beskatt-

ning av ränteinkomsterna påverkar både de korta och långa räntorna.

När bör nationella finanspolitiska åtgärder vidtas i
ett enskilt euroland?

Vi har tidigare i artikeln argumenterat för att det vid vissa typer av asym-

metriska störningar i ekonomin är nödvändigt att justera den reala växel-

kursen. I ett system med fast växelkurs är det detsamma som att säga att

det finns situationer som motiverar att inflationen i Sverige avviker från

euroområdets genomsnitt. Syftet med detta avslutande avsnitt är att ut-

ifrån en analys av Blanchard (2000) och Calmfors med flera (2003) identi-

fiera störningar som bör bemötas med stabiliseringspolitik respektive stör-

ningar som bör föranleda en justering av den reala växelkursen.

ÅTGÄRDER VID OLIKA TYPER AV STÖRNINGAR

Det är givetvis svårt att på ett enkelt sätt analysera huruvida (landsspecifi-

ka) störningar av olika slag bör föranleda nationella stabiliseringspolitiska

åtgärder i ett enskilt euroland. En analys av Blanchard (2000) kan tjäna

som en första utgångspunkt för hur störningar av olika slag bör hanteras

om Sverige går med i valutaunionen. Låt oss därför beskriva huvuddragen

i Blanchards analys:64

Antag att ekonomin initialt befinner sig i jämvikt med både intern

och extern balans. Med intern balans avses att faktisk BNP sammanfaller

med potentiell BNP.65 Med extern balans avses balans i utrikeshandeln,

det vill säga att exportefterfrågan är lika stor som importefterfrågan.

Importefterfrågan antas bero på BNP och den reala växelkursen. Export-

efterfrågan antas bero enbart på den reala växelkursen.66
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64 Den läsare som önskar en mer formell framställning hänvisas till Blanchard (2000).
65 Med potentiell BNP avses den bruttonationalprodukt som skulle erhållas om arbetskraft och kapital använ-

des med normal intensitet.
66 Importen ökar då BNP och den reala växelkursen ökar. Exportefterfrågan minskar då den reala växelkursen

ökar.
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Antag nu att den inhemska efterfrågan av någon anledning ökar, allt

annat lika, vilket får till följd att ekonomin hamnar i en överhettnings-

situation där faktisk BNP är större än potentiell BNP, vilket leder till han-

delsbalansunderskott (vid en given real växelkurs ökar importen då BNP

ökar). En möjlighet för de som ansvarar för stabiliseringspolitiken är att

inte göra någonting alls; inflationen skulle då öka, vilket i sin tur skulle få

den reala växelkursen att appreciera. Detta skulle innebära att exportef-

terfrågan skulle minska, vilket i sin tur så småningom skulle återföra den

faktiska produktionen till den potentiella nivån – dock till priset av ett

ännu större underskott i handelsbalansen. Att låta den reala växelkursen

appreciera kan således inte vara den optimala strategin i detta fall. Ett

bättre alternativ är att strama åt den inhemska efterfrågan med finanspo-

litiska medel, eftersom både intern och extern balans då kan uppnås utan

att den reala växelkursen förändras.

Antag nu istället att ekonomin drabbas av en kraftigt ökad exportef-

terfrågan, allt annat lika.67 Vid en oförändrad real växelkurs befinner sig

nu ekonomin i en situation med ett överskott i handelsbalansen. Liksom i

förra fallet skulle en finanspolitisk åtstramning leda till intern balans men

inte till extern balans eftersom åtgärden inte påverkar den reala växelkur-

sen och exportefterfrågan. I den mån både intern och extern balans efter-

strävas, är den optimala strategin i detta fall istället att låta den reala väx-

elkursen appreciera eftersom det samtidigt innebär att exportefterfrågan

dämpas. Enda sättet att appreciera den reala växelkursen är att låta infla-

tionen överstiga euroområdets inflation under en period.

Även om modellen i Blanchards artikel inte beaktar alla relevanta pro-

blem leder den – givet förutsättningarna – fram till ett par intuitiva resul-

tat, nämligen att en inhemsk efterfrågestörning bör bemötas med finans-

politiska åtgärder, medan en exportefterfrågestörning bör hanteras

genom att inflationen i Sverige tillåts avvika från omvärlden, vilket samti-

digt innebär att den reala växelkursen förändras. 

Ett inte lika uppenbart resultat av Blanchards analys är att en positiv

produktivitetsstörning i vissa fall kan och bör få leda till en högre inflation

i Sverige än i omvärlden. I en modell där man inte skiljer på konkurrensut-

satta och icke konkurrensutsatta varor, brukar man vanligtvis komma fram

till slutsatsen att en positiv produktivitetschock åtminstone på kort sikt bör

ha en inflationsdämpande effekt. Denna slutsats är dock inte självklar i en

modell där det antas att produktivitetstörningen i första hand drabbar

produktionen av konkurrensutsatta varor. Antag att den konkurrensutsat-

ta sektorn (exportsektorn) har en högre produktivitetsökning än resten av
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ekonomin. En sådan utgångspunkt torde vara rimlig för de flesta länder.

Antag därtill att produktivitetsökningen i den konkurrensutsatta sektorn

under en period är högre än omvärldens. Vid givna världsmarknadspriser

kommer produktivitetsökningen i den konkurrensutsatta sektorn att leda

till högre reallöner (via den högre marginalproduktiviteten) och till en

ökning av relativpriset för icke konkurrensutsatta varor. Detta fenomen är

känt som den så kallade Balassa-Samuelson-effekten. Som Blanchard

påpekar är detta fenomen kanske mer relevant för ”catching up”-ekono-

mier som exempelvis den irländska.68 I sådana ekonomier kommer ett

högre relativpris på icke konkurrensutsatta varor att leda till högre infla-

tion som bör få slå igenom i en apprecierande real växelkurs.69 Med andra

ord, om man i ett euroland kan identifiera en högre inflation i förhållande

till omvärlden som en Balassa-Samuelson-effekt, bör inga aktiva finanspo-

litiska åtgärder vidtas.

Blanchard tillämpar analysen ovan i en studie av vad som kan förkla-

ra att Irland de senaste åren har haft en betydligt högre inflation än

euroområdets genomsnitt. På efterfrågesidan bedöms expansionen för-

klaras till lika delar av en expansion i den inhemska efterfrågan och i

exportefterfrågan. Mot bakgrund av slutsatserna i Blanchards analys inne-

bär detta att den optimala policymixen borde bestå av lika delar fiskal

åtstramning och inflation (real appreciering). En viss del av den – i förhål-

lande till euroområdet – avvikande inflationstakten, kan förklaras av

Balassa-Samuelson-effekten.

NOMINELL LÖNESTELHET, TEMPORÄRA KONTRA PERMANENTA

STÖRNINGAR OCH ”BOOM AND BUST CYCLES”

Blanchards analys beaktar inte graden av nominell lönestelhet och vilken

inverkan det kan tänkas ha på behovet av stabiliseringspolitiska åtgärder

vid temporära respektive permanenta störningar i exempelvis exportefter-

frågan. Inte heller beaktar modellen fluktuationer i tillgångspriserna.

Calmfors med flera (2003) skriver att i fallet med permanenta struk-

turella förändringar, som exempelvis en permanent ökad relativ exportef-

terfrågan eller en ökning av ett eurolands relativa produktivitet, bör den

relativa prisutvecklingen ”få sköta jobbet”. Sådana situationer bör således

hanteras via en justering av den reala växelkursen. Att bemöta permanen-

ta strukturella förändringar med stabiliseringspolitiska åtgärder riskerar
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68 Balassa-Samuelsson-effekten bör vara särskilt relevant för EU:s ansökarländer. Se Baldwin med flera (2001).
Balassa-Samuelsson-effekten brukar också användas för att förklara varför u-länder generellt sett har lägre
prisnivåer än utvecklade länder.

69 För en mer formell beskrivning av Balassa-Samuelson-effekten, se Obstfeld & Rogoff (1996).
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bara att fördröja en nödvändig anpassning till varaktigt ändrade förhållan-

den.

Calmfors med flera menar dock att detta inte är en lämplig strategi

om störningen är temporär och om lönerna är trögrörliga neråt. Skälet är

att en ökad inflation i temporära överhettningssituationer tenderar att

leda till permanenta lönehöjningar som i sin tur leder till en appreciering

av den reala växelkursen. Detta gör det mer komplicerat att bedriva dis-

kretionär finanspolitik i en efterföljande lågkonjunktur eftersom den högre

reala växelkursen då kräver större finanspolitiska åtgärder och större bud-

getunderskott än vad som annars hade krävts. Innebörden är således att

det även vid exempelvis en temporär stor ökning i exportefterfrågan kan

finnas skäl att tillgripa finanspolitiska åtstramande åtgärder om inflations-

kompenserande lönehöjningar i högkonjunkturer tenderar att bli perma-

nenta.

Calmfors med flera skriver också att även risken för så kallade

”boom-bust cycles” kan motivera finanspolitiska åtgärder vid exempelvis

temporära störningar i utrikeshandeln och produktivitetstillväxten.

Variationer i tillgångspriserna tenderar att förstärka konjunkturuppgångar

respektive nedgångar. Calmfors med flera hänvisar till en studie av Bordo

& Jeanne (2002) som visar att ”boom bust cycles” tenderar att vara mer

utmärkande för fastighetspriserna än för aktiepriserna och också mer fre-

kvent förekommande i små länder.70 Eftersom störningar i fastighetspriser

bör vara mer landspecifika än störningar i aktiepriser menar Calmfors med

flera att risken för ”boom bust cycles” bör vara central i en diskussion om

hur den nationella stabiliseringspolitiken bör utformas i små euroländer.

Utifrån ett sådant perspektiv framstår en variabel beskattning av ränte-

nettot som ett tänkbart stabiliseringspolitiskt instrument eftersom det rim-

ligtvis har en relativt stor effekt på fastighetspriserna.

Sammanfattning och avslutande kommentarer

Vi har i denna artikel diskuterat förutsättningar för att bedriva stabilise-

ringspolitik med finanspolitiska instrument vid ett eventuellt svenskt delta-

gande i valutaunionen då Sverige frånhänder sig den egna penningpoliti-

ken. Följande frågor har diskuterats: (i) Vad ska målet för den nationella

stabiliseringspolitiken vara? (ii) Vilka fördelar finns med att delegera de

stabiliseringspolitiska besluten till en politiskt oberoende myndighet?

(iii) Finns det finanspolitiska instrument som är mer lämpliga att delegera

än andra? (iv) Går det att hitta finanspolitiska instrument som i stor

utsträckning liknar nuvarande ränteändringar, både när det gäller verk-
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ningsgrad, fördelnings- och allokeringseffekter? (v) När bör finanspolitiska

åtgärder vidtas i ett enskilt euroland?

När det gäller valet av stabiliseringspolitiskt mål menar vi att det är

viktigast att de analyser och prognoser som legat till grund för det stabili-

seringspolitiska beslutet redovisas på ett öppet och stringent sätt. En ana-

lys av huruvida Sverige är på väg mot ett konjunkturläge som avviker

markant från euroområdet och huruvida det i sin tur bör föranleda natio-

nella stabiliseringspolitiska åtgärder bör rimligtvis göras med utgångs-

punkt från flera olika indikatorer. 

Avgörande för att stabiliseringspolitiken ska bli effektiv är att den är

trovärdig. Erfarenheterna visar att den politiska beslutsprocessens karaktär

kan leda till att trovärdigheten för stabiliseringspolitiken försvagas. Detta

argument var avgörande för beslutet att i riksbankslagstiftningen, som

trädde i kraft 1999, delegera penningpolitiken till en oberoende myndig-

het. Vid ett svenskt medlemskap i EMU kommer det nationella stabilise-

ringspolitiska ansvaret att fullt ut axlas av finanspolitiken, vilket på nytt

aktualiserar trovärdighetsproblemet. I den ekonomiska litteraturen finns

det förslag på att delegera stabiliseringspolitiken till en politiskt oberoende

myndighet också då de stabiliseringspolitiska instrumenten är av fiskal

natur. De argument som låg bakom delegeringen av penningpolitiken till

självständiga centralbanker bör rimligtvis vara relevanta även för stabilise-

ringspolitik i finanspolitisk regi.

Även om förslaget om att delegera vissa finanspolitiska instrument till

en självständig myndighet kan verka vara en radikal idé, ska kritiken inte

överdrivas. En liknande typ av skepticism riktades en gång i tiden mot för-

slaget om att införa självständiga centralbanker. Självständiga centralban-

ker är i dag en realitet och de flesta bedömare anser att just tillkomsten av

självständiga centralbanker, vid sidan om regler och mål som förbättrat

budgetdisciplinen och de offentliga finanserna, har varit central för att få

ner inflationstakten i många länder. 

Det har i debatten hävdats att en delegering av vissa finanspolitiska

instrument till en oberoende myndighet skulle vara odemokratisk. Under

förutsättning att en majoritet i riksdagen står bakom ett beslut om att

delegera stabiliseringspolitiska instrument till en självständig myndighet är

ett sådant beslut per definition demokratiskt förankrat, på samma sätt

som beslutet att delegera penningpolitiken till Riksbanken var.

Finanspolitiken förfogar över ett brett spektrum av tänkbara stabilise-

ringspolitiska instrument både på statsbudgetens inkomst- och utgiftssida.

En diskussion om vilka finanspolitiska instrument som skulle kunna vara

lämpliga att delegera till en självständig myndighet måste med nödvän-

dighet ha sin utgångspunkt i en mer allmän diskussion om vilka instru-

ment som generellt sett är lämpliga ur stabiliseringssynpunkt. Vi visar att
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många av de stabiliseringspolitiska beslutsproblem en förändring av

exempelvis inkomstskatt, moms och arbetsgivaravgift är förknippade med

– och som också har legat till grund för mycket av kritiken i den akade-

miska litteraturen mot en stabiliseringspolitik i finanspolitisk regi – kan

minimeras om en självständig myndighet fattar de stabiliseringspolitiska

besluten.

Det kan möjligtvis av politiska skäl anses vara olämpligt att den själv-

ständiga myndigheten ska kunna ändra på enskilda skatter eftersom det

av tradition är och alltid har varit riksdagens uppgift. Som ett alternativ

skulle den självständiga myndigheten istället kunna ändra på en konjunk-

turparameter som temporärt påverkar skatteuttaget. En sådan modell

garanterar att den självständiga myndigheten inte långsiktigt skulle kunna

påverka fördelnings- och strukturpolitiken eller bestämma den långsiktiga

skatte- och utgiftsnivån. Det skulle i en sådan regim således fortsättnings-

vis vara regeringens och riksdagens uppgift.

En intressant fråga är om det går att finna finanspolitiska instrument

som i stor utsträckning liknar nuvarande räntevapen. Har det gått att

delegera räntebesluten till en oberoende myndighet med motiveringen att

räntan är ett generellt och brett verkande instrument, bör det av samma

skäl kunna argumenteras för att ett finanspolitiskt instrument med snarlika

effekter som en ränteändring också borde kunna delegeras i en eller

annan form. Vi visar att en konjunkturbetingad variation av beskattningen

av räntenettot bör kunna påverka ekonomin i stor utsträckning på liknan-

de sätt som en ränteändring. Ett finanspolitiskt instrument som vid en

given nominalränta för euroområdet som helhet direkt kan påverka real-

räntan i ett enskilt euroland bör vara av intresse i situationer där den

gemensamma penningpolitiken har lett till en realränta som inte är opti-

mal för det enskilda landet. Detta instrument har dock några potentiella

tillämpningsproblem, bland annat ger det periodvis incitament till arbitra-

gevinster. Vi visar dock att dessa problem i viss utsträckning finns även då

räntan varierar i nuvarande penningpolitiska regim. Dessa potentiella pro-

blem ska vägas mot de stabiliseringspolitiska fördelarna.

När finanspolitiska åtgärder bör sättas in i ett enskilt euroland är

beroende av typen av störning. Stora inhemska efterfrågestörningar bör

bemötas med finanspolitiska åtgärder. Permanenta störningar i utrikes-

handeln eller i den relativa produktivitetstillväxten bör däremot inte föran-

leda några åtgärder. Att bemöta permanenta strukturella förändringar

med stabiliseringspolitiska åtgärder riskerar bara att fördröja en nödvändig

anpassning till varaktigt ändrade förhållanden. Vid tillfälliga störningar i

utrikeshandeln och produktivitetstillväxten kan det dock finnas skäl att

vidta stabiliseringspolitiska åtgärder om lönerna är trögrörliga neråt och

vid kraftiga fluktuationer i tillgångspriserna.
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Vi vill avslutningsvis betona att syftet med uppsatsen inte har varit

att komma med färdiga lösningar på hur det stabiliseringspolitiska ram-

verket bör utformas vid ett svenskt medlemskap i valutaunionen. Avsikten

har varit att komplettera analysen och debatten på vissa områden och lyf-

ta fram möjliga lösningar som inte tidigare diskuterats särskilt utförligt.

Olika institutionella utformningar av beslutsprocessen, stabiliseringspolitis-

ka mål och instrument är förknippade med olika för- och nackdelar.

Lösningar som är ekonomiskt motiverade är inte alltid politiskt gångbara.

Detta bör dock inte vara ett skäl till att avstå från en analys och diskussion

kring sådana lösningar. Det som i dag uppfattas som politiskt otänkbart

kan bli politiskt korrekt i framtiden.
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Appendix

Utgångspunkten är att variera värdet på en konjunkturparameter så att

effekten på beskattningen av företagets räntenetto vid en given europe-

isk räntenivå blir densamma som om den nationella räntan istället hade

varierats. Enligt skatterättsliga regler utgör det verkliga resultatet av

näringsverksamhet (EBT) basen för den skattemässiga inkomstberäkning-

en. Inkomst av näringsverksamhet (NBI) erhålles genom att från företa-

gets intäkter dra av kostnader och avskrivningar med tillägg/avdrag för

bokslutsmässiga dispositioner och skattemässiga justeringar.

Låt oss för enkelhets skull bortse från avskrivningar och

tillägg/avdrag för bokslutsmässiga dispositioner/skattemässiga justeringar.

Låt oss tills vidare också bortse från alla intäkter och kostnader förutom

ränteintäkter (inrS) och räntekostnader (inrL). Under dessa förutsättningar

sammanfaller det verkliga resultatet med företagets räntenetto

(A.1) EBT = inr (S – L).

Det innebär att inkomst av näringsverksamhet efter bolagsskatt i nuva-

rande regim blir

(A.2) NBI = (1 – τ B) EBT = inr (S – L)(1 – τ B).

där τB är bolagsskattesatsen. Om sparandet i räntebärande tillgångar är

större än skulderna uppstår ett positivt räntenetto som beskattas med den

generella bolagsskattesatsen (som enligt nuvarande skatteregler uppgår

till 28 procent). Om skulderna är större än tillgångarna uppstår en förlust

som får kvittas mot framtida vinster.71 Denna möjlighet har inte hushållen.

Vid ett svenskt deltagande i EMU, kommer Riksbanken inte att kun-

na påverka den nationella räntenivån. Vid en given europeisk räntenivå är

det dock möjligt att påverka beskattningen av räntenettot i Sverige

genom att variera konjunkturparametern så att effekten på räntenettot

efter skatt i princip blir densamma som om den nationella räntenivån istäl-

let hade justerats. För att se detta låt oss i det förenklade exemplet utgå

från företagets verkliga resultat

(A.3) EBT = iEMU (S – L).

P E N N I N G -  O C H  V A L U T A P O L I T I K  1 / 2 0 0 3 47

71 Det effektiva värdet av detta förlustavdrag kommer dock att bli mindre än 28 procent.



I enlighet med nuvarande skatterättsliga principer skulle konjunkturpara-

metern påverka räntenettot via posten skattemässiga justeringar (TA) i

deklarationen enligt 

(A.4) TA = –iEMU (S – L) + KPiEMU (S – L).

Inkomsten av näringsverksamhet efter bolagsskatt blir därmed

(A.5) NBI = EBT – τ B(EBT + TA) = iEMU (S – L)(1 – KPτ B).

Problemet blir således att bestämma konjunkturparametern (KP) så att

följande gäller 

(A.6) iEMU (S – L)(1 – KPτ B) = i(S – L)(1 – τ B).

där iEMU är den europeiska räntenivån. Detta uttryck kan skrivas om som

(A.7) KP = 1 + (iEMU – i)(1 – τ Β).
iEMU τ Β

P E N N I N G -  O C H  V A L U T A P O L I T I K  1 / 2 0 0 348



■ Hur påverkas ekonomin av
inflationsmålet?

AV MALIN ADOLFSON OCH ULF SÖDERSTRÖM
Författarna arbetar på forskningsavdelningen.

Vi analyserar tre olika samband i ekonomin: inflationens persistens, sam-

bandet mellan inflation och produktionsgap samt växelkursens genom-

slag på inflationen. Alla tre sambanden kan förväntas ha försvagats som

en effekt av att inflationsmålet infördes i mitten av 1990-talet. Det visar

sig vara svårt att med statistiska metoder säkerställa att sådana föränd-

ringar verkligen har skett, både i verkliga data och i en simulerad teore-

tisk modell. Våra resultat har också implikationer för diskussionen om

den nya ekonomin.

Inflationsmål och ekonomiska samband

Under första hälften av 1990-talet förändrades penningpolitikens inrikt-

ning dramatiskt i Sverige från en penningpolitisk regim med fast växelkurs

– med återkommande devalveringar – till en penningpolitisk regim med

stabilisering av den allmänna prisnivån som övergripande mål. Hur kan

man förvänta sig att ekonomin påverkas av en sådan omläggning av pen-

ningpolitiken? Förändringen av penningpolitiken och införandet av ett

inflationsmål påverkar rimligen inte bara inflationen, utan även andra

variabler och deras samvariation med inflationen.

En centralbank som betonar prisstabilitet kommer att söka motverka

inflationsdrivande störningar i syfte att återföra inflationen till målet.

Därför skulle man kunna vänta sig att en omläggning av penningpolitiken

mot en större betoning på prisstabilitet skulle leda till att inflationen blir

mindre persistent och att inflationen skulle samvariera mindre med exem-

pelvis produktionsgap och växelkurs. 

Syftet med denna artikel är att närmare analysera tre ekonomiska

samband: inflationens persistens, sambandet mellan inflation och produk-

tionsgap samt växelkursens genomslag på inflationen. Samtliga dessa

samband har diskuterats både i den populära debatten och i den akade-
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miska litteraturen. Många har noterat att dessa samband tycks ha försva-

gats under de senaste åren, både i Sverige och utomlands.1

I analysen undersöker vi systematiskt om dessa samband i realiteten

har ändrats efter den penningpolitiska omläggningen i Sverige. Vi börjar

med att ingående analysera statistiska belägg för att dessa tre samband

har förändrats. Analysen sker dels i form av enkla korrelationer, dels i form

av regressionsanalys. Vi kommer fram till att tecknen på förändringar i

samtliga tre samband är svaga och att eventuella förändringar för det

mesta inte är statistiskt säkerställda. 

Den empiriska analysen försvåras av att den tid som förflutit sedan

inflationsmålet infördes ännu är relativt kort. Därför kan störningar av oli-

ka slag och strukturella förändringar göra att effekterna av den penning-

politiska omläggningen inte kan mätas med säkerhet. För att renodla ana-

lysen använder vi därför i ett andra steg en teoretisk modell av en liten

öppen ekonomi. I denna modell kan vi se exakt hur en omläggning av

penningpolitiken, i riktning mot en större betoning på prisstabilitet, påver-

kar de samband vi är intresserade av när alla andra strukturella samband

hålls oförändrade. Simuleringar av modellen visar att samtliga tre sam-

band försvagas efter införandet av ett inflationsmål, men att det är svårt

att empiriskt fånga dessa förändringar eftersom störningar av olika slag

introducerar brus i de statistiska mätningarna.

Vår analys visar således att det är svårt att fastställa effekterna på

ekonomin av den penningpolitiska omläggningen. Rimligtvis är det ännu

svårare att med statistiska metoder identifiera förändringar i andra struk-

turella samband som exempelvis den ”nya ekonomin”; att ökad konkur-

rens skulle ha minskat ekonomins inflationsbenägenhet. Vi visar att denna

minskade inflationsbenägenhet mycket väl kan ha sin grund i den nya

penningpolitiken (införandet av inflationsmål). 

Empirisk analys: har de ekonomiska sambanden
förändrats?

Vi börjar med att se om vi med statistiska metoder kan identifiera föränd-

ringar i våra tre ekonomiska samband. Diagram 1 visar inflationen, pro-

P E N N I N G -  O C H  V A L U T A P O L I T I K  1 / 2 0 0 350

1 Siklos (1999) visar att inflationens persistens har fallit i Finland, Kanada, Nya Zeeland, Spanien,
Storbritannien och Sverige. Beaudry & Doyle (2001) argumenterar för att Phillipskurvan har blivit flackare i
Kanada och USA. Gagnon & Ihrig (2001) och Campa & Goldberg (2002) visar att genomslaget av växel-
kursrörelser på inflationen har minskat i en rad länder, däribland Sverige. Ett antal rutor i Riksbankens infla-
tionsrapporter analyserar dessa samband och deras relevans för penningpolitiken; se rutorna ”Har samban-
det mellan produktionsgap och inflation förändrats?” i Inflationsrapport 1999:3, ”Utväxlingen mellan till-
växt och inflation” i Inflationsrapport 2001:4, och ”Växelkursens genomslag i priserna” i Inflationsrapport
2001:3. Samtliga dessa studier har dock problem med att finna statistiskt signifikanta förändringar över
tiden. 
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duktionsgapet (avvikelsen av real BNP från trend) och förändringen i den

nominella växelkursen under åren 1970 till 2001.2

I dessa diagram kan man se vissa tecken på att inflationens persistens,

sambandet mellan inflation och produktionsgap samt växelkursens

genomslag på inflationen har försvagats efter det att inflationsmålet inför-
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2 Inflationen är mätt som årlig procentuell förändring i UND1X (KPI exklusive räntekostnader, skatter och
subventioner), produktionsgapet är den procentuella avvikelsen av real BNP från en trend beräknat med ett
Hodrick-Prescott-filter och växelkursförändringen är den procentuella kvartalsförändringen i den TCW-vik-
tade nominella växelkursen. Samtliga statistiska serier är kvartalsdata.
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des under första hälften av 1990-talet. Under både 1970- och 1980-talet

var inflationen hög och volatil, med långvariga avvikelser från det långsik-

tiga medelvärdet. Sedan 1993 har däremot inflationen varit låg och stabil,

med mindre och kortare perioder av avvikelser från medelvärdet. Således

verkar persistensen i inflationen ha minskat.

Under perioden före 1990 kan ett positivt, men något fördröjt, sam-

band mellan produktionsgap och inflation skönjas. Ett positivt produk-

tionsgap har i allmänhet följts av ökad inflation med ett till två års efter-

släpning. Under 1990-talet verkar detta samband ha försvagats. Varken

den djupa lågkonjunkturen i början av 1990-talet eller den kraftiga eko-

nomiska uppgången i slutet av 1990-talet verkar ha haft någon större

effekt på inflationen.

Slutligen tycks den nominella växelkursen ha mindre effekt på infla-

tionen efter 1992. Under tiden med fast växelkurs (före november 1992)

dominerades växelkursrörelserna av ett fåtal stora devalveringar, men för

övrigt var växelkursen relativt stabil, medan inflationen var mer volatil.

Efter 1992 har växelkursen varit avsevärt mer variabel, men effekterna på

inflationen tycks ha varit små.

Dessa enkla observationer bör dock studeras närmare innan vi kan

dra slutsatsen att de ekonomiska sambanden verkligen har förändrats. Ett

problem är naturligtvis att perioden sedan övergången till flytande växel-

kurs i slutet av 1992 eller införandet av inflationsmålet 1995 ännu är rela-

tivt kort. Därför kan det vara svårt att fastställa om dessa förändringar

verkligen har skett innan ytterligare data blir tillgänglig.

För att analysera denna frågeställning mer i detalj går vi in på varje

samband för sig och delar upp vår tidsperiod i två perioder: tiden före

inflationsmålet (1970–1994) och tiden med inflationsmål (1995–2001).3 I

varje enskilt fall börjar vi analysen med enkla korrelationer i vårt datama-

terial, varefter vi övergår till regressionsanalys. På så sätt försöker vi på ett

mer metodiskt sätt upprepa den analys vi tidigare gjorde av diagrammen.

Slutligen tar vi ett samlat grepp genom att inkludera alla tre samband i en

och samma regression, baserad på ekonomisk teori. Denna ansats gör att

vi kontrollerar för samverkan mellan de olika variablerna och tar hänsyn

till företagens hela prissättningsbeteende. Vi försöker då också undvika de

statistiska problem som de enkla regressionerna lider av. I statistisk

mening kommer vi därför få en mer välspecificerad modell.
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3 Riksbanksfullmäktige beslöt i januari 1993 att målet för penningpolitiken är att förändringen i konsument-
prisindex från och med 1995 begränsas till 2 procent, med ett toleransintervall om ±1 procentenhet.
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SAMBANDET MELLAN INFLATION OCH PRODUKTIONSGAP

Diagram 2 visar hur korrelationen mellan inflation och produktionsgap i

tidigare kvartal har förändrats mellan perioderna 1970–1994 och

1995–2001. För den första perioden finns en tydlig positiv samvariation.

Allt annat lika gav ett positivt produktionsgap i allmänhet signal om ökad

inflation både under samma kvartal och under de närmast följande sju

kvartalen. För den andra perioden verkar sambandet ha förskjutits över

tiden. På kort sikt är sambandet nu mycket svagt (eller till och med nega-

tivt), men på något längre sikt (två till tolv kvartal) är det starkt positivt.

Det är svårt att i diagram 2 finna stöd för hypotesen att sambandet skulle

ha försvagats; snarare har samvariationen blivit långsammare och mer

utdragen över tiden.

Diagram 3a visar ett alternativt mått på samvariation mellan inflation

och produktionsgap, i termer av de skattade koefficienterna βj i regressio-

nen

(1) πt = α + βjyt–j + εt , j = 0, 1, …, 12,

där πt är den årliga inflationen i kvartal t och yt–j är produktionsgapet i

kvartal t – j. Nu blir bilden en annan än den i diagram 2; de skattade koef-

ficienterna har minskat kraftigt mellan de två delperioderna. Detta skulle

kunna tolkas som att sambandet skulle ha försvagats.

Diagram 3b visar 95-procentiga konfidensintervall runt de skattade

regressionskoefficienterna (de heldragna linjerna representerar perioden

1970–1994 och de streckade linjerna 1995–2001). Även om punktskatt-
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ningarna av koefficienterna i diagram 3a har minskat mellan de två perio-

derna, är dessa förändringar inte statistiskt signifikanta eftersom konfi-

densintervallen överlappar varandra. Det är lätt att utifrån denna enkla

analys förstå varför man trott sig observera att sambandet mellan inflation

och produktionsgap har försvagats, men det visar sig vara svårt att finna

statistiskt säkra bevis för att detta verkligen skulle ha skett. Delvis kan

detta bero på att vi har utelämnat viktiga variabler i vår enkla regression.

Vi återkommer därför till denna fråga i en mer komplett analys senare.

Korrelationerna i diagram 2 och de skattade koefficienterna i diagram

3 ger mycket olika bilder av sambandet mellan inflation och produktions-

gap. Vad beror detta på? Dessa två mått är nära besläktade, eftersom

båda grundar sig på samvariation (kovarians) mellan inflation och produk-

tionsgap. De skiljer dock sig åt på en avgörande punkt; korrelationen tar

hänsyn till variabiliteten i både inflation och produktionsgap, medan

regressionskoefficienten endast tar hänsyn till variabiliteten i produktions-

gapet.4 Diagram 4 illustrerar varför förändringarna i korrelationen och

regressionskoefficienten skiljer sig åt genom att visa observationer av
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4 Korrelationen mellan de två variablerna π och y beräknas som 

ρ = cov(π, y) ,
√var(π) var(y)

där cov(π, y) är kovariansen mellan variablerna och var(π) är variansen för π. Den skattade koefficienten
från regressionen 

π = α + β y + ε
ges av

β
^

=
cov(π, y)

,
var(y)

och R2 från regressionen är lika med kvadraten på korrelationskoefficienten.
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inflationen och produktionsgapet fyra kvartal tidigare tillsammans med

skattningar av regressionen (1).5 Under perioden 1995–2001 är inflatio-

nen mindre variabel än under perioden före 1995, medan produktionsga-

pet varierar ungefär lika mycket under båda perioderna. På samma gång

har kovariansen mellan de två variablerna minskat. Eftersom regressions-

koefficienten inte tar hänsyn till minskningen i inflationens variabilitet har

den minskat i takt med att kovariansen har minskat (den nedre regres-

sionslinjen är flackare än den övre). Korrelationen mellan inflation och

produktionsgap har däremot påverkats av minskningen i inflationens vari-

abilitet, och har därför inte minskat, utan till och med ökat mellan de

båda perioderna (från 0,25 till 0,50). 

INFLATIONENS PERSISTENS

Diagram 5 visar hur inflationens persistens har förändrats mellan perioden

1970–1994 och perioden 1995–2001. Diagrammet visar inflationens

autokorrelationsfunktion, det vill säga korrelationen mellan inflationen i

ett kvartal och inflationen i tidigare kvartal. Diagrammet tyder på att

inflationen har blivit mindre persistent; korrelationen mellan inflationen i

ett kvartal och inflationen fyra kvartal tidigare var 0,6 för perioden

1970–1994 men bara 0,15 för perioden 1995–2001.
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5 De två skattade regressionerna i diagram 4 är
πt = 7,18 + 0,341 yt–4 + εt

för 1970–1994 och
πt = 1,77 + 0,0524 yt–4 + εt

för 1995–2001.
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Att inflationen tycks ha blivit mindre persistent åskådliggörs också i dia-

gram 6a, som visar skattningar av β-koefficienterna i regressionen

(2) πt = α + βjπt–j + εt , j = 1, 2, …, 12.

Inte heller dessa förändringar är emellertid statistiskt signifikanta; de 95-

procentiga konfidensintervallen kring parameterskattningarna för de två

perioderna överlappar varandra för alla horisonter (se diagram 6b). Även
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här är tecknen på att inflationen skulle ha blivit mindre persistent alltför

svaga för att vi med säkerhet ska kunna säga att så verkligen är fallet.

VÄXELKURSENS GENOMSLAG PÅ INFLATIONEN

Diagram 7 visar hur korrelationen mellan inflation och växelkursföränd-

ring i tidigare kvartal har förändrats mellan perioderna 1970–1994 och

1995–2001. Diagram 8 visar de skattade koefficienterna från regressionen
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(3) πt = α + βj∆st–j + εt, j = 0, 1, …, 12,

där ∆st är kvartalsförändringen av den nominella växelkursen. Det är svårt

att i diagrammet urskilja något mönster alls. Båda måtten på växelkursens

genomslag är ofta negativa, även på lång sikt, vilket inte verkar rimligt.6

I studier av växelkursens genomslag på inflationen inkluderas ofta

priset på utländska varor, som har stor påverkan på importörernas kostna-

der (se till exempel Gagnon & Ihrig (2001)). Diagram 9 visar därför skatt-

ningar av regressionen

(4) πt = α + βj (∆st–j + ∆p f
t–j) + εt, j = 0, 1, …, 12,

där ∆pf
t är förändringen i den utländska (TCW-viktade) prisnivån.

Mätt på detta sätt tycks genomslaget av växelkursförändringar på infla-

tionen ha minskat, och förändringen är också signifikant eftersom konfi-

densintervallen inte överlappar varandra. Från att ha varit starkt positivt

under den första perioden har genomslaget under den andra perioden bli-

vit mycket svagt. Vi kan inte ens utesluta att det är noll.

P E N N I N G -  O C H  V A L U T A P O L I T I K  1 / 2 0 0 358

6 Notera att detta är effekten på konsumentpriserna. Förutom växelkursen påverkas konsumentpriserna av
en rad andra komponenter som inte modelleras här. Ett bättre mått på växelkursgenomslaget är därför den
direkta effekten på importpriserna. För en närmare diskussion se Adolfson (2003).
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EN MER KOMPLETT SPECIFIKATION

Regressionerna som har redovisats är mycket enkla och inte någon bra

beskrivning av verkligheten. I teoretiska modeller av öppna ekonomier

(liksom i den modell vi använder senare) påverkas företagens prissättning

(och därmed inflationstakten) både av produktionsgap och av växelkurs,

och dessutom ofta av inflationstakten i perioden dessförinnan. När vi

skattar de enkla sambanden tar vi inte hänsyn till dessa samspel i ekono-

min, utan utelämnar många potentiellt viktiga variabler, vilket gör att våra

resultat inte är helt tillförlitliga.

Man kan undersöka om en regression är en rimlig beskrivning av

verkligheten genom att analysera modellens feltermer. Om viktiga variab-

ler har utelämnats ur analysen kan detta visa sig som ett systematiskt

mönster i feltermen, till exempel att feltermerna är korrelerade över tiden,

inte är normalfördelade, eller inte har samma varians över hela tidsperio-

den. Då uppfylls inte de antaganden som ligger till grund för regressions-

analysen och det går inte att dra säkra slutsatser från de ekonometriska

resultaten.

Våra enkla modeller visar ofta tecken på att vara felspecificerade. För

att konstruera en bättre beskrivning av de verkliga sambanden skattar vi

därför en mer komplett modell som ligger närmare teoretiska modeller av

företagens prissättningsbeteende.

I ett första steg inkluderar vi de tre variablerna vi är intresserade av i

samma regression och skattar

(5) πt = α + βππt–1 + βyyt–1 + βs ∆st + εt.

I tabell 1 redovisas resultaten från denna skattning dels för hela perioden,

dels för de två delperioderna. Här ser vi tecken på att inflationens persi-

stens (koefficienten βπ) och växelkursens genomslag (βs) har minskat,

men dessa förändringar tycks inte vara signifikanta. När vi inkluderar de

andra variablerna har sambandet mellan inflation och produktionsgap (βy)

inte försvagats alls, utan snarare ökat något, om än inte signifikant. 

Den nedersta delen av tabellen visar resultaten från två specifika-

tionstest och ett så kallat Chow-test för strukturellt brott under första

kvartalet 1995. Specifikationstesten tyder på att vi fortfarande har pro-
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blem med seriekorrelation och (i viss mån) icke-normalitet. Chow-testet

ger inget stöd för ett strukturellt brott 1995.7

För att råda bot på dessa specifikationsproblem skattar vi en något

mer generell modell, där flera typer av tidsfördröjning tillåts. För att

bestämma vilka variabler som ska inkluderas i modellen har vi börjat med

en modell som inkluderar många laggar och sedan successivt uteslutit de

variabler som inte är signifikanta. Detta leder till specifikationen 

(6) πt = α + βπ
1 πt–1 + βπ

2 πt–2 + β yyt–1 + βs∆st + εt.

Skattningarna av ekvation (6) presenteras i tabell 2. Här ser vi än en gång

att inflationens persistens (mätt som summan av koefficienterna βπ
1 och

βπ
2 ) och växelkursens genomslag verkar ha minskat något, dock inte signi-

fikant. Återigen verkar dock sambandet mellan produktionsgap och infla-

tion ha förstärkts något mellan de två perioderna, men inte signifikant. 

Slutligen väljer vi att skatta en modell där vi inkluderar förändringen i

den utländska prisnivån, eftersom denna rimligtvis påverkar företagens

kostnader. Således skattar vi regressionen

(7) πt = α + βπ
1 πt–1 + βπ

2 πt–2 + βyyt–1 + βs (∆st + ∆pf
t ) + εt.
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7 För att testa om feltermen uppvisar tecken på icke-normalitet används Jarque-Beras teststatistika, som
mäter hur mycket feltermserien avviker från den klockformade normalfördelningen i termer av skevhet
(avvikelse från medelvärdet) och toppighet (om för få eller för många observationer ligger runt medelvär-
det). Durbin-Watsons teststatistika mäter om feltermen är seriekorrelerad av första ordningen, det vill säga
om det finns ett linjärt samband mellan innevarande periods felterm och föregående periods felterm. Om
seriekorrelationen är obetydlig ligger statistikan i närheten av 2. Chow-statistikan testar om en given ekva-
tion innehåller ett strukturellt brott, det vill säga att koefficienterna i regressionen inte är konstanta över
hela tidsperioden. Modellen skattas dels för hela tidsperioden, dels separat för perioderna före och efter
den potentiella brytpunkten. Om modellens feltermer avviker i tillräcklig utsträckning mellan de olika tids-
perioderna tyder detta på att det faktiskt har uppstått en förändring i relationen mellan variablerna.

TABELL 1. SKATTNING MED ALLA VARIABLER

1970:1–2001:3 1970:1–1994:4 1995:1–2001:3

α 0,002 0,004 0,002
(0,002) (0,003) (0,002)

βπ 0,967** 0,941** 0,887**
(0,023) (0,036) (0,117)

βy 0,053 0,064 0,107
(0,042) (0,050) (0,068)

βs 0,056˚ 0,070˚ 0,002
(0,029) (0,036) (0,029)

R
–2 0,934 0,881 0,685
Antal observationer 126 99 27
Durbin-Watson 1,446 1,393 1,823
Jarque-Bera 14,808 4,199 8,006

[0,001] [0,123] [0,018]
Chow-test 1995:1 0,596

[0,666]

Anm.: OLS-skattning av ekvation (5). Standardfel inom parentes, p-värden inom hakparentes. **/*/˚ betyder
att koefficienten är signifikant skild från 0 på 1-, 5- och 10-procentsnivån.



Dessa resultat, som redovisas i tabell 3, liknar resultaten i de föregående

skattningarna. Nu finner vi dock inte några tecken på att inflationen har

blivit mindre persistent.

Sammanfattningsvis är det svårt att finna några starka belägg för att

inflationens persistens, sambandet mellan inflation och produktionsgap

samt växelkursens genomslag på inflationen skulle ha försvagats under

senare tid. I vissa regressioner finner man svaga stöd för några av dessa
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TABELL 3. MER GENERELL SKATTNING MED ALLA VARIABLER, UTLÄNDSK INFLATION

INKLUDERAD

1970:1–2001:3 1970:1–1994:4 1995:1–2001:3

α 0,001 0,004˚ 0,002
(0,001) (0,003) (0,003)

βπ
1 1,160** 1,137** 0,963**

(0,084) (0,093) (0,210)
βπ

2 –0,276** –0,306** –0,095
(0,082) (0,091) (0,219)

βπ
1 + βπ

2 0,884** 0,831** 0,868**
(0,027) (0,039) (0,127)

βy 0,042 0,059 0,095
(0,038) (0,043) (0,074)

βs 0,093** 0,113** 0,003
(0,022) (0,026) (0,028)

R
–2 0,946 0,906 0,674
Antal observationer 125 98 27
Durbin-Watson 2,055 2,074 1,994
Jarque-Bera 5,615 1,161 7,377

[0,060] [0,560] [0,025]
Chow-test 1995:1 1,412

[0,225]

Anm.: OLS-skattning av ekvation (7). Standardfel inom parentes, p-värden inom hakparentes. **/*/˚ betyder
att koefficienten är signifikant skild från 0 på 1-, 5- och 10-procentsnivån.

TABELL 2. MER GENERELL SKATTNING MED ALLA VARIABLER

1970:1–2001:3 1970:1–1994:4 1995:1–2001:3

α 0,002 0,005˚ 0,002
(0,002) (0,003) (0,002)

βπ
1 1,238** 1,234** 0,966**

(0,087) (0,098) (0,210)
βπ

2 –0.280** –0,310** –0,100
(0,087) (0,097) (0,221)

βπ
1 + βπ

2 0,958** 0,924** 0,866**
(0,022) (0,035) (0,129)

βy 0,039 0,054 0,095
(0,041) (0,048) (0,074)

βs 0,056* 0,072* –0,001
(0,028) (0,035) (0,030)

R
–2 0,940 0,892 0,673
Antal observationer 125 98 27
Durbin-Watson 1,981 1,978 1,983
Jarque-Bera 9,938 2,039 8,102

[0,007] [0,361] [0,017]
Chow-test 1995:1 0,803

[0,550]

Anm.: OLS-skattning av ekvation (6). Standardfel inom parentes, p-värden inom hakparentes. **/*/˚ betyder
att koefficienten är signifikant skild från 0 på 1-, 5- och 10-procentsnivån.
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hypoteser, men förändringarna är sällan signifikanta, och ibland får vi

resultat som går i motsatt riktning.

Problemet med att finna signifikanta samband för perioden efter det

att inflationsmålet infördes kan självfallet bero på att perioden ännu är

relativt kort (endast 27 kvartalsobservationer från första kvartalet 1995 till

tredje kvartalet 2001). Detta gör exempelvis att standardfelen för de skat-

tade koefficienterna i den tredje kolumnen i tabellerna 1–3 ofta är större

än i de två andra kolumnerna. Dessutom kan andra strukturella föränd-

ringar än penningpolitiken introducera brus i våra skattningar. Därför

renodlar vi i nästa avsnitt analysen genom att använda en teoretisk

modell, där vi kan introducera en omläggning av penningpolitiken medan

andra strukturella samband hålls oförändrade. På så sätt kan vi med större

säkerhet identifiera effekterna av omläggningen på de ekonomiska sam-

banden.

Teoretisk analys: hur borde de ekonomiska
sambanden förändras?

EN MODELL AV EN ÖPPEN EKONOMI

För att analysera hur införandet av inflationsmålet borde påverka obser-

verade samband i ekonomin använder vi en relativt enkel modell av en

liten öppen ekonomi.8 Modellen består av relationer för inhemsk inflation,

inhemskt produktionsgap, nominell och real växelkurs, inflation för impor-

terade varor och aggregerad inflation (motsvarande KPI-inflation). För

enkelhets skull bortser vi från andra internationella influenser än de som

kommer via förändringar i växelkursen. Nominalräntan bestäms av en

centralbank som har ett explicit inflationsmål, men som även lägger viss

vikt vid stabilitet i den reala ekonomin och på de finansiella marknaderna.

Vi kan således modellera övergången till en inflationsmålsregim som ett

skift i centralbankens preferenser från stor vikt vid real stabilitet till stor

vikt vid prisstabilitet. Här beskrivs modellen endast i verbal form, samtliga

ekvationer och parametervärden återges i ett appendix.

Inflationen för inhemskt producerade varor bestäms av en

Phillipskurverelation för en öppen ekonomi. De inhemska företagen age-

rar på en marknad med imperfekt konkurrens och sätter sina priser som

ett pålägg på sin marginalkostnad, som i sin tur beror på resursutnyttjan-

det i ekonomin, mätt i termer av ett produktionsgap.9 Priserna antas dock

vara stela, företagen kan inte justera sina priser varje period. När tillfälle

ges att justera priserna tar företagen därför hänsyn till sina förväntningar

P E N N I N G -  O C H  V A L U T A P O L I T I K  1 / 2 0 0 362

8 Denna modell är en förenklad version av den som analyseras av Leitemo & Söderström (2001).
9 Ett ökat resursutnyttjande antas driva upp kostnaderna för företagens insatsvaror.

Vi renodlar analysen
genom att använda en

teoretisk modell, där vi
kan introducera en

omläggning av
penningpolitiken

medan andra
strukturella samband

hålls oförändrade.

Vi kan modellera
övergången till en

inflationsmålsregim
som ett skift i

centralbankens
preferenser från stor

vikt vid real stabilitet
till stor vikt vid

prisstabilitet.

Inflationen för
inhemskt producerade

varor bestäms av en
Phillipskurverelation för

en öppen ekonomi.



om framtida inflation, och dessa förväntningar antas i viss grad baseras på

tidigare inflation. Eftersom inhemska företag använder importerade in-

satsvaror i sin produktion beror inhemsk inflation även på den reala växel-

kursen genom priserna på importerade insatsvaror. Slutligen påverkas

inhemsk inflation av utbudsstörningar som avspeglar förändringar i kost-

nader som inte beror på ändringar i resursutnyttjandet.

Det inhemska produktionsgapet bestäms av hushållens konsumtions-

planer. Hushållen konsumerar en korg av inhemskt producerade och

importerade varor, och fattar sina beslut om konsumtion och sparande

beroende på ränteläget i ekonomin; en högre ränta (i reala termer) får

hushållen att spara mer och skjuta en större del av sin konsumtion på

framtiden. Därmed baseras dagens konsumtionsbeslut till viss del på för-

väntningar om framtida konsumtion. Hushållen vill dock ogärna göra sto-

ra justeringar av sin konsumtion, eftersom de anpassar sig till en viss kon-

sumtionsnivå. Detta leder till trögheter i konsumtionsmönstret, och kon-

sumtionen beror således även på föregående periods konsumtion. Den

reala växelkursen bestämmer relativpriset mellan inhemska och importera-

de konsumtionsvaror, och påverkar därför produktionsgapet. Dessutom

påverkas produktionsgapet också av slumpmässiga störningar som kan

bero på förändringar i ekonomins potentiella produktionskapacitet.

Den nominella växelkursen bestäms av ett paritetsvillkor på valuta-

marknaden (så kallad öppen ränteparitet), modifierat för att ta hänsyn till

investerares riskbenägenhet. En högre räntenivå i den inhemska ekono-

min än i utlandet måste avspegla förväntningar om en framtida deprecie-

ring av den inhemska växelkursen. Om så inte vore fallet skulle en inves-

terare som lånar i utlandet och investerar i den inhemska ekonomin göra

en förväntad vinst. Osäkerheten om framtida växelkursrörelser leder till

en riskpremie på valutamarknaden som avspeglar investerares riskbenä-

genhet. Denna riskpremie antas i genomsnitt vara noll, men den kan upp-

visa långvariga rörelser åt det ena eller andra hållet.

Inflationen för importerade varor beror på den utländska inflations-

takten justerad för förändringen i den nominella växelkursen. I linje med

empirisk forskning antas att importerad inflation anpassas långsamt efter

förändringar i växelkursen, så att växelkursens genomslag på inflationen

sker gradvis.10 Aggregerad KPI-inflation bestäms som ett vägt genomsnitt

av inhemsk och importerad inflation. Den reala växelkursen bestäms av

kvoten mellan den utländska prisnivån mätt i inhemsk valuta och den

inhemska prisnivån.
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10 Adolfson (2001) analyserar i detalj konsekvenserna för penningpolitiken av ett långsamt växelkurs-
genomslag.
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PENNINGPOLITIKEN

Den inhemska nominella räntan bestäms av en oberoende centralbank,

som vill minimera fluktuationer i årlig KPI-inflation och i produktionsgap,

men som även vill undvika stora svängningar i ränteläget. Eftersom priser-

na är stela kan centralbanken påverka realräntan genom förändringar i

den nominella räntan. Realränteförändringar påverkar dels inhemska

aktörers konsumtionsval, dels den nominella (och reala) växelkursen, vilka

båda påverkar inflationen. Det krävs dock en avvägning mellan penning-

politikens olika mål. En centralbank som lägger större vikt vid inflations-

målet kommer att reagera mer aggressivt på inflationsimpulser, vilket

leder till mer stabil inflation, men större volatilitet i den reala ekonomin

(och i räntan). En centralbank som lägger större vikt vid real (eller finansi-

ell) stabilitet kommer däremot att föra en mindre aggressiv politik vid

inflationsstörningar.

Formellt bestämmer centralbanken nivån på nominalräntan genom

att minimera en förlustfunktion som beror på variansen i inflation, pro-

duktionsgap och ränteförändring:

(8) min α var (π–t) + (1 – α) var (yt) + v var (it – it–1),
it

där π–t är årlig KPI-inflation, yt är produktionsgap och it är kort nominalrän-

ta. Parametrarna α och v bestämmer hur stor vikt centralbanken lägger

vid prisstabilitet respektive stabilitet på räntemarknaden. Vikten vid rän-

testabilitet kommer genomgående i vår analys att vara en sjättedel.

Vi modellerar införandet av inflationsmålet som att vikten vid infla-

tionsmålet i centralbankens målfunktion ökar från en tredjedel till två

tredjedelar. Detta innebär alltså att centralbanken går från att lägga dub-

belt så stor vikt vid real stabilitet som vid prisstabilitet till det motsatta för-

hållandet, att lägga dubbelt så stor vikt vid prisstabilitet som vid real stabi-

litet.11 En sådan tolkning av penningpolitikens omläggning grundar sig i

den ekonomisk-politiska tendensen i början på 1990-talet att tona ner

sysselsättningsmålet för den ekonomiska politiken. Exempelvis skrev rege-

ringen i finansplanen 1991 att12
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11 Man skulle kunna tänka sig att en inflationsmålsregim skulle modelleras som att centralbanken endast läg-
ger vikt vid prisstabilitet, det vill säga α = 1, v = 0. Det är dock allmänt accepterat att centralbanker med
inflationsmål även till viss del bryr sig om stabilitet i den reala ekonomin (se till exempel Heikensten
(1999)). Att centralbanken dessutom skulle lägga vikt vid att stabilisera ränteändringar är mer kontroversi-
ellt. Empiriska studier tyder dock på att teoretiska modeller behöver en relativt stor vikt vid räntestabilitet
för att återskapa mönstren i data (se Söderström med flera (2002)). En sådan vikt kan motiveras med att
centralbanken lägger viss vikt vid stabilitet på de finansiella marknaderna.

12 Proposition 1990/91:100, bilaga 1, sid. 4.
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”För att värna sysselsättning och välfärd måste den ekonomiska politiken

de närmaste åren med all kraft inriktas på att varaktigt nedbringa inflatio-

nen. Denna uppgift måste överordnas andra ambitioner och krav.”

Således kan vi tolka övergången till inflationsmålspolitik som att den

huvudsakliga vikten för penningpolitiken flyttades från real stabilitet till

prisstabilitet.

Vi beräknar sedan hur de samband vi har analyserat ovan påverkas

av denna omläggning av penningpolitiken. Eftersom de fundamentala

(eller strukturella) sambanden i modellen hålls konstanta, kommer alla

observerade förändringar (till exempel i sambandet mellan inflation och

produktionsgap) att bero på den penningpolitiska omläggningen.

Som vi nämnde ovan kommer vikterna i centralbankens målfunktion

att avgöra hur centralbanken reagerar på olika störningar i ekonomin.13

En centralbank som lägger liten vikt vid prisstabilitet relativt real stabilitet

(det vill säga har ett lågt värde på α) kommer inte att reagera kraftfullt på

inflationsdrivande störningar, utan koncentrerar sig istället på att minska

effekterna på den reala ekonomin. Därför återvänder inflationen långsamt

till målet efter en störning medan produktionsgapet sluts relativt snabbt.

En centralbank som i huvudsak lägger vikt vid att stabilisera inflationen

(och har ett högt α) kommer å andra sidan att reagera kraftfullt på alla

störningar för att snabbt driva inflationen tillbaka till målet, medan pro-

duktionsgapet tillåts variera mer.

Således kan vi förvänta oss att en omläggning av penningpolitiken till

en större vikt vid prisstabilitet kommer att leda till lägre variabilitet i infla-

tion men högre variabilitet i produktionsgap. De korrelationer som vi

främst är intresserade av påverkas naturligtvis också av dessa förändring-

ar. Exakt hur är dock svårt att uttala sig om innan vi har analyserat model-

len.

MODELLRESULTAT

Vi simulerar modellen 1 000 gånger med 100 observationer varje gång. I

varje simulering beräknar vi korrelationer och skattar regressioner på sam-

ma sätt som de vi presenterade tidigare. Diagram 10–12 visar genomsnitt

av korrelationer över alla simuleringarna och diagram 13–15 visar skattade

regressionskoefficienter på simulerade data.

Det visar sig att en omläggning till en penningpolitik med större vikt

vid prisstabilitet i modellen leder till att inflationen tenderar att bli mindre

persistent, sambandet mellan inflationen och produktionsgapet försvagas

P E N N I N G -  O C H  V A L U T A P O L I T I K  1 / 2 0 0 3 65

13 Se Apel med flera (1999) för en enkel beskrivning av penningpolitik i liknande modeller.
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och växelkursens genomslag på inflationen minskar. Regressionerna på

simulerade data visar dock att förändringarna i inflationens persistens och

växelkursens genomslag inte är statistiskt signifikanta. Försvagningen i

sambandet mellan produktionsgap och inflation är emellertid signifikant.

Även om vi här har försökt renodla analysen till att endast behandla

effekterna av en penningpolitisk omläggning är tecknen på förändringar

inte starka. Vi skulle således inte med statistiska metoder kunna fastställa

att förändringarna verkligen har skett. 
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Diagram 11. Inflationens persistens (autokorrelation) i modellen
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Anm.: Korrelation (πt, πt– j) för j = 1, 2, …, 12 kvartal.
Genomsnitt av 1000 simuleringar med 100 observationer.
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Diagram 10. Modellkorrelation mellan inflation och produktionsgap

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Anm.: Korrelation (πt, yt– j) för j = 0, 1, …, 12 kvartal.  
Genomsnitt av 1 000 simuleringar med 100 observationer.
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Ny ekonomi eller ny penningpolitik?

Vi har försökt belysa om omläggningen av penningpolitiken under första

hälften av 1990-talet har fått de effekter på ekonomiska samband som vi

skulle kunna förvänta oss. Vi visar i vår empiriska analys att det är svårt

att statistiskt säkerställa att det verkligen har skett några sådana föränd-

ringar i observerade ekonomiska samband. Även om svaga tecken finns i

vissa regressioner är de flesta förändringar inte statistiskt signifikanta.
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Diagram 12. Modellkorrelation mellan inflation och växelkursförändring

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Anm.: Korrelation (πt, ∆st– j) för j = 0, 1, …, 12 kvartal.  
Genomsnitt av 1 000 simuleringar med 100 observationer.
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(b) Konfidensintervall

Anm.: OLS-skattning av   j i ekvation (1), för j = 0, 1, …, 12 kvartal.
Genomsnitt av 1000 simuleringar med 100 observationer. 

Diagram 13. Skattade regressionskoefficienter  
mellan inflation och produktionsgap i modellen
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Simuleringsresultaten från den teoretiska modellen visar dock att en

omläggning av penningpolitiken till en regim med större betoning på pris-

stabilitet faktiskt kommer att påverka sambanden i ekonomin. En central-

bank som lägger större vikt vid att stabilisera inflationen kommer att mer

aktivt motverka inflationsdrivande störningar. Dessa störningar får därmed

mindre långvariga effekter på inflationen, som blir mindre persistent. På
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Diagram 15. Skattade regressionskoefficienter  
mellan inflation och växelkursförändring i modellen

Anm.: OLS-skattning av   j i ekvation (3), för j = 0, 1, …, 12 kvartal.  
Genomsnitt av 1000 simuleringar med 100 observationer.
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Diagram 14. Skattade regressionskoefficienter  
mellan inflation och inflation i tidigare kvartal i modellen

Anm.: OLS-skattning av   j i ekvation (2), för j = 1, 2, …, 12 kvartal.
Genomsnitt av 1000 simuleringar med 100 observationer.
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samma gång kommer störningar till produktionsgapet eller växelkursen

att i mindre omfattning påverka inflationen. Således tycks sambandet

mellan produktionsgapet och inflationen försvagas och växelkursens

genomslag på inflationen tycks bli svagare. Dessa tre förändringar kan

alltså påvisas trots att ekonomins struktur inte har förändrats. De struktu-

rella sambanden mellan å ena sidan inflationen och å andra sidan tidigare

inflation, produktionsgap och växelkurs har i våra modellsimuleringar hela

tiden hållits konstanta. Våra resultat från den teoretiska modellen är för-

stås bara ett numeriskt exempel, men de antyder att införandet av ett

inflationsmål i Sverige medför förändringar i observerade samband i eko-

nomin även om dessa kan vara svåra att fånga empiriskt. 

Naturligtvis kan man tänka sig att det också har skett andra typer av

strukturella förändringar i ekonomin som kan påverka de korrelationer vi

undersökte i den empiriska analysen. För att identifiera sådana föränd-

ringar krävs dock en mer sofistikerad empirisk studie. Våra resultat här

demonstrerar bara att man ska vara försiktig när man tolkar enkla sam-

band i ekonomin. Vi visar att det är svårt att statistiskt påvisa några för-

ändringar i sambanden trots att en omläggning av penningpolitiken fak-

tiskt har skett. Det är därför troligen ännu svårare att utifrån statistiska

data och enkla ekonomiska samband kunna säga att ekonomins funk-

tionssätt på ett fundamentalt sätt skulle ha ändrats. Ett möjligt sätt vore

dock att skatta en strukturell modell av den svenska ekonomin och for-

mellt testa om några parametrar i modellen har förändrats. Man skulle då

kunna påvisa om det också skett några förändringar i ekonomins grund-

läggande funktionssätt jämte införandet av ett inflationsmål. En sådan

analys ligger dock utanför ramen för denna artikel. 

Slutligen noterar vi att våra resultat har ytterligare konsekvenser för

debatten om den ”nya ekonomin”; att ökad konkurrens skulle ha minskat

ekonomins inflationsbenägenhet och att ett givet produktionsgap därige-

nom skulle få mindre effekter på inflationen än tidigare. Våra simuleringar

visar att omläggningen av penningpolitiken just kan förväntas minska det

oberoende sambandet mellan produktionsgap och inflation. Således kan

den minskade inflationsbenägenheten mycket väl snarare bero på den

nya penningpolitiken än på den ”nya ekonomin”.
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Modellappendix

Vi använder en förenklad nykeynesiansk modell av en öppen ekonomi,

där en period antas motsvara ett kvartal. För enkelhets skull bortser vi helt

från utländska influenser.14

Inhemsk inflation πd
t ges av en enkel Phillipsrelation för en öppen

ekonomi:

(9) πd
t = ϕπΕtπd

t +1 + (1 – ϕπ)πd
t –1 + αyyt + αqqt + επ

t ,

där yt är produktionsgapet, qt den reala växelkursen (i logaritmerad form),

och επ
t en utbudsstörning som antas vara vitt brus med varians σ2

π.

Aggregerad efterfrågan modelleras i termer av produktionsgapet yt:

(10) yt = ϕyΕt yt +1 + (1 – ϕy)yt–1 – βr(it – 4Etπd
t +1) + βqqt + ε y

t ,

där it är den nominella räntan, och efterfrågestörningen ε y
t är vitt brus

med varians σ2
y. 

Den nominella växelkursen st (i logaritmerad form) bestäms av ett ränte-

paritetsvillkor:

(11) st = Etst +1 – 1–
4

it + us
t ,

med en riskpremie us
t som följer

(12) us
t = ρsu

s
t –1 + ε s

t ,

där ε s
t är vitt brus med varians  σ2

s. Den reala växelkursen qt definieras som 

(13) qt = st – pd
t ,

där pd
t är den inhemska prisnivån (i logaritmerad form). 

Inflationen för importerade varor πm
t påverkas av växelkursrörelser, men

bara långsamt:

(14) πm
t = (1 – κ) πm

t –1 + κ (st – st –1),
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där parametern κ styr trögheten i växelkursens genomslag. När κ < 1 har

växelkursförändringar ett begränsat genomslag på importerad inflation.

KPI-inflationen πt är ett vägt genomsnitt av inhemsk och importerad infla-

tion:

(15) πt = (1 – η) πd
t + ηπm

t ,

där parametern η mäter andelen importerade varor i KPI-korgen.

Slutligen antas att penningpolitiken bestäms av en centralbank med mål-

funktion

(16) min α var (π–t) + (1 – α) var (yt) + v var (it – it–1),
it

där π–t är årlig KPI-inflation (över fyra kvartal). Parametern α mäter

centralbankens vikt vid prisstabilitet (relativt real stabilitet) och v mäter

vikten vid räntestabilitet.

TABELL 4. PARAMETERVÄRDEN I MODELLEN

Inflation Produktionsgap Växelkurs Penningpolitik

ϕπ 0,3 ϕy 0,1 ρs 0,5 α {1/3, 2/3}

αy 0,05 βr 0,1 σ2
s 0,85 v 1/6

αq 0,05 βq 0,02 κ 0,25

σ2
π 0,4 σ2

y 0,65

η 0,35

Tabell 4 visar de parametervärden som vi använder. Många av dessa vär-

den är okontroversiella, men vissa värden kan behöva särskild motivering.

Vi har valt att modellera både inhemsk inflation och produktionsgap

som i huvudsak bakåtblickande processer; ϕπ = 0,3, ϕy = 0,1. Det har ofta

noterats att en hög grad av bakåtblickande beteende behövs för att

nykeynesianska modeller ska kunna återskapa de mönster man finner i

verkliga ekonomier (se till exempel Estrella & Fuhrer (2002)). Dessa para-

metervärden liknar de som används av till exempel Rudebusch (2002).

Genomslaget av växelkursrörelser på importerad inflation (κ ) har

satts till 25 procent per kvartal, vilket ligger nära de skattningar som har

gjorts av Naug & Nymoen (1996).

I centralbankens målfunktion låter vi vikten vid inflationsmålet (α)

anta två olika värden. Tiden före införandet av inflationsmål låter vi karak-

täriseras av en dubbelt så stor vikt vid real stabilitet som vid prisstabilitet

(α = 1/3). För tiden med inflationsmål låter vi centralbanken fästa dubbelt

så stor vikt vid prisstabilitet som vid real stabilitet (α = 2/3).
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Genomgående antar vi att centralbanken även har preferenser för en

jämn utveckling i styrräntan, till exempel för att kraftiga ränteändringar

kan skapa instabilitet på de finansiella marknaderna. Empiriska studier

tyder på att nykeynesianska modeller behöver en relativt stor vikt vid rän-

testabilitet för att återskapa mönstren i data (se Söderström med flera

(2002)), och vi väljer att sätta denna vikt till v = 1/6.
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■ Notiser

Riksbankens ger ut minnesmynt till Astrid Lindgrens minne

Med anledning av 95-årsdagen av Astrid Lindgrens födelse har
Riksbanken gett ut ett minnesmynt. Myntet har valören 50 kronor.
Myntets försäljningspris är fastställt till 60 kronor. För varje sålt mynt
donerar Nordic Coin AB Svenska myntverket 10 kronor till Stiftelsen för
Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Konstnär är Erja Tielinen som tidigare har utformat ett flertal medaljer
och minnesmynt. Mynten tillverkas av Nordic Coin AB Svenska myntver-
ket i Eskilstuna.

Per Jansson ny biträdande avdelningschef

Riksbankens direktion har utsett Per Jansson till biträdande avdelningschef
vid avdelningen för penningpolitik. Han tillträdde tjänsten den 1 februari
2003. 

Per Jansson är docent i nationalekonomi och arbetade tidigare som
biträdande avdelningschef på Konjunkturinstitutets prognosavdelning.
Dessförinnan var han biträdande avdelningschef vid avdelningen för pen-
ningpolitik på Riksbanken. Jansson har också varit forskare på
Fackföreningens Institut för Ekonomisk Forskning (FIEF) och
Konjunkturinstitutet. Under 1995 och 1996 var han sekreterare för
Ekonomiska rådet och konsult på Riksbanken.

Kontanthanteringens nya organisation senarelades

Riksbankens direktion senarelade starten av kontanthanteringens nya
organisation till den 17 februari 2003.

Riksbanken beslutade i april 2002 att koncentrera sin roll i kontanthan-
teringen till fyra strategiska lagerplatser för ut- och inlämning av sedlar
och mynt. Verksamheten bedrivs i Svensk Kontantförsörjning AB (SKAB),
ett helägt dotterbolag till Riksbanken.

Svenskt portföljinnehav 2001 – utländska värdepapper

Värdet av svenska placerares innehav av utländska värdepapper uppgick
vid årsskiftet 2001/2002 till 1 494 miljarder kronor. Innehavet i utländska
aktier och fondandelar motsvarade 1 062 miljarder kronor medan värdet
av räntebärande värdepapper uppgick till 432 miljarder kronor. Det fram-
går av en undersökning som Riksbanken genomfört och som är ett led i
en internationell undersökning under Internationella valutafondens led-
ning. Undersökningen kommer fortsättningsvis att genomföras årligen.
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Den fullständiga rapporten finns att ladda ned från Riksbankens webb-
plats (www.riksbank.se).

Tor Jacobson ny chef för forskningsavdelningen

Riksbankens direktion har utsett Tor Jacobson till chef för forskningsavdel-
ningen. Jacobson efterträder Anders Vredin som tillträdde en tjänst som
chef för Riksbankens avdelning för penningpolitik vid årsskiftet
2002/2003.

Tor Jacobson är docent i statistik och har arbetat på Riksbanken sedan
1997. Han har tidigare bland annat varit verksam vid Uppsala universitet
och vid Handelshögskolan i Stockholm.

Svenska direktinvesteringstillgångar i utlandet

Värdet av svenska direktinvesteringstillgångar i utlandet uppgick vid
utgången av 2001 till 1 277 miljarder kronor. De utländska direktinveste-
ringstillgångarna i Sverige uppgick vid samma tidpunkt till 981 miljarder
kronor. Det framgår av resultatet från Riksbankens årliga undersökning
om direktinvesteringar.

Mer detaljerad information finns på Riksbankens webbplats (www. riks-
bank.se/Statistik/Betalningsbalansen/Undersökningar). 

Irma Rosenberg ny vice riksbankschef

Riksbanksfullmäktige har utsett Irma Rosenberg till vice riksbankschef och
ledamot i Riksbankens direktion. Hon valdes för en period på sex år från
och med den 1 januari 2003. Rosenberg ansvarar för beredningen av
direktionens penningpolitiska beslut.

Rosenberg är 57 år och doktor i nationalekonomi. Hon var tidigare
chefekonom i det statliga bostadsfinansieringsföretaget SBAB. Under åren
1995-2000 var hon chefekonom i Posten och Postgirot Bank, dessförin-
nan forskningschef och prognoschef i Konjunkturinstitutet 1986-1995
samt chef för den ekonomiska analysgruppen i Riksbanken 1976-1986.

Riksbankens direktion består av sex ledamöter som väljs för mandat-
perioder på sex år. Urban Bäckström avgick som riksbankschef vid års-
skiftet 2002/2003. Då tillträdde Lars Heikensten som riksbankschef och
Eva Srejber som förste vice riksbankschef. Övriga ledamöter och vice
riksbankschefer är Villy Bergström, Lars Nyberg och Kristina Persson. 

Ulrika Bergelv ny chef för internrevisionsavdelningen

Riksbankens direktion har utsett Ulrika Bergelv till chef för internrevisions-
avdelningen från den 1 februari 2003. Bergelv efterträdde Marie Rudberg
som utsetts till chef för Riksbankens IT-avdelning.

Ulrika Bergelv var tidigare revisor på internrevisionsavdelningen och har
bland annat varit verksam inom KF.
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■ Kalendarium

1999-01-04 Riksbankschefen fastställer referensräntan diskontot till 1,5
procent med verkan fr.o.m. den 5 januari 1999.

02-12 Riksbanken beslutar sänka reporäntan från 3,40 till 3,15
procent att gälla fr.o.m. den 17 februari 1999. Riksbanken
beslutar vidare att sänka in- och utlåningsräntan med 0,5
procentenheter vardera. Inlåningsräntan sätts till 2,75 pro-
cent och utlåningsräntan till 4,25 procent. Beslutet träder i
kraft den 17 februari 1999.

03-25 Riksbanken beslutar sänka reporäntan från 3,15 till 2,90
procent att gälla fr.o.m. den 31 mars 1999.

04-01 Riksbankschefen fastställer referensräntan diskontot till 1,0
procent med verkan fr.o.m. den 6 april 1999.

07-01 Riksbanken fastställer referensräntan diskontot till oföränd-
rat 1,0 procent. 

10-01 Riksbanken fastställer referensräntan diskontot till 1,5 pro-
cent med verkan fr.o.m. den 4 oktober 1999.

11-11 Riksbanken beslutar höja reporäntan från 2,90 till 3,25 pro-
cent att gälla fr.o.m. den 17 november 1999.

2000-01-03 Riksbanken fastställer referensräntan diskontot till 2,0 pro-
cent med verkan fr.o.m. den 4 januari 2000.

02-03 Riksbanken beslutar höja reporäntan från 3,25 till 3,75 pro-
cent att gälla fr.o.m. den 9 februari 2000.

04-03 Riksbanken fastställer referensräntan diskontot till 2,5 pro-
cent med verkan fr.o.m. den 4 april 2000.

12-07 Riksbanken beslutar höja reporäntan från 3,75 till 4,0 pro-
cent att gälla fr.o.m. den 13 december 2000. Riksbanken
beslutar vidare att höja in- och utlåningsräntan med 0,5
procentenheter vardera till 3,25 respektive 4,75 procent.
Beslutet träder i kraft den 13 december 2000.

2001-07-05 Riksbanken beslutar höja reporäntan från 4,0 till 4,25 pro-
cent att gälla fr.o.m. den 11 juli 2001. Riksbanken beslutar
vidare att höja in- och utlåningsräntan med 0,25 procent-
enheter vardera till 3,5 respektive 5,0 procent. Beslutet trä-
der i kraft den 11 juli 2001.

09-17 Riksbanken beslutar sänka reporäntan från 4,25 till 3,75
procent att gälla fr.o.m. den 19 september 2001.
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Riksbanken beslutar vidare att sänka in- och utlåningsrän-
tan med 0,50 procentenheter vardera till 3,0 respektive 4,5
procent. Beslutet träder i kraft den 19 september 2001.

2002-03-18 Riksbanken beslutar höja reporäntan från 3,75 procent till
4,0 procent att gälla fr.o.m. den 20 mars 2002. Riksbanken
beslutar vidare att in- och utlåningsräntan justeras till 3,25
respektive 4,75 procent.

04-25 Riksbanken beslutar höja reporäntan från 4,0 procent till
4,25 procent att gälla fr.o.m. den 2 maj 2002. Riksbanken
beslutar vidare att in- och utlåningsräntan justeras till 3,5
respektive 5 procent.

06-28 Riksbanken fastställer referensräntan för perioden 1 juli
2002–31 december 2002 till 4,5 procent.

11-15 Riksbanken beslutar sänka reporäntan från 4,25 procent till
4,0 procent att gälla fr.o.m. den 20 november 2002.
Riksbanken beslutar vidare att in- och utlåningsräntan jus-
teras till 3,25 respektive 4,75 procent.

12-05 Riksbanken beslutar sänka reporäntan från 4,0 procent till
3,75 procent att gälla fr.o.m. den 11 december 2002.
Riksbanken beslutar vidare att in- och utlåningsräntan jus-
teras till 3,0 respektive 4,5 procent.

2003-01-01 Riksbanken fastställer referensräntan för perioden 1 januari
2003–30 juni 2003 till 4,00 procent.
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■ Riksbanken yttrar sig

Riksbankens direktion har sedan den 1 januari 1999 avgivit följande
yttranden över betänkanden, utredningar och skrivelser.

1999-01-27 Framställning till Finansinspektionen från Rikskuponger AB.
Avgivet till Finansinspektionen.

02-15 Promemoria om särskilda mervärdeskatteregler för guld.
Avgivet till Finansdepartementet.

02-16 Slutbetänkande E-pengar – civilrättsliga frågor m.m. (SOU
1998:112). Avgivet till Finansdepartementet.

02-17 Promemorian Översyn av vissa bestämmelser i konkursla-
gen m.m. (Ds 1998:40). Avgivet till Justitiedepartementet.

02-27 Förslag av Riksskatteverket till vissa lagstiftningsåtgärder
med anledning av starten för EMU:s valutaunion. Avgivet
till Finansdepartementet.

03-16 Slutbetänkandet Medling och lönebildning (SOU 1998:
141). Avgivet till Arbetsdepartementet.

03-30 Promemorian Förbättrade förutsättningar för värdepapperi-
sering (Ds 1998:71) samt delar av Banklagskommitténs
delbetänkande (SOU 1998:160). Avgivet till Finans-
departementet.

10-22 Riksgäldkontorets Förslag till riktlinjer för statsskuldens för-
valtning. Avgivet till Finansdepartementet.

2000-02-25 Betänkandet från utredningen om översyn av konsument-
prisindex (SOU 1999:124). Avgivet till Justitiedepartemen-
tet.

02-25 Bilaga till remissvar Konsumentprisindex (SOU 1999:124).
Avgivet till Justitiedepartementet.

06-07 Långtidsutredningens betänkande (SOU 2000:7). Avgivet
till Finansdepartementet.

08-21 Delbetänkande (SOU 2000:51) Individuellt kompetensspa-
rande, IKS – en stimulans för det livslånga lärandet. Avgivet
till Näringsdepartementet.

09-14 Yttrande över Finansmarknadsutredningen (SOU 2000:11).
Avgivet till Finansdepartementet.

09-20 Remissvar avseende ändringar i rapportering till Finans-
inspektionen. Avgivet till Finansinspektionen.
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2001-01-29 Betänkandet Offentlig administration av banker i kris (SOU
2000:66). Avgivet till Finansdepartementet.

03-28 Yttrande över slutbetänkandet Individuellt kompetensspa-
rande – med start 2002 (SOU 2000:119). Avgivet till
Näringsdepartementet.

05-04 Yttrande över Riksdagskommitténs förslag 2000/01:RS1 –
Riksdagen inför 2000-talet. Avgivet till Konstitutions-
utskottet.

05-23 Yttrande över ansökan om oktroj från ICA Kundkort AB.
Avgivet till Finansinspektionen.

10-05 Yttrande över promemorian (Ds 2001:38) Säkerställda obli-
gationer. Avgivet till Finansdepartementet.

10-18 Yttrande över Riksgäldskontorets förslag till riktlinjer för
statsskuldens förvaltning. Avgivet till Finansdepartementet.

12-12 Yttrande över Justitiedepartementets promemoria (Ds
2001:56) Åtgärder mot sena betalningar. Avgivet till
Justitiedepartementet.

2002-02-22 Yttrande över promemoria om tillämpning av EG-förord-
ningen om gränsöverskridande betalningar i euro. Avgivet
till Finansdepartementet.

06-06 Yttrande över (Ds 2002:5) om Reformerade bank- och
finansieringsrörelseregler. Avgivet till Finansdepartementet.

07-02 Yttrande över Betänkandet (SOU 2001:96) ”En rättvisare
värld utan fattigdom”. Avgivet till Utrikesdepartementet.

09-30 Yttrande över Värdepappersfondsutredningens delbetän-
kande (SOU 2002:56). Avgivet till Finansdepartementet.

10-04 Yttrande över delbetänkandet ”Tid – för arbete och ledig-
het” (SOU 2002:58). Avgivet till Näringsdepartementet.

10-08 Yttrande över betänkandet ”Stabiliseringspolitik i valuta-
unionen” (SOU 2002:16). Avgivet till Finansdeparte-
mentet.

10-25 Remissyttrande av förslag till riktlinjer för statsskuldens för-
valtning. Avgivet till Finansdepartementet.
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Riksbankens tillgångar och skulder

TILLGÅNGAR. MILJONER KRONOR

Guld Inhemska
statspapper Utlåning till

politiska penning- Fordringar Övriga
motparter valuta i utländsk tillgångar Summa

2002 Jan 17 436 – 59 249 153 172 3 008 232 865
Feb 17 436 – 56 564 154 218 3 266 231 484
Mars 17 436 – 55 400 157 307 1 749 231 892
April 17 436 – 53 522 151 943 3 902 226 803
Maj 17 436 – 35 455 165 959 2 881 221 731
Juni 17 436 – 21 635 161 820 2 233 203 124
Juli 17 436 – 21 631 159 602 2 381 201 050
Aug 17 436 – 23 176 163 286 2 360 206 258
Sept 17 436 – 22 393 157 865 2 280 199 974
Okt 17 436 – 22 233 157 437 2 234 199 340
Nov 17 436 – 23 582 157 993 2 369 201 380
Dec 17 436 – 30 714 159 791 2 806 210 747

2003 Jan 18 210 – 22 849 153 407 11 021 205 488
Feb 18 210 – 23 405 155 029 6 759 203 403

SKULDER

Skulder till
Utelöpande penning- Skulder i

sedlar och Eget politiska utländsk Övriga Summa
mynt kapital motparter valuta skulder

2002 Jan 98 571 70 890 402 10 203 52 799 232 865
Feb 97 395 70 890 89 11 090 52 020 231 484
Mars 98 790 70 890 59 10 991 51 162 231 892
April 97 023 70 890 525 7 823 50 542 226 803
Maj 97 140 82 943 204 9 666 31 778 221 731
Juni 97 931 62 943 52 9 640 32 558 203 124
Juli 96 728 62 943 413 8 085 32 881 201 050
Aug 98 367 62 943 133 10 450 34 365 206 258
Sept 97 648 62 943 79 4 699 34 605 199 974
Okt 97 411 62 943 117 3 675 35 194 199 340
Nov 99 061 62 943 17 3 673 35 686 201 380
Dec 107 439 62 943 87 3 664 36 614 210 747

2003 Jan 99 614 62 943 58 3 674 39 199 205 488
Feb 100 475 62 943 33 3 327 36 625 203 403
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Penningmängd

STOCKUPPGIFTER ULTIMO FÖR PERIODEN

Miljoner kronor Tolv månaders procentuell förändring

M0 M3 MO M3

2000 Jan 82 276 949 834 Jan 10,2 8,5
Feb 81 072 951 449 Feb 9,0 8,9
Mars 81 105 944 846 Mars 8,0 8,1
April 81 606 966 643 April 8,4 9,5
Maj 81 866 984 906 Maj 7,3 10,7
Juni 81 399 953 349 Juni 6,9 5,9
Juli 81 370 944 491 Juli 6,0 5,7
Aug 82 232 949 502 Aug 5,7 4,3
Sept 82 947 966 556 Sept 6,0 4,9
Okt 82 758 970 565 Okt 4,5 2,0
Nov 84 004 975 144 Nov 4,4 4,1
Dec 88 881 974 091 Dec 2,0 2,8

2001 Jan 84 327 960 545 Jan 2,5 1,1
Feb 84 282 947 276 Feb 4,0 –0,4
Mars 85 188 969 559 Mars 5,0 2,6
April 86 379 975 366 April 5,8 0,9
Maj 86 711 983 764 Maj 5,9 –0,1
Juni 87 288 1 012 094 Juni 7,2 6,2
Juli 86 705 977 812 Juli 6,6 3,5
Aug 87 693 985 811 Aug 6,6 3,8
Sept 87 892 1 008 439 Sept 6,0 4,3
Okt 88 809 1 022 639 Okt 7,3 5,4
Nov 89 947 1 039 646 Nov 7,1 6,6
Dec 96 743 1 038 972 Dec 8,8 6,7

2002 Jan 89 737 1 031 807 Jan 6,4 7,4
Feb 88 950 1 014 905 Feb 5,5 7,1
Mars 89 998 1 033 020 Mars 5,6 6,5
April 88 666 1 049 030 April 2,6 7,6
Maj 88 818 1 025 757 Maj 2,4 4,3
Juni 89 383 1 053 910 Juni 2,4 4,1
Juli 88 631 1 037 162 Juli 2,2 6,1
Aug 89 945 1 051 986 Aug 2,6 6,7
Sept 89 567 1 061 341 Sept 1,9 5,2
Okt 89 461 1 051 867 Okt 0,7 2,9
Nov 90 465 1 068 389 Nov 0,6 2,8
Dec 96 652 1 082 834 Dec –0,1 4,2
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Av Riksbanken bestämda räntesatser

PROCENT

Datum Repo- Inlånings- Utlånings- Period Referens-
ränta ränta ränta ränta1

2000 02-09 3,75 2002:2hå 4,50
12-13 4,00 3,25 4,75 2003:1hå 4,00

2001 07-11 4,25 3,50 5,00
09-19 3,75 3,00 4,50

2002 03-20 4,00 3,25 4,75
05-02 4,25 3,50 5,00
11-20 4,00 3,25 4,75
12-11 3,75 3,00 4,50

2003

1 Den 1 juli 2002 ersattes diskontot av en referensränta som fastställs av Riksbanken i slutet av varje kalenderhalvår för
närmast kommande kalenderhalvår.

Kapitalmarknadsräntor

EFFEKTIVA ÅRSRÄNTOR TILL SÄLJKURS. MÅNADSGENOMSNITT, PROCENT

Obligationer emitterade av

Staten Bostadsinstitut (Caisse)

3 år 5 år 7 år 9–10 år 2 år 5 år

2001 Jan 4,22 4,56 4,72 4,89 4,51 5,08
Feb 4,15 4,51 4,71 4,86 4,41 5,04
Mars 4,01 4,33 4,59 4,75 4,28 4,87
April 4,12 4,51 4,78 4,93 4,36 5,03
Maj 4,43 4,82 5,12 5,27 4,63 5,33
Juni 4,75 5,03 5,26 5,38 4,98 5,59
Juli 4,78 5,08 5,30 5,42 5,01 5,65
Aug 4,49 4,77 5,01 5,16 4,71 5,29
Sept 4,23 4,74 5,04 5,26 4,45 5,26
Okt 3,98 4,60 4,92 5,17 4,16 5,10
Nov 3,92 4,49 4,76 4,96 4,34 5,13
Dec 4,21 4,90 5,09 5,24 4,67 5,49

2002 Jan 4,53 5,01 5,17 5,27 4,71 5,40
Feb 4,76 5,18 5,28 5,36 4,94 5,57
Mars 5,05 5,46 5,55 5,63 5,22 5,83
April 5,10 5,46 5,56 5,69 5,28 5,85
Maj 5,10 5,45 5,56 5,69 5,25 5,85
Juni 4,94 5,27 5,39 5,52 5,09 5,65
Juli 4,73 5,06 5,20 5,37 5,08 5,45
Aug 4,52 4,83 4,96 5,13 4,86 5,21
Sept 4,42 4,62 4,77 4,97 4,69 5,03
Okt 4,29 4,62 4,80 5,07 4,52 5,07
Nov 4,15 4,54 4,75 5,05 4,36 4,96
Dec 3,99 4,39 4,59 4,89 4,16 4,79

2003 Jan 3,79 4,23 4,36 4,70 3,99 4,54
Feb 3,56 3,97 4,11 4,47 3,77 4,27

P E N N I N G -  O C H  V A L U T A P O L I T I K  1 / 2 0 0 3 85

3

4



Dagslåne- och penningmarknadsräntor

MÅNADSGENOMSNITT, PROCENT

SSVX Företagscertifikat

Reporänta Dagslåneränta 3 mån 6 mån 12 mån 3 mån 6 mån

2000 Jan 3,25 3,35 3,57 3,86 3,77 4,05
Feb 3,61 3,71 3,90 4,22 4,11 4,43
Mars 3,75 3,85 4,06 4,29 4,74 4,27 4,53
April 3,75 3,85 3,99 4,16 4,21 4,45
Maj 3,75 3,85 3,96 4,09 4,57 4,21 4,43
Juni 3,75 3,85 3,94 4,04 4,56 4,15 4,44
Juli 3,75 3,85 4,03 4,21 4,31 4,66
Aug 3,75 3,85 4,00 4,21 4,59 4,23 4,50
Sept 3,75 3,85 3,94 4,04 4,51 4,14 4,36
Okt 3,75 3,85 3,99 4,09 4,15 4,31
Nov 3,75 3,85 4,00 4,09 4,50 4,14 4,26
Dec 3,89 3,99 4,07 4,22 4,37 4,19 4,38

2001 Jan 4,00 4,10 4,07 4,12 4,17 4,26
Feb 4,00 4,10 4,01 4,07 4,14 4,23
Mars 4,00 4,10 4,06 4,02 4,11 4,24 4,23
April 4,00 4,10 3,94 3,98 4,01 4,12 4,11
Maj 4,00 4,10 4,01 4,06 4,28 4,16 4,20
Juni 4,00 4,10 4,17 4,27 4,48 4,39 4,46
Juli 4,17 4,27 4,31 4,42 4,50 4,58
Aug 4,25 4,35 4,28 4,31 4,37 4,45 4,48
Sept 4,05 4,15 4,01 4,06 4,15 4,18 4,22
Okt 3,75 3,85 3,70 3,72 3,90 3,91
Nov 3,75 3,85 3,71 3,74 3,91 3,89 3,87
Dec 3,75 3,85 3,71 3,76 3,97 3,96 3,96

2002 Jan 3,75 3,85 3,74 3,81 3,94 3,97
Feb 3,75 3,85 3,87 3,99 4,01 4,14
Mars 3,84 3,94 4,09 4,29 4,64 4,27 4,43
April 4,00 4,10 4,25 4,41 4,52 4,69
Maj 4,25 4,35 4,29 4,48 4,79 4,64 4,79
Juni 4,25 4,35 4,28 4,42 4,71 4,88 5,00
Juli 4,25 4,35 4,26 4,37 4,89 4,95
Aug 4,25 4,35 4,19 4,29 4,43 4,83 4,87
Sept 4,25 4,35 4,17 4,21 4,29 4,82 4,84
Okt 4,25 4,35 4,07 4,14 4,67 4,64
Nov 4,15 4,25 3,91 3,84 3,93 4,20 4,19
Dec 3,85 3,95 3,66 3,68 3,77 3,97 3,95

2003 Jan 3,75 3,85 3,65 3,90 3,88
Feb 3,75 3,85 3,61 3,40 3,55 3,85 3,74
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Internationella räntor och ränta på statsskuldväxlar

ENKEL ÅRSRÄNTA. MÅNADSGENOMSNITT, PROCENT

3-månadersplaceringar 6-månadersplaceringar

USD EUR GBP SSVX USD EUR GBP SSVX

2000 Jan 5,93 3,28 6,00 3,57 6,14 3,50 6,25 3,86
Feb 5,99 3,47 6,09 3,90 6,24 3,67 6,27 4,22
Mars 6,12 3,70 6,10 4,06 6,34 3,89 6,29 4,29
April 6,24 3,88 6,16 3,99 6,48 4,02 6,32 4,16
Maj 6,66 4,29 6,16 3,96 6,93 4,48 6,31 4,09
Juni 6,70 4,43 6,09 3,94 6,87 4,61 6,20 4,04
Juli 6,63 4,52 6,05 4,03 6,83 4,76 6,16 4,21
Aug 6,59 4,72 6,08 4,00 6,74 4,95 6,20 4,21
Sept 6,58 4,78 6,05 3,94 6,67 4,96 6,15 4,04
Okt 6,65 4,98 6,01 3,99 6,63 5,04 6,12 4,09
Nov 6,64 5,03 5,95 4,00 6,61 5,06 5,97 4,09
Dec 6,41 4,85 5,83 4,07 6,26 4,85 5,80 4,22

2001 Jan 5,62 4,71 5,69 4,07 5,47 4,62 5,59 4,12
Feb 5,25 4,70 5,61 4,01 5,11 4,61 5,53 4,07
Mars 4,87 4,64 5,41 4,06 4,72 4,51 5,31 4,02
April 4,53 4,64 5,25 3,94 4,40 4,53 5,14 3,99
Maj 3,99 4,58 5,09 4,01 3,99 4,50 5,07 4,06
Juni 3,74 4,40 5,10 4,17 3,74 4,28 5,18 4,27
Juli 3,66 4,41 5,11 4,31 3,69 4,33 5,18 4,41
Aug 3,48 4,30 4,87 4,28 3,49 4,17 4,88 4,35
Sept 2,92 3,91 4,56 4,01 2,89 3,78 4,49 4,06
Okt 2,31 3,54 4,27 3,70 2,25 3,39 4,25 3,72
Nov 2,01 3,32 3,88 3,71 2,02 3,20 3,86 3,74
Dec 1,84 3,27 3,94 3,71 1,90 3,19 3,96 3,76

2002 Jan 1,74 3,28 3,94 3,74 1,85 3,28 4,04 3,81
Feb 1,81 3,30 3,94 3,87 1,94 3,33 4,08 3,99
Mars 1,91 3,34 4,03 4,09 2,15 3,45 4,23 4,29
April 1,87 3,39 4,06 4,25 2,11 3,47 4,26 4,41
Maj 1,82 3,40 4,05 4,29 2,01 3,56 4,26 4,48
Juni 1,79 3,41 4,06 4,28 1,93 3,52 4,27 4,42
Juli 1,76 3,34 3,94 4,26 1,82 3,40 4,07 4,37
Aug 1,69 3,28 3,90 4,19 1,69 3,31 3,91 4,29
Sept 1,73 3,24 3,88 4,17 1,71 3,18 3,89 4,21
Okt 1,71 3,20 3,88 4,07 1,67 3,08 3,87
Nov 1,39 3,07 3,88 3,91 1,40 2,96 3,89 3,84
Dec 1,33 2,86 3,92 3,66 1,34 2,81 3,92 3,68

2003 Jan 1,27 2,76 3,88 3,65 1,29 2,69 3,87
Feb 1,25 2,63 3,65 3,61 1,25 2,51 3,59 3,40
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TCW-index och kronans kurs mot vissa valutor

MÅNADSGENOMSNITT

SEK

TCW-index USD EUR GBP CHF JPY

2000 Jan 124,5383 8,4725 8,5956 13,8900 5,3370 0,0807
Feb 123,8107 8,6462 8,5112 13,8519 5,2965 0,0791
Mars 122,7089 8,6946 8,3950 13,7382 5,2317 0,0816
April 121,6993 8,7208 8,2700 13,8088 5,2545 0,0828
Maj 122,0044 9,0894 8,2388 13,7098 5,2930 0,0841
Juni 121,5567 8,7433 8,3118 13,1997 5,3268 0,0824
Juli 123,2005 8,9346 8,4080 13,4783 5,4206 0,0828
Aug 124,2636 9,2702 8,3962 13,8107 5,4137 0,0858
Sept 125,5703 9,6569 8,4121 13,8431 5,4968 0,0905
Okt 128,0479 9,9618 8,5266 14,4711 5,6348 0,0919
Nov 129,2156 10,0780 8,6271 14,3730 5,6705 0,0925
Dec 128,0290 9,6607 8,6629 14,1196 5,7238 0,0862

2001 Jan 129,6612 9,4669 8,8963 14,0052 5,8170 0,0811
Feb 131,1553 9,7350 8,9736 14,1555 5,8438 0,0838
Mars 133,4701 10,0316 9,1254 14,4988 5,9416 0,0828
April 133,8280 10,1987 9,1103 14,6320 5,9593 0,0824
Maj 133,9895 10,3333 9,0536 14,7412 5,9019 0,0848
Juni 137,0501 10,7753 9,2010 15,0876 6,0421 0,0882
Juli 137,4779 10,7666 9,2557 15,2105 6,1150 0,0864
Aug 136,6723 10,3343 9,3036 14,8466 6,1433 0,0851
Sept 142,0389 10,6089 9,6670 15,5179 6,4799 0,0894
Okt 140,6226 10,5630 9,5798 15,3446 6,4725 0,0871
Nov 138,9180 10,5965 9,4131 15,2278 6,4196 0,0866
Dec 138,6116 10,5594 9,4436 15,2024 6,4006 0,0832

2002 Jan 135,7390 10,4398 9,2292 14,9642 6,2594 0,0788
Feb 135,6543 10,5603 9,1869 15,0223 6,2179 0,0791
Mars 133,8096 10,3396 9,0600 14,7064 6,1690 0,0789
April 134,8265 10,3105 9,1331 14,8742 6,2300 0,0788
Maj 135,2764 10,0519 9,2236 14,6763 6,3300 0,0796
Juni 132,6093 9,5591 9,1190 14,1612 6,1959 0,0774
Juli 134,3652 9,3400 9,2705 14,5199 6,3380 0,0791
Aug 134,3777 9,4641 9,2524 14,5486 6,3235 0,0795
Sept 133,2278 9,3504 9,1735 14,5449 6,2617 0,0775
Okt 132,1625 9,2793 9,1053 14,4489 6,2156 0,0749
Nov 131,3311 9,0655 9,0785 14,2485 6,1869 0,0746
Dec 131,0292 8,9458 9,0931 14,1771 6,1861 0,0732

2003 Jan 130,9609 8,6386 9,1775 13,9590 6,2767 0,0727
Feb 129,7272 8,4930 9,1499 13,6813 6,2358 0,0711

Anmärkning. Bas för TCW-index är den 18 november 1992. TCW (Total Competitiveness Weights) är ett sätt att mäta kronans värde mot en korg av
andra valutor. TCW bygger på genomsnittliga aggregerade flöden av bearbetade varor för 21 länder. Vikterna tar hänsyn till såväl export-, import-
som ”tredje lands”-effekter.
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Effektiv nominell växelkurs – TCW-index
INDEX: 18 NOVEMBER 1992=100

Riksbankens svenska primary dealers termins-
position1 gentemot angivna sektorer

MILJONER KRONOR, ULTIMO FÖR PERIODEN

Allmänhet Utländsk bank Riksbanken Totalt

Svensk (1) Utländsk (2) Netto (3) Netto (4) (1+2+3+4)

2001 Jan –465 225 –16 547 317 823 0 –163 949
Feb –503 678 –12 293 278 249 0 –237 722
Mars –493 323 –17 304 350 014 0 –160 613
April –495 192 –15 971 293 878 0 –217 285
Maj –483 697 –14 993 238 561 0 –260 129
Juni –473 712 –28 931 326 895 0 –175 748
Juli –341 744 –30 030 190 190 0 –181 584
Aug –451 257 –25 654 221 546 0 –255 365
Sept –455 862 –18 079 244 130 0 –229 811
Okt –308 376 –18 025 170 595 0 –155 806
Nov –404 895 –16 742 196 365 0 –225 272
Dec –390 156 –16 763 198 322 0 –208 597

2002 Jan –380 368 –29 553 229 071 –5 753 –186 603
Feb –378 895 –20 566 197 130 –4 226 –206 557
Mars –364 779 –14 558 170 705 –3 144 –211 776
April –357 495 –23 805 173 232 0 –208 068
Maj –359 267 –20 295 192 173 0 –187 389
Juni –360 494 –10 409 194 312 0 –176 591
Juli –358 252 –10 076 136 339 0 –231 989
Aug –313 551 –13 862 153 001 –5 161 –179 573
Sept –360 149 – 5 411 160 670 –5 143 –210 033
Okt –342 143 – 5 719 216 218 –4 924 –136 568
Nov –348 617 –2 260 228 042 –5 089 –127 924

1 En positiv terminsposition innebär att köp av utländsk valuta på termin har varit större än försäljning av
utländsk valuta på termin. Omvänt gäller för en negativ position.

P E N N I N G -  O C H  V A L U T A P O L I T I K  1 / 2 0 0 3 89

Anm.: TCW (Total Competitiveness Weights) är ett sätt att mäta kronans värde mot en korg  
av andra valutor. TCW bygger på genomsnittliga aggregerade flöden av bearbetade varor för 
21 länder. Vikterna tar hänsyn till såväl export-, import- som ”tredje lands”-effekter.
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