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anders borg

Martins Flodéns utmärkta kommentar 
till min tidigare artikel visar att tonläget 
i diskussionerna kring stabiliseringspo-
litiken håller på att förändras. Tiden då 
det utkämpades programmatiska strider 
– där vissa ekonomer hävdade att sta-
biliseringspolitiska åtgärder inte hade 
någon effekt medan andra förfäktade att 
full sysselsättning nästan alltid kunde 
nås, om än till priset av högre infl ation 
– förefaller vara passerad. 

Jag uppfattar det som vi är eniga om 
de grundläggande utgångspunkterna. 
Den faktiska produktionen avviker 
ofta, p g a olika störningar, från poten-
tiell BNP. Avvikelserna beror bl a på att 
pris- och lönestelheter gör att det tar tid 
innan ekonomin anpassar sig. Pris- och 
lönestelheter gör också att policybeslut 
kan ha effekt på resursutnyttjandet, 
även i modeller med rationella hushåll 
som optimerar över tiden. Effekten av 
stabiliseringspolitiska åtgärder är re-
gimberoende och påverkas av om den 
medelfristiga inriktningen på politiken 
är trovärdig.

Att vi är överens om dessa utgångs-
punkter gör också att Flodén, även om 
han möjligen har en annan syn på i 
vilken utsträckning fi nanspolitiken bör 
inriktas på att minimera variationer i 
infl ation och resursutnyttjande, anser 
att mina förslag om hur ramverket för 
fi nanspolitiken skall förändras både är 
”tänkvärda och intressanta”. Det hand-
lar, som jag framhöll i min artikel, om
1. att tydliga mål bör formuleras
2. att öppenheten kring beredningsun-

derlag kan förbättras, t ex genom att 
befi ntliga myndigheter som KI och 
Riksbanken eller ett nytt oberoende 
råd får en större roll i prognosarbetet

3. att beslutsordningen, inte minst 
inom riksdagen, bör ges en klarare 
struktur

4. att särskilda stabiliseringspolitiska 
instrument, t ex att moms- eller 
inkomstskattesatserna kan varieras 
temporärt inom ett visst intervall, 
bör fastställas

5. att tydligare former för utvärdering 
bör tillskapas. 

Samsynen kring behovet av dessa föränd-
ringar är viktig. Min hållning är inte att 
jag förordar en mer aktiv fi nanspolitik i 
största allmänhet. Det skulle skapa risker 
för att återupprepa historiska misstag. 
Däremot är jag övertygad om att ifall ett 
tydligt ramverk kan skapas så borde det 
också vara möjligt att föra en mer aktiv 
politik i syfte att motverka kraftiga varia-
tioner i resursutnyttjandet.

Ett viktigt motiv för en sådan reform 
av ramverket för fi nanspolitiken är att 
risken för att det, inom dagens struk-
turer, begås fi nanspolitiska misstag. I 
den existerande verkligheten står inte 
valet mellan en fi nanspolitik som enbart 
inriktas på att upprätthålla stabila stats-
fi nanser och en mer aktiv fi nanspolitik 
inom ramen för en stram beslutsord-
ning. Alternativet är snarare dagens 
ordning där fi nanspolitiken då och då 
utnyttjas i stabiliseringspolitiska syften 
tämligen ad hoc-mässigt.

En utgångspunkt för min artikel, 
som Flodén inte berör, är att erfaren-
heter från andra länder under senare år 
tyder på att det fi nns situationer där det 
skulle vara en fördel om penningpoliti-
ken kompletteras med fi nanspolitiska 
åtgärder. Utvecklingen i Japan under 
slutet av 1990-talet och den situation 
Schweiz för närvarande befi nner sig i är 
två exempel.

Det fi nns självfallet risker med att 
förorda en mer aktiv fi nanspolitik inom 
ramen för ett nytt ramverk, men det är 
inte oproblematisk att låta den rådande 
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ordningen bestå. Hamnar Sverige i 
ett läge med t ex ett kraftigt fall i till-
gångspriser och en kris i det fi nansiella 
systemet skapar defl ationsrisker riskerar 
Flodéns hållning att antingen leda till 
att nödvändiga åtgärder försenas eller 
genomförs på diskretionär basis, med 
allt vad det betyder av bristande trovär-
dighet.

Stabiliseringspolitik eller stabil politik
Flodén hävdar att erfarenheterna av 
omläggningen av penningpolitiken un-
der 1990-talet inte kan användas som 
argument för en mer aktiv fi nanspolitik 

eftersom Riksbanken inte eftersträvat att 
minska variationerna i tillväxten. Riks-
banken fi ck sitt formella oberoende i 
januari 1999. Det är naturligtvis svårt att 
dra slutsatser kring en ekonomisk poli-
tisk ordning som endast tillåtits fungera 
under en konjunkturcykel.

Jag skulle emellertid vilja nyansera 
Flodéns slutsats genom att vidga jämfö-
relsen. Till att börja med kan det fi nnas 
skäl beakta andra länder där en liknande 
stabiliseringspolitik bedrivits under 
längre tid. De utmärkande dragen för 
en stabilitetsorienterad penningpolitik 
är att den bedrivs på armslängds avstånd 

BNP-tillväxt Infl ation
1970–90 1995–2000 1970–90 1995–2000

Snitt Stdav Snitt Stdav Snitt Stdav Snitt Stdav

Tyskland 2,6 2,2 1,8 1,0 3,8 2,1 1,4 0,6
Schweiz 2,0 3,2 1,6 1,2 3,2 2,0 0,9 0,7

USA 3,0 2,7 3,9 0,8 6,3 3,2 2,5 0,6
Japan 5,1 3,4 1,3 1,7 5,6 5,4 0,2 1,0

Danmark 1,8 2,2 2,7 0,3 7,8 3,3 2,3 0,4
Frankrike 3,0 1,8 2,5 1,0 7,9 3,7 1,3 0,6
Italien 3,0 2,1 2,0 1,7 11,5 5,6 2,9 1,4

Storbrit. 2,3 2,6 2,9 0,6 10 5,6 2,8 0,6
Sverige 2,0 1,8 3,0 1,5 8,4 2,7 0,8 1,0
Finland 3,3 2,7 4,8 1,5 8,8 4,3 1,5 1
Nya Zeeland 2,4 2,5 2,5 1,2 11,4 4,4 1,8 1,3
Kanada 3,8 2,7 3,5 1,2 6,8 3 1,8 0,7
Australien 3,3 2,4 4,5 1,2 9 3,3 2,4 1,9

Snitt 2,7 2,5 3,1 1,1 7,5 3,4 1,8 0,9
Snitt Tyskland 
och Schweiz 2,3 2,7 1,7 1,1 3,5 2,1 1,2 0,7

Snitt fast växel-
kurs* 2,6 2,0 2,4 1,0 9,1 4,2 2,2 0,8

Snitt infl ations-
mål** 2,9 2,5 3,5 1,2 9,1 3,9 1,9 1,1

Tabell 1 
Tillväxt och
 infl ation i några 
länder med olika 
monetära regimer

* Danmark, Frankrike och Italien hade fast växelkurs under huvuddelen av perioden 1970–
1990.
** Storbritannien, Sverige, Finland, Nya Zeeland och Kanada var först att införa explicita 
infl ationsmål.
Källor: Riksbanken, IMF och Ecowin.
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från dagspolitiken, att politiken inriktas 
på att upprätthålla ett nominellt ankare, 
t ex ett penningmängds- eller ett infl a-
tionsmål, och att politiken är inriktad på 
att upprätthålla målen i ett medelfristigt 
perspektiv (t ex Bofi nger 2001). Med 
denna utgångspunkt är inte bara länder 
där penningpolitiken under 1990-talet 
inriktas på att upprätthålla infl ations-
mål, som t ex Nya Zeeland, Storbritan-
nien, Finland eller Kanada, intressanta, 
utan också länder som Tyskland och 
Schweiz, där oberoende centralbanker 
upprätthållit prisstabilitet med penning-
mängden som intermediärt mål.

I tabell 1 jämförs utvecklingen av 
tillväxt och infl ation under två olika 
perioder: Dels 1970–90 då många cen-
tralbanker, med undantag för Bundes-
bank i Tyskland och Nationalbanken 
i Schweiz, bedrev politiken med höga 
ambitioner att stabilisera sysselsättning 
och efterfrågan, istället för att prioritera 
prisstabilitet i ett medelfristigt perspek-
tiv. Dels 1995–2000, då en rad länder 
klarat av övergångsfasen till en stabili-
tetsorienterad politik. Valet av perioder 
och länder kan naturligtvis ifrågasättas. 
Det är ungefär lika godtyckligt som Flo-
déns jämförelse. 

Under den första perioden förefaller 
det som om Tyskland och Schweiz, där 
ansvaret för penningpolitiken delegerats 
till en självständig centralbank som ef-
tersträvat att upprätthålla ett nominellt 
mål, uppnådde en bättre kombination 
av tillväxt och prisstabilitet. Infl ationen 
var i genomsnitt lägre och variationerna 
avsevärt mindre samtidigt som tillväx-
ten både när det gäller genomsnitt och 
variationer var ungefär likartad med 
övriga länder. 

Den stora skillnaden mellan de två 
perioderna är att infl ationen i genom-
snitt och variationerna i prisstegrings-
takten generellt minskat påtagligt. Den 
genomsnittliga infl ationen har minskat 
från 7,5 till 1,8 procent och standardav-

vikelsen från 3,4 till 0,9 procent. Den 
genomsnittliga tillväxten är i stort sätt 
oförändrad, medan tillväxtvariatio-
nerna har minskat. Tendensen till lägre 
infl ation är tydlig i de länder som infört 
infl ationsmål, även om infl ationen i ge-
nomsnitt varit lägre i Schweiz och Tysk-
land också under den senare perioden. I 
de länder som övergått till infl ationsmål 
i början av 1990-talet har genomsnitt-
liga tillväxten ökat från 2,9 procent till 
3,5 procent och variationerna minskat 
från 2,5 till 1,2 procent.

En tänkbar tolkning av statistiken i 
tabellen är att en övergång till en stabi-
litetsorienterad penningpolitik bidragit 
till att variationerna i både tillväxt och 
infl ation minskat. Denna slutsats har 
också stöd i en bred erfarenhet från de 
beslutsfattare som arbetat med pen-
ningpolitiken under 1990-talet i Sverige 
och andra länder. 

Jag menar att det är möjligt att re-
formera ramverket för fi nanspolitiken 
i samma inriktning. Min poäng är att 
fi nanspolitiken, om ett nytt ramverk 
etablerats, kan bli ett mer effektivt in-
strument för att upprätthålla ekonomisk 
stabilitet. Om sedan en sådan politik 
skall betecknas som stabiliseringspolitik 
eller en stabil politik är ett semantiskt 
hårklyveri av begränsat intresse. 

Ett gap av osäkerhet
Flodén anser att det föreligger ett infor-
mationsproblem som utgör ett hinder 
för stabiliseringspolitiken. Det är svårt 
att bedöma konjunkturläget och för-
utse hur tillväxten kommer att te sig 
och därtill är befi ntliga mått på produk-
tionsgapet behäftade med betydande 
osäkerhet.

Jag delar Flodéns hållning i dessa frå-
gor. Efter att ha arbetat med prognoser 
som underlag för beslut under nästan 10 
år vet jag av egen erfarenhet att felbe-
dömningar är ofrånkomliga och att olika 
mått på resursutnyttjandet är behäftade 
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med osäkerhet. Jag har emellertid lite 
svårt att förstå Flodéns poäng. Det in-
formationsproblem Flodén lyfter fram 
är precis lika stort för penningpolitiken 
som för fi nanspolitiken. Även om stabi-
liseringspolitiken inskränker sig till att 
styrräntan justeras för att kompensera 
för förväntade förändringar av infl atio-
nen måste prognoser och bedömningar 
av produktionsgapet utnyttjas. 

Flodén ifrågasätter också om det 
är meningsfullt ge ett expertråd ökat 
infl ytande eftersom fi nansdepartemen-
tet redan har tillgång till Konjunktur-
institutets prognoser. Här har jag en 
annan syn än Flodén. Min poäng i den 
ursprungliga artikeln var inte att fi nans-
departementet gjort dåliga prognoser, 
utan att det stabiliseringspolitiken kan 
bli mer trovärdig om det fi nns vissa 
institutionella garantier för att besluts-
underlag och andra överväganden inte 
färgas av politiska överväganden eller 
andra motiv som inte sammanhänger 
med att upprätthålla ekonomisk stabili-
tet. Om det sedan är Konjunkturinstitu-
tet, Riksbanken eller ett nytt expertråd 
som bidrar till att öka genomslysningen 
och öppenheten kring underlagen för 
fi nanspolitiken tycker jag är av under-
ordnad betydelse. 

Jag har erfarenhet både från arbete 
på Riksbanken och från regeringskans-
liet. Min uppfattning är att det är en 
betydande skillnad mellan prognoser-
nas roll på Drottninggatan och Brun-
kebergstorg. Den avgörande skillnaden 
är att beslutsprocessen i Riksbanken är 
strukturerad kring prognosen. Arbets-
processen på Riksbanken kan beskrivas 
med följande fi gur:

Störning       Analys av prognosavvikelse             

           Policyåtgärd               Utvärdering

Om det inträffar en störning – t ex att 
kronan försvagas eller elpriserna stiger 
kraftigt – analyseras hur prognosen för 

infl ationen på 1–2 års sikt påverkas. Där-
efter görs en bedömning, bl a med hjälp 
av större ekonometriska modeller och 
enklare reaktionsfunktioner, hur stora 
ränteförändringar som är nödvändiga 
för att återföra den förväntade infl atio-
nen till målet. 

Den beredningsansvarige direktions-
medlemmen avger sedan, bl a på basis av 
en policygrupp, där också 6 st ledande 
tjänstemän ingår, en rekommendation 
till direktionen. Hela direktionen och ex-
terna bedömare har därmed kännedom 
om hur tjänstemännen på ekonomiska 
avdelningen bedömer läget och det är 
ytterst ovanligt att majoriteten i direk-
tionen väljer att avvisa den analys som 
prognosarbetet ger. Beslutet kommuni-
ceras sedan i ett pressmeddelande och 
direktionens överväganden redovisas i 
särskilda protokoll efter en kortare tid. 

I efterhand utvärderas, bl a av fi nans-
utskottet, om åtgärderna och beslutun-
derlaget var rimligt. För att underlätta 
utvärdering och uppföljning har banken 
ambitionen att också presentera och do-
kumentera prognosmodeller och andra 
verktyg.

I hela beslutsprocessen är prognosen 
central. Beslutet fattas på basis av prog-
nosen, analysen utgår från prognosap-
paraten, hela den interna diskussion 
kretsar kring hur prognosen påverkas, 
åtgärderna kalibreras utifrån progno-
sen, besluten kommuniceras i termer 
av prognosen och prognoser spelar en 
viktig roll i utvärderingen.

Prognoserna och den ekonomiska 
analysen förefaller inte spela samma 
roll för fi nanspolitiken. Till en början 
genomförs prognosarbetet och bud-
getarbetet parallellt. När prognosen 
fastställts har förhandlingar mellan 
fackdepartement och regeringens koa-
litionspartier redan pågått. De åtgärder 
som vidtas förefaller ofta har sin grund i 
politiska överväganden snarare än stör-
ningar i ekonomin. 

      Analys av prognosavvikelse                   Analys av prognosavvikelse                   Analys av prognosavvikelse             

       Policyåtgärd               Utvärdering       Policyåtgärd               Utvärdering       Policyåtgärd               Utvärdering       Policyåtgärd               Utvärdering       Policyåtgärd               Utvärdering       Policyåtgärd               Utvärdering



repliker44

e
k
o
n
o
m

is
k
d
e
b
a
tt

n
r 1

 2
0
0

4
 å

rg
å
n
g
 3

2

Det är svårt att värja sig för intrycket 
att kalibreringen av åtgärderna mera 
beror på politiska förhandlingar med 
koalitionspartier och avvägningar mot 
opinionsläget än prognosarbetet. I 
många fall presenterar fi nansdeparte-
mentet inte heller bedömningar av hur 
olika policybeslut antas påverka resurs-
utnyttjande och prisstabilitet. 

Kopplingen mellan prognoserna för 
svensk ekonomi och bedömningarna av 
hur utgifterna inom olika anslagsområ-
den utvecklas är ofta otydlig och det är 
svårt att befria sig från intrycket att den 
analytiska underbyggnaden för beräk-
ningarna, också när det gäller anslag på 
tiotals miljarder, är skakig. Det är svårt 
att utläsa ur budgetpropositionen vilka 
argument och faktorer det är som styr 
prognoserna på viktiga utgiftsområden. 

De senaste 2–3 åren har regeringen t ex 
redovisat prognoser om att sjukfrån-
varon skall minska kraftigt, men inte 
förklarat hur modellerna bakom dessa 
bedömningar ser ut eller vilka faktorer 
som driver resultaten. När prognosav-
vikelser uppkommer förefaller det inte 
föranleda att modellerna utvärderas el-
ler omprövas.

Prognoser förefaller spela ungefär 
samma roll för fi nanspolitiken som de 
gjorde för penningpolitiken under fast väx-
elkurs. I allt väsentligt är prognosarbetet 
på fi nansdepartementet inte av avgörande 
betydelse för de policybeslut som fattas. 
Det fi nns det skäl att ändra på. 
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1 En rimlig översättning av ”predatory pricing” som används bland annat av Henriksson 
(2003)
2 Vilket mått som bör användas har skapat en hel litteratur, se t ex Areeda och Turner (1975), 
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 §19 i konkurrenslagen handlar om företags missbruk av en dominerande ställning.

niklas strand

Staten upphandlar i dag via Rikstrafi ken 
långväga persontrafi k på sträckor som SJ 
anmält som kommersiellt olön samma. 
Alexandersson och Hultén (2003), 
A&H, diskuterar i sin artikel i Ekono-
misk Debatt dels allmänt problem med 
rovprissättning1 och upphandling, dels 
att Connex vinnande bud vid upphand-
lingen av Norrlandstrafi ken år 2002 
skulle vara ett exempel på rovprissätt-
ning. Med rovpriser avses priser vilkas 
enda förklaring är att de är avsedda att 
slå ut en effektiv konkurrent eller hindra 

potentiella konkurrenter från inträde. 
Att sätta priser under något relevant 
kostnadsmått2 är under vissa förutsätt-
ningar förbjudet för dominerande före-
tag i både svensk,3 europeisk och ameri-
kansk konkurrensrätt. Företag som inte 
är dominerande får sätta hur låga priser 
de vill, t ex långt under marginalkost-
nad, det betraktas bara som en del av en 
fungerande konkurrens. Jag kommer att 
ge exempel på när priser under margi-
nalkostnad är ett resultat av konkurrens, 
varför konkurrensmyndigheter bör vara 
försiktiga i fall där det hävdas att företag 
ägnar sig åt rovprissättning, hur fallen 
behandlats av domstol och slutligen vad 
som var aktuellt i fallet med Norrlands-
trafi ken och Connex/Tågkompaniet.
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