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Sammanfattning 

Likviditetsfällan är en ekonomisk anomali där expansiv penningpolitik blir verkningslös för att 

transmissionsmekanismen genom vilken penningmängdsökningar påverkar produktionen inte 

fungerar normalt. Makroteorin tenderar att bortse från de delar av teorin som krävs för att analysera 

likviditetsfällan. Det handlar främst om elasticiteten i efterfrågan på realbalans och hur den påverkar 

LM-kurvans lutning. Klassisk IS-LM-analys tenderar dessutom att inte betona den intertemporala 

dimensionen i konsumtions- och investeringsbeslut, vilket kan ha en avgörande betydelse vid en 

likviditetsfälla.  

Mycket tyder på att den amerikanska ekonomin är på väg att fastna i en likviditetsfälla som – om den 

inte neutraliseras av en framgångsrik stabiliseringspolitik – kommer ha negativa effekter för hela 

världsekonomin. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Likviditetsfällan är en ekonomisk anomali där expansiv penningpolitik blir verkningslös, då en ökning i 

den monetära basen absorberas av marknaden utan att räntan påverkas, vilket innebär att 

likviditeten i det finansiella systemet kan vara hotad, eftersom placerare föredrar pengar framför 

tillgångar. Inflationen tenderar i ett sådant tillstånd att vara negativ, eftersom aggregerad efterfrågan 

och sysselsättning är vikande, vilket medför risk för negativa inflationsförväntningar.  Realräntan är 

då positiv även vid nominell nollränta, med negativ effekt på efterfrågan. Centralbanken kan därför 

tvingas prioritera bort det under normala förhållanden centrala målet – prisstabilitet – för att skapa 

negativ realränta, vilket ökar efterfrågan och upprätthåller ett fungerande betalningssystem. 1 

När en ekonomi drabbas av en kontraktiv störning har ekonomin normalt en inbyggd 

stabiliseringsförmåga som i kombination med expansiv penningpolitik på sikt för ekonomin tillbaka 

till full sysselsättning.2 Den låga räntenivån i kombination med fallande BNP och inflation indikerar att 

USA befinner sig i en situation där detta kanske inte är tillräckligt. Stabiliseringspolitikens utformning 

blir därför av central betydelse, då ekonomier som har fastnat i likviditetsfällan – den amerikanska 

under 1930-talet eller den japanska under 1990-talet – tenderat att inte anpassa 

stabiliseringspolitiken därefter, med långa recessioner som följd.   

1.2 Problemformulering 

Makroteorin bortser vanligtvis från de delar i modellerna som krävs för att beskriva och analysera 

likviditetsfällan. Läget i den amerikanska ekonomin innebär att det är relevant att betona just den del 

av teorin som under normala förhållanden bortses från. Hur förändras modellerna vid beaktande av 

likviditetsfällan? Vilka effekter medför det? Hur bör stabiliseringspolitiken anpassas för att 

neutralisera likviditetsfällan? Har USA fastnat i en likviditetsfälla? Om så är fallet, är 

stabiliseringspolitiken anpassad för att neutralisera den? 

1.3 Syfte 

Att förklara vad som orsakar likviditetsfällan, vilka effekter den medför och hur den kan 

neutraliseras, samt att med utgångspunkt från likviditetsfällan analysera tillståndet i den 

amerikanska ekonomin. 

 

 

                                                           
1
 Krugman, 1998, s. 137-166. 

2
 Blanchard, 2006, s. 469. 
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1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen täcker främst perioden september 2008 till mars 2009. 

Den 15 september 2008 ansökte den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers om 

rekonstruktion, vilket orsakade stor oro på finansiella marknader. I omgångar sänkte Federal Reserve 

styrräntan från två procent till 0 – 0,25 procent. Det är därför en bra utgångspunkt för en 

undersökning om läget i den amerikanska ekonomin med avseende på teorin om likviditetsfällan. På 

grund av svårigheten att hitta data som ligger mycket nära i tiden avgränsas perioden till ett halvår. I 

vissa fall är data över en längre period intressant för att kontrastera hur kraftigt data under perioden 

avviker från den långsiktiga trenden. I vissa fall har perioden avgränsats ytterligare på grund av att 

data inte varit tillgänglig, det handlar främst om data från varumarknaden. 

Vi har valt att utelämna aktiemarknaden. Det är en förenkling som kan påverka resultatet. 

1.5 Disposition 

Uppsatsen är indelad i fem kapitel. Det första kapitlet består av en inledning där en kortare 

bakgrund, syfte och tillvägagångssätt presenteras. I kapitel två presenteras de teorier som används. 

Avsikten är att kapitlet ska förklara likviditetsfällan som fenomen samt hur tillståndet påverkar IS-LM-

analys. Kapitel tre utgör en empirisk kartläggning av den amerikanska marknaden, med fokus på den 

avgränsade perioden. Kapitlet består dels av en översikt av stabiliseringspolitiska åtgärder, dels av 

indikatorer. I kapitel fyra sammanfattas och analyseras materialet och i det femte kapitlet 

presenteras slutsatser. 

1.6 Metod och genomförande 

IS-LM är en vedertagen grundmodell vid analys av makroekonomiska mekanismer i öppen ekonomi 

med förväntningar på kort sikt3. Grunderna kring teorin om likviditetsfällan utvecklades av John Hicks 

under arbetet med IS-LM-modellen, den är därför central vid analys av likviditetsfällan. Modellen 

utelämnar dock viktiga aspekter – som den intertemporala dimensionen i konsumtions- och 

investeringsbeslut och begränsad rörlighet av varor och tjänster – och kompletteras därför med en 

intertemporär modell som fångar upp det.  

De makroindikatorer som tas upp i empirin har valts med avseende på vad modellen förutsäger 

kommer hända i en likviditetsfälla. Indikatorerna bör därför visa huruvida den amerikanska ekonomin 

befinner sig i en likviditetsfälla och om så är fallet, om stabiliseringspolitiken är anpassad för att 

neutralisera den. Dessutom beskrivs finans- och penningpolitiska åtgärder översiktligt. 

                                                           
3
 Kort sikt definieras här som något år. 
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2. Teori 

I teorikapitlet presenteras modeller som förklarar hur likviditetsfällan uppkommer, vilken effekt 

tillståndet har och vilka strategier som kan föra ekonomin tillbaka till naturlig jämvikt. 

2.1 IS-LM-modellen med öppen ekonomi och förväntningar 

Penningmarknaden är den marknad i IS-LM-modellen som reagerar först på förändringar i 

omvärlden. Vi inleder därför med penning- och valutamarknaden, för att sedan presentera 

varumarknaden. Den klassiska IS-LM-modellen byggs på med mikroteori – där en agent representerar 

marknadens agerande – för att fånga upp dimensioner IS-LM-modellen normalt saknar. Slutligen 

kompletteras modellen med intertemporala modeller som fångar upp brister i IS-LM-modellen. 

Penningmarknaden 

Penningmarknaden består av utbud och efterfrågan på realbalans. Efterfrågan på realbalans beror på 

nationalinkomst, som är ett mått på antal transaktioner i en ekonomi, och ränta, som är 

alternativkostnaden att hålla pengar och påverkar spekulativ efterfrågan på likviditet. Utbudet på 

realbalans bestäms, givet prisnivå, exogent av centralbanken och bankmultiplikatorn, se fig. 2.1.4 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1 – Penningmarknaden5  

En agent kan placera den del av förmögenheten som inte behövs för transaktioner i olika finansiella 

tillgångar6, där förväntad nytta beror på avkastning och risk. En riskavert placerare kräver högre 

förväntad avkastning för tillgångar med högre risk. Centralbankspengar är riskfria, bankkonton 

medför likviditetsrisk av varierande grad, och obligationer7 medför likviditetsrisk och ränterisk. 

                                                           
4
 Carlin, Soskice, 2006, s. 33-43, 269-273 

5
 Blanchard, 2006, kap. 4, modifierad till texten. 

6
 I modellen finns sex finansiella tillgångar, inhemsk och utländsk valuta, bankkonton och obligationer. 

Obligationerna är emitterade av staten med ett års löptid. Modellen kan byggas på med obligationer med 
längre löptid och kreditrisk samt med andra finansiella tillgångar som aktier. 
7
  𝑃𝐵 =

𝑁

(1+𝑖)
 där 𝑃𝐵  är priset på obligationen och N är nominellt belopp. 

𝑀𝑠

𝑃
 

 L(Y, i) 

 M

P
 

 

i 

 𝐿 𝑌, 𝑖  – kurvan visar efterfrågan på 

realbalans. 

 
𝑀𝑠

𝑃
 – kurvan visar utbud på realbalans. 

 



7 
 

Utländska tillgångar medför dessutom valutarisk.8 Förhållandet mellan avkastning och risk kan 

illustreras i en representativ agentmodell där agenten representerar alla agenter på marknaden.9 

Agenten diversifierar sin portfölj mellan en riskfri tillgång utan avkastning och alternativ med högre 

risk och högre förväntad avkastning. Agentens nytta beror positivt på avkastningen och negativt på 

risken. Nyttooptimering sker i en mix av tillgångar där förväntad avkastning motsvarar den premie 

agenten kräver för motsvarande riskexponering. Stiger räntan leder det till att agenten substituerar 

likvida medel mot obligationer i sin finansiella portfölj, eftersom den högre förväntade avkastningen 

kompenserar den ökade riskexponeringen; därmed minskar efterfrågan på realbalans.10 

Om agenten förväntar sig att räntan kommer att stiga i framtiden placerar hon de tillgångar som inte 

behövs för transaktioner i likvida medel, eftersom hon förväntar sig att priset på obligationer 

kommer att sjunka i framtiden. Förväntningar spelar därmed en stor roll på finansiella marknader. Är 

räntan nära noll är det rimligt att förvänta sig att räntan kommer att stiga i framtiden.  Då 

ränteintäkten av ett obligationsinnehav precis väger upp den förväntade kapitalförlusten av 

obligationens framtida prisfall är agenten indifferent mellan obligationer och pengar som finansiell 

tillgång. När centralbanken ökar den monetära basen kommer agenten vara villig att sälja 

obligationer till dagens marknadspris, därmed stiger inte priset på obligationer – räntan är 

oförändrad.11 Efterfrågan på realbalans blir i det närmaste oändligt elastisk, vilket representeras av 

en horisontell efterfrågekurva12, se fig. 2.3. 

Penningmängden bestäms exogent av centralbanken, givet prisnivå. Centralbanken påverkar 

penningmängden indirekt genom att justera den monetära basen, som via bankmultiplikatorn utgör 

penningmängden. Multiplikatorns storlek beror på hur marknadens aktörer allokerar sina tillgångar 

samt på de reservkrav centralbanken ålägger kommersiella banker.13 

 𝜅 =
1+𝑐𝑑

𝑐𝑑+𝑟𝑑
  

 cd är 
Kontanter

Kontotillgångar
  

rd är 
Reserver

Kontotillgångar
  

                                                           
8
 Modellen kan byggas på med kreditrisk på obligationer och ev. bankkonton. 

9
 Carlin, Soskice, 2006, s. 33-43. 

10
 Ibid. s. 33-43. 

11
 Ibid. s. 33-36, 43. 

12
 Vilket beror på att fokus flyttas till kurvans lägre partier.  

13
 Carlin, Soskice, 2006, s. 269-273. 
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Kvoterna cd och rd är räntekänsliga, då ränteförändringar påverkar sammansättningen av finansiella 

portföljer och storleken på bankernas reserver, vilket innebär att utbudskurvan har positiv lutning 

som beror på bankmultiplikatorns räntekänslighet. När räntan faller minskar multiplikatoreffekten, 

eftersom efterfrågan på kontanter ökar relativt andra finansiella tillgångar. Det representeras av en 

rörelse längs med utbudskurvan för realbalans. Brantare lutning innebär att utbudet på realbalans är 

mindre räntekänsligt, multiplikatoreffekten är lägre. Lutningen förändras av exogena faktorer, som 

förändringar i relativ attraktivitet mellan olika finansiella tillgångar.14 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.2 – Likviditetsfällan slår igen15 

I modellen finns det, givet prisnivå, två krafter som driver ekonomin mot likviditetsfällan – minskad 

nationalinkomst och ökad penningmängd. Ju mer räntan sjunker, desto mer måste centralbanken 

öka den monetära basen för att påverka räntenivån, se fig. 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.3 – Penningmarknaden vid likviditetsfälla16 

                                                           
14

 Carlin, Soskice, 2006, s.269-273 . 
15

 Blanchard, 2006, kap. 22, modifierad till texten. 
16

 Ibid. kap. 22, modifierad till texten. 

𝑀𝑠
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 L(Y, i)-kurvan förskjuts åt vänster då 

nationalinkomsten minskar. Lutningen 

oförändrad, men skärningspunkten 

ligger i kurvans oändligt elastiska parti. 

 
𝑀𝑠

𝑃
-kurvan förskjuts åt höger då 

centralbanken ökar den monetära 

basen. 
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  +  –  –  +    –    –              +  +    –   –                       +    +     –  –                  + 

Valutamarknaden 

I jämvikt är avkastningen på inhemska och utländska obligationer lika stor med hänsyn tagen till 

växelkursen17. Ränteparitet gäller 𝑖 = 𝑖∗ −
𝐸𝑒−𝐸

𝐸
. Osäkrad ränteparitet innebär att avkastningen på en 

inhemsk obligation är lika stor som avkastningen på en utländsk obligation med hänsyn tagen till den 

förväntade växelkursförändringen. Förväntningar är viktiga för avistakursens bestämning och 

förväntad växelkurs beror bland annat på inhemska och utländska inflationsförväntningar. Placerare 

som inte vill exponera sig mot valutarisk kan köpa ett terminskontrakt, som garanterar en viss 

växelkurs vid ett framtida datum. Ränteparitetsvillkoret blir då säkrat, eftersom placeraren 

garanteras avkastningen. Ränteparitetsvillkoret upprätthålls genom arbitrage, riskfria18 

vinstmöjligheter som uppstår genom att placerare lånar där räntan är relativt låg och placerar där 

avkastningen är relativt hög.19 

Varumarknaden 

I modellen för varumarknaden bestämmer efterfrågan produktionen. Den totala produktionen i ett 

land visas av 20 

𝑌 = 𝐶 𝑌, 𝑇, 𝑟, 𝑌𝑒 , 𝑇𝑒 , 𝑟𝑒 + 𝐼 𝑌, 𝑌𝑒 , 𝑟, 𝑟𝑒 + 𝐺 +  𝑋 𝑌∗, 𝑌∗𝑒 , 𝜀, 𝜀𝑒 −
𝐼𝑀 𝑌,𝑌𝑒 ,𝜀 ,𝜀𝑒 

𝜀
  

 

𝑌: BNP, BNI 

𝐶: Privat konsumtion 

𝑇: Skatter och transfereringar, netto 

𝐼: Privata investeringar 

𝑟: Realränta, 𝑟𝑡  ≈ 𝑖𝑡  - 𝜋𝑡
𝑒  där 𝑖: nominell ränta; 𝜋:inflation 

𝐺: Offentliga utgifter 

𝑋: Export 

𝜀: Real växelkurs, 𝜀 =
𝐸𝑃

𝑃∗  där 𝐸: nominell växelkurs; 𝑃: prisnivå 

𝐼𝑀: Import 

I modellen betecknas förväntningar 𝑒 och utländska variabler * 

 

 

 

 

                                                           
17

 Indirekt växelkurs, dvs. priset på inhemsk valuta i termer av utländsk valuta. 
18

 Vid osäkrad ränteparitet riskfri givet den information placeraren har. 
19

 Blanchard, 2006, kap. 20. 
20

 Ibid. kap. 16, 19. 

Z/Y 

 i 
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Z,Y 

Y 

ZZ 

 

  

 

 

 

 

Fig. 2.4 – varumarknaden21 

Efterfrågan på varumarknaden beror på de autonoma utgifterna 𝐶 𝑌𝑒 , 𝑇, 𝑇𝑒 , 𝑟, 𝑟𝑒 , 𝐼 𝑌𝑒 , 𝑟, 𝑟𝑒 ,

𝐼𝑀 𝜀, 𝜀𝑒 /𝜀, 𝑋 𝑌∗, 𝑌∗𝑒 , 𝜀, 𝜀𝑒 , 𝐺  och på de nationalinkomstberoende utgifterna 𝐶 𝑌 , 𝐼 𝑌 , 𝐼𝑀 𝑌 . 

Förhållandet mellan inkomst och efterfrågan visas av ZZ-kurvans lutning22 och är positivt. I modellen 

är produktionen oändligt elastiskt och anpassas omedelbart till efterfrågan. 45-graderskurvan visar 

olika jämviktspunkter. När produktionen av varor är lika stor som efterfrågan är marknaden i jämvikt, 

𝑍 = 𝑌, se fig. 2.4.23   

En ökning i efterfrågans autonoma komponent förskjuter ZZ-kurvan horisontellt uppåt och leder till 

en ökad produktion och en motsvarande ökning i nationalinkomst, vilket ökar efterfrågan ytterligare 

och benämns multiplikatoreffekten.24 

Permanenta inkomsthypotesen 

I klassisk IS-LM analys beror konsumtion på disponibel inkomst. Genom införande av förväntningar 

närmar sig konsumtionsfunktionen den permanenta inkomsthypotesen, vilket innebär att förväntad 

livsinkomst styr konsumtionsvalet.  

Ny information ∆ permanent inkomst                        ∆ konsumtion 

En mikromodell kan tydliggöra den intertemporala dimensionen i konsumtionsvalet.25 

Antaganden 

 Två perioder, nutid och framtid 

 Avtagande marginalnytta av konsumtion i varje enskild period 

                                                           
21

 Blanchard, 2006, kap. 3, s. 53. 
22

 ZZ-kurvans lutning beror på 
𝑑𝐶

𝑑𝑌

𝑑𝐼

𝑑𝑌

𝑑𝐼𝑀

𝑑𝑌
. 

23
 Blanchard, 2006, kap 3. 

24
 Ibid. kap 3. 

25
 Carlin Soskice, 2006, kap. 7. 

Z/Y 
Z/Y 

Y=Y 
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 Intertemporär budgetrestriktion: nuvärdet av livstidsinkomsten är lika stor som nuvärdet av 

livstidskonsumtionen, vilket ger 𝐴0 +  
1

 1+𝑟 𝑡
𝑦𝑡𝑡 =  

1

 1+𝑟 𝑡
𝑐𝑡𝑡   

 𝐴0 är initial förmögenhet 

 𝑦𝑡  är inkomst i period t 

 𝑐𝑡  är konsumtion i period t 

 Agentens nyttofunktion 𝑈 =  
1

 1+𝜌 𝑡
𝑙𝑛𝑐𝑡𝑡   

 𝜌 är tidspreferens 

Agenten nyttooptimerar där marginalnyttan för konsumtion i de båda perioderna är lika hög, vilket 

beror på kostnaden av konsumtion i innevarande period relativt nästa period, alltså 𝜌 och 𝑟. 

1

 1+𝜌 𝑡𝑐𝑡
=

1+𝑟

 1+𝜌 𝑡+1𝑐𝑡+1
         

𝑐𝑡+1

𝑐𝑡
=

1+𝑟

1+𝜌
 

 

 

  

 

 

 

Fig. 2.5 – intertemporärt konsumtionsval26 

Budgetlinjen visar den konsumtionsnivå som är möjlig givet realränta r, se fig. 2.5. Sjunker räntan 

vrids budgetlinjen moturs genom punkten som motsvarar agentens inkomst i de båda perioderna, 

vilket gör konsumtion i innevarande period relativt billigare. Agenten ökar därmed sin konsumtion 

idag på bekostnad av konsumtion i framtiden.27 

Minskar inkomsten i innevarande period parallellförskjuts budgetlinjen mot origo, vilket får agenten 

att nyttooptimera genom att minska sin konsumtion i båda perioderna.28   

I en stängd ekonomi utan kapitalrörlighet lånar agenten av inhemska banker och köper sin 

konsumtion av inhemska producenter. Det finns ingen mekanism som jämnar ut inhemsk och 

utländsk ränta och prisnivå, därmed kan inhemsk realränta vara skild från realräntan på 

                                                           
26

 Carlin, Soskice, 2006, s. 210. 
27

 Ibid. kap. 7. Se även Gravelle, Rees, 2004, kap. 2, 11. 
28

 Gravelle, Rees, 2004, kap. 11. 

− 1 + 𝑟  

 

𝑐2 

 

𝑐1 

 

 

𝑈1 

 

𝑦2 +  1 + 𝑟 𝑦1 

𝑦2 +  1 + 𝑟 𝑦1 
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  +  –  –  +    –    –              +  +    –   –                        –   –    +     +             – 

–     + 

världsmarknaden. I en öppen ekonomi med fullständig kapitalrörlighet kan agenten låna av inhemska 

eller utländska banker och kan dessutom konsumera utländska varor och tjänster. Priser och räntor 

mellan länder jämnas ut av växelkursförändringar, vilket innebär att inhemsk realränta måste vara 

lika med realräntan på världsmarknaden då ränteparitet gäller.29 

I modellen gäller ricardiansk ekvivalens – om staten i en recession lånefinansierar ett 

budgetunderskott inser skattebetalarna att pengarna måste betalas tillbaka i framtiden. Den 

permanenta inkomsten minskar och därmed även konsumtionen.30 

∆ 𝐺 − 𝑇 = −∆𝑐  

Även denna modell har brister. Modellen utelämnar vissa faktorer som påverkar 

konsumtionsbeslutet, som osäkerhet, vilket leder till ökat sparande, och likviditetsbegränsningar, 

som förhindrar obegränsad skuldsättning. Likviditetsbegränsningar kan införas genom att modifiera 

budgetlinjen. Osäkerhet kan åtgärdas genom att lägga till en osäkerhetsparameter, där en riskavert 

konsument föredrar hög förväntad konsumtion i framtiden.31  

IS-LM modellen 

IS-LM modellen används för att beskriva relationen mellan varu-, penning-, obligations- och 

valutamarknaden och analysera hur makroekonomiska variabler påverkas av störningar på kort sikt. 

Vi kommer använda realränta, som påverkar varumarknaden, för att den har stor betydelse vid 

analys av likviditetsfällan. Läsaren kan se det som att centralbanken i räntebeslut försöker påverka 

produktionen på varumarknaden samt inflationsförväntningar och finansiella placerare tvingas 

anpassa sig till den nominella ränta som då bildas.32 

IS- och LM-relationerna vid öppen ekonomi med förväntningar33 

𝐼𝑆: 𝑌 = 𝐶(𝑌, 𝑇, 𝑟, 𝑌𝑒 , 𝑇𝑒 , 𝑟𝑒) + 𝐼(𝑌, 𝑌𝑒 , 𝑟, 𝑟𝑒) + 𝐺 + 𝑁𝑋(𝑌, 𝑌𝑒 , 𝑌∗, 𝑌𝑒∗,
1+𝑖

1+𝑖∗
(𝐸𝑡+1

𝑒 ))  

𝐿𝑀: 
𝑀𝑠

𝑃
= 𝐿(𝑟 + 𝜋𝑒 , 𝑌)  

 

IS-kurvan visar jämvikter på varumarknaden för olika räntenivåer. Ökar räntan minskar produktionen, 

direkt genom minskad konsumtion och investeringar och indirekt genom växelkursapprecieringen 

                                                           
29

 Egen kommentar. 
30

 Det är allmänt vedertaget att minskad konsumtion endast delvis väger upp lånefinansierade 
budgetunderskott, för längre diskussion se Carlin, Soskice, 2006, s. 180-181. 
31

 Carlin, Soskice, 2006, s. 223-225 för mer utförlig diskussion. 
32

 David Romer diskuterar detta vidare i Short-Run Fluctuations kap. 1. 
33

 Blanchard, 2006, kap. 4, 16, 19, 20. 
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Y 

LM’ 

IS 

som påverkar nettoexporten negativt34, samt multiplikatoreffekten. IS-kurvan förskjuts av 

förändringar i efterfrågan som inte beror på förändrad realränta. IS-kurvans lutning35 beror på hur 

känslig efterfrågan är för nationalinkomstförändringar.36 

LM-kurvan visar jämvikter på penningmarknaden för olika nationalinkomstnivåer. Ökar 

nationalinkomsten ökar efterfrågan på likviditet och efterfrågan på obligationer minskar, därmed 

sjunker priset på obligationer och räntan stiger. LM-kurvan förskjuts av förändringar i penningmängd 

eller prisnivå. Kurvans lutning37 beror på hur känslig efterfrågan på realbalans är för 

ränteförändringar och hur känslig räntan är för förändringar i nationalinkomsten. Kortsiktig jämvikt 

bildas i IS- och LM-kurvornas skärningspunkt, vilket innebär att alla bakomliggande marknader är i 

jämvikt, se fig. 2.6.38 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.6 – IS-LM-modellen39                     Fig. 2.7 – IS-LM-modellen vid likviditetsfälla40 

Fig. 2.7 

 IS-kurvan förskjuts åt vänster då nationalinkomsten minskar. 

 LM-kurvan förskjuts åt höger då utbudet på realbalans ökar. Vid räntenivåer där placerare är 

indifferenta mellan pengar och obligationer som finansiell tillgång är LM-kurvan horisontell, 

eftersom efterfrågan på pengar är i det närmaste oändligt elastisk. 

 

                                                           
34

 Om Marshall-Lerner-villkoret håller dvs. om 
𝑑𝜀

𝜀
+

𝑑𝑋

𝑋
−

𝑑𝐼𝑀

𝐼𝑀
> 0 Blanchard, 2006, s. 419. 

35
IS-kurvans lutning:  
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𝑑𝐼𝑀
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. 

36
 Blanchard, 2006, kap. 5, 20. 

37
 LM-kurvans lutning:  

𝑑 
𝑀

𝑃
 
𝑑

𝑑𝑖
|𝜋 𝑒 , 𝑌 . 

38
 Blanchard, 2006, kap. 5, 20. 

39
 Ibid. s. 98. 

40
 Carlin, Soskice, 2006, s. 44.   
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2.2 Intertemporala modeller som kompletterar IS-LM 

IS-LM-modellen brister i vissa aspekter. Intertemporala modeller kan tydliggöra hur 

penningmarknaden och varumarknaden samverkar vid en likviditetsfälla och hur förväntningar både 

kan orsaka och bota tillståndet, samt hur internationell handel påverkar ekonomin vid begränsad 

rörlighet på varor och tjänster. Kapitel 2.2. bygger på modellerna som presenteras i Krugman (1998).  

Realräntans betydelse på varumarknaden 

Antaganden 

 Produktionen är oändligt elastisk. Bestäms av konsumtionen. 

 Sluten ekonomi. 

 Rigida priser. 

 Maximal produktionskapacitet innevarande period 𝑦𝑓 . 

 Maximal produktionskapacitet framtida period 𝑦𝑓𝑒 . 

 Centralbanken har ett prisnivåmål med hög trovärdighet, prisnivån i period 2 är därför given 

vid 𝑃𝑒 . 

Varje period är uppdelad i två faser 

1. Kreditmarknad – Agenten byter pengar mot obligationer. Konsumtion i innevarande period 

begränsas till de kontanta medel agenten har kvar, 𝑃𝑡𝑐𝑡 ≤ 𝑀𝑡  eller 𝑦 = 𝑀/𝑃. 41 

2. Konsumtionsfas – Agenten köper varor för samtliga kontanta medel. 

 

 

 

 

 

 Fig. 2.8 - ränta/produktionsrelationen42  

Ekonomin befinner sig i punkt 1, fig. 2.8. Anta att full sysselsättning representeras av punkt 3. Genom 

expansiv penningpolitik kan centralbanken göra konsumtion i period 1 relativt billigare, men då 

nominell ränta inte kan vara negativ kan penningpolitik maximalt öka produktionen till punkt 2. Ökar 

penningmängden efter punkt 2 kommer agenten substituera tillgångar med lägre likviditet mot mer 

                                                           
41

 Enligt kvantitetsteorin är 𝑀 × 𝑉 = 𝑃 × 𝑄. V är omloppshastigheten av M. Q är det reala värdet av utgifterna. 
Är omloppshastigheten 1 kan ekvationen förkortas till 𝑀 = 𝑃 × 𝑄 . Agentens budgetrestriktion ger 𝑄 = 𝑐 = 𝑦, 
vilket ger 𝑀 = 𝑃 × 𝑦 . Budgetrestriktionen kan uttryckas 𝑦 = 𝑀/𝑃.  Prisnivån 𝑃 = 𝑀/𝑦. 
42

 Krugman, 1998, s. 149. Z-kurvan visar hur efterfrågan förändras när penningmängden ökar. 
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likvida tillgångar i sin finansiella portfölj, vilket minskar storleken på bankmultiplikatorn. Det kan även 

leda till att banker håller extra reserver, vilket har samma effekt på multiplikatorn. Därmed minskar 

effekten av ökad mängd centralbankspengar på bredare penningmängdsaggregat. 

Budgetrestriktionen, 𝑦 = 𝑀/𝑃, gäller inte längre, då agenten vid nollränta håller likvida medel som 

finansiell tillgång. Penningmängdsökningar har därför ingen effekt på BNP. Ekonomin har hamnat i en 

likviditetsfälla, där penningpolitik inte kan ta ekonomin tillbaka till full sysselsättning. 

Likviditetsfällan uppstår för att prisnivån i innevarande period är högre än förväntad prisnivå i 

framtiden. Det finns deflationsförväntningar, vilket innebär att realräntan är positiv och agenten 

skjuter upp konsumtion till framtida perioder. En annan möjlighet är att prisnivån är stabil, men 

förväntad maximal produktionskapacitet i framtiden är låg jämfört med maximal 

produktionskapacitet i innevarande period, alternativt den förväntade realinkomsten är låg jämfört 

med dagens realinkomst.  

Det kan då krävas negativ realränta för att få agenten att konsumera idag, vilket innebär att det krävs 

inflationsförväntningar. Förväntad inflation minskar det framtida värdet av inkomsten i innevarande 

period, vilket ökar incitamenten att konsumera idag. Det kan vara svårt att generera tillräckligt höga 

inflationsförväntningar om centralbanken förväntas försvara inflationsmålet så snart tillfälle ges.43 

Utrikeshandel och kapitalrörlighet 

Antaganden 

 Två varor – en kan handlas internationellt (T), en kan inte handlas internationellt (N). 

 Agenten kan låna och låna ut konsumtion av varan som handlas på världsmarknaden till 

realräntan 𝑟𝑇 . 

 Agentens nyttofunktion 𝑈 =  
1

 1+𝜌 𝑡
 𝑙𝑛𝑐𝑇𝑡+𝑙𝑛𝑐𝑁𝑡 𝑡   

 𝑐𝑇: konsumtion av varan som handlas 

 𝑐𝑁: konsumtion av varan som inte handlas 

En teoretisk lösning på likviditetsfällan är internationell handel. Genom negativ kapitalbalans och 

positiv bytesbalans44 kanaliseras placeringar och konsumtion utomlands, vilket innebär att den 

inhemska produktionen inte minskar trots att den positiva realräntan på världsmarknaden gäller på 

den inhemska marknaden. Den begränsade rörligheten på varor och tjänster hindrar dock 

kapitalflöden från att jämna ut reala räntor, även om kapitalrörligheten är fullständig, speciellt i 

                                                           
43

 Bygger på modellerna som presenteras i Krugman, 1998, s. 145-158. 
44

 I modellen är bytesbalansen nettoexport av 𝑐𝑇  och kapitalbalansen fordringar motsvarande värdet av 
nettoexporten. 
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större ekonomier där stora delar av produktionen är inriktad på varor och tjänster som inte handlas 

på världsmarknaden.  

Om inflationen mäts i termer av en varukorg innehållande både varan som handlas på 

världsmarknaden och varan som inte gör det kommer den inhemska realräntan vara skild från 

världsrealräntan.  

Relativ konsumtion av varan som handlas bestäms av den exogent givna realräntan på 

världsmarknaden. Konsumtion av varan som inte handlas bestäms av inhemsk efterfrågan. Det är 

därför möjligt att den aggregerade realräntan som krävs för tillräckligt hög produktion på den 

inhemska marknaden är negativ, trots kapitalrörlighet. Utgör varan som inte handlas på 

världsmarknaden en tillräckligt stor del av den totala varukorg landet konsumerar kan den 

aggregerade inhemska realräntan vara negativ, trots att realräntan på världsmarknaden är positiv. 

Om centralbanken för en expansiv penningpolitik i innevarande period sjunker nominell ränta, vilket 

påverkar båda sektorerna i ekonomin. Realräntan på varan som handlas hålls konstant av realräntan 

på världsmarknaden. Eftersom nominell ränta har sjunkit måste inflationsförväntningarna därför 

sjunka proportionellt. Det förväntade framtida priset hålls konstant av förväntningar om att 

centralbanken ska försvara prisstabiliteten i framtiden. Priset på varan som handlas stiger därför för 

att skapa utrymme för framtida prisfall och växelkursen deprecieras för att jämna ut priset mellan 

ekonomierna, se fig. 2.9. 

På marknaden för varan som inte handlas på världsmarknaden får den nominella räntesänkningen 

realräntan att sjunka proportionellt, då inflationsförväntningarna inte förändras, eftersom agenten 

tror att centralbanken kommer försvara inflationsmålet. Därmed ökar efterfrågan och produktionen, 

liksom sysselsättningen, se fig. 2.9.  

Eftersom nominell ränta inte kan vara negativ finns det gränser för vad expansiv penningpolitik kan 

åstadkomma. Är nominell ränta noll har produktionsökningen och deprecieringen maximala nivåer 

som inte kan överskridas och den maximala nivån behöver inte vara tillräckligt hög för att ta 

ekonomin ur likviditetsfällan.45 

 

 

 

                                                           
45

 Krugman, 1998, s. 151-154. 
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                                 Fig. 2.9 – ränteförändring i modell med begränsad rörlighet av varor och tjänster.46  

2.3 Policyalternativ vid nollränta 

När en ekonomi har fastnat i en likviditetsfälla fungerar inte den stabiliseringspolitik som normalt 

hjälper ekonomin tillbaka mot långsiktig jämvikt. Penningmängdsökningar påverkar inte räntenivån 

och därmed inte heller produktionen. Det innebär inte att en utdragen recession är oundviklig. Först 

presenteras penningpolitiska åtgärder, där åtgärder riktade mot depreciering av växelkursen 

separerats från åtgärder på penningmarknaden, sedan presenteras effekten av finanspolitik. 

Penningpolitik 

Penningpolitik fungerar inte eftersom allmänheten förväntar sig att centralbanken kommer hålla fast 

vid prisstabilitetsmålet så snart den får chansen. Om centralbanken kan övertyga marknaden att den 

kommer låta prisnivån stiga tillräckligt mycket blir penningpolitik verksamt.47  

Det kan ske genom att centralbanken tillkännager ett kvantitativt inflationsmål, något högre än 

centralbanker normalt sätter. Beroende på marknadens förtroende för centralbanken kan dock ett 

gradvis stigande kvantitativt prisnivåmål vara att föredra. Centralbanken sätter då ett prisnivåmål 

motsvarande vad prisnivån skulle varit vid normal inflationstakt och skriver upp målet med den 

långsiktigt önskvärda inflationsnivån varje år. Inledningsvis finns ett prisgap mellan nuvarande 

prisnivå och prisnivåmålet. Givet att marknaden har förtroende för prisnivåmålet kommer inflationen 

inledningsvis vara relativt hög, för att sedan avta när prisnivån närmar sig målet, och slutligen övergå 

till att fungera precis som ett inflationsmål. Det innebär att realräntan inledningsvis kommer vara 

kraftigt negativ, vilket driver på efterfrågan. Ett prisnivåmål kommer att uppfattas som mer 

trovärdigt än ett inflationsmål för att prisgapet initialt kommer vara betydligt större än 

inflationsmålet. Marknaden kommer förvänta sig att centralbanken är beredd att vidta mer drastiska 

åtgärder om prisgapet är stort. Om centralbanken inte lyckas bryta deflationen året efter att 

prisnivåmålet tillkännagetts kommer prisgapet att öka, vilket innebär att marknaden förväntar sig att 

centralbanken agerar ännu kraftfullare.48  

                                                           
46

 Egen figur. 
47

 Krugman, 1998, s. 160-161. 
48

 Bernanke, 2003, tal till Japan Society of Monetary Economics. 

Ekonomins sektorer P 𝑃𝑒  i πe  r  E 

Innan nominell ränta sänks 10 10 10 0 10 1 

Vara N efter –Δi 10 10 0 0 0 1 

Vara T efter –Δi 20 10 0 -10 10 1/2 

Realräntan på 

världsmarknaden 

är 10 procent 
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Vid nollränta kan centralbanken öka den monetära basen genom att köpa obligationer och andra 

tillgångar. Även om räntenivån inte påverkas är det troligt att inflationsförväntningarna påverkas om 

åtgärden är tillräckligt stor. Problemet är att marknaden måste förvänta sig att åtgärden inte är 

temporär. Det kan därför krävas en mycket kraftig expansion innan inflationsförväntningarna tar fart, 

med risk för hyperinflation när ekonomin återhämtar sig.49 

Att korta räntor är noll i en likviditetsfälla betyder inte att långa räntor nödvändigtvis är det. Om 

långa nominella räntor sjunker påverkas den långa realräntan, vilket driver på konsumtion och 

investeringar.50 Eftersom långa räntor beror på ett genomsnitt av nuvarande och förväntade korta 

räntor samt en riskpremie kan centralbanken påverka långa räntor genom att tillkännage att korta 

räntor kommer hållas kring noll under en längre period. En mer riktad metod skulle vara att 

centralbanken tillkännager ett tak för avkastningen på obligationer med längre löptid och utfäster sig 

att köpa alla obligationer med motsvarande löptid till ett pris som motsvarar den räntenivån. Är 

åtgärden trovärdig, vilket den är om vem som helst kan verifiera att centralbanken verkligen köper 

obligationer till det priset, kommer priset stiga till den nivån utan att centralbanken behöver köpa 

lika många obligationer som om man inte gjort utfästelsen.51 

Det är dock inte säkert att lägre långa nominella räntor har tillräckligt stor effekt på realräntan för att 

driva på konsumtion och investeringar tillräckligt mycket.52 

Det kan innebära att centralbanken tvingas köpa mycket stora kvantiteter långa obligationer. När 

ekonomin återhämtat sig och räntan börjar stiga, sjunker obligationernas värde. I teorin är det inget 

problem, då centralbanken alltid kan trycka mer pengar. I realiteten kan åtgärden vara svår att 

genomföra på grund av stora kapitalförluster. Detta gäller även då centralbanken köper utländsk 

valuta på valutamarknaden.53 

Valutadepreciering 

Vid nollränta kan växelkursen förväntas appreciera proportionellt mot utländska räntenivåer. Det 

beror på att avkastningen i inhemsk valuta på en investering i utländsk valuta måste vara lika hög 

som avkastningen på inhemska obligationer.54 

Vill centralbanken framkalla en valutadepreciering kan den tillkännage att valutan binds vid en lägre 

nivå. Centralbanken binder sig då att köpa obegränsade kvantiteter utländsk valuta till den 

                                                           
49

 Svensson, 2003, s. 8-9. 
50

 Ibid. s. 9. 
51

 Bernanke, 2002, tal till National Economists Club. 
52

 Svensson, 2003, s. 10. 
53

 Krugman, 2000.  
54

 Svensson, 2003, s. 11-13. 
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annonserade kursen. Inhemsk valuta kommer vara en bra investering för placerare, eftersom kursen 

kommer appreciera mot sin ursprungliga nivå om åtgärden misslyckas. Därför kommer det – innan 

marknaden har förtroende för åtgärden – vara stor efterfrågan på inhemsk valuta. Eftersom 

centralbanken utan problem kan tillgodose efterfrågan på inhemsk valuta genom att trycka mer 

pengar kommer åtgärden snabbt uppfattas som trovärdig. Trovärdigheten ökar ju mer utländsk 

valuta centralbanken köper, eftersom en appreciering av den inhemska valutan skulle minska värdet 

på centralbankens tillgångar.55 

Åtgärden kan närmast beskrivas som bakvägen till inflation. Normalt deprecieras växelkursen när 

marknaden förväntar sig högre prisnivå i landet, vilket jämnar ut priser mellan länderna. Om 

centralbanken deprecierar växelkursen kommer inflationsförväntningarna skjuta fart, vilket skapar 

den negativa realränta ekonomin behöver.56 

Resonemanget bygger på att det finns ett apprecieringstryck på valutan.57 

 Ekonometriska modeller visar att bytesbalansen – på grund av undanträngningen som uppstår när 

ekonomin återhämtar sig till följd av den negativa realräntan – påverkas marginellt av en 

depreciering.58 

Finanspolitik 

Finanspolitik är ett alternativ då konventionell penningpolitik inte fungerar. Hur effektivt 

finanspolitiska åtgärder fungerar beror till stor del på hur marknaden reagerar på åtgärderna. Om 

staten initialt har en hög skuldsättning är det sannolikt att stora offentliga budgetunderskott får 

privat sektor att förvänta sig högre skatter eller färre statliga subventioner i framtiden – disponibel 

livsinkomst minskar. För att kompensera den minskade livsinkomsten ökar därför den privata 

sektorns sparande, vilket reducerar effekten av expansiv finanspolitik.59 

Samtidigt kan en politik som bygger på stora offentliga underskott öka trovärdigheten för 

inflationsskapande åtgärder. Statsskulden skapar incitament att framkalla inflation, eftersom 

inflation minskar det reala värdet på statsskulden, vilket minskar behovet av framtida 

skattehöjningar. Statliga underskott påverkar därmed förväntningar om framtida 

                                                           
55

 Svensson, 2003, s. 11-14. 
56

 Ibid. s. 11-14. 
57

 Svensson baserar antagandet på att ränteparitetsvillkoret håller, men tycks bortse från förväntningar och 
riskpremier som i en likviditetsfälla bör påverka inhemsk valuta negativt. Vid en jämförelse mellan dollarn och 
yenen under 1990-talet håller inte detta. Yenen apprecierades mot dollarn 1990-1995, men deprecierades 
1995-1999. 
58

 Krugman, 1998, s. 160-166. 
59

 Svensson, 2003, s. 9-10. 
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penningmängdsökning positivt. Resonemanget bygger på att det finns en viss grad av koordination 

mellan finans- och penningpolitik.60 

Om marknaden förväntar sig att budgetunderskott kommer finansieras genom seignorage – att 

staten ger ut obligationer som centralbanken köper genom att öka penningmängden – genereras 

normalt inflationsförväntningar. Om marknaden tror att centralbanken kommer försvara 

inflationsmålet, att penningmängdsökningen är temporär och statsskulden kommer öka i framtiden, 

blir effekten på inflationsförväntningar betydligt mindre och förväntad livsinkomst sjunker, vilket 

reducerar effekten av expansiv finanspolitik.61  

Finanspolitik kan också användas för att öka incitamenten för konsumtion och investeringar idag. 

Genom att temporärt sänka momsen på varor och investeringsskatter ökar konsumtionen idag 

relativt i framtiden vid given realränta. Kombineras detta med temporärt höjd inkomst- och 

bolagsskatt, kan den intertemporala inkomstföredelningen förändras utan att budgetunderskottet 

ökar. Trovärdighet är ett potentiellt problem med temporära skatteförändringar. Om marknaden inte 

tror att skatteförändringen är temporär, utan att staten kommer fortsätta stimulera konsumtion 

idag, blir effekten på konsumtion idag lägre. Därför kan en skatteförändring som inte är fullt 

finansierad ha större effekt på efterfrågan.62 

3. Empiri 

I kapitlet presenteras en kartläggning av relevanta amerikanska marknader samt penning- och 

finanspolitik. Kartläggningen av penningmarknaden inleds med en beskrivning av Federal Reserves 

metoder och mål, samt en översikt av de åtgärder som genomförts under perioden september 2008 

till mars 2009. Därefter presenteras indikatorer som beskriver utvecklingen på penningmarknaden. 

Indikatorerna kommer, om inget annat anges, från Federal Reserve Economic Data (FRED). 

Kartläggningen av den reala ekonomin inleds med arbetsmarknaden. Därefter presenteras 

utvecklingen på varumarknaden, som struktureras i enlighet med BNP-identiteten. Indikatorerna 

kommer även här huvudsakligen från FRED. Dollarns utveckling presenteras i samband med 

varumarknaden, trots att dollarpriset bestäms på finansmarknaden, då dollarkursens utveckling har 

störst relevans för varumarknaden i uppsatsen. Vi inleder med en kortare beskrivning av finanskrisen 

för att förklara hur situationen uppkommit. För en mer detaljerad beskrivning av krisen 

rekommenderas Mizen (2008).   
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3.1 Finanskrisen 

Den låga räntenivån, delvis orsakad av en stark global efterfrågan på amerikanska obligationer, 

mellan 2001 och 2006 innebar låga kreditkostnader, vilket inflaterade tillgångsvärden. Effekten 

förstärktes av statliga program för att öka det privata ägandet av bostäder och av komplexa 

finansiella hävstångsinstrument, med bolån som underliggande säkerhet, vars risk felvärderades av 

ratinginstituten. En stor del av dessa instrument ägdes av banker, i separata enheter skapade för att 

undvika kreditriskregleringen i Basel I63. 2004 började räntan stiga, vilket ledde till att många 

låntagare inte kunde betala av sina lån. Efterfrågan på fastigheter minskade, samtidigt som utbudet 

ökade, vilket fick priserna att falla64, med fler utmätningar som följd. Första halvåret 2007 ökade 

antalet utmätningar kraftigt, vilket fick värdet på tillgångar med skuld som underliggande säkerhet 

att falla; hävstången multiplicerade förlusterna för ägarna. Finansiella aktörer insåg snart att de inte 

kunde överblicka storleken på egna och andras förluster, vilket fick banker att hålla likvida medel 

istället för att låna ut dem på interbankmarknaden eller investera dem i korta värdepapper, vilket fick 

TED-spreaden att stiga.65 Under 2008 förvärrades situationen, då flera stora finansiella institutioner – 

Merrill Lynch, Bear Sterns, Fannie Mae och Freddie Mac – visade sig vara insolventa.66 

3.2 Penningmarknaden 

Federal Reserve 

Den amerikanska centralbanken Federal Reserves (Feds) primära uppgifter är att effektivt främja 

prisstabilitet, full sysselsättning och en måttlig långsiktig räntenivå.67 Målen är kvalitativa, vilket 

innebär att det inte finns exakt definierade nivåer.68 Fed har också ansvar för att reglera och 

upprätthålla ett väl fungerande betalningssystem.69 

Fed påverkar inte penningmängden direkt, utan den monetära bas, som via bankmultiplikatorn utgör 

penningmängden. Fed kan påverka multiplikatorn dels genom att påverka hur finansiella placerare 

allokerar sina tillgångar, via räntan eller andra åtgärder som gör en viss typ av tillgångar mer 

attraktiva och dels genom det reservkrav direktionen ålägger kommersiella banker.70  

När ny omvärldsinformation som påverkar Feds mål når Federal Open Market Committee (FOMC) 

agerar den reaktivt genom att omvärdera målet för funds-räntan, priset kommersiella banker möter 
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 Internationellt regelverk för banker, reglerar främst kreditrisk. 
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 För Case-Shiller-index, se bilaga I. 
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 För TED-spread, se bilaga II. 
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 Mizen, 2008. 
67 Federal Reserve Act, Section 2A. 
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 De senaste 20 åren har inflationen varit kring 3 procent. 
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vid handel av reservbalanser. Om marknaden har förtroende för centralbanken kommer det att 

påverka korta räntor.71  Ränteförändringen påverkar volymen på den privata sektorns efterfrågan på 

lån i kommersiella banker. Kommersiella banker möter efterfrågan på krediter genom att justera 

egna räntor, tillgångar och inlåning från andra banker. Mekanismen bestämmer penningmängden 

och dess komponenter. Inlåningsvolymen bestämmer kommersiella bankers efterfrågan på reserver, 

givet reservkvot.72 För att hålla funds-räntan nära FOMC:s mål används öppna marknadsoperationer 

– ofta i form av repor, där Fed säljer monetär bas mot tillgångar som återköps för ett på förhand 

bestämt belopp efter en förutbestämd tid – för att justera utbud och efterfrågan på reservbalans.73 

Att mäta penningmängden kräver att penningmängden först definieras. Penningmängdsmått delas 

upp efter likviditetsgrad. 

M0 – Kontanter utanför U.S. Treasury och Federal Reserves banker, kontanter i finansiella 

institutioners valv, finansiella institutioners reserver på konton hos Federal Reserve.74 

M1 – M0, resecheckar, transaktionskonton i kommersiella banker (med undantag för konton 

tillhörande finansiella institutioner, staten, utländska banker och andra officiella institutioner) minus 

kontanter i uppsamlingsprocess och federal reserve float, andra typer av konton med omedelbar 

tillgänglighet och transaktionskonton i sparbanker.75 

M2 – M1, sparkonton, time deposits under $100 000 minus individuellt pensionssparande i 

finansiella institutioner med insättningskapacitet, räntefonder minus individuellt pensionssparande i 

räntefonder.76 

Federal Reserves agerande under perioden 

Den 14 september 2008, dagen innan Lehman Brothers ansökte om rekonstruktion, tillkännagav Feds 

direktion åtgärder för att öka och säkra likviditeten i det finansiella systemet, med hänvisning till den 

stundande upplösningen av en större finansiell institution. Åtgärden innefattade en signifikant 

utökning av de säkerheter som accepteras i Feds lånefaciliteter. Dessutom fördubblades frekvensen 
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 Förtroende för penningpolitiska åtgärder är viktigt, eftersom flödet på finansiella marknader är stort relativt 
centralbankens balansräkning.   
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Education Monetary Policy Basics. 
74

 Federal Reserve Bank of New York, 1998, s. 10.  
75

 Federal Reserve Statistical Release, H6. 
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av kreditauktioner mot säkerheter med lägre risk och kreditvolymen utökades från 175 till 200 

miljarder dollar.77  

Under september ingick Fed temporära valutaswapavtal med ett antal centralbanker till ett värde av 

totalt 620 miljarder dollar.78 I mitten av månaden inrättades en lånefacilitet, Asset-Backed 

Commercial Paper Money Mutual Fund Liquidity Facility (AMLF), där finansiella institutioner kan 

finansiera köp av obligationer från fonder, i syfte att assistera fonder med högt uttagstryck. För att 

ytterligare öka likviditeten i fondbolagen aviserar Fed köp av kortfristiga obligationer emitterade av 

federala bolånebanker på andrahandsmarknaden.79  

I september fördubblades även Term Auction Facilities (TAF) – en temporär lånefacilitet där Fed 

regelbundet auktionerar likviditet till solventa banker med 28 respektive 84 dagars löptid80– till 300 

miljarder dollar.81  

I början av oktober sänkte FOMC målet för funds-räntan med 50 räntepunkter till 1,5 procent. 

Räntesänkningen motiverades med minskad ekonomisk aktivitet, minskat inflationstryck och ökad 

oro på den finansiella marknaden.82 

Under oktober började Fed betala ränta på reservbalanser tillhörande finansiella institutioner med 

insättningskapacitet. Räntan omfattar både reservkrav och reserver utöver reservkraven. Räntan på 

reserver som täcker bankernas reservkrav sätts till FOMC:s mål för funds-räntan minus 10 

räntepunkter, för reserver utöver reservkrav sätts räntan till FOMC:S mål för funds-räntan minus 75 

räntepunkter. Syftet med förändringen är att hålla funds-räntan nära det mål kommittén beslutat 

om. Direktionen meddelade även att räntan på reserver utöver reservkrav kan komma att förändras 

beroende på marknadens reaktion.83 Räntan justeras upp 40 räntepunkter i slutet av månaden och i 

början av november sätts räntan vid samma nivå som för de reserver som täcker reservkraven. I 

samband med räntebeskedet i december sätts räntan till 0,25 procent på alla reserver.84 

I oktober aviserade direktionen Commercial Paper Funding Facility (CPFF), vars syfte är att 

komplettera existerande kreditfaciliteter genom att köpa nyemitterade kommersiella obligationer85 
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med tre månaders löptid. Direktionen bedömer att faciliteten minskar kreditrisken, vilket bör öka 

efterfrågan på kommersiella obligationer och pressa ner räntorna.86 

I slutet av månaden sänktes målet för funds-räntan med 50 räntepunkter, till 1 procent. FOMC 

motiverade sänkningen med minskade konsumtionsutgifter och investeringar samt den negativa 

effekt minskad ekonomisk aktivitet i utlandet haft på amerikansk export. Trots att räntan på 

reservbalanser minskat trycket nedåt på funds-räntan var ett antal institutioner beredda att låna ut 

reserver till andra banker till lägre ränta än Feds reservränta, vilket pressat ner funds-räntan till 

nivåer kontinuerligt under FOMC:s mål.87 

I november inrättades en lånefacilitet, Term Asset-Backed Securities Loan Facility (TALF), på 200 

miljarder dollar, för att öka kreditgivningen och pressa ner riskpremier vid lån till hushåll och 

småföretag genom att acceptera värdepapper vars bakomliggande tillgång är lån till dessa grupper 

som säkerhet vid lån i TALF.88 Under november tillkännagavs dessutom ett program på 600 miljarder 

dollar för köp av obligationer emitterade av bolåneinstitut med statliga kopplingar och andra 

säkerheter baserade på bolån, för att minska riskpremier på bolån och öka kreditgivningen.89   

I november inrättade Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) Temporary Liquidity Guarantee 

Program (TLGP) som försäkrar nyutgiven prioriterad skuld utan säkerhet och tillgångar på räntefria 

transaktionskonton som inte omfattas av den allmänna insättningsgarantin.90 Programmet är frivilligt 

och finansieras av deltagande banker.91 

I december tillkännagavs att de tre temporära lånefaciliteter som inrättats för att öka likviditeten i 

det finansiella systemet förlängs tre månader till 30 april 2009.92 

På grund av det stora överskottet på bankreserver låg funds-räntan under slutet av året signifikant 

lägre än den nivå som sattes av FOMC i slutet av oktober. För att inte riskera att det skulle uppfattas 

som att Fed förlorat makten över funds-räntan beslutade därför FOMC att räntan skulle ligga inom 

intervallet 0-0,25 procent. Flera ledamöter noterar dessutom att inflationen fortsatt falla och befarar 
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att inflationen kommer ligga på en ohälsosamt låg nivå under en längre period. I mötesprotokollet 

från den 15-16 december understryks också att det ekonomiska läget innebar att funds-räntan skulle 

ligga kvar på exceptionellt låga nivåer under en tid framöver samt att alla tillgängliga medel kommer 

användas för att få fart på ekonomisk tillväxt och bevara prisstabilitet. Dessutom meddelas att 

effekten av köp av statsobligationer med längre löptider utreds, i syfte att pressa ner långa räntor.93 

Första kvartalet 2009 ser protokollen från FOMC:s möten närapå identiska ut. Den ekonomiska 

kontraktionen fortsätter. Ökad arbetslöshet och minskade tillgångsvärden påverkar hushållens 

konsumtion negativt och får företag att minska lager och investeringar. Exporten har fallit kraftigt till 

följd av ekonomisk kontraktion i utlandet. Kommittén uttrycker även oro för att den låga inflationen 

riskerar att hålla i sig. Därför aviseras att alla till buds stående medel kommer användas för att 

skynda på återhämtningen och få fart på inflationen samt att funds-räntan kommer ligga kvar på 

nuvarande nivå under en längre period.94 Att räntan kommer ligga nära noll under en längre period 

är något Fed kommunicerar allt mer frekvent under våren.95 

I februari tillkännagav direktionen att de temporära lånefaciliteter avsedda att öka likviditeten i det 

finansiella systemet förlängs ytterligare, till 30 oktober 2009. Även valutaswapavtalen med andra 

centralbanker förlängs till samma datum.96  

I februari aviserar Fed och finansdepartementet ett gemensamt paket, Financial Stability Plan, i syfte 

att öka stabiliteten på finansiella marknader genom att stresstesta större banker97, öka 

transparensen i balansräkningar och redovisningar, tillgodose eventuella framtida likviditetsbehov 

hos stresstestade banker och skapa en investmentfond på 500 – 1000 miljarder dollar för att stödja 

investeringar i tillgångar med skuld som säkerhet som är svåra att värdera.98 I planen ingick dessutom 

en utökning av TALF till upp till 1000 miljarder. De tillgångar som kan användas som säkerhet i TALF 

utökas till att omfatta fler säkerheter baserade på nyutgivna bolån.99 Den 9 maj rapporterar media 

att stresstestet gick bättre än förväntat.100 
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I mars utökas likviditetsprogrammen ytterligare. Fed ska under halvåret som kommer köpa 

obligationer utfärdade av staten med längre löptid till ett värde av 300 miljarder dollar.101 Media 

rapporterar att Fed kommer rikta in sig på säkerheter med två till tio års löptid.102  

Under FOMC:s marsmöte uttrycks oro över den låga inflationen. Även om inte prisnivån skulle falla 

finns risk att den låga inflationen påverkar inflationsförväntningarna negativt, konstaterar flera 

ledamöter.103 

Indikatorer som beskriver utvecklingen på penningmarknaden 

Under hösten har funds-räntan sjunkit mot noll från två procent i september, för att återhämta sig 

marginellt i början av 2009, se fig. 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1 – Effektiv Federal funds-ränta 

M0 har ökat under andra halvåret 2008. Utvecklingen avviker kraftigt från trenden över tid, se fig. 

3.2. Även mängden utestående valuta har ökat, från 828,94 miljarder dollar den 31 december 2007 

till 889,90 miljarder dollar den 31 december 2008.104 
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Fig. 3.2 – M0, justerad för förändringar i reservkrav, ej säsongsrensad. 

Även M1 har ökat under 2008, ökningstakten har dock varit lägre än för M0, se fig. 3.3. Kring 

årsskiftet 2008/2009 var M0 och M1 ungefär lika stora.   

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3 – M1, ej säsongsrensad. 

M2 avviker marginellt från trenden över tid, se fig. 3.4. 
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Fig. 3.4 – M2, ej säsongsrensad. 

Andra halvåret 2008 har bankernas reserver ökat kraftigt, se fig. 3.5. En jämförelse av totala reserver 

och reserver utöver reservkrav visar att den monetära expansionen till stor del absorberats av banker 

som håller dem som reserver. Från att ha legat kring noll sedan mätningarna startade 1959 har 

reserver utöver reservkrav under andra halvåret 2008 stigit till 800 miljarder dollar, närmast 

proportionellt med ökningen i totala reserver.105  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.5 – Totala reserver, ej justerad för förändringar i reservkrav. 

Mängden insatta medel i transaktionskonton ökade under andra halvåret 2008, med en rekyl kring 

årsskiftet, se fig. 3.6. I sparkonton ökade mängden insatta medel mellan november 2008 och mars 

2009 med nästan 10 procent, sett över tid är ökningen i sparkonton dock inget större trendbrott.106 

Ökningarna i monetär bas har nästan uteslutande gått till ökade bankreserver.107  
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Fig. 3.6 – Transaktionskonton i kommersiella banker. 

Konsumentkrediterna minskade under fjärde kvartalet 2008, se fig. 3.7.108 Prime-räntan109 låg under 

tredje kvartalet 2008 på 5 procent. Mellan oktober och december föll den till strax över två procent, 

där den har legat stabilt sedan dess.110 

2004 2005 2006 2007 2008 I 2008 II 2008 III 2008 IV 2009 I 

5,5 4,3 4,5 5,5 4,8 3,9 1,3 -3,0 -1,9 

Fig. 3.7 – Procentuell förändring i konsumentkrediter på årsbasis. 

Prisnivån steg under första halvåret 2008, för att sedan sjunka. Kring årsskiftet återgick prisnivån till 

en mer normal utveckling, se fig. 3.8. I mars 2009 minskade prisnivån återigen med 0,1 procent 

jämfört med månaden innan.111 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.8 – Konsumentprisindex, alla varor. 
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University of Michigans mätning av inflationsförväntningarna, visar att inflationsförväntningarna steg 

under första kvartalet, för att sedan plana ut och falla under andra halvåret 2008. Sedan december 

2008 har inflationsförväntningarna varit relativt stabila kring två procent, se fig. 3.9. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.9 – Inflationsförväntningar 

Avkastningen på riskfria obligationer med kort löptid sjönk under andra halvåret 2008. I slutet av året 

var avkastningen noll under kortare perioder, för att sedan stiga under första kvartalet 2009, se fig. 

3.10. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.10 – Ränta 3-månaders T-bill, andrahandsmarknaden. 

 
Avkastningen på riskfria obligationer med ett års löptid föll under andra halvåret 2008, för att 

återhämta sig något under första kvartalet 2009. I början av andra kvartalet föll avkastningen 

återigen, se fig. 3.11. 
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Fig. 3.11 – Ränta 12 månaders T-bill, andrahandsmarknaden. 

Avkastningen på riskfria obligationer med 10-års löptid föll under fjärde kvartalet 2008, för att sedan 

stiga något under första kvartalet 2009, se fig. 3.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.12 – Ränta 10-års Treasury constant maturity index, ej inflationsindexerad. 

3.3 Den reala ekonomin 

Arbetsmarknaden 

I januari 2008 var arbetslösheten 4,9 procent. Under andra halvåret började arbetslösheten stiga, för 

att i januari 2009 nå 7,6 procent. I april 2009 är arbetslösheten 8,9 procent, den högsta nivån sedan 

1983.112 Mellan december 2007 och januari 2009 minskade den privata sektorns löneutbetalningar 

med 3 750 miljarder dollar; varav hälften under det sista kvartalet 2008.113 
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Privat inkomst har stagnerat under 2008, trots att Economic Stimulus Act of 2008 bidrog till ökad 

disponibel inkomst under andra kvartalet, se fig. 3.13. 

 

 

Fig. 3.13 – Privat inkomst (miljarder dollar)114 

Varumarknaden 

Konsumtion 

I slutet av andra kvartalet började de privata konsumtionsutgifterna falla, real privat konsumtion föll 

med mer än 3,5 procent sista halvåret 2008, se fig. 3.14 .115   

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 3.14 – Hushållens konsumtionsuppgifter. 

Under 2008 har hushållens sparande ökat, se fig. 3.15 Det nationella nettosparandet, privat- och 

offentligt sparande, föll dock under 2008 på grund av underskottet i den federala budgeten.116  

 

 

Fig. 3.15 – Hushållens sparande (miljarder dollar).117 

Sparkvoten har ökat under 2008, se fig. 3.16, men ligger vid en internationell jämförelse fortsatt på 

en relativt låg nivå.118 
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116

 Monetary Policy Report to the Congress, 24 februari 2009. 
117

 U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, Personal Income and its Disposition. 

2008 I 2008 II 2008 III 2008 IV 2009 I 

11.961 12.152 12.170 12.128 12.068 

2008 I 2008 II 2008 III 2008 IV 2009 I 

20,6 267,9 139,8 337,4 453,0 
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Fig. 3.16 – Sparkvot 

Konjunkturbarometern visar att hushållens framtidsutsikter försämrats under 2008, se fig. 3.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 3.17 – Konjunkturbarometer, hushåll. 

Investeringar 

Under det tredje kvartalet 2008 började företagsinvesteringarna minska för att fjärde kvartalet falla 

kraftigt, se fig. 3.18.  Nedgången hade sin grund i vikande försäljningssiffror, minskad produktion och 

lönsamhet, samt minskad tillgänglighet och högre pris på krediter. Under stora delar av 2008 

förmådde företagen justera produktionen och minska lagerhållningen, men under fjärde kvartalet 

ökade lagerhållningen, på grund av det kraftiga fallet i efterfrågan.119  

 

                                                                                                                                                                                     
118

 Den svenska sparkvoten har under 2000-talet pendlat kring 10 procent. Se Konjunkturinstitutet, Hushållens 
sparkvot. 
119

 Monetary Policy Report to the Congress, 24 februari 2009. 
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Fig. 3.18 – Investeringar, brutto. 

Offentliga utgifter 

2008 uppgick det federala budgetunderskottet till 459 miljarder dollar, vilket är 300 miljarder dollar 

mer än 2007. En stor del av de ökade offentliga utgifterna beror på finansieringen av H.R. 5140, 

Economic Stimulus Act of 2008 som den amerikanska kongressen antog i februari.120 Lagen innehåller 

bland annat skattereduceringar för låg- och medelinkomsttagare och en ökad avskrivningstakt på 

företags investeringar från 2008. Kongressens budgetkontor (CBO) estimerar kostnaden till 152 

miljarder dollar under 2008 och 16 miljarder dollar under 2009.121 

Den tredje oktober 2008 antog kongressen H.R. 1424, Emergency Economic Stabilization Act of 2008. 

Den viktigaste delen av lagen är Troubled Asset Relief Program (TARP), som ger finansdepartementet 

befogenhet att initiera program på 700 miljarder dollar för att köpa eller försäkra tillgångar vars 

värde är svårt att estimera från finansiella institutioner.122 Syftet med TARP var att stabilisera det 

finansiella systemet och förhindra systemkollaps genom att minska osäkerheten kring värdet på 

kvarvarande tillgångar, reparera förtroendet för finansiella institutioner och öka kreditflödet till 

konsumenter och företag.123  

I februari 2009 antog kongressen H.R. 1, American Recovery and Reinvestment Act of 2009, ett 

stimulanspaket på 787 miljarder dollar i skattesänkningar och ökade offentliga utgifter i form av 

investeringar i miljö, infrastruktur och utbildning.124 

Den expansiva finanspolitiken har ökat de federala utgifterna under 2008, se fig. 3.19.  

                                                           
120

 Monetary Policy Report to the Congress, 24 februari 2009. 
121 Congress of the United States, Congressional Budget Office, Cost Estimate H.R. 5140. 
122

 U.S. Government Printing Office, H.R 1424. 
123

 U.S. Department of the Treasury, What is Emergency Stabilization Act of 2008? 
124

 U.S. House of Representatives, Committee on Appropriations, pressmeddelande 2009-02-13.  



35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.19 – Federala utgifter. 

Kongressens budgetkontor (CBO) prognostiserar ökade underskott de närmaste åren. Prognosen 

baseras på OMB:s budgetproposition från februari 2009, se fig. 3.20. 

 

 

 

Fig. 3.20 – CBO:s prognos över det federala underskottet (miljarder dollar)125 

Nettoexport 

Andra halvåret 2008 apprecierade dollarn mot de flesta stora valutor. Feds major currencies-index 

steg med 15 procent under andra halvåret 2008.126 

Första halvåret 2008 gynnades exportindustrin av den låga dollarkursen, som gjorde amerikanska 

varor billigare i omvärlden, vilket kompenserade avmattningen i den inhemska efterfrågan. Under 

andra halvåret minskade exporten kraftigt, på grund av minskad ekonomisk aktivitet i omvärlden. 

Apprecieringen av dollarn bidrog till att minska omvärldens efterfrågan på amerikanska varor, se fig. 

3.21.127  

 

                                                           
125

Congress of the United States, Congressional Budget Office, A Preliminary Analysis of the President’s Budget 
and an Update of CBO’s Budget and Economic Outlook,  s. 10, (CBO:s prognostiserade underskott är marginellt 
större än OMB:s egna, se Executive Office of the President of the United States, Office of Management and 
Budget, A New Era of Responsibility: Renewing America’s Promise, s. 114). 
126

 Ett undantag är den japanska yenen, som apprecierade mot dollarn, då utvecklingen på finansmarknaden 
fick japanska placerare att plocka hem investeringar utomlands. (Monetary Policy Report to the Congress, 24 
februari 2009). 
127

 Monetary Policy Report to the Congress, 24 februari 2009. 

 2008 2009 2010 2011 

Intäkter 2.524 2.159 2.289 2.586 

Utgifter 2.983 4.004 3.669 3.556 

Underskott 459 1.845 1.379 970 
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Fig. 3.21 – Export 

Värdet på importen mätt i dollar steg under första halvåret 2008, till stor del på grund av den kraftiga 

ökningen i oljepriset, men även på grund av den låga dollarkursen. Priset på olja steg med nästan 50 

procent första halvåret 2008. Under tredje kvartalet minskade den inhemska aggregerade 

efterfrågan, vilket påverkade importen negativt. Dessutom sjönk oljepriset med närmare 75 procent 

under andra halvåret 2008, vilket tillsammans med dollarns kraftiga appreciering mot viktiga 

omvärldsvalutor bidrog till att minska värdet på importen mätt i dollar, se fig. 3.22.128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.22 – Import 

BNP 

Real BNP föll under 2008, se fig. 3.23-24. 
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Fig. 3.23 – Real BNP 

 

 

 

Fig. 3.24 - Real BNP (index 2000=100)129 

4. Analys 

I kapitlet tillämpar vi vår referensram på fallet USA. Först analyseras relevanta marknader, därefter 

de stabiliseringsåtgärder som genomförts. 

Penningmarknaden 

I slutet av 2008 var avkastningen på statsobligationer med tre månaders löptid noll procent under 

kortare perioder, för att stabiliseras kring 0,25 procent under början av 2009. Avkastningen var 

därmed marginellt högre än avkastningen på kontotillgångar, vilket innebär att kompensationen till 

placerare som väljer en lägre likviditetsgrad eller en större riskexponering är låg. Placerare med 

högre likviditetsbehov bör därför föredra kontotillgångar före obligationer i finansiella portföljer, då 

skillnaden i avkastning är låg relativt riskexponeringen. Det går inte att dra slutsatsen att efterfrågan 

på pengar är oändligt elastisk, men den är sannolikt mer elastisk nu än för ett år sedan. I 

penningmarknadsgrafen innebär det att utbudskurvan skär efterfrågekurvan vid en flackare punkt 

idag. Det beror på att utbudet på realbalans ökat och nationalinkomsten minskat.  

Penningmängden har ökat under andra halvåret 2008. Under samma period har prisnivån fallit. 

Därmed har utbudet på realbalans ökat. Penningmängdens förändring är större ju smalare definition 

av penningmängden som används. M2 har ökat marginellt mer än trenden över tid. Ökningen i den 

monetära basen har främst absorberats av banker, som håller dem som reserver. Även 

                                                           
129

 U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, Real Gross Domestic Product. 

2008 I 2008 II 2008 III 2008 IV 2009 I 

118,631 119,460 119,308 117,369 115,523 
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insättningsvolymen i transaktions- och sparkonton har ökat något. Det är rimligt att en del av 

ökningen inte beror på ökad penningmängd, utan på ökat sparande till följd av ökad osäkerhet om 

framtida inkomst. Den negativa utvecklingen på börsen under hösten har sannolikt bidragit till att 

sparare flyttat pengar från aktier och fonder till mer säkra sparformer, liksom försäkringsreformen i 

TLGP, som minskade kreditrisken för tillgångar i transaktionskonton, vilket gjorde sparformen mer 

attraktiv relativt andra finansiella instrument. I januari 2008 var förhållandet M0/M2 9,25; i januari 

2009 var förhållandet 4,7130, vilket indikerar att transmissionsmekanismen inte fungerar som 

normalt. En grov uppskattning av bankmultiplikatorn visar att den har minskat under 2008.131 Det 

innebär att det krävs större ökningar i den monetära basen för att räntan ska påverkas lika mycket 

som för ett år sedan, vilket indikerar att efterfrågan på pengar är mer elastisk till följd av den lägre 

räntenivån. 

När nationalinkomsten faller minskar efterfrågan på realbalans, givet ränta. Under 2008 har den 

privata inkomsten stagnerat, för att falla under första kvartalet 2009, vilket innebär att efterfrågan på 

realbalans har minskat. Det har pressat ner räntan givet utbudet på realbalans, vilket har bidragit till 

att föra ekonomin mot likviditetsfällan. 

Den intertemporala dimensionen 

Med inflationsförväntningar kring två procent och en nominell prime-ränta strax över två procent är 

den reala prime-räntan kring noll procent, vilket i normala fall borde stimulera konsumtion och 

investeringar idag relativt i framtiden. Att så inte är fallet kan bero på minskad förväntad livsinkomst 

eller förändrad tidspreferens.  

Inkomstförändringen i innevarande period fick hushållens konsumtionsutgifter att minska betydligt 

mer än inkomstförändringen. Det beror sannolikt på att mer negativa framtidsutsikter fick hushållen 

att skriva ner värdet av framtida inkomster, alternativt att större osäkerhet om framtida inkomster 

fick hushållen att spara mer för att ha en större ekonomisk buffert. Skattereduktionen i Economic 

Stimulus Act, som ökade disponibel inkomst under andra kvartalet 2008, kunde inte förhindra att 

hushållens konsumtionsutgifter föll. Det beror på att hushållens förväntade livsinkomst sjönk, vilket 

skulle kunna bero på förväntningar om högre skatter i framtiden. En mer sannolik förklaring är dock 

försämrade framtidsutsikter. Den aggregerade effekten av inkomstökningen idag och det förväntade 

inkomstbortfallet i framtiden var negativ, vilket minskade hushållens konsumtionsutgifter idag. Det 

går därmed inte att dra några slutsatser om ricardiansk ekvivalens. 
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 Uppskattning från kapitel 3. 
131

 Se bilaga IV. 
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Den låga räntan minskar hushållens incitament att spara, då priset att konsumera idag relativt i 

morgon är lågt. Att hushållens sparande trots det ökar kan förklaras av minskad förväntad 

livsinkomst, som beror på minskad inkomst idag, minskad förväntad inkomst, ökad osäkerhet om 

framtida inkomst och minskad förmögenhet, främst på grund av fallande huspriser.  

Amerikaner har en relativt positiv framtidssyn – en mentalitet med upphov i den amerikanska 

drömmen att det kommer bli bättre i framtiden, att alla kan lyckas132 – något som också avspeglas i 

den låga sparkvoten. Den positiva framtidssynen innebär att amerikaner är relativt obenägna att 

spara för framtiden, tidspreferensen är inriktad på konsumtion idag. I en likviditetsfälla är det en 

positiv egenskap, eftersom det minskar risken för en utdragen recession. Realräntan behöver inte 

vara lika låg för att stimulera konsumtion, vilket innebär att det inte krävs lika extrema åtgärder för 

att neutralisera likviditetsfällan. I en likviditetsfälla måste konsumtion idag premieras före sparande 

och det kommer vara betydligt lättare när tidspreferensen ser ut som i USA än när den är inriktad på 

konsumtion i framtiden som i t.ex. Japan.  

Den positiva framtidssynen bör också påverka storleken på förväntad livsinkomst. Den påverkar alltså 

hur konsumtion allokeras mellan perioderna och det förväntade värdet på den totala livsinkomsten. 

Det är rimligt att anta att tidspreferensen är konstant på kort sikt. Förändrad tidspreferens kan ses 

som en process, där konsumenter och företag gradvis omvärderar sina preferenser. Det är dock inte 

orimligt att anta att tidspreferensen kan förändras på kort sikt av en ekonomisk chock.    

Växelkursen 

Svensson menar att i en likviditetsfälla kan växelkursen förväntas appreciera proportionellt mot 

utländska räntenivåer, vilket innebär att en placering utomlands ger lika hög avkastning som en 

placering i inhemska obligationer. Det förklarar inte varför dollarn apprecierade under hösten. Under 

hösten minskade funds-räntan från två procent i september till 0,25 procent kring årsskiftet. Dollarn 

borde därför deprecierats, allt annat givet. Apprecieringen kan inte förklaras inom ramen för 

likviditetsfällan. Däremot hjälpte apprecieringen sannolikt till att föra ekonomin mot likviditetsfällan, 

eftersom den hade en negativ effekt på nettoexporten. 

Internationell handel 

Den ekonomiska krisen är global och inte ett separat amerikanskt problem. En strategi för att 

neutralisera likviditetsfällan baserad på en depreciering av växelkursen är därför inte realistisk. Givet 

dagens globala ekonomiska klimat skulle en depreciering sannolikt påverka nettoexporten marginellt. 
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 Rosenberg, 2005, s. 391 skriver ” En samhällsbärande föreställning i Amerika har hittills varit att livet inte är 
ett lotteri. Att individen håller sin vinstlott i egna händer. Att hon i det amerikanska samhällets oupphörliga 
framåtrörelse erbjuds ständigt nya tillfällen, opportunities, till individuell lycka och framgång.” 
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Andra länder skulle dessutom kunna kopiera åtgärden för att inte drabbas negativt. I en ekonomi där 

internationell handel utgör en mindre del av BNP minskar sannolikheten ytterligare att en 

depreciering skulle öka produktionen tillräckligt mycket för att neutralisera en likviditetsfälla. Håller 

recessionen i sig är det inte heller osannolikt att protektionistiska tendenser sprider sig, vilket 

ytterligare skulle minska möjligheten att genom internationell handel neutralisera en likviditetsfälla 

och ha negativa konsekvenser för tillväxten på sikt. En global återhämtning skulle däremot kunna öka 

den globala efterfrågan på amerikanska varor, vilket skulle hjälpa ekonomin tillbaka. 

Inflation 

Under andra halvåret 2008 föll prisnivån. En konsekvens av deflation är att utbudet på realbalans 

ökar. Effekten av Feds penningmängdsökningar har därmed förstärkts. Deflationen verkar även på 

bredare penningmängdsmått, vilket gör att deflation har en större effekt på räntan än ökningar i den 

monetära basen vid störningar i transmissionsmekanismen. Deflationstakten har dock varit låg, vilket 

medför att deflationseffekten i den aggregerade realbalanstillväxten varit liten.  

Trots att en stor del av penningmängdsökningen skett via temporära lånefaciliteter och tillfälliga köp 

av värdepapper kommer en reversering av penningmängdsökningen ta tid. Den temporära 

lånefaciliteten TAF tar minst tre månader att avveckla, liksom CPFF, programmet för köp av 

kommersiella obligationer med kort löptid. AMLF, PDCF, TSLF – lånefaciliteterna avsedda att öka 

likviditeten i det finansiella systemet – kommer finnas kvar minst till 30 oktober 2009, liksom 

valutaswapavtalen med utländska centralbanker. Hur lång tid ett avvecklande av TALF tar är svårt att 

uppskatta. Ett snabbt avvecklande skulle pressa ner priset på tillgångar i TALF och därmed öka 

kostnaden av programmet för samhället. Om inflationen plötsligt skulle skjuta fart är risken stor att 

penningmängden inte kan minskas tillräckligt fort. Fed har bundit sig vid en lägre räntenivå för en tid 

framöver, vilket innebär risk för en ohälsosamt hög inflationsnivå. Bindningen till en lägre räntenivå 

är en möjlig orsak till att inflationsförväntningarna är positiva, trots att inflationen är negativ och 

produktionen faller. De positiva inflationsförväntningarna skulle också kunna ses som att marknaden 

har förtroende för Feds långsiktiga inflationsmål. Positiva inflationsförväntningar är viktigt, eftersom 

det innebär att realräntan är lägre än den nominella räntan, vilket har en positiv effekt på 

efterfrågan. Då nominell ränta är nära noll är inflationsförväntningar det viktigaste redskapet för att 

stimulera konsumtionen, genom lägre realränta.  

Givet dagens låga inflationstakt går det inte att säga att Fed prioriterat bort inflationsmålet. För att 

inte inflationsmålet ska underskridas krävs en kraftig monetär expansion, som kan stabilisera 

finansiella marknader och stimulera efterfrågan.   
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Ett lågt och trovärdigt inflationsmål är en faktor som ökar sannolikheten att en ekonomi som drabbas 

av en störning fastnar i en likviditetsfälla, eftersom utrymmet att sänka räntan vid en kontraktiv 

störning är mindre. För en ekonomi som nyligen fastnat i en likviditetsfälla är dock ett trovärdigt 

inflationsmål positivt, eftersom marknaden initialt kommer förvänta sig att inflationsnivån stannar 

kring den nivå som anges i inflationsmålet. Fed har inget kvantitativt inflationsmål, men marknaden 

förväntar sig att det kvalitativa målet innebär en inflationsnivå mellan två och fyra procent. 

Inflationsförväntningarna ligger därför kvar kring två procent, trots att inflationen är kring noll och 

produktionen faller.  

Om ekonomin stannar i likviditetsfällan under en längre period är det troligt att frånvaron av ett 

kvantitativt mål för inflationen leder till att inflationsförväntningarna minskar snabbare, vilket har 

negativ effekt på efterfrågan och förvärrar det ekonomiska läget. Om ekonomin är fast i 

likviditetsfällan under en längre period kan ett lågt trovärdigt inflationsmål – kvantitativt som 

kvalitativt – innebära att det är svårare att neutralisera likviditetsfällan. Om marknaden förväntar sig 

att centralbanken kommer försvara inflationsmålet stiger inte inflationsförväntningarna till den nivå 

som krävs för att få ner realräntan tillräckligt mycket för att stimulera efterfrågan ur likviditetsfällan, 

trots att penningmängden ökar. 

En stor, växande statsskuld kan bidra till att öka inflationsförväntningarna, eftersom inflation leder 

till att det reala värdet av statsskulden minskar. En självständig centralbank medför att statsskuldens 

betydelse för inflationsförväntningarna minskar. Oavsett grad av självständighet kommer dock 

centralbanken utsättas för tryck från politiker, vilket gör att en växande statsskuld ökar 

sannolikheten att marknaden uppfattar inflationsskapande åtgärder som trovärdiga.  

En bindning vid en högre långsiktig inflationsnivå är ett effektivt sätt att neutralisera likviditetsfällan. 

När inflationsförväntningarna stiger minskar realräntan, vilket stimulerar efterfrågan och ökar 

produktionen. En hög inflationsnivå är dock inte önskvärd under normala förhållanden, då det bl.a. 

minskar ekonomins långsiktiga tillväxttakt.133 En trovärdig bindning vid en nivå som under normala 

förhållanden är ohälsosamt hög kan dessutom vara svår att upprätthålla, eftersom centralbanken har 

incitament att omvärdera inflationsmålet när likviditetsfällan har neutraliserats. En metod som kan 

fungera är ett gradvis stigande prisnivåmål, vilket skapar ett initialt prisnivågap som möjliggör en hög 

initial inflationsnivå i kombination med en långsiktigt sund prisutveckling.  

En bindning vid en långsiktigt högre inflationsnivå är därför en åtgärd som bör övervägas först när 

alla andra försök att neutralisera likviditetsfällan misslyckats. Åtgärden kommer då vara mer 

                                                           
133

 En hög inflationsnivå har flera negativa effekter, bl.a. minskar incitamenten att investera. Se Sveriges 
Riksbank, Varför inflationsmål? 
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trovärdig än om den används tidigt, eftersom det ekonomiska läget kommer vara mer akut och 

centralbanken visat sin beslutsamhet att neutralisera likviditetsfällan genom andra åtgärder.  

Penningpolitik 

Under perioden har Fed genomfört följande åtgärder: 

 Sänkt målet för funds-räntan från två till ett intervall på 0 – 0,25 procent. 

 Inrättat lånefaciliteter. 

 Inrättat program för köp av värdepapper. 

 Infört ränta på reservbalanser. 

 Valutaswapavtal med andra centralbanker. 

 Stresstest av banker. 

Oron på finansmarknaden under hösten berodde till stor del på att bankerna inte kunde överblicka 

egna och andras förluster, vilket gjorde det svårt att estimera det omedelbara likviditetsbehovet; 

efterfrågan på reservbalanser var därför stor, vilket skapade ett tryck uppåt på funds-räntan. För att 

stilla oron på finansmarknaden krävdes ett likviditetstillskott i bankerna. Då amerikaner traditionellt 

är negativa till statlig intervention i det privata näringslivet var en statlig intervention där staten tar 

en ägarandel i banken mot en kapitalinjektion, liknande den i Sverige på 1990-talet134, politiskt 

ogenomförbar. Istället inriktades åtgärderna på att öka likviditeten i bankerna via temporära 

lånefaciliteter, som TAF och AMLF, och program för att ta bort värdepapper vars värde är svårt att 

estimera från marknaden, som TARP. Lånefaciliteterna ökade bankernas reserver, vilket fick priset på 

reserver – funds-räntan – att sjunka.  

En lägre funds-ränta var önskvärd inte bara för att den hade en stabiliserande effekt på finansiella 

marknader. Under hösten 2008 försämrades hushållens framtidsutsikter och arbetslösheten steg, 

vilket minskade konsumtion och investeringar. Den lägre funds-räntan påverkade andra räntor, 

ökade kreditgivningen och minskade incitamenten att spara, vilket stimulerade aggregerad 

efterfrågan. FOMC sänkte därför i omgångar målet för funds-räntan ner mot noll procent.  

Fed har genom program för köp av kommersiella obligationer och värdepapper som baseras på 

nyutgivna bolån försökt öka kreditgivningen och minska räntor som konsumenter och företag möter. 

Trots att kreditgivningen fortfarande faller har takten minskat under första kvartalet 2009. Det är 

troligt att minskningstakten varit högre om Fed inte vidtagit några åtgärder för att öka 

kreditgivningen. Om den haft någon inverkan på räntenivåer är däremot svårt att uttala sig om.  
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 För en mer utförlig beskrivning se Ergungor, 2007. 
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Ränteutbetalningar på reservbalanser i Fed minskade volatiliteten på funds-räntan. Det primära 

syftet var att skapa ett golv för funds-räntan. Att åtgärden misslyckades initialt berodde sannolikt på 

att marknaden inte hade anpassat sig till förändringen. Det kan också ha berott på att räntan på 

reserver sattes lägre än funds-räntan. Trycket nedåt på funds-räntan tycks ha upphört i december, då 

räntan på reserver justerades till 0,25 procent – taket i intervallet för funds-räntan. 

Feds valutaswapavtal med andra centralbanker ökade likviditeten på valutamarknaden genom att 

öka utbudet av dollar utomlands. Det är möjligt att det minskade trycket uppåt på dollarn mot andra 

valutor, men det är svårt att uttala sig om.  

Stresstesten av banker ökade transparensen och förtroendet för finansiella institutioner. De positiva 

resultaten av stresstesten ökade sannolikt stabiliteten på finansmarknaden. Att stresstestade 

bankers framtida likviditetsbehov garanteras av staten ökar marknadens förtroende för stresstestade 

banker, vilket bör öka likviditeten i det finansiella systemet.  

Fed har en uttalad policy om en längre periods nollränta, vilket bör pressa ner längre räntor. Det har 

dock inte haft önskad effekt. Fed började signalera att funds-räntan kommer ligga nära noll under en 

längre period kring årsskiftet 2008/09. Sedan dess har avkastningen på statsobligationer med ett års 

löptid inte sjunkit och avkastningen på statsobligationer med 10-års löptid utan inflationsindexering 

har stigit 50 räntepunkter. Det skulle kunna förklaras genom högre långsiktiga 

inflationsförväntningar. Policyn bör ändå öka incitamenten att konsumera och investera mer än vad 

räntesänkningen i sig gör, eftersom det – trots att långa räntor förändrats marginellt – sänder en 

signal till marknaden att det kommer vara relativt billigt att låna för en tid framöver.  

Finanspolitik 

Under perioden har följande åtgärder vidtagits: 

 H.R. 5140, Economic Stimulus Act of 2008.  

 H.R. 1424, Emergency Economic Stabilization Act of 2008. 

 H.R. 1, American Recovery and Reinvestment Act of 2009.  

H.R. 5140 ger skattereduceringar till låg- och medelinkomsttagare och ökar avskrivningstakten på 

investeringar från 2008, till ett totalt värde av 168 miljarder dollar under 2008-09. 

Skattereduceringen ökar disponibel inkomst för den grupp som tjänar minst, vilket borde innebära 

att sannolikheten är större att inkomstökningen går till ökad konsumtion. Att ingen effekt syns på 

konsumtionsutgifterna kan bero på att grupper med högre inkomst ökat sitt sparande. Om så är fallet 

är svårt att uttala sig om. Det går inte heller att dra några slutsatser om att ricardiansk ekvivalens 

håller. Den högre avskrivningstakten på nyinvesteringar har gjort fler investeringsprojekt lönsamma, 
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vilket bör öka nyinvesteringarna. Att så inte har skett kan bero på att framtidsutsikterna har 

försämrats. Båda åtgärderna bör ha stimulerat aggregerad efterfrågan. 

H.R. 1424 ger finansdepartementet befogenhet att köpa eller försäkra tillgångar vars värde är svårt 

att uppskatta. Total kostnad för programmet är 700 miljarder dollar. Programmet bör ha ökat 

stabiliteten på finansmarknaden, då osäkra tillgångar till ett stort värde rensats bort från marknaden. 

Kostnaden för skattebetalare kan bli hög om värdet på tillgångarna visar sig vara lägre än 

köpesumman. Ställt i relation till en mer instabil finansmarknad kan det dock mycket väl ha minskat 

den totala kostnaden för samhället. 

H.R. 1 är ett stimulanspaket på 787 miljarder dollar med skattesänkningar och ökade offentliga 

utgifter i form av investeringar i miljö, infrastruktur och utbildning. Effekten av skattesänkningar 

diskuteras under H.R. 5140. Ricardiansk ekvivalens kan minska effekten av offentliga utgifter, då 

skattebetalare inser att de kommer få betala underskott genom ökat skatteuttag i framtiden. 

Investeringar som samhället kan dra nytta av i framtiden bör minska risken att skattebetalare sparar 

för att jämna ut konsumtionen över tid, då dessa investeringar kommer generera intäkter i 

framtiden. De offentliga utgifterna i H.R. 1 är uteslutande inriktade på den typen av investeringar, 

vilket minskar risken att skattebetalare sparar för att finansiera framtida skattehöjningar.  

5. Slutsats 

Den finansiella oron under hösten 2008 – med banker som inte kunde överblicka storleken på egna 

och andras förluster – fick finansiella institutioner att hålla likvida medel istället för att erbjuda dem 

på marknaden, vilket skapade ett tryck uppåt på funds-räntan och en ökad volatilitet i korta räntor. 

När Fed pressade ner räntan genom att öka den monetära basen hade det liten effekt på den reala 

ekonomin, eftersom den största delen av penningmängdsökningen absorberades av banker, som höll 

dem som reserver. Långivningen minskade kraftigt, vilket innebär att räntesänkningens primära 

effekt var att minska utgifterna för dem som redan hade lån med obunden ränta. 

Transmissionsmekanismen genom vilken penningmängdsökningar påverkar den reala ekonomin 

fungerade inte längre som normalt.  

Den låga räntan har hittills inte stimulerat efterfrågan tillräckligt för att vända den negativa trenden 

på BNP – den har snarare tilltagit. Effekten av en likviditetsfälla är att penningmängdsökningar inte 

påverkar den reala ekonomin, för att nominell ränta är nära noll, eller för att 

transmissionsmekanismen blivit utslagen på annat sätt. Även om penningmängdsökningen inte tycks 

påverka produktionen via den mekanism som normalt får investeringar och konsumtion att öka har 
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den haft en stabiliserande effekt på finansmarknaden, vilket på sikt även bör stimulera efterfrågan.  

Finansiella institutioner är inte längre i akut likviditetsbehov, de har stora likvida reserver, vilket 

minskat osäkerheten på den finansiella marknaden trots att värdet på många tillgångar sannolikt är 

fortsatt svårt att uppskatta. Den låga räntan minskar risken att låntagare inte klarar räntebetalningar, 

även om stigande arbetslöshet och fallande efterfrågan, tillgångsvärden och prisnivå ökar risken att 

privatpersoner och företag inte kan amortera lån. Det går inte att dra slutsatsen att den amerikanska 

ekonomin har fastnat i en likviditetsfälla – än. 

Om den negativa trenden inte vänder snabbt finns en stor risk för en utdragen recession med en 

produktionsnivå lägre än full sysselsättning, deflation och negativa inflationsförväntningar, vilket 

påverkar den reala ekonomin negativt. Den amerikanska ekonomin är än så länge förskonad från 

negativa inflationsförväntningar, vilket skulle dämpa efterfrågan ytterligare. Hur länge den är det 

beror på om den negativa konjunkturutvecklingen bryts eller inte. Om trenden inte vänder är risken 

stor att ekonomin fastnar i en utdragen likviditetsfälla. 

Marknaden tror dock inte på en utdragen likviditetsfälla, vilket avspeglas i en stigande avkastning på 

långa statsobligationer utan inflationsindexering. Det är positivt, eftersom det minskar risken att den 

privata sektorn skjuter upp konsumtion och investeringar i hopp om att priserna ska falla. 

Storleken på den monetära expansionen är extrem, men bör ses mot bakgrund av att 

transmissionsmekanismen inte fungerar; ökningar i den monetära basen har betydligt mindre effekt 

än normalt. I takt med att transmissionsmekanismen förbättras kommer M0 sannolikt minskas för att 

inte riskera hög inflation.  

Likviditetsfällan hade sannolikt kunnat undvikas med mer transparens i finansiella institutioners 

balansräkningar och en effektivare övervakning av finansiella aktörer.   

De åtgärder som vidtagits av Fed och finansdepartementet har delvis reparerat 

transmissionsmekanismen med vilken penningmängdsökningar påverkar den reala ekonomin, men 

åtgärderna har samtidigt lett till att räntan sjunkit till nära noll procent. Bankerna har stora reserver 

och färre osäkra tillgångar och är därför mindre restriktiva i sin utlåning. Det kommer trots det dröja 

innan transmissionsmekanismen fungerar fullständigt normalt. 

Förslag på vidare åtgärder 

Om situationen förvärras, eller de stabiliseringsåtgärder som vidtagits visar sig vara otillräckliga är 

det viktigt att Fed agerar resolut för att neutralisera likviditetsfällan och inte förlora marknadens 

förtroende. Om inte konjunkturen vänder före 2010, eller om inflationsförväntningarna blir negativa 

föreslår vi därför ett införande av ett gradvis stigande kvantitativt prisnivåmål som, genom att skapa 
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ett prisnivågap, kan kombinera en hög initial inflationsnivå med en långsiktigt sund inflationstakt. Det 

skulle stimulera efterfrågan och sannolikt neutralisera likviditetsfällan. När likviditetsfällan 

neutraliserats och det initiala prisnivågapet försvunnit skiljer sig inte ett kvantitativt prisnivåmål 

nämnvärt från ett kvantitativt inflationsmål. För att säkra en tillräckligt hög initial inflation i 

kombination med en långsiktigt sund prisutveckling föreslår vi att prisnivåmålet sätts så att ett 

prisnivågap som kan generera en initial inflation mellan fem och tio procent skapas. Därefter bör 

prisnivån öka med två procent per år, för en långsiktigt sund prisutveckling. Då marknaden har ett 

stort förtroende för Fed är det sannolikt att prisnivåmålet skulle uppfattas som trovärdigt. Därmed 

genereras inflationsförväntningar som bör vara tillräckliga för att neutralisera likviditetsfällan utan 

att Fed binder sig vid en långsiktigt högre inflationsnivå, vilket skulle hämma ekonomins långsiktiga 

tillväxttakt.  

Om ekonomin återhämtar sig föreslår vi att Fed inför ett kvantitativt inflationsmål, då det sannolikt 

minskar risken för negativa inflationsförväntningar om något liknande inträffar igen utan att minska 

möjligheten för Fed att uppfylla de penningpolitiska målen. Vi anser dock inte att ett kvantitativt 

inflationsmål bör införas under nuvarande omständigheter, då det skulle kunna skapa oro på 

finansmarknaden. 
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Bilagor 

BILAGA I – CASE-SHILLER-INDEX 

 

 

Källa: Standard and Poors. Case-Shiller-index.  

Mer information om Case-Shiller: Standard and Poors. Case-Shiller-index metodologi. 

Case-Shiller är ett index över 

huspriserna i ett antal amerikanska 

storstadsområden. 

Composite-10  

 10 storstadsområden 

Composite-20 

 20 storstadsområden 
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BILAGA II – TED-SPREAD 

 

 

TED-spreaden är skillnaden mellan LIBOR-räntan och T-bill med motsvarande löptid. Eftersom T-

billen är riskfri är skillnaden mellan den och LIBOR ett mått på riskpremien. I normala fall är TED-

spreaden runt 50 räntepunkter, den stiger sällan över 100 räntepunkter. Sedan september 2008 har 

den pendlat mellan 200 och 460 räntepunkter, vilket avspeglar en stor oro över kreditrisk.135  

Sedan årsskiftet har TED-spreaden legat kring 100 räntepunkter.136 

  

                                                           
135

 Federal Reserve Bank of Minneapolis. TED-spread. 
136

 Bloomberg. TED-spread. 
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BILAGA III – FEDERAL RESERVE-SYSTEMETS STRUKTUR137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPPGIFTER 

Direktionen  

 Formulerar penningpolitiken, framförallt genom sin majoritet i FOMC. 

 Bestämmer reservkrav. 

 Reglerar och övervakning av det finansiella systemet och betalningssystemet. 

 Implementerar federala lagar. 

FOMC 

 Beslutar om penningpolitiken. 

 Ger direktiv för de öppna marknadsoperationerna. 

 

                                                           
137

 Federal Reserve Education. Structure of the Federal Reserve System.  
Board of Governors of the Federal Reserve System. The Structure of the Federal Reserve System. 

Board of Governors – Direktionen 
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BILAGA IV – UPPSKATTNING AV BANKMULTIPLIKATORNS FÖRÄNDRING UNDER 2008. 

Uppskattningen bör ses som en mycket grov uppskattning och baseras på data som presenteras i 

kapitel 3. Uppskattningens värde ligger främst i att påvisa förändringen i multiplikatorns storlek. 

κ =
1+cd

cd +rd
  

 cd är 
Kontanter

Kontotillgångar
  

rd är 
Reserver

Kontotillgångar
  

31 december 2007 (miljarder dollar) 

Kontanter: 828,94 

Kontotillgångar (transaktionskonton + sparkonton): 290 + 4010=4300 

Reserver: 50 

31 december 2008 (miljarder dollar) 

Kontanter: 889,90 

Kontotillgångar (transaktionskonton + sparkonton): 400 + 4400=4800 

Reserver: 850 

κ2007 =
1+828,94/4300

828,94/4300+50/4300
≈ 5,84  

κ2008 =
1+889,90/4800

889,90/4800+850/4800
≈ 3,27  

 

 

 

 

 


