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Sammanfattning 

Finanspolitik samt dess mikro- och makroekonomiska påverkan har varit en omdiskuterat dispyt i 

modern nationalekonomisk historia. Länge ansågs det möjligt att stabilisera konjunkturen genom 

ekonomiska stimuleringsåtgärder. Detta tänk kom dock att bli ifrågasatt genom utvecklandet av 

hypotesen ricardiansk ekvivalens, som hävdar att finanspolitik som syftar till att höja aggregerad 

efterfråga är helt verkningslöst. I syfte att undersöka huruvida ricardiansk ekvivalens företes i 

verkligheten, undersöker denna studie sambandandet mellan statliga budgetunderskott och 

hushållens sparande samt den ekonomiska tillväxten för länderna Sverige, Storbritannien, 

Österrike och Kanada under tidsperioden 1985K1 - 2015K4. De empiriska resultaten uppvisar 

inget sådant absolut samband, men att det finns tendenser till att finanspolitik inte alltid får sina 

avsedda effekter. 

Nyckelord: finanspolitik, ricardiansk ekvivalens, statliga budgetunderskott, sparande, ekonomisk 

tillväxt. 
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1 Inledning 

Ett frekvent förekommande debattämne inom den ekonomiskpolitiska världen är huruvida 

statliga budgetunderskott påverkar ekonomin positivt eller negativt. Ekonomer samt media 

rapporterar ständigt om de harmfulla effekter som stora statliga budgetunderskott inbringar, 

såsom att budgetunderskott ger upphov till recessioner, hög arbetslöshet, lågt sparande, och låg 

ekonomisk tillväxt samt en mängd rad andra negativa ekonomiska följder (Barro, 1989; Seater, 

1993). Andra hävdar å andra sidan motsatsen, nämligen att budgetunderskott som uppkommer till 

följd av stimulanspolitik renderar positiva effekter för ekonomin och kan bidra till att länder kan 

ta sig ur lågkonjunkturer och kriser. Trots kritiken mot stora statliga budgetunderskott har det 

varit svårt att i verkligheten uppvisa empiriska negativa ekonomiska effekter hos utvecklade 

länder, som under en längre tid haft stora budgetunderskott. Jag ska i denna studie testa huruvida 

effekten av statliga budgetunderskott påverkar hushållens sparbeteende och den ekonomiska 

tillväxten samt om effekten skiljer sig åt beroende på storleken på budgetunderskotten.  

I flera decennier var den konventionella vetskapen förknippat med den keynesianska paradigmen, 

nämligen att statliga budgetunderskott kan stimulera ekonomin i det korta loppet genom att öka 

den aggregerade efterfrågan och få hushållen att känna sig mer förmögna (Seater, 1993; Wheeler, 

1999; Häggström & Kinnwall, 2001). Expansiv finanspolitik, t.ex. i form av ofinansierade 

utgiftsökningar eller skattesänkningar antas leda till ökad aggregerad privat konsumtion, ökad 

produktion, högre sysselsättning och slutsatsen i den keynesianska modellen är således att staten 

kan gasa och bromsa den ekonomiska konjunkturen genom finanspolitiska stabiliseringsåtgärder 

(Häggström & Kinnwall, 2001; Barro, 1989). I det långa loppet har det dock argumenterats för att 

Keynes teori har negativa effekter på den långsiktiga ekonomiska tillväxten, såsom 

undanträngningseffekter på privata investeringar (Seater 1993). 

Det keynesianska synsättet har emellertid blivit kraftigt ifrågasatt de senaste 30 åren, främst 

genom utvecklandet av en teori först formulerad av Ricardo (Barro, 1974; Buchanan, 1976; Barro 

1976). Den moderna formen av hypotesen har fått namnet ricardiansk ekvivalens och går ut på att 

statliga budgetunderskott ger upphov till framtida skatteskulder, vars nuvärde är lika stor som 

skuldökningen, vilka hushållen är tvungna att betala av i framtiden. Då hushållen är 

framåtblickande vad gäller framtida förmögenhet, kommer privat konsumtion minska i den 

nuvarande tidsperioden. Detta sker med anledning av att hushållen kommer få mindre disponibel 
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inkomst i framtiden till följd av att det statliga budgetunderskottet måste betalas av i någon 

framtida tidsperiod med skattemedel. Medförandet av detta resulterar i att stater har en begränsad 

förmåga att styra den ekonomiska konjunkturen via finanspolitik (Ricardo, 1820; Barro, 1974; 

Barro, 1989). 

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida ricardiansk ekvivalens håller i verkligheten 

samt om det finns någon effektskillnad mellan stora och små statliga budgetunderskott. I enlighet 

med teorin finns det två kanaler som kan påverkas av statliga budgetunderskott, hushållens 

sparande samt den ekonomiska tillväxten, och syftet med uppsatsen är således att ge insikter i hur 

dessa kanaler påverkas av nämnd variabel. Detta görs genom att besvara frågorna: (i) om det 

finns någon påverkan på hushållens sparkvot från statliga budgetunderskott och (ii) hur den 

ekonomiska tillväxten påverkas av statliga budgetunderskott. Detta gör jag för att kunna bidra till 

en utökad förståelse över de makroekonomiska effekterna som kommer till stånd av finanspolitik 

samt påverka beslut som tas av den offentliga sektorn när det kommer till stimulerings- och 

stabiliseringsåtgärder.  

För att besvara uppsatssyftet använder jag mig av en kvantitativ ekonometrisk metod. I studien 

undersöker jag fyra västerländska länder: Sverige, Storbritannien, Österrike och Kanada för 

kvartalsdata under tidsperioden 1985K1 - 2015K4. Skattningsmetoden jag använder mig av är en 

OLS. För varje land och beroende variabel skattar jag fyra modeller, där varje ytterligare modell 

innehåller ett extra laggat budgetunderskott. Detta låter oss undersöka vilken historisk effekt 

budgetunderskott har på sparkvoten och tillväxten i BNP, och resultatet kan på så sätt belysa 

huruvida ricardiansk ekvivalens har verkan på privatpersoners sparande samt ekonomisk tillväxt 

över tid.  

De empiriska resultaten i min studie pekar på att ingen enhetlig teori bäst förklarar hushållens 

sparbeteende eller ländernas ekonomiska tillväxt.  Undersökningen visar att ett land kan uppvisa 

förekomsten av ricardiansk ekvivalens som en följd av värdet på det statliga budgetunderskottet 

ett kvartal tidigare, men ett icke sådant samband till följd av statliga budgetunderskot två kvartal 

tidigare och resultatet är således kontextbaserat.  Resultatet av detta är att finanspolitik inte 

enklast kan besvaras enbart utifrån ricardiansk ekvivalens eller keynesiansk teori, utan de 
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makroekonomiska påföljderna av statliga budgetunderskott påverkas möjligtvis av en 

kombination av hypoteserna men också på grund av agenters rationella ouppmärksamhet.   

Uppsatsen är organiserad på följande sätt. Kapitel två presenterar de teoretiska hypoteserna som 

ligger till grund för ricardiansk ekvivalens och som stöd för uppsatsen. Kapitel tre presenterar 

data och metod som använts samt modellerna för de ekonometriska skattningarna. Kapitel fyra  

redogör deskriptiv statistik samt uppsatsens empiriska resultat. Slutligen innehåller kapitel fem 

avslutande kommentarer och slutsatser. 

2 Finanspolitikens effekter 

Genom åren har en rad varierande teoretiska och empiriska modeller föreslagits för att antingen 

påvisa eller förkasta tesen att finanspolitik kan och inte kan påverka ekonomin. Bland den 

tidigare litteraturen råder det splittrade meningar, på den ena sidan av spektrumet finner vi de 

som förespråkar den keynesianska modellen och menar att finanspolitik kan påverka ekonomisk 

tillväxt, medan den andra sidan tar sin utgångspunkt i det ricardianska synsättet och hävdar att 

finanspolitik är verkningslöst. Den tidigare litteraturen visar också att storleken på det statliga 

budgetunderskottet har betydelse på den ekonomiska tillväxten, samt att effekten varierar 

beroende på hur ekonomiskt utvecklat landet är. I Appendix 1 inkluderas en tabell över utvald 

tidigare forskning kring ämnet, men sammanfattningsvis tycks det finnas lika mycket teoretisk 

och empiriskt bevis för ricardiansk ekvivalens som det finns motbevis till densamma. 

Finanspolitik kan i den keynesianska modellen styra den ekonomiska konjunkturen genom 

stimuleringsåtgärder. Genom expansiv finanspolitik, t.ex. genom att höja offentlig konsumtion 

eller att sänka skatter (så att privat konsumtion höjs), kan länder enligt denna modell stimulera 

den aggregerade efterfrågan i syfte för att höja produktionen, vilket också bidrar till en ökad 

efterfråga för inhemsk produktion och arbetskraft (Barro, 1989; Blanchard & Perotti, 2002; 

D'Auria, 2015). Detta betyder alltså att länder som befinner sig i en lågkonjunktur kan ta sig ur 

denna genom att höja den offentliga konsumtionen för att på så sätt höja den aggregerade 

efterfrågan, vilket i sin tur ökar sysselsättningsgraden och jämvikts BNP. När fler blir sysselsatta 

ökar deras disponibla inkomst, och således också deras konsumtion, vilket ytterligare höjer 

efterfrågan på produktion. Ekonomin genomgår en multiplikatoreffekt, där höjningen av den 
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aggregerade efterfrågan höjer jämvikts BNP ännu mer. Hur stor denna effekt blir beror på den 

marginella konsumtionsbenägenheten (Keynes, 1936; Baumol & Peston, 1955; Bird, 2016). I den 

keynesianska modellen är det därför motiverat att höja det statliga budgetunderskottet under en 

viss tid, för att få igång landets ekonomi och sänka arbetslösheten. På samma sätt kan länder 

bedriva kontraktiv finanspolitik, t.ex. genom att sänka offentlig konsumtion, för att dämpa 

högkonjunkturer (Palley, 2013; Bird, 2016). 

Teorin om ricardiansk ekvivalens menar motsatsen till den keynesianska modellen, nämligen att 

finanspolitik är verkningslöst och att statliga stimulansåtgärder som syftar till att höja den 

aggregerade efterfrågan inte fungerar. Hypotesen är en utbyggnad på livscykelmodellen (se t.ex. 

Ando & Modigliani, 1963) och den permanenta inkomsthypotesen (Friedman, 1957), där den 

privata sektorn internaliserar den offentliga sektorns budgetrestriktion. Detta kommer resultera i 

att hushållen är framåtblickande vad gäller intertemporär privat och offentlig förmögenhet (Barro, 

1974; Barro, 1979). Enligt tesen så kommer hushållen inse att om offentliga utgifter ökar idag  

kommer det uppstå statliga budgetunderskott i framtiden till följd av utgifterna. Hushållen inser 

samtidigt att dessa budgetunderskott måste betalas av vid någon tidpunkt i framtiden, och det är 

hushållen som måste betala kostnaderna i form av höjda skatter. Då hushållen får en mindre 

disponibel inkomst i framtiden till följd av högre beskattning kommer hushållen välja att spara 

lika mycket av sin inkomst idag som de offentliga utgifterna ökar med för att på så sätt ha råd att 

jämna ut konsumtionen i framtiden när inkomsten är lägre. Effekten av detta blir att nuvärdet av 

den ökade offentliga konsumtionen följs av en lika stor minskning av privat konsumtion, vilket 

skulle resultera i att keynesiansk finanspolitik inte har någon effekt på aggregerad efterfråga. För 

det motsatta fallet, om den offentliga sektorn minskar sina utgifter idag, skulle hushållen reagera 

tvärtom. Hushållen inser då att skatter kommer att minska i framtiden och kommer således öka 

sin konsumtion idag med  lika mycket som de offentliga utgifterna minskar, vilket innebär att 

restriktiv finanspolitik inte heller har någon effekt på aggregerad efterfrågan. Håller ricardiansk 

ekvivalens i verkligheten skulle det således innebära att stater har en begränsad förmåga att 

påverka den ekonomiska konjunkturen (Barro, 1989; Häggström & Kinnwall, 2001).  Tidigare 

studier som bekräftar detta ricardianska sambandandet mellan finanspolitik och aggregerad 

efterfråga förklarar resultatet som att förmögenhet, realränta, output och prisnivå faller till följd 

av statliga budgetunderskott (Wheeler, 1999) eller genom att hushållens sparbeteende förändras 
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enligt ricardiansk ekvivalens som följd av finanspolitik (Häggström & Kinnwall, 2001; Quaresma 

& Reitschuler, 2007).  

För att en agent skall kunna agera ricardianskt krävs det att denna har fullständiga förväntningar 

om framtiden. För hushållen och konsumenter innebär detta att de agerar rationellt och tar logiska 

beslut över sin konsumtion för att maximera sin individuella nytta med avseende på sin 

budgetrestriktion (Muth, 1961; Lucas, 1972). Resultatet av detta antagande medför att  

konsumenter med all säkerhet kommer att ha kännedom om att de under ett visst antal framtida 

tidsperioder erhåller en bestämd summa inkomster, konsumenten kommer också veta priser på 

varor och tjänster som står till förfogande för konsumtion dessa framtida tidsperioder och 

konsumenten kommer också kunna förutse vilken ränta som individen kan låna eller spara till. 

Detta medför i sin tur att hushållen och konsumenterna jämnar ut sin konsumtion över hela sin 

intertemporära levnadstid (Friedman, 1957). När staten således bedriver finanspolitik kommer 

konsumenter  konsumtionsutjämna genom att spara pengar idag för att kunna betala av de statliga 

budgetunderskotten som uppstår i framtiden, och på så sätt uppbärs en stadig konsumtion över 

alla tidsperioder (Friedman, 1957; Barro, 1974). Det kan emellertid vara så att hushållen är 

rationellt ouppmärksamma om framtiden. Antagandet att hushåll inser att statliga 

budgetunderskott leder till framtida skatteskulder som måste betalas av kan vara för simplifierat, 

och förmågan att behandla sådan information existerar inte hos alla (Sims, 1998; Sims, 2003).   

Empiriska resultat har visat att den ekonomiska tillväxten påverkas kraftigt negativt om det 

statliga budgetunderskottet ökar när landet redan erfar ovanligt höga budgetunderskott. De 

negativa effekter som kommer från höga budgetunderskott hämmar ackumulationen av 

realkapital samt den totala faktorproduktiviteten. Länder med ovanligt höga budgetunderskott 

som dubblerar sin skuldnivå upplever en minskning av BNP tillväxt, realkapitaltillväxt och total 

faktorproduktivitet. Små budgetunderskott är emellertid förknippat med positiva effekter på den 

ekonomiska tillväxten (Pattilo, Poirson & Ricci, 2003; Reinhart & Rogoff, 2010; Cecchetti, 

Mohanty & Zampoli, 2011). Höga statliga budgetunderskott kan leda till minskad 

arbetskraftsproduktivitet, som följd av minskade investeringar och minskad tillväxt i kapital, 

vilket också hämmar den ekonomiska tillväxten (Woo & Kumar, 2015). Länder med medelstora 

budgetunderskott som dubblerar sina skulder upplever en minskning av den ekonomiska 

tillväxten (Patillo, Poirson & Ricci, 2002). Länder med låg statlig skuldsättning påverkas positivt 
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av finanspolitik medan hushållen i länder med ovanligt höga budgetunderskott agerar ricardianskt 

(genom att öka sitt sparande) och motverkar således effekten av finanspolitik (Sutherland, 1996; 

Nickel & Vansteenkiste, 2008). Hos utvecklingsländer och industriella ekonomier visar studier 

att relationen mellan offentlig skuldsättning och ekonomisk tillväxt är negativt (Schclarek, 2004; 

Daud & Podivinsky, 2012; Megersa & Cassimon, 2015) medan samma samband hos utvecklade 

länder är positivt för länder med låg skuldsättning och negativt för länder med hög skuldsättning 

(Reinhart & Rogoff, 2010; Baum, Checherita-Westphal & Rother, 2013; Mencinger, Aristovnik 

& Verbic, 2015). 

I linje med ricardiansk ekvivalens borde stora statliga budgetunderskott leda till att hushållens 

sparande ökar ännu mer, på grund av att hushållen i framtiden är tvungna att betala av den 

framtida skatteskulden (Barro, 1974; Barro, 1989). Vissa empiriska resultat tyder på det motsatta, 

nämligen att hushållen sparar i mindre utsträckning i perioder med stora statliga budgetunderskott, 

vilket istället stödjer den keynesianska modellen (Gramlich, 1989; Haug, 1990). Anledningen till 

detta kan vara att antagandet att budgetunderskott leder till framtida temporära eller permanenta 

skatteskulder är översimplifierat, istället tolkar hushållen förändringar i offentlig konsumtion som 

framtida förändringssignaler och ändrar därför inte sitt sparbeteende (Feldstein, 1982). Det kan 

också bero på att ekonomier ständigt växer både ekonomiskt och med ökad population. Nya 

medborgare i framtiden kan innebära att skattebördan som uppstår till följd av budgetunderskott 

utjämnas på fler individer, vilket innebär ett minskar incitament för att öka sitt nuvarande 

sparande (Feldstein, 1976). Emellertid har det visat sig att långvariga och stora budgetunderskott 

kan vara skadligt för ekonomin och bör därför reduceras (Fountas & Wu, 1996; Blanchard, 2007). 

Den tidigare forskningen har främst fokuserat på hur makroekonomisk aktivitet påverkas av 

statliga budgetunderskott, t.ex. genom att undersöka om hushållen känner sig mer förmögna i och 

med ökat budgetunderskott (se t.ex. Barro, 1974; Barro, 1989; Yawitz & Meyer, 1976; Weeler 

1999) eller om privatpersoner eller hushållens konsumtionsmönster förändras som en följd av 

finanspolitik (se t.ex. Sutherland, 1997; Rockerbie, 1997; Gogas, Plakandaras & Papadimitriou, 

2014). Tidigare forskning om ricardiansk ekvivalens ger olika resultat trots att studien avser 

samma land eller område. Häggström & Kinnwall (2001) till exempel, undersöker ricardiansk 

ekvivalens för OECD området under tidsperioderna 1983 - 1989 och 1990 - 1999 och finner stöd 

för teorin, medan Gogas et al. (2014) i en studie inte finner något stöd för teorin hos 15 OECD 
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länder under tidsperioden 1980 - 2010. Samma fall existerar för USA där vissa empiriska resultat 

visar på att landet följer ett ricardianskt agerande (Barro, 1979; Evans, 1988; Rockerbie, 1997; 

Wheeler, 1999) medan andra förkastar ricardiansk ekvivalens i USA (Yawitz & Meyer, 1976; 

Haug, 1990). I studier där ricardiansk ekvivalens inte håller menar Seater (1993) att resultatet inte 

heller är förenligt med den keynesianska paradigmen och studier visar också att 

multiplikatoreffekten kan vara minimal (Blanchard & Perotti, 2002). Andra empiriska resultat 

visar att finanspolitik kan påverka investeringsgraden negativt (Alesina, Ardagna, Perotti & 

Schiantarelli, 2002; Atesoglu & Emerson, 2008;). Detta beror på att expansiv finanspolitik kan ha 

undanträngningseffekter vilket gör att den eftersökta höjningen av aggregerad efterfråga tyngs 

ner av minskade investeringar och konsumtion på grund av räntehöjningar (Seater, 1993; Furceri 

& Sousa, 2001; Alesina et al., 2002). Den teoretiska och empiriska forskningen indikerar alltså 

två kanaler genom vilket det statliga budgetunderskottet kan påverka. Den ena kanalen är 

hushållens spar- och konsumtionsbeteende och den andra kanalen är den ekonomiska tillväxten. 

Det kan antingen ha en keynesiansk påverkan eller en ricardiansk, där den förstnämnde menar att 

finanspolitik, genom statliga budgetunderskott, kan påverka de båda kanalerna medan den andra 

hävdar att så inte är fallet.  

3 Data och metod 

Utifrån de hypoteser som proponerats  i kapitel två ska jag i den empiriska delen av uppsatsen 

undersöka vilken effekt statliga budgetunderskott har på ekonomin. Detta gör jag genom att 

utföra regressioner på modeller med två beroende variabler: hushållens sparkvot (mätt som 

hushållens sparande i relation till inhemsk BNP) och den ekonomiska tillväxten (mätt som den 

kvartalsmässiga tillväxten i BNP). Dessa två beroende variabler används eftersom teorin 

indikerar dem som två kanaler varpå finanspolitik kan eller inte kan ha en påverkan. 

Huvudvariabeln jag använt mig av är det statliga budgetunderskottet, och som tidigare förklarat 

kan denna variabeln påverka sparkvoten och den ekonomiska tillväxten både positivt eller 

negativt. För att skatta effekten från budgetunderskott på sparkvoten och den ekonomiska 

tillväxten har regressioner utförts på fyra länder: Sverige, Storbritannien, Österrike och Kanada 

för kvartalsdata under tidsperioden 1985K1 - 2015K4. Dessa länder studeras då de tycks vara lika 

varandra vad gäller nivåer på statliga budgetunderskott och det är således intressant att undersöka 

om budgetunderskottet har påverkat hushållens sparande och den ekonomiska tillväxten 
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annorlunda hos de olika länderna. Sverige och Storbritannien har haft relativt sätt höga samt 

spridda statliga budgetunderskott, medan Österrike och Kanada har haft låg varians på sina (se 

Appendix 4). Eftersom undersökningen gjorts på flera länder och för kvartalsdata har data över 

variablerna inhämtats från ett flertal olika databaser. I de fallen då data över samma variabel från 

olika länder inhämtats har detta erhållits från OECD, Oxford Economics och Bureau of 

Economic Analysis men data har också inhämtats från ett antal inhemska databaser såsom 

Statistiska Centralbyrån, Office for National Statistics, Statistics Austria och Statistics Canada. 

För en fullständig deskription över alla variabler, deras enheter, källor och kommentarer se 

Appendix 2. 

Nedan presenteras de regressionsmodeller som tillsammans undersöker effekten från statliga 

budgetunderskott på hushållens sparkvot och den ekonomiska tillväxten. Totalt utför jag fyra 

regressioner för varje land och beroende variabel, där det i varje ytterligare modell innehåller ett 

extra laggat kvartal med statligt strukturellt budgetunderskott. De förklarande variablerna är 

laggade då det är rimligt att anta att dessa variabler påverkar sparkvoten och den ekonomiska 

tillväxten efter en fördröjd tid, t.ex. påverkas sparandet av tidigare räntenivåer. Innan jag skattar 

modellerna testar jag variablernas integrationsordning genom ett Phillips-Perron enhetsrotstest. 

De variabler som visade sig vara icke stationära efter testet har jag differentierat (indikerat med 

ett ∆), vilket gör att variablerna blir stationära
1
 och vi undviker spuriösa resultat. De fyra 

modeller som jag skattar är: 

 
  
    

 
    

 
                

  - 
    

 
   -                      (1) 

Där subindexet it indikerar land i vid tidpunkten t och där den beroende variabeln yit antingen är 

skillnaden i hushållens sparkvot i relation till inhemsk brutto national produkt eller landets 

kvartalsmässiga tillväxt i inhemsk brutto national produkt; Budgetunderskottit-j indikerar landets 

statliga budgetunderskott med j antal laggade kvartal; xit-1 inkluderar regressionernas 

kontrollvariabler
2
 och har valts i enlighet med tidigare forskning ( se t.ex. Yawitz & Meyer, 1976; 

Wheeler, 1999; Caporale, 2015; Solow, 1956; Lucas, 1988; Romer, 1990);  it är en felterm.  

                                                 
1
 Se Appendix 2 för resultat från enhetsrotstesten. 

2
 Kontrollvariablerna är: kvartalsmässig skillnad i realränta, skillnad i kvartalsmässig logaritmerade huspriser, 

skillnad i kvartalsmässig arbetslöshet, skillnad i inflation, inflation i kvadrat, skillnad i kvartalsmässig tillväxt i 

realkapital, skillnad i kvartalsmässig världsteknologisk tillväxt och yit-1. 



11 

 

Då jag vill undersöka historiska effekter på de beroende variablerna har jag valt att skatta tre 

ytterligare modeller, där jag i varje extra modell lägger till ett extra laggat statligt 

budgetunderskott: 
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   -                   (2) 
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Där variablerna har samma deskription som ovan. I modell (4) har jag valt att inkludera 

dummyvariablerna OHBudgetunderskottit-4 som är en dummy för ovanligt höga statliga 

budgetunderskott fyra kvartal tidigare och OHBudgetöverskottit-4 som är en dummy för ovanligt 

höga statliga budgetöverskott fyra kvartal tidigare, med anledning av att tidigare forskning 

indikerar att storleken på budgetunderskotten påverkar de beroende variablerna olika (Pattilo et 

al., 2003; Reinhart & Rogoff, 2010; Cecchetti et al., 2011). Jag definierar ovanligt höga statliga 

budgetunderskott och budgetöverskott som de 20 % högsta inhemska sådana under den 

undersökta perioden (se Appendix 4). 

3.1 Statens budgetunderskott 

Statens budgetunderskott är uppbyggt av två delar. För det första beror den på det konjunkturella 

budgetunderskottet, som är stort om ekonomin befinner sig i lågkonjunktur och lågt i en 

högkonjunktur och är således cykliskt varierad. För det andra beror budgetunderskottet på det 

strukturella budgetunderskott som ej varierar med konjunkturen:  

                                                                                                (5) 

Data över statens budgetunderskott samt det konjunkturella budgetunderskottet går med enkelhet 

att finna, men då denna uppsats ämnar att påvisa vilken effekt det strukturella budgetunderskottet 

har på de beroende variablerna måste jag för varje land och tidpunkt korrigera för de cykliska 

effekterna, då detta tar bort effekten av automatiska stabilisatorer och dylikt. Genom att ta bort 

effekten från automatiska stabilisatorer fås således en mer rättvisande bild över hur det statliga 
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strukturella budgetunderskottet påverkar hushållens sparande och den ekonomiska tillväxten, och 

inte hur kanalerna påverkas av konjunkturläget. För att få fram det strukturella 

budgetunderskottet måste vi alltså veta landets potentiella BNP, som är landets BNP under fullt 

resursutnyttjande. Detta görs först genom en regression som undersöker effekten från BNP gapet 

på det statliga budgetunderskottet: 

                         
  
    

 
    

 
      

  
                     (6) 

Där subindexet it indikerar land i vid tidpunkten t och där BNPgap är den procentuella skillnaden 

mellan faktisk och potentiell BNP och  it är en felterm. Sedan kan en skattning av det strukturella 

budgetunderskottet lösas ut genom att subtrahera skattningen av BNP gapet från budgetsaldot: 

                              
  

                            
  
 -  

  
       

  
            (7) 

Dessa skattade strukturella budgetunderskott har sedan satts i relation till inhemsk BNP för att 

kunna användas som förklarande variabler. Tidigare litteratur har använt sig av det strukturella 

budgetunderskottet för att förklara finanspolitiska effekter (se t.ex. Häggström & Kinnwall, 2001). 

För en fullständig förklaring till varför det strukturella budgetunderskottet är av intresse när man 

undersöker ricardiansk ekvivalens se Cebula, Hung & Manage (1996).  

4 Resultat 

4.1 Deskriptiv statistik 

Deskriptiv statistik över alla länder och variabler presenteras i Appendix 3. Analyserar vi 

ländernas strukturella budgetunderskott under perioden visar statistiken att Sverige hade ett 

genomsnittligt strukturellt budgetunderskott på -0,24 %, Storbritanniens genomsnittliga 

budgetunderskott låg på -1,55 %, Österrikes på -0,52 % och Kanadas var -0,1 %. Under perioden 

var Sveriges genomsnittliga sparkvot 7 % och skillnaden i de svenska hushållens genomsnittliga 

sparkvot 0,09 procentenheter. Storbritanniens genomsnittliga sparkvot var 10 % och skillnaden i 

Storbritanniens genomsnittliga sparkvot -0,08 procentenheter. Samtidigt var Österrikes 

genomsnittliga sparkvot 11 % och skillnaden i Österrikes sparkvot var 0 procentenheter. Kanadas 

genomsnittliga sparkvot var 7 % och skillnaden i Kanadas genomsnittliga sparkvot var 0,1 
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procentenheter. Samtidigt var Sveriges genomsnittliga BNP tillväxt 0,98 %, Storbritanniens 

genomsnittliga BNP tillväxt 0,57 %, Österrikes 0,52 % och Kanadas 0,59 %. Nedan presenteras 

punktdiagram över ländernas budgetunderskott i förhållande till deras sparkvot samt BNP tillväxt. 

Figur 1 visar ländernas budgetunderskott på X-axeln och ländernas sparkvot på Y-axeln under 

tidsperioden 1985K1 - 2015K4: 

 
Figur 1: Budgetunderskottets påverkan på hushållens sparkvot hos de undersökta länderna. 

Källor: OECD, SCB, Ekonomistyrningsverket, Oxford Economics, Office for National Statistics 

och Statistics Canada. 
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Som går att utläsa ur figurerna har budgetunderskott haft en positiv påverkan på hushållens 

sparkvot i Sverige, Österrike och Kanada I Storbritannien ses motsatta resultat nämligen att 

budgetunderskottet haft en negativ påverkan på hushållens sparkvot, men effekten är extremt 

liten och icke signifikant. I de länderna där det uppvisas ett positivt resultat mellan variablerna 

innebär det att hushållen väljer att spara mer i takt med ett ökat strukturellt budgetunderskott, 

samtidigt som det motsatta  sambandandet uppvisas i Storbritannien där ett ökat strukturell 

budgetunderskott gör att hushållen sparar i mindre takt. De låga R
2
 värdena indikerar dock att ett 

linjärt orsakssamband mellan variablerna är svårt att påvisa under denna preliminära studie.  

Figur 2 undersöker orsakssambandet mellan budgetunderskottet och tillväxten i BNP för länderna 

under samma  tidsperiod: 
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Figur 2: Budgetunderskottets påverkan på BNP tillväxten hos de undersökta länderna.  Källor: 

SCB, Ekonomistyrningsverket, Oxford Economics, Office for National Statistics, OECD och 

Statistics Canada. 

 

En analys över ländernas budgetunderskott och hur dessa har påverkat tillväxten i BNP visar att 

det inte finns något generellt samband mellan statliga budgetunderskott och den ekonomiska 

tillväxten hos de undersökta länderna, eftersom korrelationen mellan variablerna är låg. 
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4.2 Regressionsresultat 

Nedan följer de empiriska resultaten från regressionerna. Tabell 1 och 2 summerar resultaten från 

regressionerna på ländernas sparkvot och Tabell 3 och 4 summerar resultatet från regressionerna 

på ländernas ekonomiska tillväxt. Resultaten från modell (1) representerar den regressionen som 

endast innehåller ett kvartals laggat budgetunderskott. Modellerna (2) och (3) inkluderar 

ytterligare två och tre kvartals laggade budgetunderskott och (4) undersöker effekten på 

hushållens sparkvot när det statliga budgetunderskottet och budgetöverskottet var ovanligt högt 

för länderna fyra kvartal tidigare. Siffror utan någon parentes indikerar skattningarnas 

koefficienter och siffror inom parentes indikerar koefficienternas standardfel. Standardfel och 

kovarians har i vissa fall gjorts robusta mot autokorrelation enligt Newey och West (1987) eller 

heteroskedasticitet enligt White (1980). Det fanns icke linjära påverkningar från inflationen på 

hushållens sparkvot, vilket är anledningen till varför jag inkluderat inflation i kvadrat för dessa 

regressioner.  
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Tabell 1: Regressionsresultat för hushållens sparkvot för Sverige och Storbritannien under 

tidsperioden 1985K1 - 2015K4. 

 

 

 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4)

C
0,00            

(0,00)

0,00   

(0,00)

0,00   

(0,00)

-0,00 

(0,00)

-0,00 

(0,00)

-0,00 

(0,00)

-0,00 

(0,00)

-0,00 

(0,00)

Budgetunderskott(-1)
0,33*** 

(0,13)

0,35*** 

(0,14)

0,24* 

(0,14)

0,25* 

(0,14)

-0,01 

(0,10)

-0,06 

(0,20)

-0,03 

(0,20)

-0,03 

(0,26)

Budgetunderskott(-2)
-0,09 

(0,11)

-0,14 

(0,11)

-0,19 

(0,13)

-0,02 

(0,18)

0,12   

(0,18)

0,089 

(0,27)

Budgetunderskott(-3)
0,30** 

(0,14)

0,27** 

(0,14)

-0,05 

(0,15)

-0,04 

(0,21)

OHBudgetunderskott(-4)
-0,00 

(0,18)

-0,08 

(0,10)

OHBudgetöverskott(-4)
0,25   

(0,23)

0,32   

(0,61)

Kontrollvariabler:

∆Ränta(-1)
0,15** 

(0,07)

0,15** 

(0,07)

0,17*** 

(0,07)

0,16** 

(0,07)

0,08   

(0,10)

0,099 

(0,11)

0,10   

(0,12)

0,06   

(0,14)

∆lnReala_Husp(-1)
-0,02 

(0,02)

-0,02 

(0,02)

-0,01 

(0,02)

-0,02 

(0,02)

-0,05*** 

(0,02)

-0,05*** 

(0,02)

-0,05*** 

(0,02)

-0,05*** 

(0,02)

∆Arbetslöshet(-1)
-0,44 

(0,35)

-0,46 

(0,40)

-0,38 

(0,43)

-0,48 

(0,43)

0,50   

(0,64)

1,00   

(0,92)

0,72   

(0,87)

0,55   

(1,13)

∆Inflation(-1)
0,11   

(0,15)

0,12   

(0,15)

0,13   

(0,15)

0,12   

(0,15)

-0,03 

(0,13)

-0,00 

(0,12)

0,07   

(0,13)

0,01   

(0,14)

Inflation 
2
(-1)

1,56*** 

(0,36)

1,47*** 

(0,36)

1,70*** 

(0,32)

1,8*** 

(0,31)

0,82   

(0,83)

0,48   

(0,99)

0,95   

(0,76)

1,31   

(1,31)

∆Spar(-1)
-0,40*** 

(0,12)

-0,39*** 

(0,11)

-0,37*** 

(0,11)

-0,38*** 

(0,11)

-0,38*** 

(0,08)

-0,37*** 

(0,08)

-0,35*** 

(0,08)

-0,39*** 

(0,12)

∆Arblöshet(-1)*Bunderskott(-1)
1,86 

(34,42)

-0,85 

(35,18)

4,91 

(35,91)

24,84 

(40,74)

17,04 

(38,92)

1,23 

(53,86)

R
2 0,24 0,25 0,28 0,28 0,21 0,22 0,24 0,25

Adj. R
2 0,20 0,19 0,21 0,21 0,17 0,16 0,17 0,17

Antal observationer 122 122 121 120 122 122 121 120

*** indikerar 1% signifikansnivå, ** indikerar 5% signifikansnivå, * indikerar 10% signifikansnivå

Beroende variabel: ∆Spar
Sverige Storbritannien
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Tabell 2: Regressionsresultat för hushållens sparkvot för Österrike och Kanada under 

tidsperioden 1985K1 - 2015K4. 

 

 

 

 

 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4)

C
0,00   

(0,00)

0,00   

(0,00)

0,00   

(0,00)

-0,00 

(0,00)

-0,00 

(0,00)

-0,00 

(0,00)

-0,00 

(0,00)

0,00   

(0,00)

Budgetunderskott(-1)
0,30*** 

(0,12)

-0,38 

(0,2847)

-0,76* 

(0,43)

-0,84* 

(0,44)

1,08   

(1,86)

1,85   

(1,78)

0,70   

(1,83)

0,82   

(2,00)

Budgetunderskott(-2)
0,6334* 

(0,37)

1,41* 

(0,74)

1,57** 

(0,79)

-0,39 

(1,93)

-1,02 

(2,59)

-1,53 

(2,36)

Budgetunderskott(-3)
-0,50 

(0,44)

-0,71 

(0,56)

1,81   

(2,11)

3,43* 

(2,08)

OHBudgetunderskott(-4)
0,03   

(0,11)

-1,32 

(1,08)

OHBudgetöverskott(-4)
-0,16 

(0,27)

-5,76* 

(3,16)

Kontrollvariabler:

∆Ränta(-1)
-0,05** 

(0,02)

-0,05* 

(0,03)

0,06* 

(0,03)

-0,06* 

(0,03)

0,13   

(0,11)

0,15* 

(0,09)

0,13   

(0,12)

0,12   

(0,11)

∆lnReala_Husp(-1)
-0,00 

(0,01)

-0,00 

(0,01)

-0,00 

(0,01)

-0,00 

(0,01)

-0,09*** 

(0,03)

-0,10** 

(0,04)

-0,10*** 

(0,04)

-0,09*** 

(0,04)

∆Arbetslöshet(-1)
-0,11 

(0,15)

0,55* 

(0,34)

0,59   

(0,40)

0,65   

(0,41)

-0,66* 

(0,36)

-0,45 

(0,41)

-0,53 

(0,45)

-0,65 

(0,52)

∆Inflation(-1)
-0,06 

(0,06)

-0,06 

(0,05)

-0,05 

(0,06)

-0,03 

(0,06)

-0,24 

(0,15)

-0,25 

(0,17)

-0,25 

(0,17)

-0,22 

(0,15)

Inflation 
2
(-1)

0,74   

(0,51)

0,87   

(0,57)

0,64   

(0,56)

0,51   

(0,59)

0,15   

(1,21)

1,67   

(1,29)

1,95   

(1,75)

1,57   

(1,54)

∆Spar(-1)
0,73*** 

(0,07)

0,70*** 

(0,08)

0,73*** 

(0,06)

0,73*** 

(0,06)

-0,31*** 

(0,09)

-0,31*** 

(0,07)

-0,28*** 

(0,09)

-0,28*** 

(0,09)

∆Arblöshet(-1)*Bunderskott(-1)
124,72** 

(51,41)

126,40* 

(66,19)

128,99** 

(66,07)

175,38 

(302,48)

187,23 

(291,86)

164,83 

(237,44)

R
2 0,63 0,66 0,66 0,67 0,19 0,21 0,20 0,23

Adj. R
2 0,61 0,63 0,63 0,63 0,14 0,15 0,13 0,15

Antal observationer 122 122 121 120 122 122 121 120

Beroende variabel: ∆Spar

*** indikerar 1% signifikansnivå, ** indikerar 5% signifikansnivå, * indikerar 10% signifikansnivå

KanadaÖsterrike
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Tabell 3: Regressionsresultat för BNP tillväxten för Sverige och Storbritannien under 

tidsperioden 1985K1 - 2015K4. 

 

 

 

 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4)

C
0,01*** 

(0,00)

0,01*** 

(0,00)

0,01*** 

(0,00)

0,01*** 

(0,00)

0,00*** 

(0,00)

0,00*** 

(0,00)

0,00*** 

(0,00)

0,00*** 

(0,00)

Budgetunderskott(-1)
-0,02 

(0,11)

0,03   

(0,17)

0,07   

(0,19)

0,07   

(0,19)

0,04   

(0,02)

-0,05 

(0,08)

-0,06 

(0,08)

-0,05 

(0,08)

Budgetunderskott(-2)
-0,16* 

(0,09)

-0,14* 

(0,09)

-0,18** 

(0,09)

0,10   

(0,08)

0,11   

(0,10)

0,11   

(0,10)

Budgetunderskott(-3)
-0,08 

(0,13)

-0,10 

(0,13)

2.69E-05 

(0,07)

0,01   

(0,08)

OHBudgetunderskott(-4)
0,05   

(0,17)

-0,01 

(0,04)

OHBudgetöverskott(-4)
0,17   

(0,20)

-0,03 

(0,19)

Kontrollvariabler:

∆Spar(-1)
-0,08 

(0,08)

-0,07 

(0,07)

-0,08 

(0,08)

-0,09 

(0,08)

0,04   

(0,04)

0,03   

(0,04)

0,01   

(0,04)

0,03   

(0,04)

∆Realkapital_Tillv(-1)
0,03   

(0,04)

0,03   

(0,04)

0,03   

(0,04)

0,03   

(0,04)

0,02   

(0,01)

0,02   

(0,02)

0,01   

(0,02)

0,01   

(0,02)

∆Teknologi_Tillv(-1)
0,54*** 

(0,20)

0,48** 

(0,21)

0,46** 

(0,23)

0,49** 

(0,23)

0,21*** 

(0,08)

0,20** 

(0,09)

0,20** 

(0,09)

0,19** 

(0,09)

∆Ränta(-1)
-0,08 

(0,09)

-0,07 

(0,10)

-0,07 

(0,10)

-0,08 

(0,11)

-0,04 

(0,04)

-0,04 

(0,06)

-0,03 

(0,06)

-0,03 

(0,06)

∆Arbetslöshet(-1)
-0,53 

(0,34)

-0,61 

(0,38)

-0,65* 

(0,39)

-0,69* 

(0,40)

-0,46*** 

(0,17)

-0,55** 

(0,23)

-0,52** 

(0,23)

-0,54** 

(0,24)

∆Inflation(-1)
0,19   

(0,12)

0,18   

(0,14)

0,17   

(0,15)

0,17   

(0,15)

-0,15* 

(0,09)

-0,14** 

(0,07)

-0,12* 

(0,07)

-0,12* 

(0,07)

BNP_Tillv(-1)
-0,01 

(0,01)

-0,01 

(0,01)

-0,01 

(0,01)

-0,01 

(0,01)

0,40*** 

(0,10)

0,36*** 

(0,09)

0,41*** 

(0,10)

0,41*** 

(0,10)

R
2 0,16 0,18 0,18 0,19 0,48 0,48 0,49 0,49

Adj. R
2 0,11 0,11 0,11 0,10 0,44 0,44 0,45 0,45

Antal observationer 122 122 121 120 122 122 121 120

Sverige StorbritannienBeroende variabel: 

BNP_Tillv

*** indikerar 1% signifikansnivå, ** indikerar 5% signifikansnivå, * indikerar 10% signifikansnivå
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Tabell 4: Regressionsresultat för BNP tillväxten för Österrike och Kanada under tidsperioden 

1985K1 - 2015K4. 

För att resultatet ska uppvisa ricardiansk ekvivalens för hushållens sparkvot krävs negativa 

parametervärden hos variablerna för budgetunderskotten. En analys av Tabell 1 och 2 visar att 

samtliga modeller för Sverige och Kanada samt den första modellen för Österrike visar på 

positiva resultat för variabeln Budgetunderskott(-1). Detta går således emot hypotesen eftersom 

detta innebär att hushållen minskar sitt sparande när det statliga budgetunderskottet ökar och ökar 

sin sparkvot när budgetunderskottet minskar. Istället sker således en omvänd ricardiansk 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4)

C
0,00   

(0,00)

0,00   

(0,00)

0,00   

(0,00)

-0,00 

(0,00)

0,00*** 

(0,00)

0,00*** 

(0,00)

0,00*** 

(0,00)

0,00*** 

(0,00)

Budgetunderskott(-1)
-0,28 

(0,27)

-0,62 

(0,69)

-1,72* 

(1,06)

-2,02* 

(1,10)

0,26   

(0,29)

-0,94 

(0,75)

-0,88 

(0,77)

-0,79 

(0,80)

Budgetunderskott(-2)
0,38   

(0,72)

2,66   

(1,85)

3,39* 

(2,00)

1,28* 

(0,76)

0,62   

(0,91)

0,84   

(1,00)

Budgetunderskott(-3)
-1,46 

(1,09)

-2,32* 

(1,42)

0,67   

(0,77)

0,18   

(0,96)

OHBudgetunderskott(-4)
0,31   

(0,28)

0,28   

(0,54)

OHBudgetöverskott(-4)
-0,09 

(0,68)

0,66   

(1,33)

Kontrollvariabler:

∆Spar(-1)
0,10   

(0,14)

0,08   

(0,15)

0,16   

(0,16)

0,15   

(0,16)

0,01   

(0,04)

-0,00 

(0,04)

-0,00 

(0,04)

0,01   

(0,04)

∆Realkapital_Tillv(-1)
0,06* 

(0,0304)

0,06* 

(0,03)

0,06* 

(0,03)

0,06* 

(0,03)

0,12*** 

(0.03)

0,13*** 

(0,03)

0,12*** 

(0,03)

0,12*** 

(0,03)

∆Teknologi_Tillv(-1)
0,23** 

(0,10)

0,24** 

(0,11)

0,25** 

(0,11)

0,26** 

(0,11)

0,31*** 

(0,10)

0,32** 

(0,15)

0,33** 

(0,04)

0,33** 

(0,14)

∆Ränta(-1)
0,07   

(0,08)

0,07   

(0,08)

0,07   

(0,08)

0,06   

(0,08)

0,00   

(0,05)

-0,00 

(0,04)

-0,01 

(0,04)

-0,00 

(0,04)

∆Arbetslöshet(-1)
-0,44 

(0,42)

-0,44 

(0,42)

-0,43 

(0,42)

-0,34 

(0,43)

-0,16 

(0,21)

-0,17 

(0,19)

-0,19 

(0,18)

-0,19 

(0,23)

∆Inflation(-1)
0,04   

(0,14)

0,04   

(0,14)

0,06   

(0,14)

0,09   

(0,15)

0,01   

(0,07)

0,01   

(0,07)

0,01   

(0,07)

0,01   

(0,08)

BNP_Tillv(-1)
0,14   

(0,10)

0,14   

(0,10)

0,13   

(0,10)

0,13   

(0,11)

0,13   

(0,10)

0,11   

(0,13)

0,11   

(0,13)

0,10   

(0,14)

R
2 0,21 0,21 0,22 0,23 0,47 0,48 0,48 0,49

Adj. R
2 0,15 0,14 0,15 0,14 0,43 0,44 0,43 0,42

Antal observationer 122 122 121 120 122 122 121 120

Beroende variabel: 

BNP_Tillv

*** indikerar 1% signifikansnivå, ** indikerar 5% signifikansnivå, * indikerar 10% signifikansnivå

Österrike Kanada



21 

 

ekvivalens, när man studerar effekten av det statliga budgetunderskottet ett kvartal tillbaka i tiden. 

Denna variabel är signifikant på 1 % och 10 % nivå för Sveriges modeller men icke signifikant 

för Kanada, vilket gör att vi inte kan säkerställa att budgetunderskottet ett kvartal tidigare 

påverkade de kanadensiska hushållens sparbeteende. Modellerna för Österrike visar på blandad 

signifikans för variabeln. Motsatsen uppvisas emellertid hos Storbritannien som uppvisar 

negativa Budgetunderskott(-1) för samtliga modeller och skulle därför resultera i att hushållen 

förehåller sig till det ricardianska synsättet på hushållens sparande vid ökade budgetunderskott. 

Resultatet för ett kvartals laggat budgetunderskott för Storbritannien är dock så litet (samt icke 

signifikant) att vi inte kan påvisa att hushållen agerar enligt ett ricardiansk beteende. För 

Österrike går Budgetunderskott(-1) från att vara positivt till att bli negativt i de modeller där det 

finns fler laggade budgetunderskott som förklarande variabler, vilket är ett tecken på att den 

ricardianska hypotesen kan förklara Österrikes ekonomi. 

För samtliga Sveriges och Kanadas modeller som inkluderar variabeln Budgetunderskott(-2) 

uppvisas negativa värden. Eftersom dessa länder uppvisade positiva värden på ett kvartals laggat 

budgetunderskott, kan det negativa värdet på två kvartals laggat budgetunderskott betyda att 

hushållen i Sverige och Kanada är bakåtblickande och agerar ricardianskt, men endast som följd 

av budgetunderskottet två kvartal tidigare. De val vad gäller hushållens sparande för dessa länder 

kanske inte beror på det strukturella budgetunderskottet i den närmsta dåtiden utan istället på 

nivåer för budgetsaldot två kvartal tillbaka i tiden. Den mest rimliga slutsatsen är emellertid 

förmodligen att hushållen inte har all information om det statliga budgetunderskottet som krävs 

för att det ska kunna påverka sparbeteendet. Koefficienterna är trots det inte signifikanta på 

någon rimlig nivå, vilket kan medföra att resultatet inte går att uppskatta. I modell (3) och (4) för 

Storbritannien uppvisas positiva resultat för variabeln Budgetunderskott(-2). Detta går emot 

faktumet att Storbritanniens sparkvot påverkades negativt av ett kvartals laggat 

budgetunderskottet för den undersökta perioden, och skulle resultera i att hushållen ökar sitt 

nuvarande sparande till följd av budgetunderskottets effekt två kvartal tidigare samtidigt som 

budgetunderskottet det föregående kvartalet påverkade sparandet negativt. Detta kan vara ett 

omvänt resultat jämfört med Sveriges och Kanadas modeller, där de storbritanniska hushållen 

förhåller sig till ricardiansk ekvivalens till följd av budgetunderskott ett kvartal tillbaks i tiden 

men påverkas inte av budgetunderskott två kvartal tillbaka. Igen visar skattningarna av 
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Budgetunderskott(-2) på icke signifikans även för Storbritannien. Samtidigt uppvisar Österrike 

positiva samt signifikanta effekter från Budgetunderskott(-2) på hushållens sparkvot. Detta 

resultatet säger därför emot prediktionerna för ricardiansk ekvivalens och innebär att sparbandet 

minskar i detta landet till följd av negativa budgetunderskott två kvartal tidigare, vilket är samma 

resultat som för Storbritannien. Eftersom vi laggar variabeln ett extra kvartal är vi intresserade av 

summan av båda laggade variabler då det är denna som skall tolkas. Summerar vi 

Budgetunderskott(-1) och Budgetunderskott(-2) för Sverige samt Österrike får vi generellt ett 

positivt resultat hos samtliga modeller för hushållens sparkvot, vilket således medför att 

ricardiansk ekvivalens inte håller då resultatet tyder på att hushållen minskar sitt sparande till 

följd av statligt budgetunderskott. För Storbritanniens del innebär en summering av de båda 

variablerna värden nära noll. Skillnaden i hushållens sparkvot för Kanadas del tyder emellertid på 

att ricardiansk ekvivalens håller när vi adderar båda variabler, eftersom summan blir negativ. 

Vid sammanläggandet av ytterligare ett kvartals laggat budgetunderskott finner vi att dess effekt 

på hushållens sparkvot i Sverige fortfarande är positivt och för Storbritannien blir summan 

fortfarande nära noll. För Österrikes del är nu summan av de tre variablerna för 

budgetunderskotten också nära noll. Inkluderingen av Budgetunderskott(-3) gör att Kanadas 

sparkvot påverkas positivt när vi lägger samman variablerna, vilket således förkastar existensen 

av ricardiansk ekvivalens i landet. Generellt sätt uppvisas icke signifikanta resultat hos denna 

variabel, varpå vi inte med statistisk säkerhet kan garantera dess effekt.   

Tabell 3 och 4 visar regressionsresultaten för den andra kanalen, dvs. hur statliga 

budgetunderskott påverkar den ekonomiska tillväxten. För att teorin om ricardiansk ekvivalens 

ska hålla i verkligheten bör variablerna för budgetunderskotten uppvisa positiva resultat, eftersom 

detta tyder på att offentliga satsningar inte har en positiv påverkan på den ekonomiska tillväxten. 

Regressionsresultatet för BNP tillväxten visar att det i tre av fyra modeller för Storbritannien och 

Kanada samt samtliga modeller för Österrike uppvisas negativa effekter från ett kvartals laggat 

budgetunderskott, medan det för Sverige i tre av fyra modeller uppvisas positiva effekter från 

samma variabel. Detta kan tolkas som att expansiva statliga  insatser har en önskad effekt för 

Storbritannien, Österrike och Kanada eftersom Budgetunderskott(-1) är förknippat med negativa 

parametervärden för dessa länder, medan det för Sverige visar ett motsatt resultat. Resultatet 

tyder således på att den keynesianska tesen bäst förklarar sambandet mellan strukturellt 
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budgetunderskott och BNP tillväxt för Storbritannien, Österrike och Kanada vilket således 

innebär att finanspolitik har önskad effekt hos dessa länder. Samtidigt är det den ricardianska 

tesen som bäst förklarar sambandandet mellan variablerna för Sverige, och försök att stimulera 

den ekonomiska tillväxten i landet får således inte önskad effekt. Generellt sätt uppvisas icke 

signifikans för Budgetunderskott(-1) vilket försvårar resultatstolkningen. 

Analyserar vi vilken effekt två kvartals laggat strukturellt budgetunderskott hade på BNP 

tillväxten för länderna finner vi positiva marginaleffekter för Storbritannien, Österrike och 

Kanada och negativa effekter för Sverige. Budgetunderskott(-2) har alltså ett motsatt 

parametervärde jämfört med Budgetunderskott(-1) för samtliga länder. Som tidigare nämnt är det 

summan av variablerna som avgör den historiska effekten av statliga budgetunderskott och dess 

påverkan på den beroende variabeln. En summering av Budgetunderskott(-1) och 

Budgetunderskott(-2) för Sverige visar att alla modeller som inkluderar båda variabler har en 

negativ effekt på landets BNP tillväxt till följd av statligt budgetunderskott, vilket medför att 

finanspolitiska satsningar i landet under den undersökta tidsperioden höjde den ekonomiska 

tillväxten.  Motsatsen uppvisas hos Storbritannien då summan av variablerna ger positiva resultat, 

vilket kan betyda att  ricardiansk ekvivalens har uppvägt de positiva resultaten som keynesiansk 

finanspolitik förespråkar. För Österrikes och Kanadas del uppvisas varierande resultat beroende 

på modell, ibland positiva och ibland negativa. 

Budgetunderskott(-3) uppvisar negativa resultat från samtliga modeller för Sverige och Österrike, 

marginella effekter för Storbritannien och positiva för Kanada. Genom en addering av ett extra 

laggat statligt budgetunderskott visar resultatet att den svenska och österrikiska ekonomiska 

tillväxten påverkas positivt av statliga budgetunderskott medan motsatsen uppvisas för 

Storbritanniens och Kanadas ekonomiska tillväxt. 

Enligt ricardiansk ekvivalens borde hushållen öka sitt sparande om budgetunderskottet varit 

ovanligt högt, vilket borde resultera i negativa parametervärden hos koefficienten för ovanligt 

höga budgetunderskott. Som vi ser uppvisas detta resultat hos Sverige, Storbritannien samt 

Kanada, och innebär att hushållen i dessa länder ökade sitt sparande som respons av de 20 % allra 

högsta budgetunderskotten fyra kvartal tillbaka i tiden. Parameterestimatet visar på motsatsen för 

de österrikiska hushållen, då resultatet visar ett positivt tecken för variabeln.  Detta betyder att de 
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österrikiska hushållen minskade sitt sparande under perioden om budgetunderskottet ett år 

tidigare var inom gränsen för de 20 % högsta budgetunderskotten. Tidigare forskning (Pattilo et 

al., 2003; Reinhart & Rogoff, 2010; Cecchetti et al., 2011) visar också att ovanligt höga 

strukturella budgetunderskott är förknippade med negativ påverkan på den ekonomiska tillväxten. 

Resultatet från Tabell 3 och 4 pekar på detta då det för de flesta undersökta länder uppvisar 

positiva koefficienter från variabeln. Detta kan tolkas som att när det strukturella 

budgetunderskottet var ovanligt högt ett år tidigare innebar det att den ekonomiska tillväxten idag 

är negativ. Således är detta ett tecken på att stora statliga satsningar ej har en keynesiansk effekt. 

Variabeln  är dock icke signifikant för något av länderna och modellerna, samtidigt som effekten 

var liten, och vi kan således inte stödja tesen att ovanligt höga budgetunderskott påverkar 

sparkvoten eller den ekonomiska tillväxten.  

När det kommer till positiva budgetöverskott borde det, enligt teorin om ricardiansk ekvivalens, 

innebära att hushållen sparar mindre när budgetöverskottet är ovanligt högt. Detta resultat borde 

visas genom ett positivt parametervärde för koefficienten för ovanligt höga budgetöverskott. Som 

vi ser är det Sverige och Storbritannien som uppvisar detta resultat, medan Österrike och Kanada 

uppvisar det motsatta resultatet. Detta pekar på att hushållen i Sverige och Storbritannien sparade 

i mindre utsträckning de perioder där det rådde ett ovanligt högt budgetöverskott ett år tidigare, 

medan hushållen i Österrike och Kanada sparade mer under samma förhållande. Enligt samma 

teori kan man också tänka sig att ovanligt höga budgetöverskott borde ha en positiv påverkan på 

den ekonomiska tillväxten. Resultatet i min studie är blandat över detta då Sverige och Kanada 

uppvisar positiva parametervärden för denna variabel, medan Storbritannien och Österrike 

uppvisar negativa parametervärden för samma variabel. För Sverige och Kanadas del påverkades 

alltså ländernas BNP tillväxt negativt till följd av de 20 % högsta budgetöverskotten under 

perioden, medan samma påverkan innebar en positiv påverkan på den ekonomiska tillväxten för 

Storbritannien och Österrike. Igen visar denna variabel inte på någon skälig statistisk signifikans. 

Realräntan hade positiva parametervärden för Sverige, Storbritannien samt Kanada och negativa 

för Österrike på regressionerna när den beroende variabeln var hushållens sparkvot. När den 

beroende variabeln istället är kvartalsmässig tillväxt i BNP visar skillnaden i ett laggat kvartals 

realränta negativa parametervärden för Sverige, Storbritannien samt Kanada och positiva för 

Österrike. När vi analyserar  realräntans effekt på sparkvoten bör det sannolikt vara rimligt att 
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variabeln leder till en positiv effekt, eftersom realränta är avkastning på sparande. Arbetslösheten 

uppvisar varierad grad av signifikans, men resultatet visar generellt sätt att skillnaden i 

arbetslösheten ett kvartal tidigare påverkar både den ekonomiska tillväxten samt hushållens 

sparande negativt. Negativa parametervärden hos denna variabeln är väntat då högre arbetslöshet 

bidrar till ökad inkomstosäkerhet vilket har negativa påverkningar på sparandet samtidigt som 

den aggregerade efterfrågan minskar och således också den ekonomiska tillväxten.  

Regressionerna visar att förändringen i kvartalsmässig inflation har en positiv verkan på 

sparandet för de svenska hushållen och en negativ påverkan på hushållen i Storbritannien, 

Österrike samt Kanada. Eftersom inflation mäter förändring i prisnivå kan det tänkas att 

inflationsförändringen är ett mått på prisosäkerhet, och med ökad prisosäkerhet förväntas 

sparandet öka. I Appendix 3 ser vi att inflationsförändringen är som störst i Sverige och det är 

förmodligen anledningen till varför inflationsvariabeln har en positiv effekt för landet. För den 

ekonomiska tillväxten uppvisas positiva effekter från förändringen i kvartalsmässig inflation hos 

Sverige, Österrike och Kanada. Emellertid uppvisar inte kvartalsmässig skillnad i inflation någon 

statistisk signifikans hos något av de undersökta länderna, vilket kan vara ett resultat av att 

inflationen hos dessa länder i obetydlig grad fluktuerat under den senare delen av den undersökta 

tidsperioden (se Appendix 3). 

Variabeln för sparkvoten uppvisar ett positivt och signifikant resultat för alla modeller hos 

samtliga undersökta länder för regressionerna med hushållens sparkvot som beroende variabel. 

För Sverige, Storbritannien och Kanada är effekten av denna variabel negativ medan den för 

Österrike är positiv. Resultatet är väntat då det är rimligt att anta att den andel man sparar idag 

beror på hur mycket man sparade förra perioden, t.ex. kan det vara så att man sparar mer idag om 

man hade många utgifter förra perioden. Enligt teorier om ekonomisk tillväxt borde hushållens 

sparkvot ha en positiv påverkan på tillväxten, dvs. ju högre sparkvot desto mer tillväxt i BNP. 

Detta är endast fallet för Storbritannien och Österrike samt i två modeller för Kanada. Forskning 

kring ekonomisk tillväxt visar också att tillväxt i realkapital är en viktig faktor för ekonomisk 

tillväxt (Solow, 1956; Lucas, 1988).  Regressionsresultatet visar att ländernas tillväxt i realkapital 

påverkade tillväxten i BNP positivt, men med generellt marginella effekter. Som tidigare nämnt 

representerar variabeln ∆Teknologi_Tillv nivån för den teknologiska tillväxten i USA och 

variabeln uppvisar signifikanta samt positiva resultat för samtliga länder och modeller, vilket är 
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ett väntat resultat. Detta ger ytterligare stöd till teorin att teknologi sprids runt världen och 

påverkar andra länders ekonomiska tillväxt (Lucas, 1988; Romer, 1990).  

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi konkludera att  Sveriges sparbeteende förhåller sig i enlighet med 

ricardiansk ekvivalens i modeller som innehåller alla historiska effekter från statliga 

budgetunderskott i min studie. Detta sambandet råder emellertid inte för Sveriges ekonomiska 

tillväxt under tidsperioden, då resultatet visar att statliga budgetunderskott påverkar den 

ekonomiska tillväxten positivt. Storbritannien och Österrike uppvisar låga men genomgående 

positiva värden från statliga budgetunderskott på både hushållens sparande och den ekonomiska 

tillväxten, vilket ej är i linje med ricardiansk ekvivalens. Summan av parametrarna för Kanadas 

budgetunderskott visar på positiva effekter för landets sparkvot samt tillväxt i BNP, vilket också 

förkastar ricardiansk ekvivalens. Ovanligt höga budgetunderskott borde höja hushållens sparande, 

vilket är ett resultat som uppvisas hos Sverige, Storbritannien och Kanada samtidigt som detta 

inte tycks hålla för Österrike, och variabeln hade en negativ påverkan på ländernas ekonomiska 

tillväxt. Ovanligt höga budgetöverskott borde bidra till en minskning av sparkvoten, vilket 

inträffade för Sverige samt Storbritannien och en negativ påverkan på tillväxt i BNP, vilket 

skedde hos Sverige, Österrike och Kanada under den undersökta perioden. Resultatet visar att 

ingen av teorierna, den ricardianska eller keynesianska, bäst förklarar verkligheten. Istället tycks 

en kombination av de båda modellerna vara applicerbar, där ekonomin och ekonomierna ibland 

tenderar till det ricardianska synsättet och ibland till den keynesianska. 

5 Slutsats 

Finanspolitikens förmåga att stimulera ekonomin har varit grogrunden till en extensiv diskussion 

bland makroekonomer ända sedan Keynes formulerade sin teori. Ricardiansk ekvivalens har 

försökt att påvisa finanspolitikens oförmåga till ekonomisk påverkan, och teorin har genom åren 

uppvisat en rad olika empiriska resultat. Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida 

ricardiansk ekvivalens håller i verkligheten samt om det finns någon effektskillnad mellan stora 

och små statliga budgetunderskott. 
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Uppsatsens empiriska resultat visar att varken den keynesianska eller den ricardianska teorin bäst 

förklarar verkligheten, åtminstone hos studiens undersökta länder och under den undersökta 

tidsperioden. I vissa fall påverkas ett lands sparkvot i enlighet med ricardiansk ekvivalens, dvs. 

genom att höja sparandet, och i andra fall sker motsatsen. Istället för ett tydligt keynesiansk eller 

ricardianskt agerande vad gäller finanspolitik verkar det istället vara så att hushållen är rationellt 

ouppmärksamma om vilka makroekonomiska insatser som pågår och har pågått, för att kunna 

agera enligt någon av de båda hypoteserna. Slutsatsen av detta blir alltså att vi inte kan påvisa att 

det finns en tydlig påverkan på hushållens sparkvot från statliga budgetunderskott då det är 

kontextbaserat. 

Studiens andra syfte är att undersöka hur den ekonomiska tillväxten påverkas av statliga 

budgetunderskott. Igen uppvisar resultaten inget enhetligt mått på om finanspolitik påverkar 

tillväxten positivt eller negativt, men för Sverige, Storbritannien och Kanada påverkades 

ländernas ekonomiska tillväxt positivt av statliga budgetunderskott. Utifrån detta kan inga 

slutsatser dras av att finanspolitiska stimuleringar får eller inte får sina efterfrågade effekter på 

den ekonomiska tillväxten, enligt min studie, då det igen är kontextbaserat. 

Borde vi således bry oss om att studera finanspolitikens effekter på ekonomin? Trots att denna 

studie inte lyckats uppvisa ett absolut svar på effekterna från statliga budgetunderskott, är det 

alltid av stor vikt för makthavare att inse sin förmåga eller oförmåga åt makroekonomiska 

stabiliseringsåtgärder. Om ricardiansk ekvivalens håller i verkligheten, antingen fullständigt eller 

bara delvis, kan detta påverka beslut som tas i syfte att höja aggregerad efterfråga. Trots att 

många empiriska studier uppvisar att ricardiansk ekvivalens existerar i verkligheten har detta fått 

lite inflytande över finanspolitiskt beslutsfattande. Med anledning av detta anser jag att forskning 

som har för avsikt att undersöka förhållandet mellan finanspolitik och resultat från densamma 

kommer vara viktigt, då detta kan hjälpa beslut som tas för att stimulera den ekonomiska 

konjunkturen i framtiden. 
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7 Appendix 1: Tidigare forskning 

I denna bilaga presenteras ett urval av tidigare forskning om ricardiansk ekvivalens. Studierna är 

slumpmässigt utvalda och följer en kronologisk ordning. Av de utvalda studierna är det sju som 

stödjer ricardiansk ekvivalens, fyra som förkastar tesen och tre med blandade resultat. 

Tabell 5: Tidigare forskning om ricardiansk ekvivalens. 

Tidigare forskning 

Studie 

Deskription, 

undersökningsperiod och 

metodologi 

Sammanfattande empiriska 

resultat och slutsatser 

Stöds teorin om 

ricardiansk 

ekvivalens? 

Yawitz & Meyer 

(1976) 

De tar fram en metodologi 

som låter dem undersöka 

bidraget av budgetunderskott 

till den privata sektorns 

uppfattade förmögenhet. 

Den privata sektorn 

diskonterar ej statlig 

underskott som framtida 

skatteskulder. 

Inget stöd för 

ricardiansk ekvivalens. 

Barro (1979) 

Tar fram en modell för 

offentlig skuld och testar 

hypotesen på data för USA 

efter första världskriget.  

Resultatet visar att 

förändringar i skatter inte haft 

de klassiska förutspådda 

finanspolitiska utfallen. 

Stödjer ricardiansk 

ekvivalens. 

Evans (1988) 

Testar ricardiansk ekvivalens 

på kvartalsmässig data mellan 

1947-1985 för USA med 

(IV)regressioner  på 

konsumtion och tillgångar. 

Resultatet visar att modeller 

med icke-ricardianska 

konsumenter förkastas. 

Resultatet stödjer 

ricardiansk ekvivalens. 

Haug (1990) 

Konstruerar en 

konsumtionsfunktion för 

konsumenter med permanent 

inkomst och rationella 

förväntningar med ett inbyggt 

ricardiansk agerande. Testet 

görs på data för USA under 

tidsperioden 1929-1985. 

Erhållet ett blandat resultat, 

när data från andra 

världskriget är inkluderat 

förkastas inte teorin. 

Författaren hävdar dock att 

denna tidsperiod inte borde 

vara med, eftersom hushållen 

då blev tvungna att öka sitt 

sparande. 

Bortsett  från andra 

världskriget erhålls 

resultat att ricardiansk 

ekvivalens förkastas. 

Seater (1993) 
Korrigerar metodbrister hos 

tidigare teori och empiri. 

Resulterar i stöd för 

ricardiansk ekvivalens, samt 

att studier som visar på 

keynesianska tendenser inte är 

förenliga med den teorin. 

Stöd för ricardiansk 

ekvivalens. 
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Rockerbie (1997) 

Använder sig av en modifierad 

form av Evans (1988) test. 

Undersöker om konsumenter 

med begränsad likviditet 

agerar ricardiansk. Data är 

över USA mellan tidsperioden 

1946-1991. Metoden som 

används är GMM. 

Estimeringarna visar att 

ricardiansk ekvivalens stöds 

under tidsperioderna 1947-

1991, 1947-1971 och 1963-

1991. Detta trots att 

likviditetsbegränsad 

konsumtion stod för 40 % av 

den aggregerade 

konsumtionen. 

Undersökningen visar 

att ricardiansk 

ekvivalens existerar. 

Sutherland (1997) 

Presenterar en modell där 

finanspolitik påverkar privat 

konsumtion olika beroende på 

olika nivåer för det statliga 

budgetunderskottet. 

Vid låga statliga 

budgetunderskott får 

finanspolitik keynesianska 

effekter och vid höga 

budgetunderskott kan effekten 

vara kontraktiv. 

Ricardiansk ekvivalens 

håller vid stora statliga 

budgetunderskott. 

Stanley (1998) 

Gör en metaanalys av 28 

tidigare studier kring 

ricardiansk ekvivalens. 

Finner ett genomgående 

resultat att ricardiansk 

ekvivalens inte håller hos de 

undersökta studierna. 

Ricardiansk ekvivalens 

förkastas. 

Wheeler (1999) 

Undersöker makroekonomiska 

inverkningar från den 

amerikanska statsskulden 

mellan åren 1980 och 1995. 

Använder sig av VAR-modell. 

Finner att förmögenhet, 

realränta, output och prisnivå 

faller till följd av statligt 

budgetunderskott. 

Stödjer en extrem from 

av ricardiansk 

ekvivalens. 

Häggström & 

Kinnwall (2001) 

Studerar relationen mellan 

hushållens sparkvot och det 

strukturella budgetöverskottet 

i OECD under åren 1983-1999 

genom fixeffekt-modeller. 

Finner ett starkt negativt 

signifikant samband. En 1 % 

ökning av strukturellt 

budgetöverskott innebär i 

genomsnitt 0,69 % lägre 

sparkvot. 

Studien visar att 

ricardiansk ekvivalens 

håller. 

Quaresma & 

Reitschuler (2007) 

Analyserar ricardiansk 

ekvivalens för 15 EU länder 

med ARIMA modeller under 

perioden 1960-2002. 

Hittar förändringar hos privat 

beteende de senaste årtiondet 

som följd av fiskala 

påverkningar, resultatet är 

blandat mellan länderna. 

Ricardiansk ekvivalens 

håller för 8 av de 15 

undersökta länderna. 

Gogas, 

Plakandaras & 

Papadimitriou 

(2014) 

Undersöker den långsiktiga 

relationen mellan offentlig 

skuld och privat konsumtion 

hos 15 OECD länder under 

tidsperioden 1980-2010. 

Teorins implikationer uppfylls 

inte i verkligheten. 

Ricardiansk ekvivalens 

håller inte. 

Kónya & 

Abdullaev (2015) 

Testar det gemensamma 

sambandandet mellan 

strukturella avbrott under 

perioden 1960-2011 i 

Australien. 

Statliga utgifter hade inte den 

önskade ekonomiska effekten. 

Ricardiansk ekvivalens 

höll för Australien under 

den undersökta 

perioden. 
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8 Appendix 2: Variabelbeskrivning 

Nedan följer en beskrivning över samtliga variabler som jag använt mig av i min studie, samt 

vilka databaser jag samlat data från. PP-test indikerar Phillips-Perron enhetsrotstest där I(0) 

indikerar stationäritet och I(1) indikerar att variabeln är integrerad av första ordningen och är 

därför icke-stationär. De variabler som är icke-stationära har omvandlats till stationära genom 

differentiering.  

Tabell 6: Variabelbeskrivning. 

 

 

 

Variabel Enhet Beskrivning PP-test

Sverige Storbritannien Österrike Kanada

∆Spar % av BNP

Hushållens sparkvot i förhållande till 

brutto national produkt. Variabeln är 

differentierad.

I(1) OECD

Office for 

National 

Statistics

Oxford 

Economics

Oxford 

Economics

BNP_Tillv %
Kvartalsmässig tillväxt i brutto national 

produkt. Variabeln är säsongsrensad.
I(0) SCB

Office for 

National 

Statistics

OECD
Statistics 

Canada

Bunderskott % av BNP

Det strukturella budgetunderskottet i 

förhållande till brutto national produkt. 

Variabeln är säsongsrensad

I(0)

Ekonomistyrning

sverket, Oxford 

Economics

Oxford 

Economics

Oxford 

Economics

Statistics 

Canada, 

Oxford 

Economics

OHBunderskot % av BNP
Dummy för de 20% största 

budgetunderskotten.
I(0)

OHBöverskott % av BNP
Dummy för de 20% största 

budgetöverskotten.
I(0)

∆Ränta % Realränta. Variabeln är differentierad. I(1)
Oxford 

Economics

Oxford 

Economics

Oxford 

Economics

Oxford 

Economics

∆lnReala_Husp

Miljoner 

inhemsk 

valuta

Reala huspriser. Variabeln är logaritmerad 

och differentierad
I(1) OECD OECD OECD OECD

∆Arblöshet %
Harmoniserad arbetslöshet; alla personer; 

alla åldrar. Variabeln är differentierad.
I(1) OECD OECD OECD OECD

∆Inf %
Inflation mätt som KPI. Variabeln är 

differentierad.
I(1) SCB

Office for 

National 

Statistics

Statistics 

Austria

Statistics 

Canada

Realkap_Tillv % Kvartalsmässig tillväxt i realkapital. I(0) SCB

Office for 

National 

Statistics

OECD
Statistics 

Canada

Tekn_Tillv %
Kvartalsmässig tillväxt i teknologinivå 

för USA
I(0)

Bureau of 

Economic 

Analysis

Bureau of 

Economic 

Analysis

Bureau of 

Economic 

Analysis

Bureau of 

Economic 

Analysis

Källor

Variabelbeskrivning för de undersökta länderna
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9 Appendix 3: Deskriptiv statistik 

 

Tabell 7: Deskriptiv statistik för variablerna som används i regressionerna. 

 

Medel Max. Min. St.av Obs Medel Max. Min. St.av Obs

∆Spar 0,0009 0,0453 -0,0475 0,0138 123 -0,0008 0,0450 -0,0290 0,0124 123

BNP_Tillv 0,0098 0,0377 -0,0377 0,0119 124 0,0057 0,0261 -0,0213 0,0064 124

Bunderskott -0,0024 0,0313 -0,0345 0,0097 124 -0,0155 0,0143 -0,0391 0,0136 124

OHBunderskott -0,003 0,0000 -0,0345 0,0065 124 -0,0065 0,0000 -0,0391 0,0132 124

OHBöverskott 0,0022 0,0313 0,0000 0,0052 124 0,0011 0,0143 -0,0020 0,0033 124

∆Ränta 0,0007 0,0514 -0,0362 0,0120 123 -0,0005 0,0306 -0,0189 0,0076 123

∆lnReala_Husp -0,0005 0,0347 -0,0877 0,0201 123 -0,0002 0,0489 -0,1160 0,0266 123

∆Arblöshet 0,0003 0,0133 -0,0060 0,0034 123 -0,0005 0,0076 -0,0053 0,0025 123

∆Inf -0,0006 0,0310 -0,0450 0,0088 123 -0,0004 0,0253 -0,0273 0,0065 123

Realkap_Tillv 0,0188 0,1124 -0,0621 0,0297 124 0,0049 0,0791 -0,0706 0,0294 124

Tekn_Tillv 0,0043 0,0170 -0,0206 0,0054 124 0,0043 0,0170 -0,0206 0,0054 124

Medel Max. Min. St.av Obs Medel Max. Min. St.av Obs

∆Spar 0,0000 0,0096 -0,0095 0,0039 123 -0,0010 0,0300 -0,0370 0,0118 123

BNP_Tillv 0,0052 0,0217 -0,0208 0,0063 124 0,0059 0,0184 -0,0207 0,0065 124

Bunderskott -0,0052 -0,0009 -0,0102 0,0021 124 -0,0010 0,0014 -0,0039 0,0016 124

OHBunderskott -0,0017 0,0000 -0,0102 0,0034 124 -0,0007 0,0000 -0,0039 0,0013 124

OHBöverskott -0,0005 0,0000 -0,0033 0,0011 124 0,0002 0,0014 0,0000 0,0004 124

∆Ränta -0,0001 0,0304 -0,0313 0,0072 123 -0,0002 0,0283 -0,0397 0,095 123

∆lnReala_Husp 0,0009 0,0400 -0,0248 0,0009 123 0,0029 0,0321 -0,0347 0,0128 123

∆Arblöshet 0,0004 0,0055 -0,0056 0,0017 123 -0,0003 0,0126 -0,0060 0,0029 123

∆Inf -0,0002 0,0120 -0,0153 0,0044 123 -0,0002 0,0165 -0,0251 0,0067 123

Realkap_Tillv 0,0050 0,0758 -0,0563 0,0186 124 0,0081 0,0478 -0,0999 0,0206 124

Tekn_Tillv 0,0043 0,0170 -0,0206 0,0054 124 0,0043 0,0170 -0,0206 0,0054 124

Deskriptiv statistik

Sverige Storbritannien
Variabler

Österrike Kanada
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Figur 9: Kvartalsmässig inflationsutveckling (mätt som KPI) för de undersökta länderna under 

tidsperioden 1985K1 - 2015K4. Källor: SCB, Office for National Statistics, Statistics Austria och 

Statistics Canada. 

10 Appendix 4: Strukturella budgetunderskott 

I denna bilaga visas figurer över de undersökta ländernas strukturella budgetunderskott som 

procent av inhemsk BNP. Staplarna som är markerade med grönt representerar de 20 % högsta 

budgetöverskotten och de rödmarkerade staplarna representerar ländernas 20 % högsta 

budgetunderskott. Siffrorna markerar gränserna som suttits för de 20 %  högsta 

budgetöverskotten och budgetunderskotten. Notera att Österrike endast haft negativa 

budgetunderskott varpå de högsta budgetöverskotten räknas som de lägsta budgetunderskotten. 
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Figur 10: Rangordning av Sveriges strukturella budgetunderskott under perioden 1985K1 - 

2015K4. Källor: Ekonomistyrningsverket och Oxford Economics. 

 

Figur 11: Rangordning av Storbritanniens strukturella budgetunderskott under perioden 1985K1 

- 2015K4. Källor: Office for National Statistics och Oxford Economics. 
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Figur 12: Rangordning av Österrikes strukturella budgetunderskott under perioden 1985K1 - 

2015K4. Källor: OECD och Oxford Economics. 

 

Figur 13: Rangordning av Sveriges strukturella budgetunderskott under perioden 1985K1 - 

2015K4. Källor: Statistics Canada och Oxford Economics. 
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11 Appendix 5: Budgetunderskott och arbetslöshet 

Denna bilaga presenterar de undersökta ländernas strukturella budgetunderskott och arbetslöshet. 

Ett mönster mellan dessa variabler tycks utvisas, speciellt för Österrike. 

Figur 14: Sveriges strukturella budgetunderskott och arbetslöshet under perioden 1985K1 - 

2015K4. Källor: OECD, Ekonomistyrningsverket och Oxford Economics. 

 

Figur 15: Storbritanniens strukturella budgetunderskott och arbetslöshet under perioden 1985K1 

- 2015K4. Källor: OECD, Office for National Statistics och Oxford Economics. 
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Figur 16: Österrikes strukturella budgetunderskott och arbetslöshet under perioden 1985K1 - 

2015K4. Källor: OECD och Oxford Economics. 

Figur 17: Kanadas strukturella budgetunderskott och arbetslöshet under perioden 1985K1 - 

2015K4. Källor: OECD, Statistics Canada och Oxford Economics. 
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