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Sammanfattning

När Lehman Brothers INC lämnade in sin konkursansökan hösten 2008 sände detta chockvågor

genom finanssektorn världen över och spred sig senare till den reala ekonomin med en ekonomisk

kris som följd. Spanien som är Europas fjärde största ekonomi drabbades hårt av denna kris som

punkterade landets överhettade bostadsmarknad vilket ledde till massarbetslöshet och stora

budgetunderskott.

I uppsatsen har författarna använt sig av en finanspolitisk regel samt teorier om finanspolitisk

hållbarhet. Dessa har använts för att analysera huruvida Spaniens finanspolitik har varit en

bidragande orsak till landets allvarliga ekonomiska situation. I empirin används data och statistik från

trovärdiga källor som till exempel OECD och Eurostat. Den data som används i empirin är variabler

som återfinns i teorikapitlet.

Resultatet visar att Spanien finanspolitiskt har agerat i strid med de teorier som använts. De förde

under 2000-talet en finanspolitik som inte var hållbar på lång sikt. Detta gjorde att situationen blev

allvarligare än vad den hade behövt vara när finanskrisen drabbade landet. Spanien förde en

expansiv finanspolitik trots en hög tillväxt vilket ledde till budgetunderskott trots den goda tillväxten.

Detta gjorde att när tillväxten sjönk som en följd av krisen låg skatter och offentliga utgifter inte på

långsiktigt hållbara nivåer.
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Kapitel 1: Inledning

1.1 Bakgrund

Spanien är Europas fjärde största ekonomi och är idag ett av de europeiska länder som har

ekonomiska problem (Forsberg 2011). Spanien bland många andra länder dras med stora underskott

i statsbudgeten och stora statsskulder och landet har tillsammans med Grekland och Portugal

tvingats lansera omfattande sparpaket (Östlund 2010), (TT-Reuters 2010b, TT-Reuters 2010a).

Grekland och Irland samt nu senast Portugal har redan ansökt om stödlån från Europeiska Unionen

(EU) och International Monetary Fund (IMF), vilket även Spanien eventuellt kommer att behöva göra

göra (Schück 2011), (Lundin 2010), (TT-Reuters 2010b).

Den 15 september 2008 meddelade Lehman Brothers Holding INC att de tänkte lämna in en ansökan

om konkurs (Lehman Brothers Inc 2008). Detta var starten på den ekonomiska kris med

finanssektorn som epicentrum som sedan skulle sprida sig över världen (Larsson 2008). Krisen ledde

till osäkerhet på den finansiella marknaden och bankerna blev restriktiva i sin utlåning (European

Commission Directorate-General for Economic and Financial Affairs 2009). Centralbanker och

finansdepartement reagerade mot krisen genom att trycka pengar för att säkra betalningssystemen

och på sikt öka den aggregerade efterfrågan (Norberg 2010).

När finanskrisen kom till Spanien 2008 hade landet upplevt en lång period av ekonomisk tillväxt som

låg över genomsnittet i Europa (OECD). Situationen förändrades år 2008 och från att ha haft ett

budgetöverskott på ca 2 % av BNP år 2007 sjönk det till ett underskott på -4,2 % av BNP år 2008 och

till -11,1 % av BNP år 2009 (Eurostat 2011d). Arbetslösheten steg från 8,3 % år 2007 till 18 % år 2009

(Eurostat 2011g). BNP per capita sjönk med 1000 euro mellan år 2008 och 2009 (Eurostat 2011c)och

statsskulden ökade från 36,1 % av BNP år 2007 till 53,2 % av BNP år 2009 (Eurostat 2011e). Ser man

till dessa indikatorer så ser den ekonomiska situationen i Spanien allvarlig ut.



2

1.2 Problemformulering

Spanien blev medlem i EU år 1986 och år 2002 anslöt man sig till den Europeiska Monetära Unionen

(EMU). Som en konsekvens av inträdet i EMU förlorade man kontrollen över penningpolitiken och

därmed blev finanspolitiken det enda instrumentet för att motverka konjunktursvängningar. Som

medlem i EU måste Spanien följa stabilitetspaktens riktlinjer. Dessa säger att ett lands

budgetunderskott inte får överstiga 3 % av BNP samt att statsskulden inte får överstiga 60 % av BNP

(European central bank). Spanien befinner sig inte enbart i en konjunkturnedgång utan även i en

ekonomisk kris. Definitionen av en ekonomisk kris är att ett lands ekonomi plötsligt upplever en

nedgång som följs av fallande BNP och deflation. Är nedgången tillräckligt stor kan detta leda till en

recession eller depression (Business dictionary).

Vilka finanspolitiska åtgärder kan vidtas under en ekonomisk kris som medlem i EU och EMU och

vilka åtgärder tillämpade Spanien under krisen? Kunde man ha gjort annorlunda? Kan finanspolitiken

trots goda ekonomiska indikatorer under 2000-talet fram till krisen ha bidragit till en djupare

ekonomisk kris och i så fall hur?

1.3 Syfte

Syftet är att analysera huruvida Spaniens finanspolitik är en av orsakerna till landets ekonomiska kris

och hur finanspolitikens instrument använts under krisen.

- Kan man utifrån makroekonomisk teori se att finanspolitiken före och under krisen kan ha

bidragit till en förvärrad ekonomisk situation?

- Vilka åtgärder har Spanien vidtagit under krisen och vilken effekt har dessa fått?

- Hur har EMU-medlemskapet påverkat Spaniens ekonomiska situation?

1.4 Avgränsningar

Vi kommer endast att behandla Europeiska Central Banken (ECB) och penningpolitiken vid behov och

då endast utifrån dess påverkan på finanspolitiken. Perioden vi undersöker är 2001 och fram till 2010

med fokus på åren 2008-2010. Vid de fall där data inte är tillgängligt för år 2010 blir 2009 det sista

året vi analyserar.

1.5 Metod

I vår uppsats kommer vi att använda oss av makroekonomiska teorier om finanspolitik och då främst

indikatorer och regler samt automatiska stabilisatorer. Vi kommer även att titta på problem för

finanspolitiken.



3

Vi kommer att använda oss av Finanspolitiska rådets syn på finanspolitik som de presenterar i sin

rapport för år 2010 och som synar svensk finanspolitik i efterhand. Denna syn kommer vi att använda

som ett grundläggande ramverk som vi kommer att applicera på den spanska finanspolitiken.

Empirin kommer i första hand från sekundära källor och då främst rapporter och vetenskapliga

artiklar.

Vi kommer också att använda oss av statistik om Spaniens statsfinanser och dessa hämtar vi från

källor som Eurostat, Instituto Nacional de Estadistica (INE), Organisation for Economic Co-operation

and Development (OECD) och IMF, vilka vi anser vara trovärdiga källor. Alla siffror är approximativa.
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Kapitel 2: Teoretisk ram

Detta kapitel består av två delar. Den första delen behandlar Carlin & Soskice teorier om

finanspolitiska regler som dock är utvecklade för att inkludera termen seigniorage. Den andra delen

behandlar svenska Finanspolitiska rådet och dess syn på finanspolitik. Alla ekvationer, uttryck,

beskrivningar och antaganden kommer från kapitel 6 i Carlin & Soskice om inget annat anges.

Kapitlet avslutas med att vi utvecklar en egen modell utifrån de råd som Finanspolitiska rådet ger

samt villkoren i stabilitetspakten.

2.1 Finanspolitisk regel

Finanspolitiken har tre mål: att erbjuda automatiska stabilisatorer, stabilisera BNP runt dess

långsiktiga jämvikt genom förändringar i utgifter och skatter samt planera finansierandet av

regeringens utgifter för att skapa en långsiktigt hållbar skuldbörda.

Vi söker en finanspolitisk regel som innehåller alla teoretiskt möjliga finansieringskällor. Utgå från en

stats budgetidentitet:

ܩ + ݅ܤ ≡ ܶ+ ܤ∆ + ܪ∆ (2.1)

Vänsterledet är utgifter och högerledet är möjliga finansieringskällor.

G ∶ offentliga utgifter 

iB ∶ ränteutgifter på tidigare emitterade obligationer 

T ∶ skatter (netto) 

B ∶ emission av nya obligationer (skuldsättning i absoluta termer) 

H ∶  emission av nytryckta pengar 

Lös ut ܤ∆ för att se förändringen i statens skuldsättning:

ܤ∆ = ܩ) − ܶ) + ݅ܤ − ܪ∆ (2.2)

Ekvation 2.2 visar att ett underskott i den primära budgeten ܩ) − ܶ) kommer - allt annat lika - att

leda till ökad skuldsättning. Även stigande ränta på tidigare emitterade obligationer kommer att öka

skuldsättningen. Den teoretiska möjligheten att använda emission av nytryckta pengar (seigniorage)

resulterar i fallande skuldsättning, men denna finansieringskälla kan leda till negativa effekter för

ekonomin vilket tas upp senare i kapitlet.
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Skuldsättningen, ,ܤ är i sig relevant men än viktigare är dess andel av BNP vilket är detsamma som

skuldsättningsgraden. Om P är prisnivå och y är den reala nationalinkomsten blir ܲܰܤ = ܲ ∗ .ݕ

Skuldsättningsgraden, här kallad ,ܾ blir då

ܾ=


௬
(2.3)

Dividera ekvation 2.2 med ݕܲ för att få dessa variabler i förhållande till BNP:

∆

௬
≡

(ீି்)

௬
+



௬
−

∆ு

௬
(2.4)

Multiplicera den sista termen med
ு

ு
och låt

(ீି்)

௬
= ݀

Ekvation 2.4 kan då skrivas som

∆

௬
≡ ݀+ ܾ݅ − ுℎߛ (2.5)

där

݀+ ܾ݅ är det faktiska underskottet ቀ
(ீି்)

௬
+



௬
ቁoch ுߛ =

∆ு

ு
och ℎ =

ு

௬
.

Totaldifferentiera ekvation 2.3 och dividera sedan med ochݕܲ låt
∆


= ߨ och

∆௬

௬
= ௬ߛ

∆

௬
= ∆ܾ+ +ܾߨ ௬ܾߛ (2.6)

Vi vet att ekvation 2.5 är lika med ekvation 2.6, lös ut ∆ܾ för att få följande uttryck. Vi vet också att

=ݎ ݅− .ߨ

∆ܾ= ݀+ ൫ݎ− ௬൯ܾߛ − ℎߛ (2.7)

Ekvation 2.7 kan också skrivas som
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∆ܾ= ቀ


௬
ቁ− ቀ

௧

௬
ቁ+ ൫ݎ− ௬൯ܾߛ − ℎߛ (2.8)

eftersom ݀ =
(ீି்)

௬
= ቀ



௬
ቁ− ቀ

௧

௬
ቁ

Detta är första steget för att utveckla en generell finanspolitisk regel. Ett mål för finanspolitisk regel

är att ܾ≤ 0 och för att det ska vara möjligt måste följande villkor gälla:

ܾ≤
ቀ



ቁି ቀ




ቁି ఊ

ିఊ
(2.9)

Detta betyder att finanspolitikens mål är att skuldsättningsgraden helst ska minska och för att kunna

göra detta måste antingen skatterna täcka de offentliga utgifterna, tillväxttakten på BNP vara större

än realräntan eller seigniorage utnyttjas.

Nästa steg är att lösa ut
௧

௬
eftersom ett villkor i en generell finanspolitisk regel är att man ska kunna

finansiera sina utgifter med sina intäkter, det vill säga skatter.

ቀ
௧

௬
ቁ≥ ቀ



௬
ቁ+ ൫ݎ− ௬൯ܾߛ − ℎߛ (2.10)

Vi har utvecklat en generell finanspolitisk regel utifrån den regel som finns i Carlin & Soskice.

Skillnaden i vår finanspolitiska regel är att seigniorage är inkluderat vilket saknas i Carlin & Soskice

version. Regeln visar alltså att man med skatteintäkterna ska kunna finansiera offentliga utgifter

samt räntekostnader. Man ser också att seigniorage kan minska den andel skatter som behövs. Vid

en ekonomisk kris finns det inte alltid möjlighet att låna pengar på marknaden samtidigt som en

skattehöjning är impopulär. Detta innebär att en av de enda kvarvarande finansieringskällorna för

finanspolitiken är seigniorage.

En hög inflation leder till en låg eller negativ realränta givet låg nominell ränta då =ݎ ݅− .ߨ Detta

kan vara problematiskt för en ekonomi eftersom en låg eller negativ realränta gör att det inte är

attraktivt att spara i räntepapper, vilket gör att sparandet i dessa minskar. En av de viktigaste

priserna vid en sådan situation är bostadspriserna. Minskar sparandet i räntepapper samtidigt som

dessa priser stiger blir bostäder en attraktiv investering. Detta pressar upp bostadspriserna vilket

även kan pressa upp inflationen som sedan leder till ännu lägre realränta. Fortsätter detta utan
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intervention från staten kan det leda till en överhettad bostadsmarknad. Detta fångas i finanspolitisk

regel genom variabeln r.

Tillväxten på BNP (௬ߛ) är ofta, som vi ska visa senare, inte vid sin långsiktiga nivå. En orsak till detta

kan hittas på arbetsmarknaden. Om arbetsmarknaden är väldigt stel och rigid kommer detta att leda

till högre arbetslöshet vilket leder till att tillväxten hamnar längre ifrån sin långsiktiga nivå.

2.2 Komplikationer och begränsningar för finanspolitiken

Seigniorage

Den monetära basen i ett land består av emission av nytryckta pengar (ܪ) samt den monetära

basens multiplikator .(ߢ) Anta att ärߢ konstant vilket innebär att tillväxten på den monetära basen

på mellan till lång sikt är lika med tillväxten på nytryckta pengar som i sin tur är lika med

inflationstakten, ெߛ = ுߛ = .ߨ Detta innebär att vinsten en stat kan göra med seigniorage kommer

med kostnaden att inflationen ökar. Forskning har visat att inflationstakten måste öka till ca 200 %

för att staten ska kunna utnyttja en seigniorage-vinst motsvarande 10 % av BNP. Det innebär att

kostnaden i förhållande till vinsten är hög, vilket gör att man drar sig för att använda seigniorage

annat än vid tillfällen då inflationen av andra orsaker är låg (Carlin, W., Soskice, D 2006, kapitel 6).

Seigniorage förutsätter att finansdepartementet i ett land kan kontakta centralbanken och får låna

pengar för att finansiera sin budget. Detta innebär att seigniorage i praktiken är ett lån från

centralbanken till finansdepartementet. För ett EMU-land finns inte den möjligheten i normala tider,

men vid ekonomiska kriser har det visat sig att seigniorage har varit en användbar finansieringskälla

för finanspolitiken. Detta kommer att tas upp i kapitel 3 och 4.

Automatiska stabilisatorer

En av finanspolitikens uppgifter som nämnts ovan är att jämna ut konjunkturcykeln genom att

använda de finanspolitiska instrumenten. Dessa instrument är skatter och offentliga utgifter. Syftet

med de automatiska stabilisatorerna är att motverka att efterfrågan sjunker drastiskt under en

lågkonjunktur. Detta genom att erbjuda de som förlorat jobbet en annan inkomst i form av en

transferering från staten. Eftersom den totala arbetslöshetsersättningen varierar med antalet

arbetslösa i en ekonomi, ökar denna när den ekonomiska aktiviteten sjunker. Detta leder till att de

offentliga utgifterna stiger samtidigt som skatteintäkterna minskar, eftersom skatterna påverkas av

sysselsättningsgraden och nationalinkomsten. En konsekvens av detta är att budgetsaldot försämras

när aktiviteten faller och förbättras när aktiviteten stiger (Carlin, W., Soskice, D 2006).
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Skuldsättningsgrad

Finanspolitisk regel är starkt kopplad till skuldsättningsgraden vars förändring helst ska vara noll eller

negativ, men av olika orsaker går det inte alltid att uppfylla. Skuldsättningens förändring ser som

bekant ut som följer:

∆ܾ= ݀+ ൫ݎ− ௬൯ܾߛ − ℎߛ

För att på ett så enkelt sätt som möjligt förklara denna ekvation antar vi två olika situationer.

I det första scenariot är <ݎ ௬ߛ och i det andra är >ݎ .௬ߛ

Att <ݎ ௬ߛ innebär att realräntan som staten måste betala för emitterade obligationer är högre än

tillväxten av BNP. Detta betyder att staten måste ha ett primärt överskott (݀måste var negativ) i

statsbudgeten för att inte skuldsättningen ska öka eller att staten ska behöva be om nytryckta pengar

från centralbanken.

I scenariot där >ݎ ௬ߛ kan staten ha ett underskott i den primära budgeten utan att öka

skuldsättningen eftersom den högre tillväxten gör att skulden minskar. Om staten i en sådan

situation har ett överskott innebär det att man kommer ha en negativ skuld på sikt eftersom man kan

betala av sin statsskuld. Att ett land har en låg eller ingen statsskuld är inte enbart av godo, då detta

kommer att göra att utländska investerare i för hög grad kommer att vilja placera i det landet på

grund av att en låg statsskuld visar att landet är solvent och att man således kan få en säker

avkastning. Dessa placeringar kommer att leda till en appreciering av valutan. Detta har i sin tur en

negativ inverkan på handelsbalansen.

Nedan följer en grafisk förklaring av dessa två scenarier som är hämtade ur Carlin & Soskice och som

visar hur skuldsättningsgraden kan ändras på grund av olika förhållanden mellan realränta och

tillväxttakt. För att underlätta har vi valt att anta att landet inte befinner sig i en ekonomisk kris och

att de således inte kommer att använda sig av finansieringskällan seigniorage ܪ∆ . är således lika

med noll och utelämnas.
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Figur 1 a och b Statens skuldsättning, > ࢽ

Lutningen på linjen bestäms av förhållandet mellan ochݎ ochߛ punkten där linjen skär y-axeln visar

ekonomins primära under- eller överskott. I figur a kan man se en ekonomi med ett primärt

underskott och således ett positivt värde på .݀ Landets realränta är här högre än dess tillväxt vilket

leder till att skuldsättningsgraden kommer att öka om inte förhållandet mellan ochݎ ߛ förändras.

Genom att fixera landets statsskuldsgrad vid en viss tidpunkt kan man bestämma var på linjen landet

befinner sig.

I figur b har ekonomin fortfarande högre realränta än tillväxt men de har ett primärt överskott vilket

ger den negativa skärningen på y-axeln. Här kan man urskilja tre punkter vilka alla ger upphov till

olika scenarier. Om ekonomin befinner sig i punkt A kommer skuldsättningen att minska eftersom

det primära överskottet i den här punkten är större än skillnaden mellan realränta och tillväxt. Om

man antar att ekonomin befinner sig i punkt B kommer överskottet att vara tillräckligt stort för att

kompensera för skillnaden mellan realränta och tillväxt och punkten är konstant. Punkten är dock

inte stabil då en liten förändring i skuldsättningen kan få skulden att minska eller öka ohejdbart. Ett

primärt överskott kan hålla statsskulden konstant, men den kan inte förändra dynamiken bakom

skuldsättningen, alltså förhållandet mellan realränta och tillväxt. En ekonomi som befinner sig i punkt

C kännetecknas av att skulden ökar ohejdbart.
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Figur 2 a och b Statens skuldsättning, < ࢽ

I ovanstående två figurer kännetecknas ekonomin av högre tillväxt än realränta vilket visas av den

negativa lutningen på linjen. I figur a har dock landet ett primärt underskott. Om man antar att

landet befinner sig i punkt A kommer skuldsättningen att öka samtidigt som skuldsättningstakten

minskar eftersom tillväxten är högre än realräntan. Detta kommer att fortgå tills man hamnar i punkt

B. Där är skuldsättningen stabil och man kommer att ligga kvar på denna nivå. Om man går från

punkt B till punkt C innebär det att man ökat sin skuldsättning men den högre tillväxten kommer att

leda till att man kan betala tillbaka skulden vilket kommer leda till att ekonomin hamnar i punkt B

igen.

I figur b har man både ett primärt överskott samt en tillväxt som är högre än realräntan. En ekonomi

som befinner sig i denna situation kommer att röra sig mot punkt A där staten kommer ha ett

överskott i budgeten (Carlin, W., Soskice, D 2006).



11

Ett mått som visar statens förmåga att betala sina räntekostnader med sina skatteintäkter är


்
.

Detta visar hur stor del av skatteintäkterna som går till räntebetalningar. Detta mått bör vara så lågt

som möjligt men en förändring behöver inte enbart betyda att räntekostnaderna har förändrats utan

det kan även vara så att skatteintäkterna har ökat eller minskat. Ju större måttet är desto större risk

är det att skatteintäkterna inte räcker till för att täcka statens utgifter, vilket leder till att staten

måste skuldsätta sig ännu mer vilket ökar framtida räntekostnader.

Det är bland annat detta som kreditvärderingsinstitut tittar på när de ska bedöma ett företags eller

ett lands betalningsförmåga. De bedömer således risken för att ett land eller ett företag inte ska

kunna betala tillbaka sina skulder. Betygssystemet skiljer sig mellan kreditvärderingsinstitut men

generellt kan man säga att AAA eller A är bäst och D är sämst. Ett A hos något av de stora instituten

innebär att risken för konkurs för ett företag eller land är 0,02 %. Ett plus efter betyget indikerar att

man har positiva förväntningar på landet och ett minus innebär att landets utsikter ser sämre ut.

Många av de variabler som ett kreditvärderingsinstitut tittar på återfinns i finanspolitisk regel

(ekvation 2.10). Räntan återfinns i ,ݎ skatterna finns via de automatiska stabilisatorerna i tillväxten

( (௬ߛ och skulden finns i .ܾ Detta gör att finanspolitisk regel även är användbar för att se ungefär

vilket kreditbetyg ett land bör ha. Utöver dessa variabler finns det andra variabler som dessa institut

tittar på som inte fångas av finanspolitisk regel, vilket gör att man inte kan säga exakt hur ett land

står sig men regeln ger ändå en bra indikation.



12

2.3 Finanspolitiska rådet

Denna del behandlar Finanspolitiska rådets rapport från 2010 som ex post granskade den svenska

finanspolitiken. Utifrån detta har sedan Finanspolitiska rådet kommit med ett antal råd och riktlinjer

som tas upp nedan.

Finanspolitikens hållbarhet

Stater måste klara av att antingen amortera på sin skuld eller betala räntor på den, detta kallas den

intertemporala budgetrestriktionen. Man anser att en stat är solvent när nuvärdet av dess framtida

finansiella sparandeöverskott är minst lika stort som statens nettoskuld. Finansiellt sparande

benämns ofta i reala termer och innebär då skillnaden mellan inkomster och utgifter för staten. För

att man ska kunna uppfylla detta krav måste:

Framtida primära budgetöverskott – skillnaden mellan den offentliga sektorns inkomster och utgifter

exklusive räntor = åtminstone den utestående skulden. (Finanspolitiska rådet, 2010, sid 47)

På kort sikt kan både det primära budgetunderskottet (݀) och räntebetalningar ( (݅ܤ dock betalas

med nya lån men det finns stora risker med detta. Detta kan illustreras med följande samband:

Förändring av nettoskulden som andel av BNP = (primärt finansiellt sparandeunderskott som andel av

BNP) + (låneräntan – tillväxttakten) * (tidigare nettoskuld som andel av BNP) + Restpost

(Finanspolitiska rådet, 2010, sid 47)

I ekvationen kan man tydligt se riskerna med att finansiera budgetunderskott med ökad upplåning,

eftersom förändringen av nettoskulden snabbt blir så pass stor att långivarna börjar tvivla på att ett

land kommer att kunna betala sin skuld och räntebetalningar. Detta leder till att långivare kommer

att kräva högre riskpremie vilket medför högre räntor och därigenom en högre skuld. Detta kan leda

till en ond spiral där man måste låna för att betala tidigare lån samt ränta på ränta-effekt. Restposten

visar värdeförändringen på den offentliga sektorns finansiella tillgångar och skulder (Finanspolitiska

rådet 2010).

Finanspolitiskt ramverk

Finanspolitiska rådet berör det finanspolitiska ramverk som vuxit fram i Sverige efter den ekonomiska

krisen på 1990-talet. Eftersom Sverige allmänt anses ha klarat av finanskrisen bra, anser vi att man

kan använda dessa råd som en standard.
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Den viktigaste punkten inom finanspolitiken är överskottsmålet som säger att det offentliga

finansiella sparandet, det vill säga skillnaden mellan inkomster och utgifter, ska vara 1 % av BNP över

en konjunkturcykel.

Det som gör att detta mål är så viktigt är att det är grundläggande för att uppnå andra för

samhällsekonomin viktiga mål (Finanspolitiska rådet, 2010, sid 101). Dessa mål kan kategoriseras

som:

 Offentliga finanser som är hållbara på sikt

 Ekonomisk effektivitet

 En jämn fördelning av resurser mellan generationer

 Tillräckliga marginaler för att undvika stora underskott vid en lågkonjunktur

Finanspolitisk hållbarhet har diskuterats tidigare så det kommer inte att förklaras här. Detta mål är

dock viktigt för att man ska kunna uppnå även de andra målen, eftersom om trovärdigheten för

finanspolitiken minskar leder det till ökade riskpremier när staten ska emittera nya obligationer.

Samhällsekonomisk effektivitet har att göra med skatter, nämligen att man bör se till att jämna ut de

samhällsekonomiska kostnader som beskattning medför över tid. En term som ofta används är tax

smoothing vilket innebär att man bör utjämna skattekvoten över tid, med andra ord bör man lägga

skatterna på en långsiktig nivå så att man inte behöver höja dem successivt. Denna nivå ska kunna

finansiera framtida offentliga utgifter, vilka enligt Finanspolitiska rådet kommer att stiga till följd av

demografiska förändringar.

Finanspolitiken kan även användas för att dela upp risker mellan generationer så att en generation

inte ska behöva drabbas hårdare vid störningar i ekonomin än tidigare generationer. Detta sker

enklast genom en uppfylld finanspolitisk regel.

Tillräckliga marginaler har att göra med stabiliseringspolitiska motiv. Det gäller enligt Finanspolitiska

rådet att man ger finanspolitiken tillräckligt med manöverutrymme vid ekonomiska kriser. För att

göra detta måste man bygga upp en buffert så att man inte straffas av marknaden med högre

riskpremier vid lågkonjunkturer, eftersom det då finns en risk att finanspolitiken inte kan användas i

tillräckligt hög grad för att motverka nedgången i ekonomin (Finanspolitiska rådet 2010).
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2.4 Egen modell utifrån Finanspolitiska rådet och stabilitetspakten

Här nedan följer vår modell av finanspolitisk regel utifrån de begränsningar som nämnts tidigare i

Finanspolitiska rådets råd för en hållbar finanspolitik samt de begränsningar som återfinns i EU:s

finanspolitiska ramverk stabilitetspakten. Finanspolitiska rådets främsta råd är, som nämns ovan,

offentliga finanser som är hållbara på sikt, ekonomisk effektivitet, jämn fördelning av resurser mellan

generationer samt tillräckliga marginaler för att klara en lågkonjunktur.

Stabilitetspakten är EU:s finanspolitiska ramverk som alla medlemsländer måste följa. Pakten innebär

att ett medlemsland åtar sig att inte ha ett budgetunderskott som är större än 3 % av BNP samt en

statsskuld som inte överstiger 60 % av BNP. Man får dock frångå dessa ramar vid

konjunkturnedgångar och ekonomiska kriser (European Central Bank).

För att visa dessa begränsningar matematiskt antar vi att dessa variabler har ett bestämt värde på

lång eller permanent sikt. Detta värde bestäms av begränsningarna i stabilitetspakten och

Finanspolitiska rådets synpunkter. Man kan endast indirekt styra över realränta och tillväxt på BNP,

Detta innebär att värdena som
௧

௬
och



௬
får anta bestäms dels i relation till värdena på ochݎ ௬ߛ och

dels av begränsningarna som nämnts ovan.

ቀ
௧

௬
ቁ


≥ ቀ


୷
ቁ


+ ൫ݎ − ௬ߛ
൯ܾ  − ℎߛ (2.11)

Denna ekvation gäller för ett EMU-land som dessutom tar hänsyn till Sveriges Finanspolitiska råds

rekommendationer. P står för permanent sikt och ekvationen visar de värden som variablerna får

anta. Begränsningen, finanser som är hållbara och stabilitetspakten bestämmer storleken på skatter

och offentliga utgifter i relation till BNP. Skillnaden mellan dessa får inte uppgå till mer än -3 % men

skatterna måste också kunna täcka räntebetalningar, vilket bestäms av Finanspolitiska rådets råd om

en hållbar finanspolitik. Skatter innebär en samhällsekonomisk kostnad, vilket gör att de inte bör

höjas och sänkas alltför mycket samt att dessa inte får vara för höga. Detta innebär att det finns en

gräns för hur höga skatterna bör vara. Värdena på realräntan och tillväxttakten bestäms exogent i vår

modell, men som nämnts tidigare har dessa variabler ett bestämt värde på lång sikt. Eftersom

realräntan bestäms av den nominella räntan och inflationen innebär det att om realräntan är vid sin

långsiktiga nivå är även den nominella räntan och inflation det. I vår modell har skuldsättningsgraden

en begränsning då den inte får överstiga 60 % enligt stabilitetspakten. Den sista termen är

seigniorage som inte används i normala tider. Inom euro-området är det ECB som styr utbudet på

realbalanser. Tillväxttakten på nytryckta pengar bör vara lika med efterfrågan på pengar, vilket

innebär att ECB vid normala tider endast trycker så mycket pengar som krävs för täcka efterfrågan.
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Efterfrågan på realbalanser ökar i takt med tillväxten på BNP, ,௬ߛ vilket innebär att tillväxten på den

monetära basen, ெߛ , bör vara lika med ௬ߛ på lång sikt för att inte inflationen ska öka (Blanchard

2006). På grund av detta är seigniorage vid normala tider lika med noll eftersom om man trycker nya

pengar för att finansiera finanspolitiken innebär det att ெߛ kommer att öka och bli större än ௬ߛ med

inflation som följd. I vår modell finns den teoretiska möjligheten att centralbanken kan låna pengar

direkt till finansdepartementet för att finansiera statsbudgeten.

Två av målen som finanspolitiska rådet tar upp finns inte i modellen. Ett av dessa mål är jämn

fördelning av resurser mellan generationer, men följer man finanspolitisk regel leder det till en jämn

fördelning eftersom man får sunda finanser och att olika generationer kommer att få samma

skattetryck. Det sista målet är tillräckliga marginaler för att klara en lågkonjunktur och detta syns inte

i vår modell, utan är något som varje enskilt land måste kontrollera. Har man dock sunda finanser,

vilket modellen leder till, så är det lättare att uppnå även detta mål.
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Kapitel 3: Empiri

3.1 Spaniens politiska system

Spanien är en konstitutionell monarki och en parlamentarisk demokrati och de två största partierna

är det socialdemokratiska partiet Partido Socialista Obrero Español och det konservativa Partido

Popular. Det finns också många mindre partier som representerar de autonoma regioner som finns i

Spanien (Svenska ambassaden 2010).

Spanien består av 17 regioner som har mer eller mindre självstyre. Skatterna behandlas främst av

centralregeringen även om de autonoma regionerna kan lägga på ytterligare skatter. De offentliga

utgifterna bestäms dock främst i de regionala parlamenten och centralregeringen kontrollerar cirka

en femtedel av de offentliga utgifterna och då främst säkerhetspolitiska frågor samt frågor kring

social trygghet (Ayuso, J., de Castro, F., Gómez, Ó 2004).

3.2 Ekonomiska indikatorer

Diagrammen baseras på dataserier som hittas i bilaga 1, där man även kan se uträkningar (realränta,

räntebetalningar i förhållande till skatter, skattetryck).

Budgetsaldo

Graf 1: Budgetsaldo (Nettobudgetsaldo inklusive finansiella kostnader) Källa: Eurostat.

Mellan åren 2001-2004 hade Spanien ett budgetunderskott som blev till ett överskott mellan åren

2005-2007. 2007 började överskottet att sjunka för att 2008 bli ett underskott som förvärrades

ytterligare år 2009. 2010 minskade underskottet något.
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Arbetslöshet

Graf 2: Arbetslöshet (hela arbetsföra befolkningen) Källa: Eurostat.

Spanien har under hela 2000-talet haft en hög arbetslöshet som nästan alltid varit högre än

arbetslösheten i EMU-området. Mellan 2001 och 2004 låg den över 10 % och först 2005 sjönk den till

under 10 %. När finanskrisen kom 2008 steg arbetslösheten igen och var 2010 uppe på ca 20 %.

Några orsaker till den höga arbetslösheten kan enligt Jeffrey R. Franks vara en rigid och reglerad

arbetsmarknad, vilket gör det svårt att byta ut arbetskraft samt en generös arbetslöshetsersättning

som dessutom är skattebefriad (Franks 2005). I Spanien betalar staten ut ersättning vid arbetslöshet

och under krisåren 2008-2010 steg den kostnaden. År 2008 betalade den spanska staten ut 15,8

miljarder euro, året efter betalade man ut 19,6 miljarder och år 2010 låg kostnaden på 31 miljarder

euro (Dónde van mis impuestos 2011).
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BNP:s utveckling i absoluta tal och BNP:s tillväxttakt samt realränta

Graf 3: BNP (miljoner euro) Källa: Eurostat.

Som diagrammet visar har Spaniens BNP i absoluta tal vuxit stadigt under hela 2000-talet fram till år

2008 och 2009 då BNP sjönk, men BNP ökade igen år 2010.

Graf 4: Tillväxtakt och realränta. Källa: Eurostat.

Spanien har haft en ganska hög tillväxttakt under större delen av 2000-talet. 2001 låg den på mellan

3 och 4 % för att sedan sjunka 2002 till en nivå under 3 % men steg sedan fram till år 2006 då den låg

kring 4 %. Tillväxttakten avtog år 2007 och sjönk kraftigt år 2008 och 2009 då den var negativ. 2010

blev den dock positiv igen. I diagrammet syns också Spaniens realränta. Den har varierat under 2000-

talet, mellan 2001 och 2005 var den negativ och mellan 2006 och 2010 var den positiv.
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Spaniens byggnadssektor ökade kraftigt under 2000-talet och var grunden till Spaniens tillväxt. År

2007 var dess andel av BNP ca 12,3 %. Mellan 1996 och slutet av 2006 steg bostadspriserna i Spanien

med 130 % vilket är den tredje högsta ökningen i OECD-området. Endast Irland och Storbritannien

har haft en större ökning av bostadspriserna. År 2006 behövde man i Spanien i genomsnitt sju

årslöner för att köpa sitt boende vilket var nästan dubbelt så mycket som 1996.

Spanjorer spenderar ungefär 30 % av sin inkomst på sitt boende och ca 82 % äger sitt boende vilket

är det högsta bland OECD-länderna. De ökade bostadspriserna var en av faktorerna till Spaniens höga

inflation vilket kan ses i grafen nedan (OECD).

Inflationstakt

Graf 5: Inflationstakt (Harmoniserat konsumentprisindex) Källa: Eurostat.

Spanien har under 2000-talet haft en högre inflationstakt än genomsnittet i EMU-området. 2008 och

2009 sjönk dock inflationstakten och det blev deflation. Spanien hade då högre deflation än

genomsnittet inom EMU.

Spaniens historiskt höga inflation beror på strukturella problem. Ett av dessa är kostnaden för

arbetskraft som har varit högre än genomsnittet i Europa, och att konkurrensen har varit för svag på

många marknader, vilket drivit upp priserna. Spanien är dessutom energiberoende vilket gjort att

inflationen pressats upp på grund av prisökningar på olja och gas (Ayuso, J., de Castro, F., Gómez, Ó

2004).
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ECB:s styrränta och räntan på ettåriga statsskuldsväxlar

Graf 6: ECB:s styrränta samt räntan på ettåriga statsskuldsväxlar. Källa: Eurostat, Banco de España.

Den ljusa kurvan visar den ettåriga marknadsräntan (räntan på ettåriga statsskuldsväxlar) från 2005

och framåt. Den har följt ECB:s styrränta, fast högre (detta beror på riskpremien), fram till 2009 då

den ökade trots att styrräntan låg oförändrad.1

Statsskuld

Graf 7: Statsskuld i absoluta tal (miljoner euro) Källa: Dirección general del tesoro y política financiera.

1
Vi har inte hittat data för marknadsräntan mellan åren 2001-2004, men eftersom marknadsräntan verkar följa

styrräntan i normala tider så kommer vi att använda oss av styrräntan för dessa år i analysen.
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Spaniens statsskuld i absoluta tal har mellan 2001 och 2007 legat ganska stabilt runt 300 miljarder

euro med viss fluktuation. Från 2007 steg statsskulden för att år 2009 hamna närmare 500 miljarder

euro.

Graf 8: Statsskuld. Källa: Eurostat.

Spaniens statsskuld som andel av BNP sjönk stadigt mellan åren 2001- 2007 för att sedan stiga åren

2008-2010.

Räntebetalningar i absoluta tal och i förhållande till skatter

Graf 9: Räntebetalningar (miljoner euro) och



(procent) Källa: Dirección general del tesoro y política financiera.
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De räntebetalningar som Spanien har haft visas ovan. Räntebetalningarna steg mellan 2002 och 2003

och sjönk sedan fram till år 2007 då de steg lite fram till år 2010 då de ökade till 23 267 miljarder

euro. I Diagrammet visas också hur räntebetalningarna i förhållande till skatteintäkterna har

förändras. De steg något mellan år 2002 och 2003 för att sedan sjunka fram till år 2007. År 2008 och

2009 ökade räntebetalningarna i förhållande till skatterna.

Skatter

Graf 10: Skatteintäkter Källa: OECD.

Mellan 2001-2007 steg skatteintäkterna i en ganska jämn takt. 2008 sjönk skatteintäkterna vilket

även fortsatte 2009.

Skattetryck

Graf 11: Skattetryck. Källa: Egen uträkning.
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Grafen visar Spaniens skattetryck under 2000-talet. År 2009 var skattetrycket 31,7 % och i en

jämförelse med EU-15 (de 15 första medlemsländerna) var det under genomsnittet. I EU-15 var det

genomsnittliga skattetrycket år 2009 39,1 %).

3.3 Spanska statens åtgärder under krisen

I början av krisen var den spanska regeringen passiv, men efter kritik från EU och IMF lanserade man

ett omfattande sparpaket i maj 2010 (Dagens Nyheter 2010), (Sveriges television 2010). Sparpaketet

innebar stora nedskärningar i budgeten för att få ordning på det stora budgetunderskottet och den

höga arbetslösheten. Några av åtgärderna som togs var lönesänkningar på 5 % för offentliganställda

samt lönesänkningar på 15 % för regeringsmedlemmar och riksdagsledamöter, slopat bistånd och

ökad skatt för personer som tjänar över 120 000 euro om året. Pensionsåldern höjdes också till 67 år

(Sveriges Radio 2010).

3.4 Seigniorage under krisen

Som en följd av finanskrisen fick många europeiska banker problem, bland dem många spanska

banker (Purvis 2008). De spanska bankerna fick problem med betalningsförmågan och ökade därför

sin upplåning hos ECB. Under maj och juni 2010 lånade spanska banker 211,9 miljarder euro för att

säkra sina finanser. Detta motsvarande 30 % av ECB:s totala utlåning under den perioden (Bjork

2010), (Oakley, D., Atkins, R 2010).

Enligt Maastricht-fördraget är det förbjudet för ECB att låna ut pengar direkt till medlemsstater

(European central bank). Detta gör att ECB inte kan bidra med pengar för att finansiera ett

underskott i budgeten. De kan dock, som nämnts ovan, låna ut pengar för att säkra

betalningssystemet vilket under finanskrisen innebar att man i praktiken räddat banker från konkurs

med nytryckta pengar.

På grund av de spanska bankernas problem startade den spanska staten i juni 2009 en fond, Fondo

de Reestructuración de Ordenada Bancaria (FROB), som skulle leda omstrukturering av

banksystemet. Den spanska staten bidrog med 6,75 miljarder euro till FROB (FROB 2009)

3.5 Spaniens kreditbetyg

Spaniens finanspolitiska problem har även påverkat omvärldens syn på landets möjlighet att betala

tillbaka sina långsiktiga skulder och denna oro ledde till att ratinginstitutet Moody´s, den 1 mars

2011, sänkte Spaniens kreditbetyg från Aa2 till Aa1 med negativa utsikter. Enligt ett pressutskick ska

en av anledningarna vara att det ”finns en fortsatt oro över den spanska regeringens förmåga att

uppnå den krävda uthålliga och strukturella förbättringen i de offentliga finanserna, givet
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begränsningarna i centralregeringens kontroll över de regionala regeringarnas finanser, såväl som

bakgrunden av endast måttlig ekonomisk tillväxt på kort till medellång sikt.” (Nyhetsbyrån Direkt

2011)

Vidare menar Moody´s att de finansieringsbehov som Spanien har för att kunna finansiera sina

offentliga utgifter gör att landet är sårbart för marknadsoro eftersom det leder till högre riskpremier

(Nyhetsbyrån Direkt 2011).
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Kapitel 4: Analys

Spaniens svåra ekonomiska situation beror på flera olika faktorer. Strukturella problem som en rigid

arbetsmarknad som lett till hög arbetslöshet samt en inflationsstruktur som gjort att inflationstakten

legat över genomsnittet i Europa är två exempel. Ett stort budgetunderskott och en snabbt växande

statsskuld är andra orosmoment för Spaniens ekonomi. Målet med det här kapitlet är att analysera

dessa problem och se om de kan kopplas tillbaka till Spaniens finanspolitik, och om man kan se att de

finanspolitiska åtgärder man vidtagit eller avstått ifrån en del av förklaringen.

4.1 Skuldsättningen och dess utveckling

Vi har valt tre år under 2000-talet som vi tycker är relevanta och visar på tre olika situationer. Åren vi

har valt är 2003, 2006 och 2009. Dessa år representerar de tre olika situationer som Spaniens

ekonomi har befunnit sig i under 2000-talet. Den första delen av 2000-talet hade Spanien just blivit

medlem i EMU och man hade en hög tillväxt men ett budgetunderskott. 2003 ligger mitt i denna

period vilket gör det till ett bra referensår. Mellan 2005 och 2007 fortsatte Spanien att ha en hög

tillväxt fast nu med ett budgetöverskott. Detta gör 2006 till ett bra år att analysera för den här

perioden. 2008 drabbades Spanien av finanskrisen, vilket förändrade hela den ekonomiska

situationen vilken förvärrades ytterligare 2009.

2003

∆ܾ=

År 200

,௬ߛ (3,

det va

appro
0,2 + (−2,1 − 3,1)48,7 − 0

3 hade Spanien ett underskott på 0,2 % av BNP, ,݀ negativ realränta, ,ݎ (-2,1 %), hög tillväxt,

1 %) samt en statsskuld, ,ܾ på 48,7 % av BNP vilket visas av grafen (se graferna 1; 4 och 8). Då

r normala tider användes inte seigniorage och var således lika med noll. Dessa siffror är

ximativa. Som vi kan se kommer skuldsättningen att sjunka trots underskottet och punkten för

݀

,
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2004 kommer vi att hitta närmare b-axeln. Denna förflyttning kommer att fort då lutningen är brant

eftersom skillnaden mellan realräntan och tillväxttakten är stor. Borde man i den här perioden ha

agerat annorlunda finanspolitiskt? Var en expansiv finanspolitik rätt väg att gå?

2006

∆ܾ

Sp

re

39

oc

20

∆ܾ
݀

,

= −2 + (−0,35 − 4)39,6 − 0

anien hade år 2006 ett budgetöverskott på 2 % och precis som år 2003 hade man en negativ

alränta och en hög tillväxt, även här var seigniorage lika med noll. År 2006 var statsskulden nere på

,6 % vilket är långt under stabilitetspaktens maxgräns. Detta visas i grafen ovan och som man

kså kan se kommer statsskulden att fortsätta att minska, allt annat lika.

09

݀

= 11,1 + ൫1,22 − (−3,7)൯53,3 − ℎߛ
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År 2009 befann sig Spaniens ekonomi i en allvarlig situation. Den överhettade bostadsmarknaden

hade punkterats av finanskrisen och arbetslösheten steg kraftigt (se graf 2), mellan åren 2001-2008

hade Spanien en medelarbetslöshet på 10 % (se bilaga) som ökade till 18 % år 2009. Landet hade ett

budgetunderskott på 11,1 % av BNP och för första gången på många år hade Spanien en negativ

tillväxttakt. Denna nya situation med budgetunderskott och en tillväxt som var lägre än realräntan

gjorde att landet hamnade i den situation där skulden, enligt Carlin & Soskice, ökar ohejdbart. Detta

visas av den positivt lutande grafen i modellen ovan, grafen visar vart Spanien befann sig 2009 och i

modellen kan man också tydligt se att skulden kommer att öka. Under 2009 användes även

seigniorage då de spanska bankerna fick låna pengar från ECB. ECB tryckte alltså mer pengar än vad

efterfrågan krävde för att säkra betalningssystemet. Bör ECB kunna låna ut pengar till medlemstater

för att finansiera budgetunderskott? Beror Spaniens problem på externa faktorer? Vad var

anledningen till att situationen i Spanien blev så allvarlig? Hur kunde man gå från överskott år 2006

till ett skenande underskott bara tre år senare? Vilka finanspolitiska åtgärder togs för att motverka

den allvarliga situationen?

4.2 Utvärdering av Spaniens finanspolitik under 2000-talet

Vi kan urskilja ett mönster kring Spaniens hantering av sin skuldsättning. Landets statsskuld i

förhållande till BNP minskade förvisso (se graf 8), men i absoluta termer låg den kring samma nivå.

Anledningen till att statsskulden i förhållande till BNP minskade var alltså inte att man betalade av på

sin skuld utan att tillväxten på BNP var hög. I strid med finanspolitisk regel och Finanspolitiska rådets

råd hade Spanien också ett underskott i budgeten trots god tillväxt. Ett underskott leder normalt till

en ökad skuldsättning, men på grund av den negativa realräntan och tillväxten minskade skulden i

förhållande till BNP. Tittar man dock på hur stora räntebetalningarna har varit samt hur stor del av

skatterna som gick till dessa ser vi att räntebetalningarna har legat någonstans mellan 16-20 000

miljoner euro under hela 2000-talet. Dock har deras andel av skatterna minskat i takt med att

skatteintäkterna ökade på grund av ökningen i tillväxten. När krisen kom ökade räntebetalningarnas

del av skatteintäkterna (se graf 9) i takt med att skatterna sjönk vilket bidrog till det stora

underskottet (se bilaga).

Den negativa realräntan berodde på att Spanien hade en inflationstakt som var högre än

genomsnittet i EMU-området (se graf 5). När Spanien gick med i EMU styrde man inte längre över

den nominella räntan och eftersom ECB tar hänsyn till hela euro-området var den nominella räntan

lägre än vad den tidigare hade varit i Spanien. Eftersom inflationstakten var högre än den nominella

räntan blev realräntan negativ. Detta gjorde att investeringar i räntepapper blev oattraktiva vilket

ledde till att sparare sökte sig till andra investeringsformer. Spaniens huspriser hade vid den här



28

tidpunkten börjat stiga vilket gjorde, i enlighet med teorin, att bostäder blev en attraktiv investering.

Detta ledde till spekulation på bostäder vilket ytterligare pressade upp priserna trots att utbudet på

bostäder ökade markant. En av konsekvenserna av stigande bostadspriser var att byggsektorn ökade

väldigt kraftigt och dess del av BNP år 2007 var 12,3 %. Spaniens höga tillväxt under 2000-talet drevs

alltså främst av en överhettad bostadsmarknad som sedan kraschade när finanskrisen drabbade

landet (OECD).

Underskott leder också till andra problem som inte har med statsskulden att göra. En grundläggande

roll för finanspolitiken är att jämna ut konjunkturcykeln, vilket man gör genom att ha överskott i

budgeten när det är bra tider för att bygga upp en buffert som man kan använda för att stimulera

ekonomin vid dåliga tider (Finanspolitiska rådet 2010). Spanien hade överskott i budgeten åren

2005-2007 (se graf 1) vilket var bra men det kom för sent och varade under en för kort tid. Detta

gjorde att man inte hann bygga upp den buffert som var nödvändig för att kunna motverka den

ekonomiska kris som drabbade landet år 2008 och detta står i strid med Finanspolitiska rådets

riktlinjer. Denna korta period av överskott räckte inte heller till för att rädda trovärdigheten för

finanspolitiken när finanskrisen drabbade Spanien, något som återspeglas i Moody’s sänkning av

landets kreditbetyg. Detta strider mot Finanspolitiska rådets teori kring långsiktigt hållbara offentliga

finanser vilket är viktigt för trovärdigheten för ett lands finanspolitik.

Under åren med tillväxt kunde hela EMU-området låna till låga räntor på marknaden, men när krisen

kom uppdagades det att flera länder hade finanspolitiska problem. Spanien var ett av dessa och har

därför straffats av marknaden via högre räntor, vilket visar att man inte har tillit till den spanska

finanspolitiken. En annan brist, som vi ser det, är landets skatteintäkter. Enligt Finanspolitiska rådet

ska man, för att uppnå samhällsekonomisk effektivitet, lägga skatterna på en nivå som långsiktigt kan

finansiera de offentliga utgifterna. Detta för att slippa höja skattesatsen senare vilket innebär en

kostnad för samhället. Som vi har sett har man haft underskott under flera år (se graf 1) från vilket

man kan dra slutsatsen att man antingen har haft ett för lågt skattetryck eller haft för höga offentliga

utgifter, vilket nu straffar sig. Som man kan se i graf 11 hade Spanien år 2009 ett skattetryck som låg

under genomsnittet i EU-15. Detta indikerar det som vi tagit upp tidigare, nämligen att landets

skattesats legat på en för låg nivå. Så länge som landet kunde dra nytta av en hög tillväxt var detta

inte ett problem men så fort tillväxten sjönk så sjönk även skatteintäkterna och då blev skillnaden

mellan skatter och offentliga utgifter väldigt stor, vilket har bidragit till det stora budgetunderskottet.

Detta innebär att Spanien genom sitt låga skattetryck i en jämförelse med EU-15 bidrog till att man

satte sig själv i den svåra ekonomiska situation som landet nu upplever. Detta har gjort att man
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tvingats beskatta dagens generation hårdare än tidigare generationer, vilket står i strid med

Finanspolitiska rådets råd att man ska fördela risker och resurser jämnt mellan generationer. Genom

att ha ett lågt skattetryck var man inte förberedd för en ekonomisk nedgång, något som tydligt står i

strid med ekvation 2.11. Detta innebär att de som just har börjat jobba har fått sämre levnadsvillkor

än de som gick i pension under åren med god tillväxt, eftersom man har varit tvungen att göra stora

sparåtgärder och kraftigt minska sina offentliga utgifter. Spaniens politiska system innebär också ett

problem, nämligen att centralregeringen kontrollerar bara en femtedel av de offentliga utgifterna

vilket begränsar manöverutrymmet vid kriser. Detta kan ha bidragit till att Spanien agerade så pass

sent för att försöka motverka krisen.

Normalt använder man sig av en expansiv finanspolitik under ekonomiska kriser för att stimulera

ekonomin men Spanien tvingades efter kritik från EU och IMF att göra åtstramningar i budgeten.

Man var också tvungen att göra dessa åtgärder för att återställa förtroendet för landets ekonomi och

finanspolitik genom att visa på att man var beredd att ta politiskt impopulära beslut. Spanien har som

vi kan se i avsnitt 3.3 sänkt sina offentliga utgifter bland annat genom lönesänkningar för anställda

inom offentlig sektor samt högre beskattning för vissa grupper. Detta är ytterligare en indikation på

att nivån på offentliga utgifter var för hög och att skattetrycket för lågt för att det skulle vara hållbart

på längre sikt. Dessa åtgärder står dessutom i strid med Finanspolitiska rådets råd kring

samhällsekonomisk effektivitet eftersom nedskärningar i budgeten och skattehöjningar innebär en

kostnad för Spanien. Som vi har diskuterat tidigare har Spanien varit tvingade att agera restriktivt

eftersom landet redan tidigare förde en finanspolitik som stod i strid med teorin. Nu verkar det som

att man har insett detta och förhoppningsvis lägger man sig nu på en nivå på skatter och offentliga

utgifter som är hållbar även i framtiden.

Trots att Spanien inte har följt de villkor som Finanspolitiska rådet har satt upp följde man faktiskt

målet för den generella finanspolitiska regeln (se ekvation 2.9) under 2000-talet fram till krisen, även

under åren med budgetunderskott minskade statsskulden i förhållande till BNP. Den höga tillväxten

gjorde att skulden minskade trots att skatterna var lägre än de offentliga utgifterna vilka de inte får

vara enligt vår modell (ekvation 2.11). Detta gällde dock bara på kort sikt och om man hade tittat på

lång eller permanent sikt borde man ha insett att man inte skulle kunna ha en sådan hög tillväxt för

alltid. Med den insikten borde man också ha insett att statsskulden i förhållande till BNP skulle öka

om tillväxten sjönk. Tittar vi på ekvation 2.11 ser vi att tillväxttakten antagligen inte var på sin

permanenta nivå utan snarare var högre, vilket borde ha lett till insikten att skatterna och de

offentliga utgifterna inte heller låg på de nivåer som de borde på permanent sikt. Eftersom tillväxten

på permanent sikt antagligen var lägre skulle man ha behövt justera skatterna och de offentliga
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utgifterna till en nivå så att den uppfyllde kraven i vår modell på permanent sikt. När tillväxten sjönk

som en följd av finanskrisen fick Spanien ett stort budgetunderskott. En annan följd av finanskrisen

var att de europeiska bankerna i allmänhet, och de spanska bankerna i synnerhet, fick problem med

likviditeten. Detta gjorde att termen seigniorage i vår modell aktiverades men inte genom lån direkt

till spanska staten utan lån till de spanska bankerna. Hade ECB kunnat låna pengar till Spanien kunde

det ha motverkat det stora budgetunderskottet vilket hade inneburit att den spanska ekonomin

klarat sig bättre vilket även hade hjälpt bankerna.

Den spanska staten ansåg det vara viktigt att rädda bankerna och startade en fond för att

omstrukturera banksystemet, men de behövde inte själva bära hela kostnaden för detta utan de

spanska bankerna kunde låna så mycket som de behövde från ECB för att säkra sina betalningar. De

spanska bankerna lånade sammanlagt 211,9 miljarder euro under maj och juni 2010 (se avsnitt 3.4).

Detta var nödvändigt för att de spanska bankerna inte skulle gå i konkurs och om den spanska staten

skulle burit hela den kostnaden skulle underskottet ha blivit gigantiskt. Seigniorage har alltså spelat

en stor roll för den spanska finanspolitiken under finanskrisen. Eftersom bankerna är en så viktig del

av samhället hade staten tvingats rädda bankerna även utan seigniorage vilket hade lett till enorma

kostnader.

Ett annat finanspolitiskt problem har varit arbetsmarknaden. Strukturella trögheter som finns på

arbetsmarknaden har inneburit att det varit väldigt svårt för arbetsgivare att avskeda sina anställda,

vilket gjort det svårt för unga att ta sig in på arbetsmarknaden och även lett till ineffektivitet då

kompetent personal inte kunnat bytas ut mot mer produktiv utan höga kostnader (Franks 2005).

Spanien har också haft en väldigt generös arbetslöshetsersättning vilket har gjort att människor har

valt att stå utanför arbetsmarknaden längre än vad de skulle ha gjort utan denna. Eftersom

inkomster från arbetslöshetsersättning dessutom varit skattefria kunde en arbetslös person

teoretiskt sett tjäna mer pengar än vad en arbetande person gjorde. Detta har också lett till att

lönerna har stigit vilket gjort att arbetsgivare inte haft råd att anställa lika många personer (Franks

2005).

Problemen med den generösa och skattebefriade arbetslöshetsersättningen är flera. Det har visat sig

under den ekonomiska krisen att Spaniens skatteintäkter har minskat samtidigt som

transfereringarna för arbetslöshetsersättning har ökat i enlighet med teorin om automatiska

stabilisatorer. Problemet för Spanien är att skatterna har minskat oproportionerligt mycket eftersom

arbetslöshetsersättningen är skattebefriad. Spanien som redan före krisen hade hög arbetslöshet

drabbades av en markant ökning av kostnaden för arbetslöshetsersättning. Enligt graf 2 ser vi att
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dessa kostnader har ökat från 15,1 miljarder euro år 2008 till 31 miljarder euro år 2010. Detta gör att

de automatiska stabilisatorerna gör mer skada än nytta för Spanien eftersom de har lett till ett

mycket stort underskott. Att ett land får ett underskott vid en lågkonjunktur på grund av de

automatiska stabilisatorerna är i enlighet med teorin, men vi tror att problemet med den spanska

arbetslöshetsersättningen gjort att de negativa konsekvenserna är större än de positiva.
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Kapitel 5: Slutsats

Vi tycker att Spaniens finanspolitik under 2000-talet har varit en bidragande orsak till landets

ekonomiska nedgång eftersom man förde en expansiv finanspolitik under åren med hög tillväxt.

Detta skapade en finanspolitisk situation som står i strid med de teorier som vi har använt vilket

skadade landet när tillväxten sjönk som en följd av finanskrisen. Detta gjorde exempelvis att

budgetunderskottet blev högre än vad det hade behövt vara.

Spanska staten var tvungen att använda sig av en restriktiv finanspolitik under krisen vilket

förhoppningsvis har gjort att landets finanspolitik nu förs i enlighet med teorierna om långsiktig

hållbarhet men det har vi dock inte kunnat svara på så här nära inpå finanskrisen.

Medlemskapet i EMU har varit både positivt och negativt för landet. EMU-medlemskapet ledde till en

negativ realränta vilket var en bidragande orsak till den överhettade bostadsmarknaden vilket fick

negativa konsekvenser när finanskrisen drabbade landet. Å andra sidan ledde EMU-medlemskapet till

att den spanska staten inte själva behövde bära kostnaden för att rädda banksystemet utan kunde få

hjälp av ECB.

Frågor för vidare diskussion
Under arbetets gång har en fråga kring ECB:s roll vid ekonomiska kriser uppkommit. Enligt

Maastricht-fördraget får inte ECB låna ut pengar ut för att finansiera finanspolitiken. Denna fråga tas

inte upp i den här uppsatsen. Vilka är de ekonomiska motiven för förbudet? Är förbudet befogat?

Kan inte lån direkt till stater vara ett bra sätt att motverka ekonomiska kriser?
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Bilaga: Dataserier

Budgetsaldo

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

-0,6 -0,5 -0,2 -0,3 1 2 1,9 -4,2 -11,1 -9,2

Tabellen ovan visar hur stort den spanska statens budgetsaldo är i procent av BNP från år 2000 –

2009 (Eurostat 2011d)(Eurostat 2011d).

Arbetslöshet

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

10,3 11,1 11,1 10,6 9,2 8,5 8,3 11,3 18 20,1

Statistiken visar arbetslösheten i Spanien mellan 2000-2010, den visar den totala arbetslösheten i

landet bland alla åldrar och båda könen (Eurostat 2011g).

BNP i absoluta tal

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

653255,0 699085,0 751785,0 808506,0 871440,0 945313,0 1019465,0 1062596,0 1047618,0 1052399,0

Tabellen visar Spaniens BNP i miljoner euro från år 2001 till år 2010 (Eurostat 2011c).

Tillväxttakt

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

3,6 2,7 3,1 3,3 3,6 4 3,6 0,9 -3,7 -0,1

Detta är den reala tillväxttakten på Spaniens BNP under 2000-talet (Eurostat 2011f).
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Realränta

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

-0,55 -1,85 -2,1 -2,1 -1,21 -0,35 1,29 -0,36 1,22 -0,26

Uträknad med hjälp av data från ECB:s styrränta och marknadsränta samt inflationstakt via denna

formel: =ݎ ݅− ߨ

Inflationstakt

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2,8 3,6 3,1 3,1 3,4 3,6 2,8 4,1 -0,2 2

Tabellen visar inflationstakten i Spanien (Eurostat 2011a).

ECB:s styrränta.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2,25 1,75 1 1 1,25 2,5 3 2 0,25 0,25

Detta är den nominella räntan i euro-området åren 2001-2010. Siffrorna visar vad räntan var i

genomsnitt det året. Det är ECBs styrränta (Eurostat 2011b)(Eurostat 2011b).

Ettårig marknadsränta

2005 2006 2007 2008 2009 2010

2,19 3,25 4,09 3,74 1,02 1,74

Tabellen visar den genomsnittliga årsräntan på ettåriga statsskuldsväxlar för åren 2005-2010 (Banco

de España 2011).

Statsskuld i absoluta tal

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

306922 311961 309135 319154 319162 312457 307168 358425 475402
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Tabellen visar Spaniens statsskuld de senaste tio åren i miljoner euro(Dirección general del tesoro y

política finaciera 2011) .

Statsskuld i förhållande till BNP

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

55,5 52,5 48,7 46,2 43 39,6 36,1 39,8 53,3 60,1

Detta visar Spaniens statsskuld som procent av BNP under åren 2001-2010 (Eurostat 2011e).

Räntebetalningar

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

17842 19764 19148 19334 17485 15993 16679 17474 23267

Tabellen visar de totala räntebetalningarna för respektive år i miljoner euro (Dirección general del

tesoro y política financiera 2011).

Räntebetalningar i förhållande till skatteintäkter

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

0,070336 0,072601 0,064908 0,058806 0,047896 0,040198 0,045235 0,052527

Dessa siffror visar de totala räntekostnaderna dividerat med de totala skatteintäkterna.

Totala skatteintäkter

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

233830 253667 272229 295004 328774 365060 397860 368721 332669

Tabellen visar de totala skatteintäkterna för Spanien (OECD-StatExtracts 2011).

Skattetryck

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

0,35794598 0,362856 0,36211 0,364875 0,377277 0,386179 0,390264 0,347 0,317548

Skattetryck beräknas som de totala skatteintäkterna som del av BNP. Dessa siffror har vi fått fram

genom att dividera de totala skatteintäkterna med BNP i absoluta tal.


