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I

SAMMANFATTNING

I dagens samhälle med ökat informationsflöde blir det allt lättare att följa den ekonomiska

utvecklingen. De finansiella marknaderna påverkas snabbare av förändringar i omvärlden.

Syftet med uppsatsen är att empiriskt försöka testa om och hur inflationen och räntan

påverkar den svenska växelkursen. Vid undersökningen användes makroekonomisk data för

att testa vilka variabler som har signifikant betydelse för växelkursen. Uppsatsen

begränsades till att enbart studera perioden mellan 1992 och 1999 i  Tyskland, Sverige och

USA. De slutsatser som drogs var att räntan och inflationen har en stor påverkan på

växelkursen US-dollar/Skr. Däremot så var sambandet svagare när växelkursen D-mark/Skr

studerades.



II

ABSTRACT

In today’s society with bigger information flows it has become easier to monitor the

economic development. The financial markets are affected more rapidly by changes in the

world around. The purpose of this thesis is to determine empirical if and how inflation and

interest rate affects the Swedish exchange rate. During the thesis macroeconomic data was

used too test which variables that are of signification for the exchange rate. The thesis was

limited too merely study the time period between 1992-1999 in Germany, Sweden and

United States. The conclusion drawn was that the interest rate and inflation had

signification for the determination of the exchange rate US-dollar/SKr. Whereas the

connection was weaker while studying the exchange rate D-mark/SKr.
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Kapitel 1

INTRODUKTION

1.1 Bakgrund och problemformulering

Under hösten 1992 upplevde den svenska kronan ett starkt devalveringstryck som följdes

av ett ökat kapitalutflöde. För att stoppa utvecklingen beslutade Sveriges Riksbank att höja

utlåningsräntan tillfälligt till 500 procent. Den 19 december 1992 blev utvecklingen till slut

ohållbar och Riksbanken tvingades ge upp kampen om den fasta växelkurspolitiken. Den

svenska kronan tilläts flyta fritt i förhållande till andra valutor. Figur 1.1 visar variationen

hos den svenska växelkursen i förhållande till D-mark och US-dollar under perioden 1987

till 1999.

Figur 1.1 Växelkursutvecklingen, 1987-1999 (Affärsvärlden)
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Efter att växelkursen släppts fri upplevde den svenska kronan ett kraftigt

deprecieringstryck, som pressade ner kronans värde i förhållande till US-dollar och D-

mark. Under början av 1993 var deprecieringen av den svenska kronan 14 procent. Två år

senare var värdet hela 22 procent lägre än innan krisen 1992. (Börjesson, K,1994)

Den ekonomiska uppgång som upplevdes efter deprecieringen av den svenska valutan

under början av 1992 bidrog till en kraftig ökning av de svenska exporten samtidigt som

importen minskade. Fram till 1995 följdes de tre ländernas prisutveckling åt. Under 1996

kom den finansiella oron på världsmarknaden att påverka den svenska ekonomin negativt,

Sverige upplevde en recession i ekonomin. Perioden återspeglar fallande priser på

exportvaror samtidigt som importen till Sverige ökar på grund av lägre importpriser från

Sydostasien. (Heikensten, L, 981130) Detta var anledningen till att Sverige upplevde

deflation , se figur 1.2.

En liknande utveckling kan ej återspeglas i lika stor utsträckning hos vare sig Tyskland

eller USA. Utvecklingen i Tyskland visar på en lägre ekonomisk aktivitet i jämförelse med

USA. Den amerikanska ekonomin fortsätter att växa, utan att ekonomin överhettas. Detta

kan till viss del förklaras av att kapacitetsutnyttjandet i den amerikanska ekonomin ökade,

samtidigt som lönebildningen i landet utvecklats långsamt under 90-talet. (Greenspan, A,

Mars/April 2000)

FIGUR 1.2 Konsumentprisindex, 1992-1999 (IMF:s statistiska årsbok)
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Den svenska Riksbanken för likt den amerikanska Centralbanken en stram penningpolitik.

Målet för penningpolitiken i Sverige är att inflationen ej ska överstiga två procents nivån.

För att implementera en politik som gynnar Riksbankens penningpolitiska synsätt används

reporäntan som ett viktigt styrmedel. Räntan påverkar ut och inflödet av pengar i systemet

vilket bidrar till att öka eller minska efterfrågan på pengar. Inflation ökar efterfrågan på

pengar och därmed måste Riksbanken höja reporäntan för att klara inflationsmålet på två

procent per år (Heikensten & Vredin, 1998).

I figur 1.3  visas ränteutvecklingen under perioden 1992 till 1999. Det figuren framhäver är

att  det finns en klar nedåtgående trend vad gäller ränteutvecklig i Sverige och Tyskland

samtidigt som räntenivån i USA är relativt stabil.

Figur 1.3 Ränteutveckling, 1992-1999 (IMF:s Statistiska årsbok)

Räntesänkningen har bidragit till att den svenska kronkursen försvagats gentemot US-dollar

samtidigt som nivån mot D-marken  varit relativt konstant, se figur 1.1. Detta kan förklaras

genom att den tyska och den svenska räntan har följts åt medan den amerikanska räntan

legat kvar på en konstant nivå.
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Under 1999 har vice Riksbankschefen vid ett flertal tillfällen uttalat sig om att den svenska

kronan är undervärderad i förhållande till bland annat US-dollar och D-mark (Heikensten,

L,990122). Trots att Riksbanken ansåg att den Svenska valutan var undervärderad,

bedömdes en sänkning av reporäntan vara befogad för att stimulera den inhemska

ekonomin och driva upp priserna (Heikensten, L,960319).

Hur kommer det sig att den svenska kronan är undervärderad? Vilka faktorer ligger bakom

en värdering av växelkursen?

Vår hypotes är:

• Räntan och inflationen har signifikant betydelse för bestämning av växelkursen.

1.2 Syfte

Enligt ekonomisk teori påverkas växelkursen av inflation och ränta. Syftet med uppsatsen

är att empiriskt försöka testa om och hur inflationen och räntan påverkar den svenska

växelkursen.

1.3 Avgränsningar

För att jämföra den svenska kronkursen mot andra valutor har vi valt att studera US-dollar

och D-mark eftersom USA och Europa är Sveriges främsta handelspartners. Den

europeiska valutan, Euron har enbart funnits under en kort tidsperiod och därför har vi valt

att använda D-marken som en proxy variabel för Euron. D-marken är en av de största

byggstenarna i den europeiska valutan. Vi har valt att studera kvartalsdata från 1992 till

1999. Varför vi valt just detta intervall är att den svenska kronan hade fast växelkurs fram

till hösten 1992 och därmed skulle data från föregående år ej ha någon relevans för

undersökningen.
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Modellen vi baserar vår uppsats på bygger på ett flertal olika variabler som bidrar till att

förklara variationer i växelkursen. Vi har uteslutit variabler som har med förväntningar att

göra eftersom de är svåra att mäta.

1.4 Metod

För att fastställa vilka variabler som påverkar växelkursen har vi använt oss av IS-LM

modellen. Efter en genomgång av de variabler som kan tänkas påverka växelkursen testar

vi sambandet med hjälp av en ekonometrisk modell. De ekonometriska körningarna

resulterar i skattningar som vi kan använda för att testa de olika variablernas signifikans för

växelkursen. Utifrån detta kan vi styrka eller förkasta vår hypotes.

1.5 Andra studier

1.5.1 Aguilar och Nydahl (1998)

Syftet med Aguilar och Nydahls uppsats var att undersöka om Riksbankens försök att

intervenera i växelkursen var framgångsrik mellan perioden 1993 till 1996. Studien är den

första i sitt slag som försökt analysera hur interventioner påverkar den Svenska Kronan

efter att växelkursen släpptes fri 1992. Aguilar och Nydahl (1998) studerade effekterna av

Riksbankens intervention både på nivå och variation hos den svenska kronan gentemot US-

dollar och D-mark.

Slutsatserna som drogs var blandade. För nivån på växelkursen hittades inga signifikanta

effekter av interventioner under hela perioden. Men när delperioderna analyserades årsvis

hittade Aguilar och Nydahl en signifikant effekt för år 1995. Detta år var Riksbankens mål

med interventionen att förstärka den pågående trenden.

Vidare analyseras hur interventioner påverkar växelkursens variation. För att mäta

variationen används GARCH modeller och indirekt variation från valuta optioner. Svagt

stöd hittades för att interventioner skulle påverka växelkursens variation. Till sin förvåning

upptäcktes att det under vissa delperioder existerade en signifikant negativ påverkan från
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interventioner på växelkursens indirekta variation för 1995,  samtidigt som det fanns en

positiv påverkan under 1993.

1.5.2 Markowski (1995)

Syftet med rapporten var att skapa en ekvation för den effektiva växelkursen på

halvårsbasis. Växelkursekvationen utgår från antagandet om att marknaden för utländska

nettotillgångar befinner sig i jämvikt. Efterfrågan på utländska tillgångar definieras som en

funktion av differensen mellan den korta inhemska räntan och den motsvarande

utlandsräntan. Där den utländska räntan är korrigerad för den förväntade

växelkursförändringen. Utbudet på utländska tillgångar definieras som summan av

bytesbalanssaldo och offentligt kapitalbalanssaldo minus förändring av valutareserven.

Efter utbyte mellan länderna erhålles kronans depreciering som en funktion av variationen i

räntedifferensen mot utlandet, valutautflödet utryckt som andel av penningmängden samt

den förväntade deprecieringen. Ekvationen skattades med antagandet om att den förväntade

växelkursförändringen ersattes med en variabel baserad på köpkraftsparitet.

Bristen på data gjorde att all statistisk utvärdering blev omöjlig, vilket ledde till att det ej

gick att dra några vetenskapliga slutsatser.

1.6 Uppsatsens disposition

I kapitel två presenteras den makroekonomiska teori som uppsatsen bygger på. En modell

som ska förklara vilka variabler som är av intresse för hur växelkursen ska bestämmas

redogörs och diskuteras. Empirin redovisas i kapitel 3 där de skattade  ekvationerna

redovisas och tolkas. Kapitel 4 sammanfattar resultatet och ger förslag till vidare studier

inom området.
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Kapitel 2

TEORI

I detta kapitel beskrivs den teoretiska referensramen som ligger till grund för uppsatsen. IS-

LM modellen behandlas i ett generellt perspektiv där vi försöker reda ut vilka variabler som

förväntas påverka växelkursen. I avsnitt 2.4 ges en kortfattad förklaring av de olika

variablerna samt hur de förväntas påverka växelkursen vid en förändring, samt de problem

som kan uppstå vid användande av IS-LM modellen.

Uppsatsen baseras på IS-LM modellen eftersom modellen på ett överskådligt sätt visar

vilka variabler däribland växelkursen som påverkar ekonomin i ett land. En förändring av

en variabel i modellen leder oftast till en förändring av en annan variabel för att återställa

jämvikten. Med en rörlig växelkursregim är växelkursen en endogen variabel och bestäms

därmed inom modellen (Burda &Wyplosz, 1997). När vi skall förklara de olika

variablernas påverkan på växelkursen har vi valt att endast reda ut den direkta påverkan på

modellen. Hänsyn kommer ej att tagas till de indirekta konsekvenser som en förändring kan

få på andra variabler än växelkursen.

2.1 IS-LM modellen

IS-LM modellen visar sambandet mellan varu- och penningmarknaden och ger en

överskådlig bild över hur den inhemska ekonomin påverkas av ekonomiska förändringar

inom och utom landets gränser. IS- och LM-kurvan härleds utifrån jämvikt på

varumarknaden respektive penningmarknaden. En ekonomisk modell är i jämvikt när de

faktorer som kan påverka modellen befinner sig i vilande läge och det inte finns något

incitament för någon variabel att röra sig bort från den vilande punkten.



8

IS-kurvan härleds utifrån varumarknaden och visar hur stor jämviktsproduktionen i

samhället är vid olika räntenivåer, givet att alla andra faktorer som påverkar den totala

efterfrågan är oförändrade. En sänkning av räntan medför följande effekter: Först och

främst ökar nationalproduktionen eftersom den framtida förväntade vinsten diskonteras till

en lägre ränta. Detta leder till ökad konsumtion. Det andra som händer är att

investeringarna ökar eftersom kostnaden för kapital minskar. Den ökade konsumtionen

leder till en högre efterfrågan på varor och tjänster vilket i sin tur leder till att

efterfrågekurvan för samhället skiftar uppåt. Om räntans påverkan på den totala

produktionen av varor och tjänster åskådliggörs erhålls IS-kurvan. (Burda &Wyplosz,

1997)
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I modellen ingår positiva numeriska konstanter som Idbcac F ,,,,, . Eftersom studien

baserar sig på en allmän linjär modell specificeras ej de bakomliggande värdena.

• Offentliga utgifter( )G

• Skatter ( )cT

• Framtida disponibel inkomst ( )FTQ −

• Förväntad marginalavkastning för investeringar i Kapital ( )EdMPK

• Växelkurs ( )E

• Utländsk absorptionsförmåga ( )mPA ** −

• Pris ( )P

• Världsmarknadsräntan ( )*i

• Investering( )I
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En förändring av någon variabel skiftar kurvan beroende på om den påverkar efterfrågan på

varumarknaden positivt eller negativt. Positiv påverkan på varumarknaden skiftar IS-

kurvan utåt medan negativ påverkan skiftar kurvan inåt (Sachs&Larrain,1993).

Den keynesianska multiplikatorn:

)1(1

1

1

1
0 hc

h

−−
−

=Φ  
)1(1

1

1
1 hc −−

=Φ

Beskriver hur mycket den aggregerade efterfrågan ökar vid en ökning av offentliga

konsumtionen med en enhet. En ökning av de offentliga utgifterna leder till en ökning av

den disponibla inkomsten. Detta innebär att individen konsumerar i större utsträckning.

Om ökningen av de offentliga utgifterna finansieras med hjälp av en skatteökning uteblir

multiplikator effekten eftersom skatteökningen raderar ut inkomstökningen.

Den keynesianska multiplikatorn i en öppen ekonomi är mindre än vid en sluten ekonomi.

Detta beror på att en viss del av inkomstökningen riktas mot konsumtion av utländska

varor, vilket illustreras med hjälp av konstanten ( )1h  i modellen. (Sachs&Larrain,1993)

En rörligväxelkurs betecknas som en endogen variabel och bestäms inom modellen.

Penningmängden bestäms utifrån politiska beslut och kan betraktas som en exogen

variabel, och bestäms därmed utanför modellen. Syftet med denna indelning är att få fram

jämviktsvärdena för pris, produktion och växelkurs som en funktion av de exogena

variablerna. (Sachs&Larrain,1993)

LM-kurvan härleds utifrån den inhemska penningmarknaden och visar hur stor

jämviktsproduktionen är vid olika räntenivåer (i). Lutningen på LM kurvan bestäms av

jämviktsläget på pennigmarknaden vid olika nivåer av BNP. Om BNP ökar, innebär det att

efterfrågan på pengar till konsumtion ökar. När penningefterfrågan ökar, ökar också räntan,

som är priset på pengar och därigenom kan LM-kurvan härledas. En högre produktion ger

en högre ränta. Det som skiftar LM-kurvan är den reala penningmängden MS/P. Vid en

ökning av den reala penningmängden skiftar LM-kurvan utåt.
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( ) ( )fivQPMLM D −=−=

• Penningmängd ( )M

• Prisnivå( )P

• Efterfrågad kvantitet( )DQ

• Ränta( )i

Variablerna v och ƒ är positiva numeriska konstanter. Det vill säga att den reala

penningmängden ( )PM −  är lika med reala penningefterfrågan ( )DQiL , .

Capital-Mobility-line (CM) är den räntenivå där jämvikten måste befinna sig under fri

kapitalrörlighet för att ränteparitet skall råda, det vill säga att den inhemska räntan är lika

med världsmarknadsränta ( )*ii = (Sachs&Larrain, 1993). Om kapitalet kan röra sig fritt

över gränserna, och om de finansiella marknaderna är effektiva bör en investering ge

upphov till lika stor avkastning i alla länder. Om ränteparitet ej existerar leder detta till

arbitrage, och pengar flyttas till de länder som har en högre räntenivå (Burda &Wyplosz,

1997).

Figur 2.1 IS-LM modellen

Produktion (Y)

R
än

ta
 (

i)

LM

CM = 0

IS



11

2.2 Genomgång av variabler

2.2.1 Offentliga utgifter

Statens möjlighet att påverka den ekonomiska aktiviteten är genom att öka eller minska de

offentliga utgifterna. När staten för en expansiv finanspolitik, ökar de offentliga utgifterna

och den aggregerade efterfrågan ökar. Ökad offentlig konsumtion leder till inflation som i

sin tur bidrar till att appreciera växelkursen eftersom efterfrågan på pengar ökar. Detta

leder till en minskning av nettoexporten eftersom inhemska varor blir dyrare för utländska

köpare. (Burda &Wyplosz, 1997)

2.2.2 Skatter

Vid en minskning av skatten ökar den disponibla inkomsten och konsumenterna kommer

att spendera mera pengar på konsumtion. Om konsumtionen ökar ger det samma effekt som

en ökning av offentliga utgifter det vill säga en appreciering av växelkursen på grund av

ökad efterfrågan på pengar. (Burda &Wyplosz, 1997)

2.2.3 Prisnivå

Priset är den faktor som påverkar varumarknaden. Hur mycket pengar vi får betala för att

köpa en enskild produkt. Vid en prisökning kommer konsumenterna att påverkas av

förändringen, det blir dyrare att köpa olika varor och tjänster. Detta innebär även att

exporten till utlandet blir dyrare vilket i sin tur påverkar exportintäkterna, samtidigt som

importen av utländska varor ökar. Om importen är större än exporten leder det till

underskott i bytesbalansen. På lång sikt leder underskottet till ökad statskuld eftersom BNP

minskar på grund av minskade exportintäkter. Växelkursen deprecieras för att kompensera

de ökade priserna enligt lagen om ett pris ( PPP) ( Sachs & Larraine,1993).

utlandinhemsk PEP *=



12

FIGUR 2.2  IS-LM Modellen

En prisökning leder till att LM kurvan skiftar inåt till LM’. Skiftet beror på att den reala penningmängden

(MS/P) minskar. Enligt lagen om ett pris deprecieras växelkursen och IS-kurvan skiftar inåt till IS’ för att

återställa jämvikten i modellen.

2.2.4 Ränta

” Interest rate are simply the terms at which money or goods today may be traded off for

money or goods at a future date” ( Sachs & Larraine,1993, s38).

I en liten öppen ekonomi med fri kapitalrörlighet måste den inhemska räntan (i) följa

världsmarknadsräntan (i*) för att ränteparitet skall råda. Om den inhemska räntan är högre

än världsmarknadsräntan kommer utländskt kapital att strömma in i landet och bidra till en

appreciering av växelkursen.

*ii =

Om kapitalet flödar fritt mellan länderna kallas detta samband för capital mobility (CM).I

vårt fall där vi valt att studera en öppna ekonomi med fria kapitalströmmar spelar (CM) en

stor roll när det gäller att hitta en jämvikt. En liten ekonomi som Sverige påverkas

av större ekonomiers räntepolitik och måste därmed anpassa sig efter detta (Sachs &

Larraine,1993).

Produktion (Y)

R
än

ta
 (

i)
LM’

LM

CM = 0

IS
IS’
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Figur 2.3 IS-LM Modellen

En ränteökning leder till att LM-kurvan skiftar inåt till LM’. Detta på grund av att en höjning av räntan

minskar den inhemska efterfrågan på svenska pengar. Räntökningen bidrar till ett ökat kapitalinflöde vilket i

sin tur bidrar till en appreciering av växelkursen. Apprecieringen leder till att priset på exportvaror stiger

samtidigt som importen ökar. IS kurvan skiftar till IS’ för att återställa CM = 0

2.2.5 Bruttonationalprodukt (BNP)

Bruttonationalprodukten är det sammanlagda värdet av varor och tjänster som produceras i

ett land under en period, vanligen ett år. En produktionsökning i landet leder till en ökning

av BNP, och växelkursen apprecieras mot utlandet, givet att utlandet ej har lika hög

ekonomisk tillväxt. (Burda &Wyplosz, 1997)

Produktion (Y)

R
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LM’

LM

CM = 0

ISIS’
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2.2.6 Penningmängd

Riksbanken styr pennigpolitiken genom att förändra penningmängden. För att kunna

påverka penningmängden har Riksbanken tre olika instrument. Det uttalade målet för

Riksbankens penningpolitik är att inflationstakten ska förhålla sig kring två procent

(Heikensten, L, 990419).

1. Riksbanken kan köpa eller sälja svenska värdepapper och påverka tillgången på kapital

som cirkulerar i ekonomin. Om Riksbanken vill öka penningmängden köper de

värdepapper och ökar därmed tillgången på pengar. Om de vill minska

penningmängden säljer Riksbanken värdepapper och placerar pengarna i

valutareserven.

2. Möjligheten att förändra utlåningsräntan till bankerna (reporäntan). Om Riksbanken

höjer reporäntan påverkas kostnaden för att låna kapital och därmed minskar

incitamenten för företag och privatpersoner att investera. Reporäntan är Riksbankens

viktigaste styrmedel för att bekämpa inflationen(Sachs & Larraine,1993). Vid en ökning

av reporäntan kommer kapitaltillströmningen från utlandet att öka. Detta leder till att

penningmängden minskar därför att efterfrågan på svenska kronor ökar i utlandet.

Växelkursen apprecieras, vilket innebär att den inhemska exportindustrin upplever en

minskad efterfrågan för sina produkter i utlandet.

3. Riksbanken kan genom att köpa eller sälja utländsk valuta påverka penningmängden.

Genom att sälja utländsk valuta minskar penningmängden eftersom betalningen sker

med svenska kronor. (Sachs & Larrain,1993)

2.2.7 Statsskulden

En statsskuld påverkar växelkursen negativt eftersom den dämpar framtida

tillväxtmöjligheter i ekonomin. Om statskulden växer utan kontroll minskar förtroendet för

ett lands valuta. (Hässel, L. & Norman, M, 1994)
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2.2.8 Problem med variabler i modellen

Några av de bestämningsvariabler som IS-LM modellen består av bygger på antaganden

om framtiden. Eftersom vi inte med all säkerhet kan uttala oss om hur den framtida

ekonomiska utvecklingen ser ut, innebär detta problem när vi testar variablernas signifikans

för variationer i växelkursen. De variabler som vi först och främst syftar på är:

• Framtida disponibel inkomst ( )FTQ −

• Förväntad marginalavkastning för investeringar i Kapital ( )EdMPK

• Utländsk absorptionsförmåga ( )mPA ** −

• Investering( )I

De olika bestämningsvariablernas påverkan på växelkursen i en liten öppen ekonomi med

rörlig växelkurs och fria kapitalrörligheter. Plus (+)=depreciering

Minus (−) = appreciering

Exempel: En ökning av prisnivån i Sverige medför att växelkursen deprecieras, det vill säga

att kronan tappar i värde.

Variabler: Ökning av variabel ger: Minskning av variabel ger:

Prisnivå + −

Ränta − +

Offentliga utgifter − +

Skatter + −

Penningmängd + −

Förväntad marginalavkastning

för investeringar i Kapital

− +

Utländsk absorptionsförmåga − +

Framtida disponibel inkomst − +

TABELL 2.1 VARIABLER SOM PÅVERKAR VÄXELKURSEN
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I den fortsatta studien av växelkurssambandet kommer tyngdpunkten att läggas på

variablerna pris och ränta. Variablerna penningmängd, bytesbalans, statsskuld och offentlig

konsumtion kommer också att testas i studien. Variablerna har en indirekt påverkan på

varandra där prisnivå och ränta påverkar den offentlig konsumtionen, skattenivån och

penningmängden i landet.

2.3 Modell för växelkursbestämning

Utifrån de variabler som presenterats i detta kapitel, formuleras den modell som skall

användas vid test av växelkursens (E) bestämningsfaktorer.

( ) ( )FE TQmPAdMPKMTGiPE −−−−−++−−= **

I den slutliga modellen kommer variabler med låg signifikansnivå i skattningarna att

uteslutas.
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Kapitel 3

EMPIRI

I kapitel 3 redovisas hur datamaterialet insamlats. Vidare diskuteras och redovisas resultatet

av de ekonometriska körningarna utifrån den teoretiska referensram som fastställts i

föregående avsnitt. Skattningarna sammanfattar växelkursförändringar under perioden 1992

till 1999 på kvartalsbasis.

3.1 Data

Vid insamling av datamaterial användes till en början olika databaser på Internet som var

tillgängliga via Luleå Tekniska universitetsbibliotek. Eftersom databaserna till största del

enbart innehöll årsdata, var det svårt att hitta data som efterfrågades. Genom att ta kontakt

med respektive lands centralbank via e-post försökte författarna få tillgång till kvartalsdata

på makroekonomiska variabler. Centralbankerna hänvisade i sin tur vidare till olika

statistiska databaser i respektive land. Databaserna innehöll ej fullständiga kvartalsdata för

den efterfrågade perioden. Slutligen inhämtades data från Internationella

Valutafonden(IMF:s) statistiska böcker och Sveriges Riksbanks statistiska årsbok.

När datamaterialet skulle bearbetas upptäcktes ett flertal brott i tidserierna mellan olika

böcker. För att kunna använda siffrorna räknades den procentuella skillnaden mellan

serierna fram vid en given tidpunkt. Serierna transformerades med hjälp av den

framräknade procentuella skillnaden för att kunna bibehålla en kontinuerlig tidserie. De

kvartal som saknade uppgifter ersattes med årsdata som delats upp på fyra kvartal.

I och med införandet av den europeiska valutan Euro 1999 redovisades samtliga siffror för

Tyskland i den nya valutan. För att omvandla datamaterialet till D-mark används kursen

Euro/D-mark = 1,95583 vilket är den kurs som D-marken är bunden till Euron.
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3.2 Reliabilitet och Validitet

Eftersom all data är hämtade från IMF och Sveriges Riksbank finns det ingen orsak att

betvivla reliabiliteten hos det insamlade datamaterialet. Det som kan påverka reliabiliteten

negativt är de brott som förekom i tidserierna. Eftersom skillnaden mellan de olika

upplagorna vad gäller kvartalsdata räknats fram med den procentuella skillnaden vid en

särskild tidpunkt, kan marginella felaktigheter uppstå vid omräkningen. Beroende på hur

många kvartalsdata som använts vid omräkningen av den procentuella differensen kan

resultaten bli olika.

Eftersom skattningarna stämmer överens med den teoretiska referensramen som används

anses validiteten i uppsatsen vara hög.

3.3 Tillvägagångssätt

Med hjälp av makroekonomiska data över Sverige, Tyskland och USA har en ekonometrisk

modell skattats fram som visar de oberoende variablernas påverkan på den beroende

variabeln, givet att alla andra variabler hålls konstanta. Den slutliga modellen är en

reducerad form av den verkliga modellen som presenterades i teoriavsnittet eftersom

variablerna ej är av betydelse för att förklara den oberoende variabeln. Regressionen sker

med hjälp av minstakvadratmetoden. För att komma till rätta med eventuell autokorrelation

används Cochrane-Orcutt tekniken. För att möjliggöra en procentuell tolkning av resultaten

har variablerna logaritmerats.
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3.4 Ekvation för bestämning av växelkursen US-dollar/Skr

Resultatet från de ekonometriska körningarna gav följande ekvation.

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )127,056,505,442,4/ ARSWiLogSWLogUSLogSkrdollarUSLog +−+−−=− ππ

t- statistics (-5,61)                 (6,98)              (-5.66)

t –crit = 2,81 N = 27

86,02 =R D-W = 1,94

Ekvationen ligger till grund för att förklara den beroende variabeln, växelkursen US-

dollar/Skr med hjälp av de oberoende variablerna, inflationen i Sverige(SWπ) och

USA(USπ) och den svenska räntenivån(Swi).

Regressionen visar att de oberoende variablerna bidrar med 86 procent till förklaringen av

den beroende variabeln. T-värdena för variablerna överstiger det kritiska värdet vid 1

procents signifikansnivå vilket innebär att samtliga variabler med minst 99 procents

sannolikhet kan antas bidra till modellen givet att de andra variablerna medverkar i

modellen.

En ökning av inflationen i USA med 1 procent förändrar växelkursen US-dollar/Skr med

–4,05 procent. Det vill säga att förändringen leder till en appreciering av den svenska

växelkursen i förhållande till US-dollar för att köpkraftspariteten mellan länderna skall

bibehållas. Vid en motsvarande prisökning i Sverige tenderar den svenska växelkursen att

deprecieras i förhållande till US-dollar med 5,56 procent. Detta stämmer överens med den

teoretiska modellen i figur 2.2 som visar effekterna av en prisförändring.

Om den svenska räntan stiger med 1 procent visar modellen att växelkursen US-dollar/Skr

minskar med 0,27 procent. När räntan stiger ökar importen av utländskt kapital och den

svenska kronan apprecieras eftersom efterfrågan på pengar ökar.
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3.5 Ekvation för bestämning av växelkursen D-mark/Skr

Vid skattningarna av den tysk/svenska växelkursen där motsvarande data studerades

upptäcktes att variablerna ej bidrog till att förklara växelkurssambandet i en lika hög

motsvarighet som i USA. Skattningarna gav följande resultat:

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )102,079,276,121,3/ ARSWiLogSWLogTyskLogSkrmarkDLog −++−−=− ππ

t- statistics =               (-1,18) (2,35)   (0,38)

t–crit =2,81 N = 27

26,02 =R D-W = 2,43

Utifrån skattningens förklaringsgrad utläses att de oberoende variablerna har en liten del i

att förklara den beroende variabeln. T-värdet för samtliga oberoende variabler hamnar

innanför det kritiska värdet och  det kan ej uteslutas att variablerna ej är skilda från noll.

För att testa varför variablerna ej bidrog till modellen gjordes en ny skattning där

förekomsten av tidsförskjutning testades. Det visade sig att en tidsförskjutning med två

kvartal på de oberoende variablerna bidrog till att förklaringsgraden förbättrades. Detta kan

land annat bero på en stel arbetsmarknad och långa löptider på kontrakt vid handel med

Tyskland. Vad gäller arbetsmarknaden kan det spekuleras i hur effektivt lönesättningen

fungerar. Detta återspeglar sig i hur snabbt en förändring av variablerna som använts i

skattningen påverkar växelkursen.

Den skattningen med tidsförskjutning gav följande resultat:

( ) ( )( ) ( )( ) ( ))1(274,0237,293,4/ ARSWbnpLogSWLogSkrmarkDLog −−−−+−=− π

t- statistics =              (4,50)                          (-4,34)

t –crit = 2,80 N = 27

48,02 =R D-W = 1,20
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Regressionen visar att de oberoende variablerna bidrar med 41 procent till förklaringen av

den beroende variabeln. Detta antyder att det troligtvis existerar andra variabler förutom de

som använts vid regressionen. T-värdena för variablerna överstiger det t-kritiska värdet vid

1 procents signifikansnivå vilket innebär att samtliga variabler med 99 procents sannolikhet

kan antas bidra till modellen.

Skattningarna av variablerna visar att en förändring av den svenska inflationen(SWπ) med

1 procent ökar växelkursen D-mark/Skr med 2,37 procent efter två kvartal. Värdet stämmer

överens med den teoretiska referensramen som påvisade att en ökning av inflationen ska

påverka växelkursen positivt. Den svenska kronan deprecieras i förhållande till tyska

marken och bidrar till att kapitalexporten från Sverige ökar, enligt lagen om ett pris.

Skattningen visar samtidigt att en ökning av Sveriges bruttonationalprodukt med 1 procent

leder till en minskning av växelkursen D-mark/Skr med 0,74 procent. Enligt modellen leder

ökad ekonomisk tillväxt till appreciering av växelkursen. Det verkar rimligt att växelkursen

apprecieras givet att andra länders ekonomiska tillväxttakt ej är större än Sveriges.
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Kapitel 4

SLUTSATS

Sammanfattningsvis kan det konstateras att de ekonometriska resultaten som erhölls i

föregående kapitel gav tillfredställande resultat. Förklaringsgraden på 83 procent för USA

och 26 procent för Tyskland kan tolkas som att modellerna som presenterats kan bidraga till

att förklara stor del av variationen i växelkursen.

Vad gäller växelkurssambandet mellan USA och Sverige uppmättes ett högt samband

mellan räntans och inflationens påverkan på ländernas växelkurser. Detta bidrar till att

stärka hypotesen om att räntan och inflationen är de variabler som har störst påverkan på

växelkursen.  Det stämmer också överens med den teoretiska referensramen som framställts

i kapitel två.

Vid skattningar av växelkursens bestämningsvariabler mellan Tyskland och Sverige med

hänsyn till samma variabler som använts mellan USA och Sverige erhölls en betydligt lägre

förklaringsgrad. Detta visar att det finns andra faktorer som påverkar växelkurssambandet

mellan Tyskland och Sverige. Skillnaden kan delvis förklaras med att det existerar en

tidsförskjutning mellan förändringar i de oberoende variablerna och den beroende

variabeln. Det vill säga att effekten av till exempel en ränteförändring påverkar

växelkurssambandet först två kvartal senare. Tidsförskjutningen kan eventuellt förklaras

med att det finns en tröghetsfaktor i förhållandet mellan den tyska och den svenska

ekonomin. Vad detta kan bero på kan vi enbart spekulera i eftersom ett flertal faktorer  kan

tänkas bidraga till förskjutningen.
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Tänkbara förklaringar till varför en tidsförskjutig uppstår i växelkursen D-mark/Skr:

• Modellen utesluter variabler som framtida disponibel inkomst, förväntad

marginalavkastning för investeringar i Kapital,  utländsk absorptionsförmåga, och

investeringar. Utanför modellen kan det också tänkas att variabler som den svenska

valutans trovärdighet, och andra psykologiska faktorer kan bidra till att skapa ett lägre

värde hos den svenska växelkursen i förhållande till D-marken.

• Den svenska valutan deltar ej i det europeiska valutasamarbetet (EMU). Trots att den

Svenska kronan ej är med i samarbetet anses den ändå vara nära relaterad till Euron.

Det som ligger till grund för detta kan vara Sveriges medlemskap i den Europeiska

unionen som i praktiken innebär att Sverige är tveksamt till ett framtida inträde i EMU.

Utanförskapet utsätter den svenska valutan för en negativ spekulation när tillväxten är

lägre inom EMU länderna.

• De Svenska företagen handlar i stor utsträckning med Tyskland. Kontrakt som upprättas

mellan företagen har oftast lång löptid där företagen använder ett givet pris för

produkterna under löptiden. Detta bidrar till att en ökad prisnivå i Sverige ej får någon

påverkan på växelkursen på kort sikt.
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Bilaga 1

Statistik USA

Bytesbalans Miljarder USD
Q1 Q2 Q3 Q4 Total/år

1992 -1,22 -11,46 -18,25 -19,66 -50,59
1993 -8,58 -18,49 -26,09 -25,23 -78,39
1994 -18,18 -26,75 -35,88 -35,35 -116,16
1995 -24,54 -31,63 -34,86 -25,47 -116,5
1996 -18,4 -30,84 -47,19 -32,86 -129,29
1997 -26,47 -30,75 -45,52 -41,11 -143,85
1998 -33,69 -51,35 -73,89 -61,63 -220,56
1999 -59,54 -80,28 -100,18

Statsskuld Miljarder USD
Q1 Q2 Q3 Q4 Genomsnitt/år

1992 2931,6 2989,3 3061,9 3142,4 3031,3
1993 3200,2 3266,6 3308,7 3391,9 3291,85
1994 3437,2 3445,9 3483 3542,1 3477,05
1995 3608,5 3634 3653,6 3685,9 3645,5
1996 3767,6 3745,4 3784,1 3842,1 3784,8
1997 3857,8 3803,7 3838,1 3866,5 3841,5
1998 3837,5 3807,7 3771,3 3805,7 3805,5
1999 3792,1 3693,1 3672,1

Off Konsumtion Miljarder USD
Q1 Q2 Q3 Q4 Genomsnitt/år

1992 1249,8 1256,6 1273,7 1295,9 1269
1993 1292,1 1297,95 1307 1315,2 1303,1
1994 1309,4 1313,8 1341,5 1346,8 1327,9
1995 1359,3 1372,9 1378,2 1377 1371,9
1996 1402,6 1423 1423,4 1438,9 1422
1997 1455,8 1478,6 1490,1 1499,5 1481
1998 1499 1526,5 1538,7 1554,8 1529,75
1999 1589,1 1605,9 1637,2 1682,6 1628,7

BNP Miljarder USD
Q1 Q2 Q3 Q4 Genomsnitt/år

1992 6190,6 6256,3 6337,2 6566,1 6337,6



1993 6635,9 6701,4 6771,6 6889,3 6749,6
1994 6979,3 7079,3 7202,9 7295,7 7143,8
1995 7364,3 7421 7529 7571,1 7471,4
1996 7629,6 7782,7 7859 7981,4 7813,2
1997 8125,9 8259,5 8364,5 8453 8300,7
1998 8610,6 8683,7 8797,9 8947,6 8760
1999 9072,6 9146,2 9297,8 9477,1 9248,4

CPI Index1995=100
Q1 Q2 Q3 Q4

1992 91,9 92,6 93,3 94
1993 94,8 95,5 95,9 96,6
1994 97,2 97,8 98,7 99,1
1995 100 100,9 101,3 101,8
1996 102,6 102,7 103,3 104
1997 104,7 105,1 105,5 106
1998 106,2 106,8 107,2 107,6
1999 108 109,1 109,7 110,4

Penningmängd M3 Miljarder USD
Q1 Q2 Q3 Q4 Genomsnitt/år

1992 4291,4 4271,6 4288,6 4270,7 4280,6
1993 4205,5 4255,1 4264,7 4293,2 4254,6
1994 4302 4309,3 4336,1 4371 4329,6
1995 4421,6 4506,6 4584,4 4627,3 4535
1996 4711,1 4786,8 4854,4 4952,4 4826,2
1997 5049,4 5140,7 5274,8 5402,2 5216,8
1998 5557 5682,6 5824,4 5947 5765,3
1999 6087,8 6187,4 6260 6471,4 6251,7

Ränta % År
Q1 Q2 Q3 Q4

1992 3,5 3,5 3 3
1993 3 3 3 3
1994 3 3,5 4 4,75
1995 5,25 5,25 5,25 5,25
1996 5 5 5 5
1997 5 5 5 5
1998 5 5 5 4,5
1999 4,5 4,5 4,75 5



Statistik
Tyskland

Bytesbalans Miljarder DEM
Q1 Q2 Q3 Q4 Total/år

1992 -4,85 -4,85 -4,85 -4,85 -19,39
1993 -3,35 -3,35 -3,35 -3,35 -13,4
1994 -5,08 -5,08 -5,08 -5,08 -20,31
1995 -4,73 -4,73 -4,73 -4,73 -18,93
1996 -1,41 -1,41 -1,41 -1,41 -5,65
1997 -0,38 -0,38 -0,38 -0,38 -1,52
1998 -0,86 -0,86 -0,86 -0,86 -3,44

Statsskuld Miljarder DEM
Q1 Q2 Q3 Q4 Genomsnitt/år

1992 591,28 587,97 601,53 611,1 598
1993 632,09 651,18 665,97 684,28 658,6
1994 695,52 689,41 698,47 712,49 698,9
1995 715,73 717,72 736,29 756,84 731,6
1996 775,69 791,61 807,95 839,88 803,8
1997 873,41 887,33 902,33 905,69 892,2
1998 932,28 946,36 964,45 957,98 950,3
1999 990,26 996,53 1399,7 Dem/EURO=1,95583

Off Konsumtion Miljarder DEM
Q1 Q2 Q3 Q4 Total/år

1992 123,3 124 127,1 128,3 502,7
1993 161,8 163,4 162,7 161,9 649,8
1994 166,9 165,8 165,7 167,8 666,2
1995 169 172,6 175,6 174,7 691,9
1996 178,4 178,9 180,5 180,6 718,4
1997 179,7 179,6 177,9 178,5 715,7
1998 179,4 180 180,3 180,1 719,8
1999 183,1 183,3 186,4 Dem/EURO=1,95583



BNP Miljarder DEM
Q1 Q2 Q3 Q4 Total/år

1992 783,8 785,5 796,2 799,4 3164,9
1993 788,9 800,3 809,6 814,9 3213,7
1994 831,1 840,5 848,5 862,4 3382,5
1995 870 882,2 886,3 889,4 3527,9
1996 890 891,3 899,5 903,8 3584,6
1997 902,3 918,7 920,1 926,1 3667,2
1998 939,5 939,5 949,3 956 3784,3
1999 957,4 961,9 967,9 Dem/EURO=1,95583

CPI Index1995=100
Q1 Q2 Q3 Q4

1992 93,2 94,1 94,6 95,4
1993 95,2 96,1 96,7 96,8
1994 98,1 98,7 99,3 99,3
1995 100 100,5 100,9 100,9
1996 101 101,4 101,8 101,7
1997 102,6 103 103,8 103,6
1998 103,8 104,3 104,6 104,2
1999 104,3 104,9 105,3 105,3

Penningmängd M3 Miljarder DEM
Q1 Q2 Q3 Q4 Genomsnitt/år

1992 1557,4 1588,8 1626,8 1671,3 1611,1
1993 1674,6 1724,2 1758,3 1796,6 1738,4
1994 1869 1904,5 1906,3 1898,9 1894,7
1995 1874,7 1883,4 1893,7 1923,1 1893,7
1996 1969,5 2012,4 2043,7 2078,8 2026,1
1997 2121,4 2142,7 2164,2 2177 2151,3
1998 2197,9 2229,1 2256 2297,8 2245,2
1999

Ränta %År
Q1 Q2 Q3 Q4

1992 8 8 8,3 8,3
1993 7,5 7,3 6,3 5,8
1994 5,3 4,5 4,5 4,5
1995 4 4 3,5 3
1996 3 2,5 2,5 2,5



1997 2,5 2,5 2,5 2,5
1998 2,5 2,5 2,5 2,5
1999 2,5 2,5 2,5 2,5

Statistik
Sverige

Bytesbalans Miljarder SEK
Q1 Q2 Q3 Q4 Total/år

1992 -7,89 -12,41 -14,46 -8,16 -42,92
1993 -7,83 -4,05 -3,48 -4,74 -20,1
1994 7,86 4,17 1,44 4,41 17,88
1995 17,2 13,5 9,22 10,97 50,89
1996 15,57 13,37 9,17 10,12 48,23
1997 12,46 13,86 17,13 13,73 57,18
1998 14 9,16 16,65 16 55,81
1999 8,05 11,5 12,82 17,93 50,3

Statsskuld Miljarder SEK
Q1 Q2 Q3 Q4 Genomsnitt/år

1992 617,09 607,32 642,23 768,48 658,78
1993 862,8 828,03 898,39 982,53 892,94
1994 1018,66 1016,68 1047,02 1098,92 1045,32
1995 1151,07 1163,94 1152,63 1169,48 1159,28
1996 1149,83 1156,56 1160,52 1189,53 1164,11
1997 1196,72 1203,24 1170,57 1208,36 1194,72
1998 1170,17 1154,11 1176,63 1217,64 1179,64
1999 1156,32 1157,26 1141,12

Off Konsumtion Miljarder SEK
Q1 Q2 Q3 Q4 Total/år

1992 99,18 105,98 99,48 104,74 409,38
1993 103,35 106,51 98,75 104,39 451,61
1994 102,92 109,33 102,32 108,93 423,5
1995 105,27 110,5 103,5 110,8 430,07
1996 105,4 111,3 111,6 114,7 443
1997 107,15 112,26 112,87 117,03 449,31
1998 111,4 115,8 116,7 122,5 466,4
1999



BNP Miljarder SEK
Q1 Q2 Q3 Q4 Total/år

1992 360,43 360,43 360,43 360,43 1441,72
1993 361,55 361,55 361,55 361,55 1446,2
1994 382,76 382,76 382,76 382,76 1531,1
1995 412,48 412,48 412,48 412,48 1649,9
1996 422,05 422,05 422,05 422,05 1688,2
1997 434,73 434,73 434,73 434,73 1738,9
1998 450,15 450,15 450,15 450,15 1800,58
1999

CPI Index1995=100
Q1 Q2 Q3 Q4

1992 91,7 92,6 92,6 93,4
1993 95,9 96,7 96,7 97,5
1994 97,5 98,3 99,2 100
1995 100 101,7 101,7 101,7
1996 99 98 98 98
1997 99 99 100 100

1998 101 101 101 101
1999 101 101 101

Penningmängd M3 Miljarder SEK
Q1 Q2 Q3 Q4 Total/år

1992 1707,1 1707,1 1707,1 1707,1 6828,4
1993 1775,2 1775,2 1775,2 1775,2 7100,8
1994 1780,8 1780,8 1780,8 1780,8 7123,2
1995 1829,5 1829,5 1829,5 1829,5 7318
1996 2038,8 2038,8 2038,8 2038,8 8155,2
1997 2065,6 2065,6 2065,6 2065,6 8262,4
1998 2108,5 2108,5 2108,5 2108,5 8434
1999

Ränta %År
Q1 Q2 Q3 Q4

1992 8,5 8,5 8,5 10
1993 9 7 6 5
1994 4,5 4,5 5,5 7
1995 7 7 7,5 7
1996 6 5,5 4,5 3,5
1997 2,5 2,5 2,5 2,5
1998 2,5 2,5 2 2



BILAGA 2

LS // Dependent Variable is LGUSADOLLARSKR
Date: 04/27/00   Time: 15:10
Sample(adjusted): 1992:2 1998:4
Included observations: 27 after adjusting endpoints
Convergence achieved after 6 iterations

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -4.424638  2.503706 -1.767236  0.0911
LGUSACPI -4.053351  0.722141 -5.612964  0.0000
LGSVERCPI  5.559000  0.796910  6.975693  0.0000
LGSVERRANTA -0.272885  0.048242 -5.656611  0.0000
AR(1)  0.230741  0.218245  1.057258  0.3019

R-squared  0.859693     Mean dependent var  1.974950
Adjusted R-squared  0.834183     S.D. dependent var  0.115912
S.E. of regression  0.047200     Akaike info criterion -5.941140
Sum squared resid  0.049013     Schwarz criterion -5.701171
Log likelihood  46.89406     F-statistic  33.69983
Durbin-Watson stat  1.936537     Prob(F-statistic)  0.000000

LS // Dependent Variable is LGTYSKAMARKSKR
Date: 05/09/00   Time: 13:42
Sample(adjusted): 1992:2 1998:4
Included observations: 27 after adjusting endpoints
Convergence achieved after 6 iterations

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -3.214188  3.897362 -0.824709  0.4184
LGTYSKCPI -1.764332  1.498017 -1.177778  0.2515
LGSVERCPI  2.795086  1.187138  2.354474  0.0279
LGSVERRANTA  0.024007  0.063895  0.375730  0.7107
AR(1) -0.340538  0.194938 -1.746904  0.0946

R-squared  0.262900     Mean dependent var  1.529037
Adjusted R-squared  0.128882     S.D. dependent var  0.110055
S.E. of regression  0.102719     Akaike info criterion -4.385950
Sum squared resid  0.232124     Schwarz criterion -4.145980
Log likelihood  25.89899     F-statistic  1.961672
Durbin-Watson stat  2.426493     Prob(F-statistic)  0.135817
LS // Dependent Variable is LGTYSKAMARKSKR



Date: 06/09/00   Time: 13:14
Sample(adjusted): 1992:4 1999:2
Included observations: 27 after adjusting endpoints
Convergence achieved after 5 iterations

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -4.925998  1.780035 -2.767361  0.0110
LGSVERCPI(-2)  2.370872  0.526373  4.504165  0.0002
LGSVERBNP(-2) -0.737954  0.170018 -4.340451  0.0002
AR(1) -0.179373  0.108517 -1.652956  0.1119

R-squared  0.475978     Mean dependent var  1.525772
Adjusted R-squared  0.407628     S.D. dependent var  0.070700
S.E. of regression  0.054415     Akaike info criterion -5.686286
Sum squared resid  0.068102     Schwarz criterion -5.494310
Log likelihood  42.45352     F-statistic  6.963772
Durbin-Watson stat  1.202074     Prob(F-statistic)  0.001682


