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Sammanfattning 
Till följd av den globala finanskrisen år 2008 ställdes det europeiska samarbetet på prov. I och med detta 

presenterade EU ett förslag till ett direktiv angående en finansiell transaktionsskatt för samtliga länder inom EU. 

Elva av EU:s  28 medlemsländer har valt att ställa sig bakom förslaget om en finansiell transaktionsskatt, vilket 

innebär att dessa länder avser införa en finansiell transaktionsskatt. Tidigare empiriska erfarenheter har dock 

visat att en finansiell transaktionsskatt är mindre effektiv än vad förespråkarna gör gällande, varken påverkan på 

skatteintäkter eller marknadens volatilitet har i dessa fall levt upp till de önskvärda effekterna.  

 

Denna uppsats syfte är att analysera vad som ligger till grund för ländernas ställningstagande och uppsatsens 

hypotes ger vid handen att det föreligger ett positivt samband mellan finanskrisens påverkan på respektive EU-

land, inhemsk opinion och ett positivt ställningstagande till en finansiell transaktionsskatt inom EU. 

 

För att testa hypotesen används en induktiv metod vilken är uppbyggd på vetenskapliga artiklar och ekonomisk 

litteratur. Vidare genomförs flera regressionsanalyser i syfte att påvisa de positiva samband som hypotesen antar 

föreligger.  

 

I de uppvisade resultaten framgår att det går att stödja uppsatsens hypotes. Uppsatsen kommer därför fram till att 

det föreligger ett positivt samband mellan finanskrisens påverkan på respektive EU-land, inhemsk opinion och 

ett positivt ställningstagande till en finansiell transaktionsskatt.  

 

Abstract 

In the aftermath of the 2008 financial crisis the European Union was put to the test. As a result, the EU 

submitted a proposal for a directive regarding a financial transactions tax levied throughout every nation in the 

European Union. Eleven of the 28 EU member states decided to support the proposal for a financial transactions 

tax. The eleven member states adopted the stance to support the proposal in spite of the historical empirical 

evidence indicating a financial transactions tax to not be as effective as the advocators claim.  

 

This paper aims to analyse the basis of the EU member states adopted stance towards a financial transactions tax. 

The thesis statement suggest that there is a positive correlation between the impact of the financial crisis on each 

respective EU country, domestic public opinion and a positive stance towards a financial transactions tax in the 

EU.   

 

To test the thesis statement an inductive method, based on academic articles and economic literature, is applied. 

Furthermore a regression analysis is used to prove the appearance of the expected positive relationships in the 

thesis statement.  

 

The results of the paper indicate the thesis statement to be probable. Therefore, this paper concludes that there is 

a positive relationship between the impact of the financial crisis in the EU states, domestic opinion and a positive 

stance to a financial transactions tax.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Till följd av finanskrisen år 2008 och dess fundamentala påverkan på den globala ekonomin 

har EU utarbetat flera förslag på åtgärder för att kunna undvika liknande scenarion i 

framtiden. EU-kommissionen presenterade i september 2011 ett förslag om Financial 

Transactions Tax, FTT, en skatt på finansiella transaktioner i syfte att få finansmarknaden att 

fungera bättre och därmed minska risken för framtida finanskriser, men även för att generera 

intäkter för att finanssektorn ska bidra till att täcka de kostnader som finansiella kriser ger 

upphov till. Den ekonomiska teoribildningen bakom detta förslag grundar sig på att en 

eventuell skatt ökar kostnaderna för transaktioner med finansiella instrument och därigenom 

leder till minskad spekulation på finansmarknaden vilket borgar för en mer realistisk 

värdering1.2 

 

Även om EU:s förslag om finansiell transaktionsskatt har en historisk koppling, är det första 

gången en introduktion sker samtidigt på ett flertal marknader.3 John Maynard Keynes 

utvecklade och förespråkade på 1930-talet idéer där han såg skatter på transaktioner som ett 

medel för att minska spekulation och därigenom minska volatiliteten på marknaden. Vidare 

föreslog Keynes därför att små skatter på transaktioner på Wall Street skulle införas eftersom 

överdriven spekulation leder till ökad volatilitet.4 Sedermera vidareutvecklades Keynes idéer 

av James Tobins på 1970-talet när denne förespråkade en skatt på handel med valutor i syfte 

att undvika kortsiktig spekulation.5 Dessa båda tidiga ekonomiska forskare kan mycket väl 

anses som föregångare och i fallet med Keynes syns tydligt hur dennes idéer på 1930-talet har 

omvandlats för att kunna appliceras på dagens samhälle och ekonomiska verklighet.  
 

EU upplever en växande opinion för en finansiell transaktionsskatt och i dagsläget avser elva 

av 28 EU-länder6 att implementera en finansiell transaktionsskatt, däribland Tyskland och 

Frankrike. Av de återstående länderna väljer bland annat Sverige och Storbritannien att ställa 

sig utanför förslaget. Storbritannien har sedan tidigare en lagstiftad finansiell transaktionsskatt 

                                                
1 Mindre avvikelse från det fundamentala värdet 
2 Almenberg & Wiberg (2012) 
3 Capelle-Blanchard &Havrylchyk (2013) 
4 Keynes (1962) s. 160 
5 Tobin (1978) 
6 Kroatien tillkom år 2013 som det 28e medlemslandet och har valt att inte delta i det fördjupade samarbetet  
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inom landet och Sverige har tidigare erfarenheter av en finansiell transaktionsskatt, den så 

kallade ”valpskatten”7.8 Enligt det ursprungliga förslaget menar EU-kommissionen att aktier 

och obligationer ska taxeras till 0,1 % av värdet på transaktionen, derivat ska taxeras till 0,01 

%, vilket skulle generera uppskattningsvis 57 miljarder Euro årligen i extra skatteintäkter. 

Dels ses dessa skatteintäkter som ett steg i att finanssektorn ska vara med och betala för de 

kriser deras bransch är med och skapar, samtidigt som ett sätt att betala tillbaka för de enorma 

utgifter medlemsstaternas skattebetalare drabbades av till följd av finanskrisen.9  

1.2 Problemformulering 
I efterdyningarna av finanskrisen år 2008 sattes det europeiska samarbetet på prov. Flertalet 

medlemsstater stod på randen till statsbankrutt och deras hopp stod till gemensamma aktioner 

från resterande medlemsstater. I förlängningen beviljades de mest krisdrabbade länderna, 

däribland Spanien och Grekland, nödlån för att på sikt kunna reda ut sina respektive 

ekonomiska kriser. Utifrån denna globala finanskris och den lågkonjunktur som kom att 

prägla stora delar av västvärlden under följande år initierade EU ett arbete för att i framtiden 

kunna förhindra att liknande situationer uppstår. 

  

I juni 2010 presenterades ett första förslag där EU-kommissionen föreslog en skatt på 

transaktioner. Under år 2011 intensifierades arbetet och EU-kommissionens president José 

Manuel Barosso presenterade en plan, innehållande en finansiell transaktionsskatt, där han 

argumenterade för att den finansiella sektorn skulle ta sitt ansvar och han poängterade även att 

den finansiella sektorn hade mottagit 4,6 biljoner Euro under krisåren. Det ursprungliga 

förslaget krävde att samtliga EU-medlemsstater enades för att det skulle vinna laga kraft.10 

Medlemsstaternas inställning till en finansiell transaktionsskatt är dock splittrad och när 

förslaget skulle godkännas i oktober 2012 ställde sig endast elva av 2711 medlemsstater 

bakom förslaget, vilka motsvarade 2/3 av EU:s totala BNP.12  Dessa länder valde att etablera 

ett fördjupat samarbete13 med avseende på att implementera en finansiell transaktionsskatt.14 

  

                                                
7 ”Valpskatten” är den allmänna benämningen på Sveriges finansiella transaktionsskatt som var i bruk år 1983-
1991 
8 Almenberg & Wiberg (2012) 
9 European Commission COM(2013) 71 final 
10 Barroso (SPEECH/11/663) 
11 Enligt tidigare hänvisning anslöt Kroatien till EU år 2013 
12 Capelle-Blancard & Havrylchyk (2013)  
13 Artikel 20 Lissabonfördraget; ett förfarande där minst nio av EU:s medlemsstater samarbetar inom ett 
politikområde utan att övriga medlemsstater måste delta 
14 European Commission COM(2013) 71 final 
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Det råder delade meningar angående konsekvenserna av en finansiell transaktionsskatt inom 

EU. IMF med EU som uppdragsgivare har utfört analyser av följderna av ett införande av en 

finansiell transaktionsskatt, samtidigt har EUs medlemsstater utvärderat eventuella 

konsekvenser av en finansiell transaktionsskatt. Förespråkare av en finansiell 

transaktionsskatt såsom Keynes, Tobin och Stiglitz, hävdar i olika utgångspunkter att en 

finansiell transaktionsskatt är ett effektivt medel för att öka kostnaderna för transaktioner och 

därmed minska spekulation och volatilitet på marknaden.   

  

Å andra sidan visar tidigare forskning och empiri kring finansiella transaktionsskatter 

företrädesvis upp negativa effekter. Det är oklart hur verkningsfull en finansiell 

transaktionsskatt skulle vara när inte samtliga EU:s medlemsstater kommer ta del av det 

fördjupade samarbetet. Eftersom kapitalrörligheten inom EU är fri15 finns det både teori och 

empiri som stöder att kapital kommer att flyttas från länder där beskattning är högre, till 

länder som ännu ej infört en finansiell transaktionsskatt. Detta leder till färre investeringar och 

därigenom på lång sikt negativa effekter på BNP i de länder där en finansiell transaktionsskatt 

förekommer.16 

 

Med den negativa empirin i åtanke och en växande opinion inom EU-länderna för en 

finansiell transaktionsskatt uppstår frågeställningar kring vad som kan förklara att ett land 

väljer att ansluta sig till samarbetet medan ett annat land ställer sig utanför. Denna fråga är 

inte fullt besvarad och det finns därför en kunskapslucka att fylla. 

  

Uppsatsens hypotes är att det föreligger ett positivt samband mellan finanskrisens påverkan på 

respektive EU-land, inhemsk opinion och ett positivt ställningstagande till en finansiell 

transaktionsskatt inom EU. 

1.3 Syfte 
Syftet är att analysera hur finanskrisens påverkan och inhemsk opinion har påverkat EU-

länderna i deras ställningstagande till en finansiell transaktionsskatt. 

                                                
15 http://ec.europa.eu/internal_market/ den 23 maj 2014 
16 Grundfest & Shoven (1991) 
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1.4 Frågeställning 

• Finns det ett positivt samband mellan finanskrisens påverkan på respektive 

medlemsstat och deras inställning till en finansiell transaktionsskatt?  

• Kan Public Choice-teori ha ett förklaringsvärde till medlemsstaternas olika 

ställningstagande? 

1.5 Metod och forskningsbidrag 

Uppsatsen är i sin metod induktiv och uppbyggd kring vetenskapliga artiklar och ekonomisk 

litteratur som inhämtats i syfte att underbygga empiri och teori. 
 

För att genomföra de regressioner som, vid sidan av vetenskapliga artiklar och ekonomisk 

litteratur, ligger till grund för uppsatsen insamlas sekundärdata från Eurostat för EU:s 28 

medlemsländer. Datamaterialet besår av skuldsättningsgrad av BNP för år 2011 och 

arbetslöshetsnivå för år 2013. Detta motiveras av att såväl insamlandet av opinionsdata som 

EU:s förslag avseende en finansiell transaktionsskatt ägde rum år 2011. Därtill väljs 

arbetslöshetsnivån för år 2013 eftersom det antas förekomma en fördröjning av finanskrisens 

effekt på sysselsättning. Vidare kompletteras datamaterialet från Eurostat med sekundärdata 

avseende opinionssiffror insamlade år 2011 beträffande en finansiell transaktionsskatt bland 

EU:s medlemsländer. Ytterligare en variabel som tas i beaktande är EU:s medlemsländers 

ställningstagande till en finansiell transaktionsskatt. I regressionen dummykodas 

ställningstagandet och de länder som ställer sig positiva till en finansiell transaktionsskatt får 

värdet “1” och de länder som är negativa får värdet “0”.  
 

Regressionen genomförs i två huvudsakliga steg. Det första steget av regressionen är 

uppbyggt på tre olika regressioner där skuldsättningsgrad av BNP och arbetslöshetsnivå 

förklarar opinionen var för sig och tillsammans, detta åskådliggörs i sambandsdiagram.  

 

I det andra steget förklaras sedan ställningstagandet av opinionen. Detta steg bygger på en 

regression där opinionen förklarar ställningstagandet som EU:s medlemsländer har valt.  

 

Uppsatsen ämnar bidra i forskningen kring en finansiell transaktionsskatt genom att analysera 

opinionsbildningens betydelse för länders ställningstagande. Tidigare studier har mestadels 

utvärderat ekonomiska aspekter som förklaringsvariabler men dessa studier är oense kring 

effekterna av en finansiell transaktionsskatt. Såväl positiva som negativa ställningstaganden 
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har kunnat underbyggas med ekonomisk teori. Med anledning av detta anser 

uppsatsförfattarna att det finns ett värde i att analysera andra kompletterande 

förklaringsvariabler för att motivera ett lands ställningstagande. Genom att analysera 

ekonomiska nyckeltal17 tillsammans med opinion ämnar uppsatsen tillföra ytterligare en 

förklarande variabel i debatten kring en finansiell transaktionsskatt, nämligen betydelsen av 

politisk ekonomi. 

1.6 Disposition 
Uppsatsen inleds med ett teoriavsnitt. I detta avsnitt presenteras först de teorier som 

härstammar från skattens förespråkare, och de positiva effekter de anser gör skatten önskvärd. 

Avsnittet fortsätter sedan med att presentera teori angående Public Choice, Cost of Capital 

och korspriselasticitet, som krävs för att kunna förklara den empiri som leder fram till 

uppsatsens analys och slutsats.   

 

Uppsatsens empiriavsnitt redogör först för Eurokrisen som ägde rum i Europa 2008-2011, 

sedan följer ett avsnitt som förklarar vad Europeiska Stabiliseringsmekanismen, ESM, är och 

vad den tjänar för syfte. Därefter presenteras EU:s förslag angående regelverket för en 

finansiell transaktionsskatt. Uppsatsen fortlöper sedan med att lyfta fram tidigare erfarenheter 

från finansiella transaktionsskatter på olika marknader och i olika länder. I empiriavsnittet 

presenteras sedan den nuvarande opinionen i EU kring en finansiell transaktionsskatt. 

Avslutningsvis genomförs en regressionsanalys. 

1.7 Metodkritik 
Uppsatsen bygger på en induktiv metod, vilken är behäftad med svagheten att historiska 

skeenden inte nödvändigtvis förklarar framtida skeenden. Det går inte helt att kompensera för 

detta faktum men uppsatsens empiriska bredd utgör ändock en trovärdig bas för den analys 

uppsatsen gör gällande. Sekundärdata inhämtas från en trovärdig källa och består av hela 

populationen, men är litet och innehåller därtill data som kan anses vara outliers. 
 

Då uppsatsens metod består av en regressionsanalys bör det uppmärksammas att svaga 

och/eller falska samband kan uppvisas i en regression. I den multipla regressionen där 

Opinion (Y) förklaras av Arbetslöshetsnivå (X1) och Skuldsättningsgrad av BNP (X2) är de 

enskilda förklarande variablerna inte signifikanta, trots att de i regressioner var för sig 

signifikant förklarar opinionen. Att detta föreligger kan tänkas bero på att den multipla 

                                                
17 Skuldsättningsgrad av BNP och arbetslöshetsnivå 
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regressionsanalysen utelämnar relevanta förklarande variabler.18 I den linjära regressionen19 

där beroendevariabeln är dummykodad är det önskvärt att genomföra regressionen på en 

logitmodell, för att detta ska vara trovärdigt krävs dock ett relativt stort antal observationer 

vilket denna undersökning inte kan anses ha.20 Det primära i uppsatsen är dock att påvisa 

positiva samband, vilket kan göras trots att styrkan i dessa delvis kan ifrågasättas. Vidare kan 

svaga samband vara problematiskt för tolkning av utfallet, därför kompletteras regressionerna 

med att uppsatsens data ställs i relation till genomsnitts-beräkningar.  

1.8 Källkritik 
Genom uppsatsen inhämtas vetenskapliga artiklar för att användas till teoretiska och 

empiriska resonemang. Dessa artiklar är att anse som tillförlitliga eftersom de är publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter och författade av välrenommerade ekonomer. Därtill tas officiella 

dokument från EU samt IMF i beaktande, vilket borgar för att materialet är ackurat och 

uppdaterat innan det blir utgivet. 

 

Det kan anses vara problematiskt att det saknas oberoende undersökningar för opinion i hela 

Europeiska Unionen. Den opinionsundersökning som ligger till grund för uppsatsen är utförd 

av Eurobarometer på uppdrag av EU-parlamentet. Uppsatsen utgår ändå från att denna ger en 

rättvisande bild av populationen eftersom storleken på stickprovet är betydande stort och 

fördelat över samtliga länder i Europa. 

                                                
18 Gujarati & Porter (2009) s. 477 
19 Ställningstagande (Y), Opinion (X) 
20 Gujarati & Porter (2009) s. 557 



 11 

2 Teori 

2.1 Finansiell transaktionsskatt 
Teoribildningen kring en skatt på finansiella transaktioner utgår från samma princip som 

punktbeskattning. En enskild vara eller varugrupper behäftas med en skatt för att öka statens 

intäkter samtidigt som skatten hjälper till att styra konsumtionen av varan eller varugruppen i 

en för samhället eftersträvansvärd riktning. Det senare är en så kallad Pigouviansk skatt, det 

vill säga en skatt som justerar negativa externa effekter som en marknadsaktivitet ger upphov 

till, genom att straffbeskatta denna aktivitet. Ur en samhällelig aspekt överkonsumeras varan 

och därför används en punktbeskattning som ett medel för att minska efterfrågan.  

Mekanismen bakom denna teori är att de sociala kostnaderna överstiger de privata 

kostnaderna, det vill säga de kostnader de ingående aktörerna har. En optimal Pigouviansk 

skatt utgör därför exakt den skillnaden som föreligger mellan sociala och privata kostnader.21    

 

John Maynard Keynes använde sig av teoribildningen kring punktbeskattning och såg ett 

tillämpningsområde på det finansiella området. I The General Theory of Employment, 

Interest, and Money, beskriver Keynes sina farhågor för ökad spekulation. Keynes resonerar 

kring en beskattning av finansiella transaktioner som en möjlig åtgärd för att minska 

spekulationen på marknaden22, vilken han anser vara allt för utbredd. Han argumenterar för 

att skatten är, den för tillfället, bästa lösningen och att det ligger i samhällets intresse att 

kortsiktig spekulation ska vara svårtillgänglig och dyr.23  James Tobin utvecklade, i samband 

med Bretton-Woods systemets slut, på 1970-talet Keynes tankar om en finansiell 

transaktionsskatt på valutahandel och fick medhåll från flertalet kända ekonomer. Tobin 

myntade uttrycket att ”slänga sand in i maskineriet” som en illustration till hur en skatt skulle 

påverka ekonomin. Vidare menade han att det finns ekonomiska effektivitetsargument som 

talar för en finansiell transaktionsskatt, där ökad nytta av minskad spekulation förmodligen 

överstiger kostnaden för minskad likviditet.24  

 

Joseph E. Stiglitz forskning kring finansiella transaktionsskatter tar sin utgångspunkt i dennes 

skepsis kring skatter med en smal skattebas. Han uttrycker fyra omständigheter som dock 

                                                
21 Frank (2010) s. 555f  
22 Keynes resonerar kring marknaden på New York börsen efter ”The Great Depression” 
23 Keynes (1962) s. 159 
24 Tobin (1978) 
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leder till att stater tillämpar beskattning på smala skattebaser.  Bland annat att sådan 

beskattning tillämpas då konsumtion av varan har ofördelaktiga följder för samhället i form 

av negativa externaliteter samt att efterfrågan är oelastisk. Syftet med denna skatt är att lindra 

de negativa externaliteterna. Vidare menar Stiglitz, att trots att en finansiell transaktionsskatt 

fundamentalt strider mot grundtanken om kapitalism kan denna skatt vara eftersträvansvärd 

och skapa nytta. Han argumenterar likt tidigare forskare att en finansiell transaktionsskatt 

avskräcker kortsiktig spekulation och samtidigt minskar volatiliteten på marknaden. I och 

med att den privata nyttan överstiger den sociala nyttan och att de samhällsekonomiska 

kostnaderna för informationsinhämtning på marknaden är alltför höga, anser Stiglitz att en 

finansiell transaktionsskatt är motiverad25 eftersom den både ökar ekonomisk effektivitet och 

skapar en intäktskälla för staten.  Vidare betonar Stiglitz att han inser att en finansiell 

transaktionsskatt strider mot ekonomiska fundament om fri handel mellan individer och att 

denna hämmas eftersom det tillkommer en kostnad på handel. Dock menar han att denna 

effekt är försumbar eftersom dödviktsförlusten är liten i sammanhanget.26 

 

Stiglitz skiljer i sina tankar kring finansiella transaktionsskatter på olika typer av handlare, 

dels oinformerade köpare som är beroende av slumpen för att kunna göra vinst. Därutöver 

finner han handlare som är informerade och handlare som är så kallade noise-traders, som tror 

sig veta hur marknaden kommer utvecklas och agerar därefter. I fallet med den oinformerade 

och den informerade handlaren argumenterar han för att en finansiell transaktionsskatt inte 

kommer påverka dessa nämnvärt. En finansiell transaktionsskatt i storleksordningen 1 % 

menar han inte kommer påverka varken mängden sparande eller allokeringen av de finansiella 

medlen. Samtidigt uttrycker han att 1 % påverkan på den totala avkastningen är försumbar för 

dessa båda typer av investerare. Däremot hävdar Stiglitz att en finansiell transaktionsskatt 

kommer påverka noise-traders betydande, eftersom denne investerares strategi bygger på 

kortsiktig spekulation och därför kommer skatten utgöra en relativt större andel av 

avkastningen som investeraren avser göra på varje transaktion.  Följaktligen menar Stiglitz att 

det är noise-traders som kommer bära bördan av skatten och att denna försämring av 

handelsmöjligheter trots allt kan leda till välfärdsvinster, hur som helst är det inte troligt att 

det skulle leda till välfärdsförluster.27  

 

                                                
25 Skatten verkar i Pigouviansk syfte 
26 Stiglitz (1989) 
27 Stiglitz (1989) 
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Stiglitz framhåller även minskad volatilitet på marknaden som ett led för att företagen ska öka 

möjligheterna att anskaffa kapital på marknaden. Detta resonemang gäller givet att en 

finansiell transaktionsskatt leder till minskad volatilitet på marknaden vilket leder till att 

köparen exponeras för lägre risk när denne vill sälja eftersom priset rör sig i ett mindre 

intervall. Ur ett företagsekonomiskt perspektiv anser Stiglitz att skatten ökar nytta eftersom 

långsiktigt vinsttänk främjas till förmån för kortsiktiga vinster eftersom den finansiella 

transaktionsskatten gör de kortsiktiga investeringarna mer kostsamma.28  

2.2 Elasticitet och kapitalrörlighet 
Korspriselasticitet är den mekanism som beskriver hur efterfrågan på en vara påverkas av en 

förändring i priset på en annan vara. Gängse teoribildning gör gällande att korspriselasticitet 

är den procentuella förändring i efterfrågad kvantitet av en vara till följd av en prisökning på 1 

% på en annan vara. Ekvationen nedan uttrycker korspriselasticitet i generell mening. ∈!" 

uttrycker hur en efterfrågad kvantitet X påverkas av en liten förändring av priset på Z. 

 

∈!"=   
∆𝑄! 𝑄!
∆𝑃! 𝑃!

 

 

En positiv korspriselasticitet är det förhållande som råder mellan efterfrågan och priset på 

varor som är substitut till varandra. När priset på vara X ökar och detta positivt påverkar 

efterfrågan på vara Z är varorna att anse som substitut. Det vill säga, om priset på vara X 

stiger med 10 % samtidigt som efterfrågan på vara Z stiger med 10 % blir korspriselasticiteten 

129, vilket innebär att varorna är substitut givet att de är normala varor.30 

  

Stiglitz menar att värdepapper är en normal vara och att efterfrågan således korrelerar negativt 

med priset. Således menar teorin att efterfrågan på värdepapper minskar i och med en 

prisökning, en ökad kostnad för handel leder till minskad efterfrågan för handel. I valet 

mellan två värdepapper väljer investerare att förvärva det värdepapper som ej behäftas med en 

finansiell transaktionsskatt, givet att värdepapperna är substitut31. Därtill blir kortsiktiga 

investeringar relativt sett dyrare och investerare förändrar sitt portföljval och utför relativt fler 

långsiktiga investeringar än kortsiktiga.32   

                                                
28 Stiglitz (1989) 
29 !"%
!"%  

 = 1, Positiv 
30 Frank (2010) s. 126 
31 Samma risk och avkastningsprofil 
32 Stiglitz (1989) 
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Hess uttrycker att en transaktionskostnad påverkar hushållens val av transaktionsmängd och 

att hushållen enbart väljer att investera om transaktionskostnaden understiger den potentiella 

vinsten. Därmed prioriterar hushållen att köpa värdepapper som ger samma avkastning men 

till lägre transaktionskostnad.33 En ökad transaktionskostnad i Land A relativt Land B leder 

till kapitalflykt från Land A till Land B. Detta leder till oönskade effekter i Land A i form av 

att varken spekulationen minskar eller skatteintäkten ökar. Denna mekanism förklarar att en 

finansiell transaktionsskatt leder till kapitalflykt från en skattebelagdmarknad till en marknad 

där en finansiell transaktionsskatt inte förekommer.34 

2.3 Investeringseffekter 
Till följd av ökad kostnad för finansiella transaktioner minskar handeln på en marknad vilket 

får till följd att likviditeten på marknaden minskar. Detta påverkar priset på värdepapper då 

färre avslut görs vilket minskar efterfrågan på värdepapper eftersom värdepapper blir mindre 

likvida35. Detta sker genom att investerare kräver en ökad riskpremie då värdepappret, till 

följd av en finansiell transaktionsskatt är mindre likvid. Per definition leder lägre 

handelsvolym till minskad skattebas vilket i sin tur genererar lägre skatteintäkter.36 

 

Cost of capital, avkastningskrav, är en tröskelränta gentemot vilken företagens investeringar 

vägs. Om förväntad avkastning från en investering understiger avkastningskravet anses 

investeringen icke lönsam. Avkastningskravet består delvis av en riskpremie som ökar i takt 

med att risken för investeringen ökar och således är avkastningskravet högre för investeringar 

med relativt högre risk. Då en finansiell transaktionsskatt påförs handel med värdepapper 

kommer avkastningskravet per definition bli högre. Mekanismen bakom detta är att ett mindre 

likvitt värdepapper bär högre risk. En ökning av avkastningskravet kommer således leda till 

färre investeringar, minskad kapitalstock och därigenom påverka landets BNP negativt. När 

BNP sjunker leder detta till en minskad skattebas vilket har som följd att skatteintäkterna, 

som en finansiell transaktionsskatt genererar, sjunker.37  

 

En finansiell transaktionsskatts påverkan på ett land eller marknad är starkt beroende av 

substitutionsmöjligheter, såväl nationellt som internationellt. Investerare handlar rationellt och 

                                                
33 Hess (1991) 
34 Almenberg & Wiberg (2012) 
35 Svårare att matcha köpare och säljare 
36 Worstall (2011) 
37 Rogoff (2011) 
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söker lägsta möjliga kostnad givet samma risk och avkastningsprofil. Därför kommer 

investerare att utnyttja möjligheter att investera i andra instrument eller på andra marknader, 

vilket ger upphov till förändrat köpbeteende. Det leder till snedvridningar på marknaden då en 

premie beläggs investeringar som sker utanför en skattebelagd marknad, samtidigt som 

finansiell handel på en marknad behäftad med en finansiell transaktionsskatt straffbeskattas. 

Detta medför ökade kostnader för investerare såväl som för företag som vill anskaffa kapital. 

Snedvridningen på marknaden skapar en dödsviktsförlust vilken riskerar överväga de positiva 

effekter som en finansiell transaktionsskatt skapar. Denna kostnad bärs av investerare vars 

värdepappersportföljer minskar i värde och företag som ämnar emittera nya aktier till 

investeringsprojekt.38 

2.4 Public Choice 
Public Choice-teorin frångår det historiska ekonomiska antagandet att makthavare är individer 

som tjänar folket och som verkar för att förverkliga och tillfredsställa allmänhetens bästa. 

Istället återgår denna teori till det ekonomiska grundantagandet att alla individer är rationella, 

nyttomaximerande, och givet detta strävar även politiker efter att maximera sin egen nytta. 

Likt vilken annan marknad som helst är det egenintresse som sätts i första rummet och likväl 

som väljare röstar på den politik som gynnar de själva, strävar byråkrater och makthavare 

efter att föra en politik som tjänar deras egenintresse. För att lyckas med detta, menar 

teoribildningen kring Public Choice att makthavare anpassar sin politik efter samhällelig 

opinion för att på så sätt vinna största möjliga antal röster och således även största möjliga 

makt. Downs förklarar Public Choice-teori utifrån att politiker drivs av en längtan att bli valda 

för att maximera sina egna intressen såsom makt, prestige och inkomst. Vidare argumenterar 

denne för att politiska ideologier anammas för att erhålla fler röster snarare än att de stämmer 

överens med en individs politiska övertygelse. Kontentan av Public Choice gör därför 

gällande att incitamenten för att utforma en viss politik endast beror på att de vill bli valda, 

inte för att de vill genomföra en viss politik som de säger sig var förespråkare till.39   

 

Ur Public Choice har medianväljarteoremet vuxit fram, vilket är en väljarmodell för att 

beskriva hur politiska alternativ tenderar att närma sig varandra över tid. Grundantaganden i 

teoremet utgår från att väljarna är fullständigt informerade, att det endast finns två politiska 

alternativ och att väljarnas preferenser kan beskrivas längs en enda dimension 40 . 

                                                
38 Grundfest & Shoven (1991) 
39 Berggren (2000) 
40 Företrädesvis Vänster-Höger skala 
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Medianväljarteoremet sägs därför bevisa att de olika politiska alternativen maximerar sin 

nytta genom att befinna sig så nära mitten som möjligt, men samtidigt vara kvar på sin ”sida” 

sett till en höger-vänster skala. Eftersom väljarna förväntas rösta på det alternativ som ligger 

närmast deras preferenser kommer de fortsätta att rösta på samma parti även om partiets 

åsikter närmar sig mitten, eftersom detta fortfarande är deras bästa alternativ sett till sina 

preferenser.  Teoremet hävdar att politikerna ökar sannolikheten att vinna röster41 genom att 

närma sig medianväljare, det vill säga centralt på en illustrativ höger-väster skala. 

Medianväljaren anses därför direkt diktera politiska beslut genom att rösta för den politik som 

överensstämmer bäst med medianväljarens preferenser, alternativt att påverka politiker att 

reformera sin politik så att den överensstämmer med medianväljarens preferenser. Då 

politiker handlar rationellt medför medianväljarteoremet att politiker fattar beslut som inte är 

de för samhället mest effektiva, utan istället överensstämmer med medianväljarens 

preferenser. 42  Detta tillvägagångssätt kan i realiteten vara ineffektivt eftersom det är 

medianväljarens preferenser, snarare än expertis och sakkunnighet som ligger till grund för 

politiska beslut.43 

                                                
41 Maximerar nytta 
42 Black (1948) 
43 Eklund (2013) s. 192 
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3 Empiri 
I detta kapitel redogörs för eurokrisen, Europeiska stabiliseringsmekanismen samt för EU:s 

förslag till en finansiell transaktionsskatt. Därtill åskådliggörs hur skuldsättningsgrad av BNP 

och arbetslöshetsnivå har förändrats i EU:s länder från år 2007 och framåt. Vidare presenteras 

tidigare erfarenheter av finansiella transaktionsskatter och hur opinionen inom EU:s enskilda 

länder ser ut för en finansiell transaktionsskatt.  

3.1 Eurokrisen 

I september 2007 chockades världen av vad som kom att visa sig vara den värsta ekonomiska 

krisen sedan den stora depressionen på 1930-talet. Till följd av detta följdes flera år av 

recession och i början av år 2009 slog krisen till mot Europa och euroområdet. Till följd av 

den omfattande recessionen i världsekonomin upplevde flertalet europeiska länder svårigheter 

med att betala av sina statsskulder och bankerna i euroområdet led generellt sett av 

underkapitalisering och likviditetsproblem. Denna utveckling ledde till låg tillväxt och 

ojämlik fördelning i euroområdet, vilket utgjorde grunden till den kris som drabbade 

Europa.44  

 

På grund av att krisen utlöstes av en misstro kom banksystemet att spela en betydande roll i 

krisens utveckling. Över hela Europa drabbades banker hårt av den förtroendekris som 

präglade marknaden och det rådande banksystemet var en starkt bidragande orsak. En banks 

verksamhet bygger på en skuldsida bestående av kortfristig inlåning och en tillgångssida 

bestående av långfristiga lån, därför är bankens verksamhet sårbar vid en eventuell 

bankrusning. Då sparare anar oro kan de vara benägna att ta ut sina pengar och om många 

sparare väljer att göra detta samtidigt kommer inte banken att kunna motsvara efterfrågan på 

kapital eftersom deras tillgångar består av illikvida långfristiga lån. Bankrusning kan därför 

vålla banker stora problem, dessa problem uppträder i form av antingen illikviditet45 eller 

insolvens46. Detta kan vara kostsamt både för aktieägare i bolaget men även skattebetalare i 

landet eftersom en centralbank kan träda in vid bankkriser som lender of last resort och denna 

räddning betalas i slutändan av skattebetalarna.47 

 

                                                
44 Shambaugh (2012) 
45 Banken har underliggande tillgångar, men dessa är illikvida 
46 Banken har inte underliggande tillgångar, varken likvida eller illikvida för att möta efterfrågan 
47 Shambaugh (2012) 
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Inom Euroområdet finns den europeiska centralbanken, ECB, vilken har möjlighet att hjälpa 

nödställda banker, även om de inte har någon juridisk förpliktelse att göra detta. Eurokrisen 

inleddes under 2007 då sparare ifrågasatte kvaliteten på bankernas tillgångar, detta ledde i 

förlängningen till att banker runt om i Europa fick svårigheter att låna pengar. En indikation 

på bankernas svårigheter i att anskaffa kapital visas av den spread som finns mellan 

EURIBOR48 och EONIA49, det vill säga på vilka nivåer bankernas belåning sinsemellan 

handlas. Under 2007-2008 ökade denna spread vilket också bekräftades av den bankkris som 

rådde i stora delar av Europa. Denna utveckling ledde till underkapitaliserade banker som 

tvingades till räddningsaktioner i form av nödlån och statliga garantier.50 

 

Vidare utvecklades en skuldkris inom euroområdet där ländernas skuldsättningsgrad av BNP 

sköt i höjden då de enskilda länderna var inte förmögna att betala sina statsskulder.51 

Europeiska unionens stabilitets- och tillväxtpakt, vilken syftar till att garantera sunda 

offentliga finanser inom EU, har ett regelverk som innebär att ett enskilt lands 

skuldsättningsgrad av BNP inte får överstiga 60 %. 52  Sett till hela euroområdet var 

skuldsättningsgrad av BNP ungefär 90 %, flera enskilda länder hade dock skuldnivåer över 

100 %. Det som skedde var att räntenivåerna för utstående lån överskred landets tillväxttakt, 

vilket innebar att skuldsättningsgrad av BNP ökade. Av den anledningen är räntenivåer 

avgörande för huruvida ett land ökar eller minskar skuldsättningsgrad av BNP. Denna effekt 

förstärktes av att tillväxttakten för euroområdet under flera års tid var på för låga nivåer för att 

kunna reducera arbetslöshet och växande skulder. Dessutom förstärktes denna påverkan i och 

med att tillväxten var ojämnt fördelad över euroområdet och de länder med det största 

skuldtrycket hade lägst tillväxttakt, vilket ledde till ytterligare ekonomiska ansträngningar 

eftersom dessa länder var beroende av ökad tillväxt för att hantera sin höga skuldsättning.53 

 

De enskilda länderna drabbades och påverkades av krisen i olika stor utsträckning. 

Exempelvis drabbades Spanien hårt av en bostadsbubbla som sprack, vilket ledde till stora 

problem för landets banksektor.54 I Grekland bidrog landets misskötta offentliga finanser till 

en skuldkris som satte Grekland i stora statsfinansiella problem.55 EU intensifierade under 

                                                
48 Euro Internbank offer rate 
49 Euro overnight index average 
50 Shambaugh (2012) 
51 Shambaugh (2012) 
52 www.eu-upplysningen.se den 12 maj 2014 
53 Shambaugh (2012) 
54 Neal & García-Iglesias (2013) 
55 Alogoskoufis (2012) 



 19 

början av år 2010 arbetet med att bistå de värst krisdrabbade länderna. ESFS och ESM 

utvecklades därför och kunder bevilja nödlån till bland annat Grekland, Spanien och Portugal. 

Krisens följder ledde till rekordhöga arbetslöshetsnivåer i flera av EU:s medlemsstater.56  

                                                
56 ec.europa.eu den 15 maj 2014 
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Tabell 1 - Skuldsättningsgrad i förhållande till BNP, (%) 

 
Källa: Eurostat 

Ovanstående tabell visar statsskuld i förhållande till BNP för tidsintervallet 2007-2013 för 

EU-området. 57   Tabellen visar att statskuld i förhållande till BNP har varit större i 

Euroområdet än för EU28 vid samtliga mättillfällen under tidsintervallet. De länder som har 

haft störst statsskuld i förhållande till BNP är Grekland, Italien, Portugal, Irland, Cypern och 

Belgien, där samtliga överstiger 100 % i skuldsättningsgrad av BNP. De länder som har lägst 

statskuld i förhållande till BNP är Estland, Lettland och Luxemburg. Vidare har EU11-

länderna58 i genomsnitt haft högre skuldsättningsgrad av BNP än såväl övriga länder inom 

Euroområdet som övriga EU-länder. 

                                                
57 EU17 motsvarar de 17 länder inom EU som är negativa till en finansiell transaktionsskatt 
58 EU11 motsvarar de 11 länder inom EU som är positiva till en finansiell transaktionsskatt 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
EU28 58,8 62 74,4 79,9 82,4 85,2 87,1
Eurozonen (18) 66,2 70,1 80 85,5 87,4 90,7 92,6
Belgien 84 89,2 96,6 96,6 99,2 101,1 101,5
Bulgarien 17,2 13,7 14,6 16,2 16,3 18,4 18,9
Cypern 58,8 48,9 58,5 61,3 71,5 86,6 111,7
Danmark 27,1 33,4 40,7 42,8 46,4 45,4 44,5
Estland 3,7 4,5 7,1 6,7 6,1 9,8 10
Finland 35,2 33,9 43,5 48,8 49,3 53,6 57
Frankrike 64,2 68,2 79,2 82,7 86,2 90,6 93,5
Grekland 107,4 112,9 129,7 148,3 170,3 157,2 175,1
Irland 24,9 44,2 64,4 91,2 104,1 117,4 123,7
Italien 103,3 106,1 116,4 119,3 120,7 127 132,6
Kroatien 33,3 30 36,6 45 52 55,9 67,1
Lettland 9 19,8 36,9 44,5 42 40,8 38,1
Litauen 16,8 15,5 29,3 37,8 38,3 40,5 39,4
Luxemburg 6,7 14,4 15,5 19,5 18,7 21,7 23,1
Malta 60,7 60,9 66,5 66 68,8 70,8 73
Nederländerna 45,3 58,5 60,8 63,4 65,7 71,3 73,5
Polen 45 47,1 50,9 54,9 56,2 55,6 57
Portugal 68,4 71,7 83,7 94 108,2 124,1 129
Rumänien 12,8 13,4 23,6 30,5 34,7 38 38,4
Slovenien 23,1 22 35,2 38,7 47,1 54,4 71,7
Slovakien 29,6 27,9 35,6 41 43,6 52,7 55,4
Spanien 36,3 40,2 54 61,7 70,5 86 93,9
Storbritannien 43,7 51,9 67,1 78,4 84,3 89,1 90,6
Sverige 40,2 38,8 42,6 39,4 38,6 38,3 40,6
Tjeckien 27,9 28,7 34,6 38,4 41,4 46,2 46
Tyskland 65,2 66,8 74,6 82,5 80 81 78,4
Ungern 67 73 79,8 82,2 82,1 79,8 79,2
Österrike 60,2 63,8 69,2 72,5 73,1 74,4 74,5
EU28 genomsnitt 43,5 46,4 55,3 60,9 64,8 68,8 72,8
Eurozonen (18) genomsnitt 49,2 53,0 62,6 68,8 73,6 78,9 84,2
EU11 genomsnitt 58,7 61,2 71,0 76,7 82,3 87,1 92,3
EU17 genomsnitt 33,6 36,8 45,1 50,6 53,6 57,0 60,1
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Tabell 2 - Arbetslöshetsnivå, (%) 

 
Källa: Eurostat 

Ovanstående tabell visar arbetslöshetsnivå för tidsintervallet 2007-2013 för EU-området. 

Arbetslösheten har varit högre för Euroområdet än för EU28 vid samtliga mättillfällen under 

tidsintervallet. De länder som har haft högst arbetslöshet är Grekland, Spanien och Portugal. 

De länder med lägst arbetslöshet är Österrike, Tyskland och Luxemburg. I genomsnitt har 

EU11-länderna haft högre arbetslöshet än såväl övriga länder i Euroområdet som i övriga EU-

länder.  

3.1.1 Europeiska Stabiliseringsmekanismen 

Europeiska stabiliseringsmekanismen, ESM, är en permanent krismekanism inrättad för att på 

kort och lång sikt trygga ekonomisk stabilitet i euroområdet. ESM inrättades den 27 

september 2012 och ersatte då de två tidigare temporära stabiliseringsmekanismerna, 

Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteteten, EFSF, och Europeiska finansiella 

stabiliseringsmekanismen, EFSM. ESM utgår från ett huvudsakligt syfte att stötta euroländer 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
EU28 7,2 7,0 9,0 9,6 9,6 10,4 10,8
Eurozonen (18) 7,5 7,6 9,6 10,1 10,1 11,3 12,0
Belgien 7,5 7,0 7,9 8,3 7,2 7,6 8,4
Bulgarien 6,9 5,6 6,8 10,3 11,3 12,3 13,0
Cypern 3,9 3,7 5,4 6,3 7,9 11,9 15,9
Danmark 3,8 3,5 6,0 7,5 7,6 7,5 7,0
Estland 4,6 5,5 13,5 16,7 12,3 10,0 8,6
Finland 6,9 6,4 8,2 8,4 7,8 7,7 8,2
Frankrike 8,0 7,5 9,1 9,3 9,2 9,8 10,3
Grekland 8,3 7,7 9,5 12,6 17,7 24,3 27,3
Irland 4,7 6,4 12,0 13,9 14,7 14,7 13,1
Italien 6,1 6,7 7,8 8,4 8,4 10,7 12,2
Kroatien 9,6 8,4 9,1 11,8 13,5 15,9 17,2
Lettland 6,1 7,7 17,5 19,5 16,2 15,0 11,9
Litauen 4,3 5,8 13,8 17,8 15,4 13,4 11,8
Luxemburg 4,2 4,9 5,1 4,6 4,8 5,1 5,8
Malta 6,5 6,0 6,9 6,9 6,5 6,4 6,5
Nederländerna 3,6 3,1 3,7 4,5 4,4 5,3 6,7
Polen 9,6 7,1 8,1 9,7 9,7 10,1 10,3
Portugal 8,9 8,5 10,6 12,0 12,9 15,9 16,5
Rumänien 6,4 5,8 6,9 7,3 7,4 7,0 7,3
Slovenien 4,9 4,4 5,9 7,3 8,2 8,9 10,1
Slovakien 11,2 9,6 12,1 14,5 13,7 14,0 14,2
Spanien 8,3 11,3 18,0 20,1 21,7 25,0 26,4
Storbritannien 5,3 5,6 7,6 7,8 8,0 7,9 7,5
Sverige 6,1 6,2 8,3 8,6 7,8 8,0 8,0
Tjeckien 5,3 4,4 6,7 7,3 6,7 7,0 7,0
Tyskland 8,7 7,5 7,8 7,1 5,9 5,5 5,3
Ungern 7,4 7,8 10,0 11,2 10,9 10,9 10,2
Österrike 4,4 3,8 4,8 4,4 4,2 4,3 4,9
EU28 genomsnitt 6,5 6,4 8,9 10,1 10,1 10,8 11,1
Eurozonen (18) genomsnitt 6,5 6,5 9,2 10,3 10,2 11,2 11,8
EU11 genomsnitt 7,4 7,2 9,7 11,0 11,0 12,4 13,1
EU17 genomsnitt 5,9 5,8 8,4 9,6 9,4 9,8 9,8
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vid svåra ekonomiska och finansiella problem genom att erbjuda en rad finansiella 

hjälpmedel. Vidare stöttar ESM sina medlemmar vid ekonomiska kriser genom att erbjuda 

lån, köpa statsobligationer från ESM-medlemmar samt att erbjuda medlemsländerna 

kreditlina i förebyggande syfte. Kapitalanskaffningen går till så att ESM utfärdar värdepapper 

och/eller ingår avtal med ESM-medlemmar och/eller andra finansiella institutioner.59  

 

Medlemmar i ESM kan ansöka om finansiell stöttning om de har eller hotas av finansiella 

kriser och svårigheter, men även vid behov av återkapitalisering. För att beviljas 

hjälp/stöttning krävs att det enskilda medlemslandet undertecknar en så kallad viljeförklaring 

MoU,60 där landet åtar sig juridisk bindande konsekvenser för att visa att de är beredda att 

följa de riktlinjer och reformer som organisationen sätter upp för att återfå finansiell stabilitet. 

Vidare krävs att landet som söker finansiell stöttning av ESM måste ha genomgått granskning 

och utvärdering av Europa kommissionen, ECB och IMF för att försäkra sig om vilken typ av 

åtgärdsprogram som ska vidtas för det enskilda landet. De fem huvudsakliga åtgärdsprogram 

ESM kan tillhandahålla är:61 

• Stabiliseringslån 

• Återkapitalisering av banksektor 

• Förebyggande finansiell assistans, kreditlina  

• Stödköp obligationer, primär handel 

• Stödköp obligationer, sekundär handel 

 

ESM:s totala kapitalutrymme uppgår till 700 miljarder Euro varav 200 miljarder avsätts för en 

reservfond. Kapitalet anskaffas genom att medlemsländerna åläggs en fördelningsnyckel62, en 

procentsats av ESM:s totala kapital, och åläggs att ekonomisk bidra motsvarande 

fördelningsnyckeln. Storleken på varje medlemsstats del i det totala kapitalet avgörs enligt 

ECB:s system, vilket innebär att fördelningsnyckeln beror på storleken på landets 

befolkningsstorlek och BNP. Den senaste uträkningen ger vid handen att Tyskland har störst 

fördelningsnyckel, och bidrar med ungefär 27 % av ESM totala kapital, följt av Frankrike, 

Spanien och Italien. I ursprungsskedet betalade samtliga medlemsländer in total 80 miljarder 

Euro, fördelat enligt fördelningsnyckeln. Vidare är varje medlemsland ålagt att stödköpa 

obligationer och andra finansiella instrument, till ett värde av 620 miljarder Euro enligt 

                                                
59 www.esm.europa.eu/pdf/ den 23 maj 2014 
60 Memorandum of understanding 
61 www.esm.europa.eu/pdf/ den 23 maj 2014 
62 Contribution key 
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fördelningsnyckeln, i ett skede då ESM efterfrågar detta för att kunna utöka sina finansiella 

medel.  ESM kan även kräva att medlemsländerna ökar hastigheten på betalningen till 

organisationen om ESM skulle anse att det är befogat. För att utöka det befintliga kapitlet har 

ESM även mandat att söka ytterligare finansiella medel av medlemsländerna i syfta att; öka 

utlåningskapaciteten, fylla på uteblivna inbetalningar63 samt att ”nödlåna” för att kunna öka 

inbetalningarna för att erbjuda sina kredittagare de finansiella medel som utlovats.64 
 

Tabell 3 - Fördelningsnyckel, Europeiska Stabiliseringsmekanismen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Källa: www.esm.europa.eu 

Ovan visas fördelningsnyckeln för medlemmarna i ESM. Dels uttryckt i en procentsats vilket 

visar hur stor del av ESM:s totala kapital som landet bidrar med, men även uttryckt i Euro 

vilket visar hur mycket procentsatsen motsvarar i faktisk valuta.65   

3.2 Förslag om europeisk finansiell transaktionsskatt 
Grunden till förslaget om en finansiell transaktionsskatt inom EU-området härstammar från 

att EU-kommissionen lämnade ett betänkande där samtliga medlemsstater förslogs ha ett 

gemensamt system för finansiell transaktionsskatt på värdepapper. Syftet med den finansiella 

transaktionsskatten är att genom en gemensam skattepolitik uppfylla tre primära mål. Dessa 

består i att EU genom att ha en gemensam finansiell transaktionsskatt skyddar de enskilda 

inre marknaderna från att dubbelbeskatta och bedriva olika skattesystem som inte är 
                                                
63 Paid-in Capital 
64 www.esm.europa.eu/pdf/ den 23 maj 2014 
65 www.esm.europa.eu/about/ den 10 april 2014 

Procent Euro
Beligen 3,47% 24 339 700 000 €               
Cypern 0,20% 1 373 400 000 €                 
Estland 0,19% 1 302 000 000 €                 
Finland 1,79% 12 581 800 000 €               
Frankrike 20,33% 142 701 300 000 €             
Grekland 2,81% 19 716 900 000 €               
Irland 1,59% 11 145 400 000 €               
Italien 17,86% 125 395 900 000 €             
Lettland 0,28% 1 935 300 000 €                 
Luxemburg 0,25% 1 752 800 000 €                 
Malta 0,07% 511 700 000 €                   
Nederländerna 5,70% 40 019 000 000 €               
Portugal 2,50% 17 564 400 000 €               
Slovakien 0,82% 5 768 000 000 €                 
Slovenien 0,43% 2 993 200 000 €                 
Spanien 11,87% 83 325 900 000 €               
Tyskland 27,07% 190 024 800 000 €             
Österrike 2,78% 19 483 800 000 €               

100% 701 935 300 000 €             
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kompatibla med varandra. Vidare strävar EU efter att den finansiella sektorn ska betala för de 

kostnader som sektorn ger upphov. Slutligen syftar en finansiell transaktionsskatt till att 

stimulera marknaden att bli effektivare, detta sker genom att den finansiella 

transaktionsskatten i teorin antas stävja kortsiktiga och riskskapande66 investeringar som inte 

baseras på en fundamental utan snarare spekulativ grund, bland annat högfrekvenshandel.67  

 

De avsikter som EU hade mynnade ut i ett förslag till ett direktiv. Detta presenterades i 

september år 2011 och gick ut på att driva igenom en lag som förordade medlemsstaterna att 

införa en gemensam finansiell transaktionsskatt på värdepapper. När förslaget till direktivet 

presenterades var elva stater positiva, det vill säga att dessa stater hade för avsikt att införa en 

finansiell transaktionsskatt. 68  Eftersom inte samtliga EU:s medlemsländer kunde enas 

angående direktivet valde dessa elva länder ett annat tillvägagångssätt där de ämnar utarbeta 

ett fördjupat samarbete för en finansiell transaktionsskatt i de deltagande länderna. Detta 

fördjupade samarbete avser vara starten på ett gemensamt system med låg skattesats där båda 

sidorna i en transaktion blir ålagda skatteplikt,69 samt att i princip samtliga nuvarande 

finansiella instrument täcks av skattens omfång. Tanken med det fördjupade samarbetet är att 

undvika problemen med omlokalisering av kapital till aktörer vilka har sitt säte i en stat som 

står utanför samarbetet. Detta för att beskatta de aktörer som handlar inom en av de elva 

samarbetande staterna eller med ett värdepapper utgivet i en av dessa stater.70  

 

För att uppfylla målen med den finansiella transaktionsskatten har EU föreslagit ett ramverk 

med regler för de deltagande staterna. EU föreslår en beskattningsnivå på minst 0,1 % för 

aktier och obligationer och en beskattningsnivå på 0,01 % för derivat.71 Dessa skattenivåer är 

föreslagna med hänsyn taget till en elasticitet på 1,5 %. 72  Med dessa gemensamt 

implementerade regler ämnar EU skapa den stabilitet som de nu anser saknas. De räknar 

dessutom med att denna finansiella transaktionsskatt ska ligga till grund för ökade 

sammanlagda skatteintäkter med 30-35 miljarder Euro per år. Dock, eftersom det inte är en 

EU-skatt kommer dessa pengar inte att tillfalla EU utan den stat i vilken transaktionen 

                                                
66 Volatilitetsökande spekulation 
67 European Commission COM(2013) 71 final 
68 De elva positiva länderna är Belgien, Estland, Frankrike, Grekland, Italien, Portugal, Slovakien, Slovenien, 
Spanien, Tyskland, och Österrike och av dessa har Belgien, Frankrike, Grekland och Italien. 
69 Givet att minst en av parterna är del av samarbetet 
70 European Commission COM(2013) 71 final 
71 European Commission SWD(2013) 28 final 
72 European Commission SEC(2011) 1102 final 
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genomfördes. Dessa skatteintäkter, föreslår EU, kan utgöra ett underlag för stater med hög 

skuldsättningsgrad av BNP att betala av sina skulder.73  

 

Risken för att EU:s föreslagna finansiella transaktionsskatt ska leda till kapitalflykt menar EU 

är låg. Detta för att EU genomfört korrigeringar74 i det ursprungliga förslaget för att stävja 

denna oönskade effekt. Detta anser EU ge tillräckliga incitament för finansmarknadernas 

aktörer att stanna kvar på EU-marknaden, vilket kommer att hålla likviditeten på en 

tillfredsställande nivå. Vidare anser sig EU försäkrade mot kapitalflykt genom att de 

medverkande staterna gemensamt står för 2/3 av EU:s samlade BNP, detta anser EU är en för 

stor del av världens finansmarknad för att negligeras av marknadsaktörer. Eftersom alla 

aktörer som handlar med någon av de medverkande staterna kommer att vara skattepliktig 

samt att de medverkande staterna utgör en centralpunkt i den finansiella världen kommer det 

inte finnas ett likställt alternativ för marknadsaktörer att lämna marknaden till förmån för en 

annan. Vidare har EU som tidigare nämnt vidtagit åtgärder genom att besluta att skatten ska 

åläggas samtliga transaktioner där någon av parterna är hemmahörande i ett land som är 

medlem i det fördjupade samarbete, detta är den så kallade hemvistprincipen. Denna är dock 

kompletterad med emissionsprincipen, vilket innebär att förslaget är anpassat till att det också 

är skattebelagt att handla med värdepapper utgivna i en samarbetande stat oavsett hemvist för 

parterna.75 
 

 

                                                
73 European Commission SWD(2013) 28 final 
74 Emissionsprincipen, förklaras senare 
75 European Commission SWD(2013) 28 final 
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Figur 3.1 - EU:s förslag om en finansiell transaktionsskatt, sammanfattning 

Källa: Executive summary of the impact assessment 

3.3 Tidigare erfarenheter av finansiell transaktionsskatt 

I detta avsnitt ges en överblick till tidigare erfarenheter av finansiella transaktionsskatter. 

Därtill exemplifieras fyra marknader eller länder mer ingående där finansiella 

transaktionsskatter har förekommit i olika utföranden. Sverige och Storbritannien är två EU-

länder som har eller har haft en finansiell transaktionsskatt där båda idag väljer att inte delta i 

det fördjupade samarbetet om en finansiell transaktionsskatt. Frankrike har en relativt ung 

finansiell transaktionsskatt och är ett av de länder som deltar i det fördjupade samarbetet. 

Därtill presenteras tidigare erfarenheter från en finansiell transaktionsskatt i Kina, där 

marknaden karaktäriserades av en starkt begränsad kapitalrörlighet, vilket enligt teori om 

investeringseffekter torde skydda mot sjunkande likviditet. Utfallet i Kina visade dock en 

sjunkande marknadslikviditet.   

• En skatt åläggs samtliga transaktioner med värdepapper, såväl köpare som säljare är 
skattepliktiga 

!
• Den aktuella skattesatsen är 0,1% för handel med aktier. Obligationer och derivat 

beskattas med 0,01% 
!

• Beskattningen sker enligt: 
• Hemvistprincipen 
• Emissionsprincipen 

!
• 11 av EU:s medlemsstater ställer sig positiva till skatten och avser att ingå i ett 

fördjupat samarbete för att införa en finansiell transaktionsskatt. Dessa länder är: 
• Belgien 
• Estland 
• Frankrike 
• Grekland 
• Italien 
• Portugal 
• Slovakien 
• Slovenien 
• Spanien 
• Tyskland 
• Österrike   

!
• Primära mål: 

• Harmonisera rådande skattelagstiftning i Europa.!
• Begränsa oönskat marknadsbeteende för att stabilisera finansmarknader. 
• Säkerställa att finansiella institutioner bidrar med en rättvis och betydande del 

för att täcka kostnader för den senaste finanskrisen. 
 

!
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Finansiella transaktionsskatter förekommer i olika utföranden i närmare 30 länder i världen. 

Åtskillnad görs på vilken eller vilka finansiella transaktioner som beskattas, däribland valuta, 

derivat, obligationer, aktier och bankuttag. EU:s förslag om en finansiell transaktionsskatt är 

unikt eftersom det omfattar världens största enskilda marknad samtidigt som det är uppbyggt 

för att omfatta handel med samtliga finansiella instrument. I de flesta länder där en finansiell 

transaktionsskatt förekommer beskattas endast handel med aktier.76 Sett till tidigare empiri 

har EU budgeterat med att den finansiella transaktionsskatten ska generera intäktsnivåer på 

0,5 % av BNP, vilket är i nivå med det övre intervallet för tidigare finansiella 

transaktionsskatter som implementerats i Europa.77  

 

Empiriskt har effekterna av en finansiell transaktionsskatt inte visat sig vara lika framgångsrik 

som förespråkarna gör gällande. Trots att en finansiell transaktionsskatt syftar till att dämpa 

volatiliteten på marknaden har det empiriskt visat sig att så inte är fallet.78 I ett flertal studier 

har det inte varit möjligt att bevisa någon negativ korrelation mellan finansiell 

transaktionsskatt och volatilitet. En av dessa studier kommer till denna slutsats efter att med 

statistiska modeller testat marknadsreaktionerna på ett införande av en finansiell 

transaktionsskatt på 23 marknader79. En annan av dessa studier80 kommer fram till samma 

slutsats efter att ha undersökt hur volatilitetsförändringar korrelerar med en finansiell 

transaktionsskatt på finansmarknaderna i Hong Kong, Japan, Korea och Taiwan.81 Därtill 

fastslås, i en empirisk undersökning av den Franska finansiella transaktionsskatten, att en 

ökad transaktionskostnad i allmänhet leder till ökad volatilitet.82  

  

Kina höjde sin finansiella transaktionsskatt 1997 och det fick följder som tyder på att en 

finansiell transaktionsskatt inte ger de effekter som införande instans har i åtanke. I Kina 

kunde man se att införandet av den nya skatten minskade handelsvolymen på marknaden med 

25-33 %. Man kunde därmed beräkna elasticiteten på marknaden och kom fram till att den i 

Kina vid den tidpunkten var -1. Detta går att jämföra med liknande beräkningar från 

marknaden i Sverige, där det förekom en finansiell transaktionsskatt på värdepappershandel 

under 1980-talet, och marknaden i Storbritannien, som för tillfället är belagt med en finansiell 

transaktionsskatt. På dessa två marknader finner forskare att elasticiteten för 

                                                
76 Capelle-Blanchard & Havrylchyk (2013) 
77 Almenberg & Wiberg (2012) 
78 Pellizzari & Westerhoff (2007)  
79 Roll (1989) 
80 Hu (1998) 
81 Habermaier & Kirilenko (2001) 
82 Hau, H. (2006) 
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aktietransaktioner på kort sikt vid tidpunkten för undersökningen var mellan -0,55 till -0,85 

och på lång sikt var den mellan -1,35 till -1,65. Detta är i linje med teorin om att det är möjligt 

att korrigera bort de aktörer som spekulerar upp volatiliteten på marknaden.83  

 

Istället för att se en negativ korrelation mellan finansiell transaktionsskatt och volatilitet på 

marknaden kunde en undersökning dra slutsatsen att korrelationen i Kina var positiv. Istället 

för att volatiliteten minskade fann alltså forskare att den istället ökade vid ett införande av en 

finansiell transaktionsskatt, så är även fallet i de studier som gjordes på den svenska 

marknaden.84 Slutsatsen som dessa forskarlag drar tillsammans med en rad andra, är således 

att både spekulanter såväl som långsiktiga investerare påverkas av en finansiell 

transaktionsskatt. Vidare kommer undersökningen fram till att effektiviteten på Kinas 

finansmarknad sjönk i och med att den finansiella transaktionsskatten höjdes. Detta förklarar 

undersökningen med att en finansiell transaktionsskatt förväntas minska incitament att göra 

kortsiktiga affärer och att detta i sin tur eliminerar de aktörer som tidigare handlade produkter 

som var felaktigt värderade och genom marknadsanpassning därför blev rätt värderade på 

grund av den ökade efterfrågan. Marknaden reagerade alltså långsammare på nyheter vilket 

ger en mindre effektiv marknad.85  

3.3.1 Sveriges erfarenheter 

År 1984 infördes en finansiell transaktionsskatt på värdepapper i Sverige. Skattesatsen som 

ålades på värdepapper var 0,5 % på både förvärv och försäljning vilket alltså gav staten en 

totalintäkt på 1 % per transaktion. 1986 ökades skattesatsen till det dubbla och en transaktion 

gav istället 2 % på transaktionsbeloppet till den svenska staten. Problemet med skatten var att 

den inte genererade de budgeterade intäkterna. Detta berodde på att 60 % av aktörerna 

flyttade sitt kapital och agerade genom finansmarknaden i London. Det kryphål som fanns i 

skatten, att det enbart var handel inom Sverige som beskattades, låg således till grund för att 

inkomsterna blev lägre än beräknat och ett behov av att höja skattesatsen ökades. När 

skattetrycket var som högst ägde 30 % av all handel med Svenska aktier rum på 

finansmarknaden i Storbritannien för sedan stiga till 50 %.86  
 

 

 

                                                
83 Baltagi, Li & Li (2006) 
84 Umlauf (1993) 
85 Baltagi, Li & Li (2006)  
86 Umlauf (1993 
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Tabell 4 - Effekten av Sveriges finansiella transaktionsskatt 

Det går att utläsa från tabellen ovan att vid införandet av en skattesats på 2 % började 

finansmarknadens likviditet att minska. Detta är vad man strävar efter vid ett införande av en 

finansiell transaktionsskatt och det ska enligt förespråkarna leda till att volatiliteten på 

marknaden minskar. Antagandet grundar sig i att de aktörer som försvinner är de som gör 

många kortsiktigt spekulativa transaktioner, det vill säga noise-traders vilka ökar volatiliteten 

på marknaden. Dock blev utfallet på finansmarknaden i Sverige inte i linje med teorin, det 

visade snarare att volatiliteten på marknaden ökade vid införande av skatten.87 Vidare går det 

utläsa från tabellen att det inte var förrän efter skiftet mellan 1986-1988 som likviditeten 

började minska. Detta beror på att det sker en marknadsfördröjning och marknaden nådde sin 

bottennivå först 1992, samma år som skatten togs bort. Detta förklaras med de institutionella 

följder som kom med skatten och faktumet med att det tog tid att hitta alternativ för att kunna 

kringgå skatten.88 

 

Slutsatsen av erfarenheterna av en finansiell transaktionsskatt på den svenska 

värdepappersmarknaden är således att följderna blev ohållbara vilket ledde till ett upplösande 

av skatten. Det som låg till grund för misslyckandet var den relativt sett stora kapitalflykt till 

den brittiska marknaden samt att volatiliteten inte minskade, det vill säga risken på 

marknaden ökade snarare än minskade.89 

3.3.2 Storbritanniens erfarenheter 

I Storbritannien råder en så kallad ”Stamp duty”. ”Stamp duty” innebär att en skatt betalas vid 

registrering av en ny ägare till värdepapper. Innan registreringen är genomförd är köparen 

enligt lag inte värdepapprets rättmätiga ägare. Futures och Obligationer är inte behäftade med 

skatt, vilket övriga värdepapper i princip uteslutande är.90  Vid nyemittering av aktier är det 

                                                
87 Umlauf (1992) 
88 Campbell & Froot  (1994) 
89 Umlauf (1992) 
90 Culp (2010) 

1984 1985 1986 1987 1988
Skatteintäkter* 0,82 1,17 2,63 3,74 4,01
Marknadslikviditet* 71 83 142 125 115
Skattesats 1% 1% 1;2% 2% 2%

*Miljarder SEK Källa: Umlauf (1992) 
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utgivaren som betalar skatten men vid andrahandshandel är det alltid köpande part som är 

skattepliktig och skattesatsen är bestämd till 0,5 % på köpesumman.91 

 

Till skillnad från den svenska finansiella transaktionsskatten är den brittiska obligatorisk att 

betala även för aktörer utanför den inhemska marknaden. Detta var orsaken till att den grad av 

kapitalflykt som uppkom på den svenska marknaden inte till närmelsevis utspelade sig på den 

brittiska marknaden. Ett sätt för inhemska investerare att undvika att öka sin skatteskuld var 

således genom att minska frekvensen i sin handel. Det har uppskattats att elasticiteten för 

aktiehandel var mellan -1 till -1,7 vilket betyder att aktiehandeln de facto minskande i och 

med höjningar av skatten och att handelsfrekvensen således hade varit högre utan en finansiell 

transaktionsskatt.92 

 

När det fordras en presentation med argument för och emot en finansiell transaktionsskatt på 

värdepappersmarknaden förekommer Storbritannien som ett lyckat exempel. Detta för att 

Storbritannien lyckades införa skatten utan att en kapitalflykt ägde rum. Däremot har det inte 

kunnat styrkas att införandet av den finansiella transaktionsskatten hade negativ påverkan på 

volatiliteten på marknaden, volatiliteten på marknaden förändrades inte statistiskt 

signifikant.93  

3.3.3 Kinas erfarenheter 

Kina har två officiella aktiebörser på vilka det bedrivs handel med värdepapper, dessa två är 

Shanghai Stock Exchange och Shenzhen Stock Exchange. På dessa två börser utbjuds två 

typer av aktier emitterade av kinesiska företag, A-aktier och B-aktier. Dessa två aktier har 

samma röst-och utdelningsrätt men handlas till olika valutor, fram tills 2003 var marknaderna 

uppdelade i en marknad för enbart kinesiska investerare och en marknad för utländska 

investerare.94 

 

På den kinesiska marknaden applicerades en finansiell transaktionsskatt på båda stängda 

marknaderna för A-aktier år 1991. Skattebasen man valde att behäfta var försäljning och 

förvärv av aktier, en form av dubbelbeskattning. Skattesatsen var 0,3 % på Shanghai börsen 

och 0,6 % på Shenzhen börsen. Vid införandet av en finansiell transaktionsskatt har det 

kunnat bevisas att det statistiskt skedde en signifikant nedgång i handeln på börserna, både 

                                                
91 Almenberg & Wiberg (2012) 
92 Campbell & Froot (1994) 
93 Campbell & Froot (1994) 
94 Su & Zheng (2011) 
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vid själva införandet och också vid de höjningar av skatten som genomförts. Vidare finns det 

statistiskt underlag som visar att vid sänkningar av skattesatsen ökade handeln på marknaden 

signifikant. Dessa förhållanden kombinerat med en relativt sett hög elasticitet gjorde att 

skatteintäkterna blev lägre än vad som var budgeterat för.95  

 

Volatiliteten på marknaden, som enligt teori ska sjunka i och med ökade 

transaktionskostnader, sjönk inte på den kinesiska marknaden. Istället har det framkommit att 

när skatten infördes och när den senare höjdes stegrade volatiliteten på marknaden, istället för 

det positiva samband som antas existera mellan likviditet och volatilitet på marknaden 

uppenbarade sig motsatsen. Detta innebär att de två effekter som Kina ville uppnå med 

införandet av skatten bara delvis eller inte alls uppfylldes. Kina lyckades med införandet av 

en finansiell transaktionsskatt på värdepappersmarknaden inte öka sina skatteinkomster till 

den grad som beräknats och inte heller uppfylldes viljan att minska volatiliteten på 

marknaden.96  

3.3.4 Frankrikes erfarenheter 

En finansiell transaktionsskatt introducerades i Frankrike år 2012. Skattenivån sattes till 0,2 

%. Skatten påfördes förvärv av aktier97 i Franska storbolag98, högfrekvenshandel och handel 

med CDS:er99. Den franska staten budgeterade att skatten år 2012 skulle generera 1,6 

miljarder Euro, den siffran reviderades dock ner med 50 % under inledningen av år 2012. Det 

faktiska utfallet för år 2012 var en statlig skatteintäkt på 0,2 miljarder Euro. En bidragande 

orsak till detta var att skatten på högfrekvenshandel troligen undveks eftersom den inte 

skapade någon intäkt. Detta trots att högfrekvenshandeln stod för 18 % av all handel på 

marknaden.100 

 

För att undvika skatteflykt är alla aktörer som handlar med skattebelagda instrument 

förpliktade att betala skatt, oavsett på vilken marknad handeln sker och vilken hemvist 

aktörerna har. Anledningen till att skatten inte fick det ekonomiska utfall som den franska 

                                                
95 Su & Zheng (2011) 
96 Su & Zheng (2011) 
97 Därtill övriga finansiella instrument med dessa företag som underliggande tillgång 
98 Bolag registrerade på listan Euronext 
99 Kreditswap 
100 Capelle-Blanchard & Havrylchyk (2013) 
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staten hade räknat med antogs bero på att skatten utelämnade en rad olika transaktioner101 och 

värdepapper så som optioner, futures och warranter.102  

 

Det empiriska utfall som går att utläsa från införandet av en finansiell transaktionsskatt i 

Frankrike tyder på att marknadsvolymen och instrumentens omsättningshastighet sjönk. 

Undersökningen kan inte påvisa några statistiskt fastställda förändringar i volatiliteten och 

drar från detta slutsatsen att det inte går bevisa att en finansiell transaktionsskatt skulle driva 

kortsiktiga spekulanter ut från marknaden.103 

3.4 Europeisk opinion 

3.4.1 Eurobarometer 

Eurobarometer är ett opinionsinstitut underställt den Europeiska Unionen som har funnits 

sedan 1974 och har alltsedan dess årligen utfört opinionsundersökningar i olika frågor till 

Europas befolkning. Det syftar dels till att få vetskap hur opinionen i Europa ställer sig till 

olika frågor för att kunna utveckla det europeiska informationsarbetet, samt för att europeiska 

invånare ska få kännedom om varandras åsikter i specifika frågor. Återkommande frågor för 

undersökningarna är bland annat social utsatthet, ekonomi, utvidgning av EU och miljö. 

Eurobarometer utför två standardmässiga undersökningar varje år sedan 1974, detta för att 

kunna se hur opinionen förändras över tid. Vidare värnar Eurobarometer om frågornas 

stringens, liktydighet och replikerbarhet för att få en rättvisande bild av opinionen i Europa.104 

Eurobarometer utför opinionsundersökningar på uppdrag av Europaparlamentet.105 De flesta 

av undersökningsfrågorna hålls konstanta men även nya frågor och infallsvinklar kan lyftas 

genom extra frågor eller specialbeställda undersökningar. Opinionsundersökningar ger EU 

kännedom och tydliga indikationer på behov, angelägenheter och åsikter utifrån den allmänna 

opinionen.106  

3.4.1.1 Eurobarometer 75 

Denna rapport är den del av Eurobarometer 75 som ägde rum mellan 6 maj och 26 maj 2011. 

Som underlag till rapporten intervjuades totalt 31 769 invånare i 33 territorier inom Europa107. 

Undersökningen fokuserade på två frågor, hur finanskrisen uppfattades av medborgarna samt 
                                                
101 Nyemittering av aktier, transaktioner genom clearinghouse samt koncern-och omstruktureringsförvärv. Även 
högfrekvenshandel var delvis skattebefriat. 
102 Capelle-Blanchard & Havrylchyk (2013) 
103 Capelle-Blanchard & Havrylchyk (2013) 
104 EU-kommissionen: ”35-years of Eurobarometer” (2008) 
105 http://www.europarl.europa.eu, den 17 april 2014 
106 EU-kommissionen: ”35-years of Eurobarometer” (2008) 
107 27 medlemsstaterna i EU, fem kandidatländer samt Turkiskcypriotiska delen av Cypern 
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hur det offentliga stödet för EU:s Europe 2020 Strategy såg ut. Utfallet visade en generell 

förbättring i individers uppfattning kring finanskrisen och européer visar i ökande takt intresse 

för att EU ska agera för att hantera den senaste finanskrisen och motverka framtida 

finanskriser. Vidare ger undersökningen vid handen att det förekommer skillnader mellan 

länder i Europa där bland annat Sverige och Tyskland har minskat arbetslöshetsnivån med 1 

procentenhet eller mer, medan bland annat Portugal och Slovenien har haft en ökning i 

arbetslöshetsnivån med 1 procentenhet eller mer. Trots skillnader mellan länderna är de flesta 

länder överens om att EU ska vara en central aktör i att lösa den senaste krisen och reformera 

det globala finansiella systemet.  

 

I fråga QC3a tillfrågas respondenterna vilken aktör de anser vara bäst lämpad för att effektivt 

motverka effekterna av finansiella och ekonomiska kriser108.  Utfallet visade att opinionen 

ansåg att EU var bäst lämpad för detta, följt av de nationella regeringarna, IMF, G20 och 

USA, i hierarkisk ordning. 

 

I fråga QC7a tillfrågades respondenterna huruvida de anser att EU:s planerade åtgärder är 

effektiva eller inte.109 Utfallet visade att opinionen generellt anser att EU:s åtgärder är 

effektiva.  

• 79 % anser att det vore effektivt att föra en starkare samordning av den ekonomiska 

politiken inom alla EU:s medlemsstater.110 

• 78 % anser att det vore effektivt att föra en starkare samordning av ekonomisk och 

finansiell politik inom Euroområdet.111 

• 73 % anser att det vore effektivt om EU hade en mer betydande roll när det gäller 

regleringar av finansiella tjänster.112  

 

Eurobarometers undersökningar visar att européernas övertygelse för att EU:s förslag 

effektivt bekämpa krisen ständigt har ökat sedan januari-februari 2009. De landspecifika 

undersökningarna visar att Cypern, Slovakien, Belgien och Spanien uppfattar EU:s förslag 

mest positivt ur effektivitetssynpunkt, medan Storbritannien, Estland, Lettland och Sverige 

inte är lika övertygade om effektiviteten.  
                                                
108 Officielt löd frågan: ”In your opinion, which of the following is best able to take effective actions against the 
effects of the financial and economic crisis?” 
109”A range of measures to tackle the current financial and economic crisis is being discussed in the European 
institutions. For each, could you tell me wheter you think it would be effective or not? 
110 ”A stronger coordination of economic policy among all the EU Member states” 
111 ”A stronger coordination of economic and financial policies among the countries of the euro area” 
112 ”A more important role for the EU in regulating financial services” 
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I fråga QC7a tillfrågades respondenterna om eventuella reformer på den globala 

finansmarknaden och huruvida de är för eller emot att EU genomför dessa åtgärder.113 

Opinionen visar att 65 % ställer sig positiva till införandet av en finansiell transaktionsskatt. 

Undersökningen slår fast att, trots att stödet för en finansiell transaktionsskatt i sammanhanget 

är lågt, är 65 % positiva samtidigt som stödet för förslaget ökar mest av alla förslag och att 

stödet har ökat i 22 av 27 medlemsstater jämfört med föregående Eurobarometer. 

Fortsättningsvis framhåller undersökningen att det föreligger en stark och växande folklig 

opinion för EU att vidta åtgärder för att bekämpa finanskrisen och för att reglera finansiella 

marknader.114   

 

I fråga QC8.3 tillfrågas respondenterna hur de ställer sig till EU:s  reformer på den globala 

finansiella marknaden och huruvida de ställer sig för eller emot en skatt på finansiella 

transaktioner.115  
Figur 3.2 - Svarsfördelning, QC8.3: för eller emot EU:s förslag angående införandet av en finansiell 
transaktionsskatt 

 
Källa: Eurobarometer 75, Annex (2011) 

                                                
113 ”Thinking about reform global financial markets, please tell me wheater you are in favour or opposed to the 
following measures to be taken by the EU” 
114 Eurobarometer 75 (2011)  
115 ”Thinking about reform global financial markets, please tell me whether you are in favour or opposed to the 
following measures to be taken by the EU. The introduction of a tax on financial transactions” 
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3.5 Empiriska resultat 
I detta avsnitt genomförs regressioner med hjälp av tidigare presenterad data. De utförda 

regressionerna syftar till att finna positiva samband snarare än att prediktera skeenden. 

Nedanstående tabeller ger en översiktlig bild till datamaterialet och de genomförda 

regressionerna. Tabellerna presenterar de variabler som används samt hur de förhåller sig till 

varandra. Detta genom en tabell med deskriptiv statistik, en korrelationsmatris samt en 

regressionsöversikt där opinion är beroendevariabel. Därefter presenteras de enskilda 

regressionerna mer utförligt med tillhörande diagram.  
 

Tabell 5 - Deskriptiv statistik 

 
 

Tabell 6 - Korrelationsmatris 

 
 

Tabell 7 - Regressionsöversikt, Opinion (Y), Arbetslöshetsnivå (X1), Skuldsättningsgrad av BNP (X2)  

AntalOBS Medelvärde StandardAvvikelse Min Max
Ställningstagande 28 0,39286 0,49735 0 1
Opinion (2011) 28 62,03571 13,48108 24 83
Arbetslöshetsnivå (2013) 28 11,12857 5,58383 4,9 27,3
Skuldsättningsgrad av BNP (2011) 28 64,83571 35,09914 6,1 170,3

Ställningstagande Opinion (2011) Arbetslöshetsnivå (2013) Skuldsättningsgrad av BNP (2011)
Ställningstagande 1
Opinion (2011) 0,60547 1
Arbetslöshetnivå (2013) 0,29055 0,33057 1
Skuldsättningsgrad av BNP (2011) 0,40695 0,36428 0,45354 1

Opinion Y
1 2 3

Arbetslöshet 2013 0,7981 0,5026
α (0,08577) (0,31913)

Skuldsättningsgrad av BNP 2011 0,1399 0,1037
α (0,05668) (0,19955)
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Regression 

Vid skapande av sambandsdiagram över opinionen beroende av arbetslöshetsnivå respektive 

skuldsättningsgrad av BNP i de enskilda länderna uppvisar båda variablerna ett signifikant 

positivt samband med opinion. Regressionen visar att det positiva sambandet mellan 

arbetslösheten i EU28-länderna116 och de enskilda ländernas opinion är signifikant på 8,6 % 

signifikansnivå. Vidare ger regressionen vid handen att det positiva sambandet mellan 

skuldsättningsgrad av BNP och opinion är signifikant på 5,7 % signifikansnivå. Vid en 

multipel linjär regression av arbetslöshetsnivå och skuldsättningsgrad av BNP med opinion 

som beroendevariabel är inte de förklarande variablerna signifikanta. Sambandsdiagrammet 

med ländernas ställningstagande beroende av opinionen uppvisar ett signifikant positivt 

samband på 1 % signifikansnivå. Nedan åskådliggörs regressionerna var för sig med 

tillhörande sambandsdiagram. 

                                                
116 Trots att den data som behandlas delvis är från år 2011 (Kroatien blev medlem år 2013), är det intressant att 
beakta Kroatien eftersom dem sedan deras inträde i EU har möjlighet att delta i det fördjupade samarbetet om en 
finansiell transaktionsskatt, men alltså inte deltar.  
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3.5.1.1 Opinion med avseende på arbetslöshetsnivå 
Insamlad data från EU:s 28 medlemsländer i form av arbetslöshetsnivå tillsammans med 

opinionsdata utgör underlaget för denna regression. Datamaterialet för arbetslöshetsnivåer är 

hämtad 2013 och data för opinion är år 2011. Nedan visas datamaterialet i ett 

sambandsdiagram från vilket en linjär regression utförs.   

 
Figur 3.3 - Linjär regression - Opinion (Y), Arbetslöshetsnivå (X) 

 
Skattad opinion = 53,154 + 0,798 * Arbetslöshetsnivå 

 

Regressionen ovan visar att det föreligger ett positivt samband mellan ett lands 

arbetslöshetsnivå och opinion för en finansiell transaktionsskatt. Ovanstående regression är 

signifikant på 8,6 % signifikansnivå och förklaringsgraden uppgår till 10,9 %. 
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3.5.1.2 Opinion med avseende på skuldsättningsgrad av BNP 
Insamlad data från EU:s 28 medlemsländer i form av skuldsättningsgrad i förhållande till 

BNP tillsammans med opinionsdata utgör underlaget för denna regression. Datamaterialet för 

såväl skuldsättningsgrad av BNP som opinion är hämtat år 2011.  Nedan visas datamaterialet i 

ett sambandsdiagram från vilket en linjär regression utförs.   
 

Figur 3.4 - Linjär regression - Opinion (Y), Skuldsättningsgrad av BNP (X) 

 
Skattad opinion = 52,964 + 0,140 * Skuldsättningsgrad av BNP 

 

Regressionen ovan visar att det föreligger ett positivt samband mellan ett lands 

skuldsättningsgrad av BNP och opinion för en finansiell transaktionsskatt. Ovanstående 

regression är signifikant på 5,7 % signifikansnivå och förklaringsgraden uppgår till 13,3 %. 
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3.5.1.3 Opinion med avseende på skuldsättningsgrad av BNP och arbetslöshetsnivå  
Insamlad data från EU:s 28 medlemsstater utgör underlaget för denna regression. 

Datamaterialet består av opinion för länderna insamlad år 2011, samt data för 

skuldsättningsgrad av BNP år 2011 och arbetslöshetsnivå år 2013.  

 
Tabell 7 - Regressionsöversikt - Opinion (Y), Arbetslöshetsnivå (X1), Skuldsättningsgrad av BNP (X2)  

 
Opinion = 49,722 + 0,503 * Arbetslöshetsnivå + 0,104 * Skuldsättningsgrad av BNP 

 

Regressionens beroendevariabel är skattad opinion för en finansiell transaktionsskatt. 

Regressionen uppvisar att de båda förklarande variablerna, skuldsättningsgrad av BNP och 

arbetslöshetsnivå, tillsammans påvisar ett positivt samband mellan ett lands opinion och de 

båda förklarande variablerna. Den multipla regressionen har en signifikansnivå på 10,2 %. 

Arbetslöshetsnivå är signifikant på 31,9 % signifikansnivå medan skuldsättningsgrad av BNP 

är signifikant på 20,0 % signifikansnivå. Därtill är förklaringsgraden 16,7 %. 

 

Arbetslöshetsnivån och skuldsättningsgraden av BNP är inte statistiskt signifikanta. Detta ger 

vid handen att det inte statistiskt går att säkerställa att de båda variablerna tillsammans 

förklarar opinionen. Vidare uppvisar dessa båda variabler, i Tabell 6, en korrelation som 

antyder att ingen hög grad av multikollinearitet föreligger.117 Vad som således gör dessa båda 

variabler insignifikanta kan tänkas bero på utelämnande av relevanta variabler.118  

                                                
117 Korrelationsmatrisen uppvisar en korrelation under 0,8, se Gujarati & Porter (2009) s. 338 
118 Gujarati & Porter (2009) s. 477 

Opinion Y
1 2 3

Arbetslöshet 2013 0,7981 0,5026
α (0,08577) (0,31913)

Skuldsättningsgrad av BNP 2011 0,1399 0,1037
α (0,05668) (0,19955)
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3.5.1.4 Ställningstagande med avseende på opinion 
Insamlad data från EU:s 28 medlemsstater i form av positivt eller negativt ställningstagande 

och opinionsstöd utgör underlaget för denna regression. Datamaterialet för opinionsstöd är 

hämtat från år 2011 och ställningstagandet härrör från respektive lands beslut att ingå i 

samarbetet om en finansiell transaktionsskatt eller ej.  

 
Figur 3.5 - Linjär regression - Ställningstagande (Y), Opinion (X) 

 
Ställningstagande = -0,993 + 0,022 * Opinion 

 

Regressionens beroendevariabel är dummykodad, 1 för ett positivt och 0 för negativt 

ställningstagande till en finansiell transaktionsskatt. Vid dummykodad beroendevariabel är 

vanligtvis en Logit-modell att föredra. En Logit-modell kräver dock ett relativt stort antal 

observationer vilket inte är fallet i denna undersökning.119 

 

Regressionen visar att det föreligger ett positivt samband mellan ett lands opinion och 

ställningstagande till en finansiell transaktionsskatt som är signifikant på 0,06 % 

signifikansnivå. Förklaringsgraden är 36,7 %.  

                                                
119 Gujarati & Porter (2009) s. 557 
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3.5.1.5 Ställningstagande med avseende på opinion, arbetslöshetsnivå och 

skuldsättningsgrad av BNP 

Insamlad data från EU:s 28 medlemsstater i form av positivt eller negativt ställningstagande, 

opinionsstöd, arbetslöshetsnivå och skuldsättningsgrad av BNP utgör underlaget för denna 

regression. Datamaterialet för opinionsstöd och skuldsättningsgrad av BNP är inhämtat från år 

2011 och datamaterialet för arbetslöshetsnivån är inhämtat från år 2013. Ställningstagandet 

härrör från respektive lands beslut att ingå i samarbetet om en finansiell transaktionsskatt eller 

ej. 
 

Tabell 8 - Regressionsöversikt - Ställningstagande (Y), Opinion (X1), Arbetslöshetsnivå (X2), 
Skuldsättningsgrad av BNP (X3)  

 
Vid regression av ländernas ställningstagande som beroendevariabel blir, i samtliga fall, 

endast variabeln opinion statistiskt signifikant120. Utfallet blir detsamma oavsett hur de 

förklarande variablerna kombineras, vilket åskådliggörs i ovanstående tabell. Det vill säga, 

det är enbart variabeln opinion som har en statistiskt signifikant påverkan på 

ställningstagandet. 

                                                
120 På 10, 5 och 1 % signifikansnivå 

Ställningstagande Y
1 2 3 4

Opinion 2011 0,0223 0,0211 0,0195 0,0193
α (0,00064) (0,00218) (0,00384) (0,00573)

Arbetslöshet 2013 0,009 0,0022
α (0,54988) (0,89218)

Skuldsättningsgrad 2011 0,0031 0,0029
α (0,20575) (0,2711)
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Land Andel Summa
Tykland 27,07% 190 024 800 000 €    
Frankrike 20,33% 142 701 300 000 €    
Italien 17,86% 125 395 900 000 €    
Spanien 11,87% 83 325 900 000 €      
Nederländerna 5,70% 40 019 000 000 €      
Belgien 3,47% 24 339 700 000 €      
Grekland 2,81% 19 716 900 000 €      
Österrike 2,78% 19 483 800 000 €      
Portugal 2,50% 17 564 400 000 €      
Finland 1,79% 12 581 800 000 €      
Irland 1,59% 11 145 400 000 €       
Slovakien 0,82% 5 768 000 000 €        
Slovenien 0,43% 2 993 200 000 €        
Lettland 0,28% 1 935 300 000 €        
Luxemburg 0,25% 1 752 800 000 €        
Cypern 0,20% 1 373 400 000 €        
Estland 0,19% 1 302 000 000 €        
Malta 0,07% 511 700 000 €            

100% 701 935 300 000 €    

4 Analys och resultat 
Elva EU-länder avser att implementera en finansiell transaktionsskatt trots att uppsatsen 

finner att såväl teori om investeringseffekter som empiriska erfarenheter talar emot införandet 

av en finansiell transaktionsskatt. Utifrån uppsatsens hypotes kommer det här avsnittet att 

analysera finanskrisens påverkan med hjälp av såväl arbetslöshetsnivå och skuldsättningsgrad 

av BNP, som eventuella efterföljande ekonomiska åtaganden som medlemsstaterna ställts 

inför. Analysen förklarar finanskrisens påverkan på två sätt, dels hur enskilda länder har 

påverkats av den nyinrättade stabiliseringsmekanismen ESM och å andra sidan hur 

skuldsättningsgrad av BNP och arbetslöshetsnivå har påverkat opinionen för en finansiell 

transaktionsskatt. Därtill kommer Public Choice tillämpas för att analysera huruvida 

opinionen har ett förklaringsvärde till ländernas ställningstagande angående en finansiell 

transaktionsskatt. 

4.1 Finanskrisens påverkan genom ESM 
Av EU:s 28 länder ställer sig elva länder positiva till en finansiell transaktionsskatt. Dessa 

länder är samtliga medlemmar av Euroområdet och därför också bidragsgivare och potentiella 

bidragstagare i ESM. I uppsatsens sammanställning av de olika medlemsstaternas ekonomiska 

bidrag till ESM har det fastslagits att EU11-länderna står för 90 % av fondens samlade 

tillgångar, därtill tillhör åtta av de tio största finansiärerna i ESM EU11-samarbetet. Således 

tillhör de sju euroländer som inte ställer bakom en finansiell transaktionsskatt den grupp av 

länder som tillsammans betalat minst till ESM. Tillsammans utgör dessa sju länder 40 % av 

antalet deltagare i ESM men står endast för 10 % av finansieringen, därtill väljer fyra av fem 

av de länder som betalar minst till ESM att ställa sig utanför samarbetet om en europeisk 

finansiell transaktionsskatt. 
Figur 4.1 - Fördelningsnyckel ESM, storleksordning 
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I efterdyningarna av finanskrisen upprättande EU krisfonden ESM, i vilken samtliga 

euroländer är förpliktade att delta. Här dras slutsatsen att länderna i ESM i allra högsta grad 

troligtvis påverkas av sitt deltagande i fonden vad gäller deras inställning till en finansiell 

transaktionsskatt. Påverkan sker genom att de länder som har en hög insats i ESM kan stöta 

på oanade konsekvenser i att behöva betala in mer i fonden om en ny finanskris uppstår. Detta 

förhållande gör att länder som exempelvis Tyskland och Frankrike ser en risk i att de återigen 

kommer stå som största bärare av kostnaderna vid nästa kris. En finansiell transaktionsskatt är 

därför i dessa länders intresse då den i teorin antas skapa större buffertar för varje ESM-land 

att själv falla tillbaka på vid en eventuell kris. Dessutom antas skatten minska risken för att 

finansiella bubblor spekuleras upp och därmed ligger till grund för en ny kris. Således är de 

länder som relativt bistått med mycket kapital troligtvis måna om att undvika en finanskris 

och därmed behöva bidra med ytterligare kapital till ESM. 
 

Av de länder som trots sin medverkan i ESM har en negativ inställning till en finansiell 

transaktionsskatt står det klart att dessa står för en lägre andel av finansieringen. Detta borde 

påverka deras inställning till en finansiell transaktionsskatt eftersom länder som står för en 

större andel av finansieringen till ESM sannolikt är mer intresserade av att skydda sina pengar 

eftersom deras insats är större i absolut finansiering och därmed kan de sägas bära en högre 

risk. Därför är det troligtvis inte en slump att 8 av de 10 största finansiärerna väljer att stödja 

förslaget om en finansiell transaktionsskatt. Därtill är ESM uppbyggt enligt principen att 

ytterligare finansiella medel kan krävas från medlemsstater om så behövs, alltså riskerar 

samtliga länder i ESM att behöva betala in mer till fonden oavsett hur det enskilda landets 

ekonomiska utveckling ser ut. I det här fallet är det därför rimligt att de stora finansiärerna är 

mer benägna att förebygga finansiella kriser med hjälp av, i det här fallet en finansiell 

transaktionsskatt. Detta resonemang bekräftas ytterligare av det faktum att samtliga länder 

inom euroområdet är förpliktigade att bidra ekonomisk till ESM och därmed erhåller en 

“försäkring” vid en eventuell kris oavsett hur landet ställer sig till en finansiell 

transaktionsskatt. De stora finansiärerna kan således tänkas ha större incitament att vara med i 

en finansiell transaktionsskatt till skillnad från de mindre finansiärerna. 

 

Utifrån ovanstående resonemang dras slutsatsen att de länder som relativt sett står för en 

större del av finansieringen till ESM i större utsträckning ställer sig positiva till att 

implementera en finansiell transansaktionsskatt. 
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4.2 Finanskrisens påverkan på opinionen 
En av de enskilt största anledningarna till eurokrisen har ansetts vara den ökade 

skuldsättningsgrad av BNP som drabbade Europa. Skuldsättningsgraden ökade över hela 

Europa men en del länder har utmärkt sig för att gå ur krisen med förhållandevis hög 

skuldsättningsgrad av BNP, det är dessa länder som har drabbats hårdare av krisen än andra. 

Nedan visar Figur 3.4 att den genomförda regressionsanalysen uppvisar ett statistiskt 

signifikant121 positivt samband mellan skuldsättningsgrad av BNP och opinionen i de enskilda 

länderna, detta ligger till grund för denna analys. Alltså har de länder som har drabbats värst 

av krisen, med avseende på skuldsättningsgrad av BNP, en opinion som i större utsträckning 

är positiva till en finansiell transaktionsskatt.  De enskilda länder som drabbades värst sett till 

höga nivåer av skuldsättningsgrad i förhållande till BNP var Grekland, Italien, Portugal och 

Irland som samtliga nådde nivåer över 120 %. Därtill framhåller denna analys att EU11-

länderna i genomsnitt har en skuldsättningsgrad av BNP som överstiger övriga Europa.  
 

Figur 3.4 - Linjär Regression - Opinion (Y), Skuldsättningsgrad av BNP (X) 

 

 

Därtill visar statistik från Eurostat att EU11-länderna dessutom har en högre genomsnittlig 

arbetslöshet än både euroområdet och EU28. I denna skara utmärker sig Spanien, Portugal, 

Grekland och Italien eftersom dessa länder gick ur krisen med de högsta arbetslöshetsnivåerna 

i EU. Att arbetslöshetsnivån i den genomförda regressionsanalysen, som åskådliggörs i Figur 

3.3, dessutom uppvisar ett statistiskt signifikant122 positivt samband med opinionen i de 

enskilda länderna styrker resonemanget att arbetslöshetsnivån påverkar opinionen. Alltså har 
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de länder som drabbats hårdare av krisen, med avseende på efterföljande arbetslöshet, en 

opinion som i större utsträckning är positiva till en finansiell transaktionsskatt.  
Figur 3.2 - Linjär regression - Opinion (Y), Arbetslöshetsnivå (X) 

 

 

Den samlade bilden av krisens påverkan ger därför vid handen att EU11-länderna har 

drabbats hårdare både vad gäller skuldsättningsgrad av BNP och arbetslöshetsnivå jämfört 

med såväl Euroområdet som EU28. Den genomförda multipla regressionen uppvisar dock att 

arbetslöshetsnivån och skuldsättningsgrad av BNP inte statistiskt signifikant kan förklara 

ländernas opinion tillsammans. Detta beror troligtvis på utelämnande av relevanta variabler i 

den multipla linjära regressionen eftersom de båda variablerna statistiskt signifikant förklarar 

opinionen var för sig. Vidare råder ett statistiskt signifikant123 positivt samband mellan 

opinionen och ländernas ställningstagande, vilket betyder att det finns ett positivt samband 

mellan finanskrisens påverkan, inhemsk opinion och deras ställningstagande till en finansiell 

transaktionsskatt. Värt att notera är att det inte läggs någon större vikt vid förklaringsgraden 

då denna uppsats primärt söker positiva samband.  

4.3 Opinionens påverkan på ställningstagandet 
En finansiell transaktionsskatt är, sett till tillgänglig empiri, negativ för varje enskild 

finansmarknad. Detta åskådliggörs vid en analys av empiriska erfarenheter där utfallet inte 

stämt överens med det förväntade i de länder där skatten implementerats. Det har visat sig att 

argumentet att en finansiell transaktionsskatt minskar risken på marknaden inte är empiriskt 

möjlig att styrka, därtill har det visat sig att på finansmarknader med finansiell 
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transaktionsskatt råder det en stor risk för kapitalflykt124, vilket exempelvis bekräftas av 

Sveriges erfarenheter. 

  

Storbritannien har benämnts som ett exempel på en lyckad finansiell transaktionsskatt, men 

inte heller på Storbritanniens finansmarknad är det möjligt att statistiskt fastställa en 

volatilitetsminskning. Därtill visar uppsatsens empiriska fundament från tidigare erfarenheter 

av finansiella transaktionsskatter att de skatteintäkter som genereras ofta är lägre än vad som 

från början budgeterades. Frankrikes empiriska erfarenheter visar att skatten enbart 

genererade 0,2 mdr av den budgeterade skatteintäkten på 1,6 mdr. Det har följaktligen i de 

flesta empiriska fall visat sig att en finansiell transaktionsskatt inte uppfyller de ursprungliga 

teoretiska antagandena med stora skatteintäkter och en mindre riskfylld marknad som Keynes, 

Tobin och Stiglitz förutspådde. Det är således inte konsistent, med uppsatsens teori om 

investeringseffekter och empiri från tidigare erfarenheter, att en stat motiverar genomförandet 

av en finansiell transaktionsskatt utifrån tidigare empiriska erfarenheter eller antagandena i de 

teoretiska ursprungsmodellerna. Vidare beräknar EU att effekten av en finansiell 

transaktionsskatt kommer att leda till en transaktionselasticitet på 1,5, baserat på erfarenheter 

från tidigare finansiella transaktionsskatter. I dessa fall har dock kapitalrörligheten varit mer 

begränsad än vad som är fallet inom EU vilket antyder att den faktiska 

transaktionselasticiteten kommer att vara högre än 1,5 vid införande av en ny finansiell 

transaktionsskatt 125 . Vidare räknar EU att en finansiell transaktionsskatt ska generera 

skatteintäkter på 0,5 % av BNP. Denna beräknade skatteintäkt är en överskattad siffra baserad 

på för lågt räknad transaktionselasticitet samt att tidigare erfarenheter från finansiella 

transaktionsskatter inom EU visat sig generera lägre skatteintäkter än 0,5 % av BNP. I 

enlighet med ovan förda resonemang bör det stå klart att EU:s föreslagna finansiella 

transaktionsskatt inte kommer att vara fullt så effektiv som förslaget gör gällande. 

  

Av detta resonemang är det därför förvånande att länder ställer sig positiva till en finansiell 

transaktionsskatt eftersom tidigare erfarenheter påvisar brister då skatten varit mindre effektiv 

än förväntat. Till detta bör tilläggas att varje enskilt land, enligt teori om korspriselasticitet 

och kapitalflykt, borde vara ytterst restriktiva med att införa en beskattning på varor som inte 

beskattas på andra marknader, eftersom efterfrågan på den inhemska varan då kommer att 

                                                
124 Kapitalflykten härleds från att värdepapper är normala varor och perfekta substitut, det gör att 
marknadsaktörerna väljer att genomföra sina investeringar där priset är lägst. En finansiell transaktionsskatt 
höjer priset och är således en negativ inverkan på konsumtionen. 
125 Därmed också risken för kapitalflykt. 
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sjunka. Beroende på efterfrågans priselasticitet kommer olika stora mängder kapital att flyttas 

från den inhemska marknaden till andra marknader. Majoriteten av den allmänna opinionen i 

Europa har dock visat sig positiva till en utökad roll för EU att hantera den senaste 

finanskrisen men också för att förebygga framtida finanskriser. Vidare har det visat sig att den 

allmänna opinionen inom EU ställer sig positiv till en finansiell transaktionsskatt. Därför blir 

det intressant att länder, trots brist på lyckade empiriska utfall, avser införa en finansiell 

transaktionsskatt. Det torde ju vara ekonomiskt försvarbart att värna om landets 

kapitalmarknad istället för att indirekt underlätta för kapitalflykt. En förklaring till detta 

beteende kan med stöd av Public Choice teorin förklaras av att alla individer är rationella. 

  

Trots att tidigare erfarenheter är tämligen avskräckande ser vi att länder genom deras ledare 

väljer att införa en finansiell transaktionsskatt. Public Choice teorin ger vid handen att 

politiker, likväl som individer i allmänhet, antas vara rationella och strävar efter att maximera 

sin nytta genom att bedriva den politik som medianväljaren eftersträvar. I fallet med en 

finansiell transaktionsskatt i Europa ser vi en koppling mellan att många länder har drabbats 

otillbörligt hårt av krisen och väljarna därför eftersträvar reformer för att undvika liknande 

scenarion i framtiden. Politiker kan därför tänkas gå emot tidigare empiriska erfarenheter och 

det ekonomiskt troligtvis mest fördelaktiga för landet126 och väljer att stödja förslaget för en 

finansiell transaktionsskatt för att tillfredsställa medianväljarens behov och samtidigt 

maximera sin egen nytta. Det innebär att det optimala valet för ett enskilt land, att inte införa 

en finansiell transaktionsskatt, inte prioriteras av politiker eftersom dessa värnar mer om sin 

egen nytta än om landets ekonomiska utveckling. Händelseförloppet i beslutsfattandet kring 

en finansiell transaktionsskatt i Europa kan därför tänkas följa teorin om Public Choice.  

  

Resonemanget kan styrkas av den positiva allmänna opinionen inom Europa men även av 

opinionen i de enskilda länderna som ställer sig positiva till skatten. Nedanstående tabell visar 

att opinionen i de sju länder där stödet är som allra störst för en finansiell transaktionsskatt 

samtliga ställer sig positiva. Vidare visar tabellen att opinionen för en finansiell 

transaktionsskatt är högre än i hela EU-området i åtta av EU11-länderna, av de tio länderna 

med störst opinionsstöd deltar åtta länder i samarbetet för en finansiell transaktionsskatt i 

Europa.  

                                                
126 Enligt teorin om investeringseffekter 
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Figur 4.3 - Opinionsfördelning, finansiell transaktionsskatt inom EU  

 
Källa: Eurobarometer 75, Annex (2011) 

 

En ytterligare intressant aspekt som stärker uppsatsens hypotes är att teorierna och opinionen 

kring en finansiell transaktionsskatt historiskt har haft stora uppsving i samband med 

finansiella kriser. Detta förklaras av Public Choice genom att politiker ser ett ökande intresse 

från opinionen gällande en finansiell transaktionsskatt och därför väljer att bedriva en politik 

som främjar en finansiell transaktionsskatt i tider då intresset från väljare ökar. Alltså är det 

enligt Public Choice enskilda politiska och ekonomiska intressen som styr huruvida länder 

avser att implementera en finansiell transaktionsskatt eller inte. 

 

Det finns tillräckliga belägg för att stödja den hypotes som uppsatsen bygger på. Trots att 

empiri tydligt visar att det inte är ekonomiskt försvarbart att införa en skatt står det klart att 

länder inom EU trots allt ämnar implementera en finansiell transaktionsskatt. Nedan, i Figur 

3.5, visas den genomförda regressionsanalysen där positivt ställningstagande till en finansiell 

transaktionsskatt beror av opinionsläget. Regressionen ger vid handen att det råder ett 

statistiskt signifikant127 positivt samband mellan opinion och ett positivt ställningstagande. 

Alltså är länder med högre opinionsstöd i större utsträckning positiva till en finansiell 

transaktionsskatt. Detta förklaras av Public Choice och medianväljarteoremet och underbyggs 

av den växande opinionsbildningen för en finansiell transaktionsskatt som förekommer i 

dessa länder. Det är därför troligt att politiker anpassar sin politik för att tillfredsställa 

medianväljaren och därigenom maximera sin egen nytta och erhålla största möjliga antal 

röster. Vidare underbyggs att hypotesen stämmer sett till finanskrisen och dess påverkan. Det 
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finns belägg för att de länder som påverkats hårdast av krisen tillsammans med en stark 

opinionsbildning i större utsträckning ställer sig positiva till en finansiell transaktionsskatt.  
Figur 3.4 - Linjär regression, Ställningstagande (Y), Opinion (X) 

 
Sammanfattningsvis ger analysen vid handen att det råder signifikanta positiva samband 

mellan opinion och skuldsättningsgrad av BNP respektive arbetslöshetsnivå. Därtill föreligger 

ett positivt signifikant samband mellan opinion och ställningstagande. För att ytterligare 

styrka uppsatsens hypotes visar den genomförda multipla regressionen, med 

ställningstagandet som beroendevariabel, att enbart variabeln opinion är statistiskt signifikant. 

Alltså tyder regressionen på att det endast är opinion som direkt kan förklara 

ställningstagandet, medan skuldsättningsgrad av BNP och arbetslöshetsnivå indirekt förklarar 

ställningstagandet genom opinion. Resonemanget visas nedan i Tabell 8. 
 

Tabell 8 - Regressionsöversikt - Ställningstagande (Y), Opinion (X1), Arbetslöshetsnivå (X2), 
Skuldsättningsgrad av BNP (X3) 
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5 Slutsats 
Denna uppsats har analyserat det ställningstagande EU:s medlemsstater har valt till förslaget 

om en finansiell transaktionsskatt. Uppsatsen har analyserat finanskrisens påverkan, med 

hjälp av skuldsättningsgrad av BNP och arbetslöshetsnivå, samt opinionens påverkan på EU-

ländernas ställningstagande. 

  

Uppsatsen har visat att det finns ett positivt samband mellan ett positivt ställningstagande till 

en finansiell transaktionsskatt och de länder inom EU som har drabbats hårt av finanskrisen. 

Att politiska egenintressen dessutom i hög grad har spelat in i ställningstagandet finner 

uppsatsen belägg för genom att koppla opinionen i länderna till Public-choice teorin. 

Uppsatsen lyfter fram att det inte är konsistent, sett till tidigare empiriska erfarenheter och 

investeringsteori, att länder avser implementera en finansiell transaktionsskatt. Trots detta har 

det visat sig att ett flertal länder i Europa avser implementera en finansiell transaktionsskatt. 

Detta förklaras av att dessa länder i större utsträckning har ett övervägande folkligt stöd för en 

finansiell transaktionsskatt och därmed anpassar sig politiker, enligt Public Choice teorin, 

därefter för att maximera sin egen nytta. Alltså finner uppsatsen belägg för att stödja 

hypotesen att finanskrisens påverkan och opinion förklarar ett lands ställningstagande till en 

finansiell transaktionsskatt.   

  

Uppsatsens resonemang skulle därtill bekräftas om det i framtiden skulle visa sig att fler 

länder inom EU ställer sig bakom en finansiell transaktionsskatt. Detta skulle i sådana fall 

grunda sig i en växande opinion för en finansiell transaktionsskatt även i dessa länder och att 

det därför kommer att krävas att politiker stödjer förslaget för en finansiell transaktionsskatt 

för att vinna makt. De länder där stödet är som allra störst har redan anslutit sig till det 

fördjupade samarbetet och avser alltså att implementera en finansiell transaktionsskatt. De 

länder där stödet för en finansiell transaktionsskatt inte är lika överväldigande antas således 

ansluta sig till det fördjupade samarbetet om stödet ökar. Ett ökat stöd kan tänkas härledas ur 

ett positivt utfall av den finansiella transaktionsskatten i de elva länder där den de facto ska 

implementeras.  
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