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Sammanfattning 

John B. Taylor, professor i nationalekonomi vid Stanford University, presenterade år 1993 en 

penningpolitisk regel som syftade till att vara ett hjälpmedel för centralbanker vid räntebeslut. 

Taylor-regeln är mycket enkel i sitt uförande och baseras på att styrräntan bör sättas efter två 

variabler: BNP-gapet och inflationsavvikelsen. Denna styrränteregel fick genomslag inom den 

vetenskapliga världen men spreds även till makroekonomisk praktik och medförde stora förändringar 

för penningpolitiken.  

Flera empriska studier har publicerats sedan Taylor-regeln tillkom och det råder det delade meningar 

om hur väl Taylor-regeln presterar för olika typer av ekonomier och hur användbar den är idag. Det 

har även uppkomit nya teorier angående trögheten i effekterna av styrränteförändringar och vid 

vilken tidpunkt dessa får en inverkan på inflationstakten. 

Syftet med denna uppsats är att jämföra hur väl den ursprungliga Taylor-modellen och en tidslaggad 

modell förklarar centralbankernas historiska styrräntesättning i fem länder med inflationsmål under 

tidsperioden 2000-2013. Analysen av resultaten görs med utgångspunkt i ländernas olika ekonomiska 

egenskaper samt tidsperioden som studien omfattar. Studien begränsas till jämförelser av de två 

Taylor-modellernas tillämpbarhet vid styrräntesättningar för länderna Brasilien, Kanada, Polen, 

Sverige och Sydafrika. De två modellerna modifieras också med en styrränteutjämningsfunktion.  

 

Våra resultat tyder på att den ursprungliga Taylor-regeln presterar bättre i förhållande till den 

tidslaggade modellen när det gäller att förklara den faktiska styrräntesättningen idag för alla länder i 

studien utom Polen. Den tidslaggade presterar dock bättre än den ursprungliga för de utvecklade 

ekonomierna Sverige och Kanada under 1990-talet. Båda modellerna gör kraftiga över- och 

underskattningar som till stor del avhjälps med den utjämningsfunktion som vi tillämpar. 

Koefficienterna hålls konstanta över hela tidsperioden, vilket inte är rimligt då en viss dynamik bör 

inkluderas så att regeln justeras efter varje period då för mycket vikt läggs vid BNP-variabeln som 

såldes är en bidragande faktor till regelns över- och underskattningar. Regeln presterar bättre för 

ekonomier med stabila förhållanden mellan tillväxttakt och inflationstakt än för länder som lider av 

mer volatila förhållanden mellan dessa två variabler, likt tillväxtländerna i vår studie. Dessutom ger 

Taylor-regeln skattningar som ligger närmre den faktiska styrräntesättningen under de tidigare 

delarna av perioden för att sedan till större del börja avvika från den faktiskt satta styrräntan. 

 

Slutsatserna som kan dras utifrån våra resultat är att den ursprungliga Taylor-regeln presterar bäst i 

att beskriva ett lands styrräntesättning sett till kvantitativa mått medan en tidslaggad modell tar 

större hänsyn faktiska förhållanden. Över lag presterar modellerna bättre för de utvecklade 

ekonomierna än för tillväxtekonomierna och huruvida storleken på ekonomin har någon inverkan är 

svårt att avgöra. Resultaten tyder också på att Taylor-regeln med tidslagg ligger närmre den faktiska 

styrräntesättningen för de utvecklade ekonomierna under 1990-talet än under perioden 2000-2013 

medan den ursprungliga presterar bättre idag. 

 

 

Nyckelord: Taylor-regeln, Taylor-modeller, modifierade Taylor-regler, tidslagg, styrränteutjämning, 

styrränta, styrräntesättning, penningpolitik, Brasilien, Kanada, Polen, Sverige, Sydafrika 
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Abstract 

John. B Taylor, professor of Economics at Stanford University, presented a monetary policy rule in 

1993 which intended to help central banks with their interst rate decisions. In its design the Taylor-

rule was very simple and based on only two variables: the GDP-gap and the deviation of actual 

inflation from the inflation target. The Taylor rule had a great impact on the academic research and 

also contributed to changes within monetary policy around the world. 

Many empirical studies have been published on the Taylor rule and there are divided contentions 

about its applicability in different kind of economies and its relevance today. New theories have also 

been published regardning the time aspect of the impact on inflation due to a change in the interest 

rate. 

The intentions of this study is to make a comparsion between the original Taylor rule and a Taylor 

rule including a time lag regarding how well they describe the actual interest rates set by the central 

banks in five countries during the period 2000-2013. The results will be analyzed under consideration 

of the different economies attributes. The study compares the two kinds of Taylor rules and the 

applicability in describing the historical interest rate in Brazil, Canada, Poland, Sweden and South 

Africa. The two rules have also been modified with an interest rate smoothing-function.   

Our results conclude that the original Taylor rule describes the historical interest rate better than the 

rule including a time lag for the time period 2000-2013 for all countries apart from Poland. For the 

developed economies Canada and Sweden the time lagged model show less deviations for the 

1990’s. However both rules tend to over and underestimate the valutation of the interest rate. The 

smoothing function does to some extent correct this problem. The coefficients of the variables are 

held constant during the study which in reality should not be the case. They should instead be 

adjusted between every period to make allowances for the different relationship of the two 

variables. Mostly too much weight is put on the GDP-variable which should be a contributing cause 

of the overestimations. The rules do however have the tendency to describe the historical interst 

rate of the developed economies superior to the developing economies. The performance is greater 

at the beginning of the period with less deviation from the actual outcome than later on. 

The conclusion of our study is that the original Taylor rule generally performs superior to the one 

including time lag with conciderations to the deviations from the actual interest rates. However, the 

Taylor rule including the time-lag does allow for actual circumstances which the original Taylor rule 

does not take into consideration. Mainly the rules do perform better for developed economies 

compared to developing economies. Regarding the impact of the size of the economy on the 

applicability of the rules it was difficult to conclude anything specific. The Taylor rule with the time-

lag is more applicable for the developed economies during the earlier time period, the 1990’s, than 

the later time period, the 2000’s where the original Taylor rule shows less deviations. 

 

 

Key words: Taylor rule, Taylor models, modified Taylor rules, time lag, interest rate smoothing, 

interest rate, interest rate rules, monetary policy, Brazil, Canada, Poland, Sweden, South Africa 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 
John B. Taylor, professor i nationalekonomi vid Stanford University, presenterade år 1993 en 

penningpolitisk regel som syftade till att vara ett hjälpmedel för centralbanker vid räntebeslut. Den 

så kallade Taylor-regeln baseras på att styrräntan bör sättas efter två variabler: den procentuella 

skillnaden mellan den faktiska bruttonationalprodukten och den potentiella bruttonationalprodukten 

- det så kallade BNP-gapet - samt den faktiska inflationens avvikelse från inflationsmålet. Vid ett 

positivt BNP-gap eller om inflationen ligger över landets inflationsmål ska styrräntan höjas, men vid 

ett negativt BNP-gap eller en för låg inflation ska styrräntan sänkas.  Hur kraftigt styrräntan ska 

ändras beror på storleken på variablerna, samt styrkan på koefficienterna framför dem i Taylor-

regeln.  

 

        (
    

  
)     (    )     

 

 

Där r = styrräntan,   = inflation, Y = faktisk BNP, Y* = potentiell BNP,   = målinflation 

 

Taylor menade att regelns styrka låg i dess enkelhet och att regeln därför bör användas som ett 

komplement till diskretionär penningpolitik, när beslut fattas från fall till fall, och ska således inte 

följas mekaniskt (Taylor 1993, s. 196). 

Ränteregeln fick inte bara genomslag inom den vetenskapliga världen, utan spreds även till 

makroekonomisk praktik (Koenig, Leeson, och Kahn 2012, s. ix; Orphanides 2007, s. 11) och 

medförde stora förändringar för penningpolitiken. Enkla regler för penningpolitiken fick större 

utrymme i undervisning inom nationalekonomi, Taylor-regeln blev ett vedertaget begrepp och 

började användas som ett enkelt rättesnöre för centralbanker med inflationsmål (Koenig, Leeson, 

och Kahn 2012, s. ix). Istället för att centralbanker idag fokuserar på enskilda optimeringsproblem 

från en period till en annan ändrar de sina styrränteinstrument kontinuerligt och systematiskt utifrån 

långsiktiga regler. Regeln anses relevant vid ekonomiska prognoser för de flesta länder med 

inflationsmål (Adolfson et al 2007, s. 33) och många centralbanker har idag inkluderat olika varianter 

av den i sina prognosmodeller (Asso, Kahn och Leeson 2010, s. 1), däribland Sveriges Riksbank 

(Adolfson et al 2007, s. 33). 

Det har nu gått över två decennier sedan Taylor-regeln presenterades utifrån amerikansk data. 

Forskningen har sedan dess testat regeln i många olika former, både teoretiskt och empiriskt, och på 

många olika typer av ekonomier. Bland ekonomer råder det ett större samförstånd kring Taylor-

regelns tillämpbarhet historiskt sett än kring dess värde för penningpolitiska regler idag och i 

framtiden (Koenig, Leeson, och Kahn 2012, s. x). De två frågor som ständigt är aktuella i diskussioner 

kring regeln är: Hur relevant är Taylors ränteregel idag och hur väl går den att applicera på länder 

med olika ekonomiska egenskaper? 
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1.2 Problemdiskussion 
Inom ett decennium av Taylors ursprungliga publikation hade Taylor-regeln fått stort genomslag 

inom penningpolitisk teori, praktik och forskning. Det finns empiriskt stöd för att Taylor-regeln kan 

förklara historiska styrräntesättningar för utvecklade och stora ekonomier. Clarida, Gali och Gertlers 

(1998) resultat tyder på att regeln är tillämpbar för Japan, Tyskland och USA för åren 1979 till 1994. 

Enligt Nelsons (2001) studie följde Storbritannien en Taylor-regel från 1992, då Bank of England 

införde ett inflationsmål, till 1997.  

Dock råder det delade meningar om hur väl Taylor-regeln presterar för olika typer av ekonomier och 

huruvida den är användbar för länder med olika ekonomiska egenskaper är en ständigt aktuell fråga. 

Det finns forskning som tyder på att den enkla Taylor-regeln inte går att applicera på små, öppna 

ekonomier (Svensson 2000; Svensson 2002; Österholm 2003). Detta motiveras med att större hänsyn 

borde tas till växelkursens inverkan på inflationen (Svensson 2000; Svensson 2002) och det finns 

forskning som tyder på att vissa centralbanker i små ekonomier inkluderar växelkursen i sin Taylor-

regel, medan andra inte gör det (Lubik och Schorfheide 2007).  

Generellt finns det åtskilliga fördelar med systematiska regler vid penningpolitiska beslut: agerandet 

blir långsiktigt och trovärdigt (Orphanides 2007), vilket leder till att marknadskrafternas genom sina 

förväntningar och sitt agerande hjälper till att infria inflationsmålet. Taylor (2000) argumenterar för 

att trots att regeln empiriskt och implicit använts för att förklara styrräntesättningar för utvecklade 

ekonomier kan användandet av penningpolitiska regler uppvisa liknande effekter även för 

utvecklingsekonomier. Hofmann och Bogdanova (2012) menar att regeln gör systematiska 

felskattningar för både utvecklade ekonomier och tillväxtekonomier sedan början av 2000-talet, ett 

resultat som tyder på att det även råder oenighet inom forskarvärlden kring regelns aktualitet idag. 

Dessutom menar Taylor (2013) att de nya förutsättningarna idag innebär att antagandena som ingår i 

regeln kan behöva modifieras. En allmänt accepterad variant av Taylor-modellen idag är att den 

innehåller tidslaggar eftersom det tar cirka två år innan styrräntan får full effekt på inflationen (Carlin 

och Soskice 2006; Monetary Policy Committee 1999; Nyberg 2005).  

Både tidsperioden och ländernas ekonomiska egenskaper, såsom storlek, öppenhet och 

utvecklingsgrad, bör således påverka Taylor-regelns tillämpbarhet. Dessutom bör den ursprungliga 

Taylor-regeln och en Taylor-regel med tidslaggar ge olika resultat. Genom att testa dessa varianter av 

Taylor-regeln med aktuell data för ett antal länder med uttalade inflationsmål, men med olika 

ekonomiska egenskaper, skulle kunna ge ett svar på frågan om hur aktuell och tillämpbar Taylor-

regeln är idag, samt vilka faktorer som påverkar tillämpbarheten.  

 

1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att jämföra hur väl den ursprungliga Taylor-modellen och en tidslaggad 

modell förklarar centralbankernas historiska styrräntesättning i fem länder med inflationsmål under 

tidsperioden 2000-2013. Analysen av resultaten görs med utgångspunkt i ländernas olika ekonomiska 

egenskaper samt tidsperioden som studien omfattar.  Länderna som ingår i studien är Brasilien, 

Kanada, Polen, Sverige samt Sydafrika.  
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Den frågeställning vi utgår från är följande: 

 Hur väl förklarar den ursprungliga Taylor-regeln och en Taylor-regel med tidslaggar Brasiliens, 

Kanadas, Polens, Sveriges samt Sydafrikas styrräntesättningar under perioden 2000-2013? 

 Kan eventuella skillnader mellan länderna och modellerna motiveras utifrån ländernas 

ekonomiska egenskaper? 

 Kan eventuella skillnader mellan länderna och modellerna motiveras utifrån den undersökta 

tidsperioden?  

 Vad kan eventuella avvikelser mellan den skattade Taylor-räntan och den faktiskt satta 

styrräntan bero på? 

 

1.4 Avgränsningar 
Studien begränsas till jämförelser av två Taylor-modellers tillämpbarhet vid styrräntesättningar för 

länderna Brasilien, Kanada, Polen, Sverige och Sydafrika för tidsperioden 2000-2013. De två 

modellerna är den ursprungliga Taylor-regeln och en Taylor-regel med tidslaggar som båda 

modifierats med en ränteutjämnings funktion. Baserat på studiens nivå samt tidsbegränsningen 

innehåller Taylor-modellerna endast de variabler som Taylor föreslog i sin ursprungliga modell och 

koefficienterna hålls konstanta. 

 

1.5 Disposition 
För att ge läsaren en överblick av studien presenteras här kortfattat innehållet i våra 10 kapitel: 

 Kapitel 1 ger en introduktion till ämnet med problemformulering, syfte och avgränsningar. 

 Kapitel 2 avhandlar Taylor-regeln i sin grundform och de modifikationer vi kommer använda 

i studien. 

 Kapitel 3 är metodkapitlet där vi presenterar vår forskningsansats och vårt tillvägagångssätt. 

Här presenteras den data och tidigare forskning vi har använt, samt hur vi har beräknat alla 

variabler. 

 Kapitel 4 har rubriken forskning och ekonomisk teori och där presenteras tidigare studier på 

området och vad ekonomisk teori säger om Taylor-regeln generellt och hur den presterar för 

olika ekonomier. 

 Kapitel 5 behandlar de fem länderna som ingår i studien och ger en överblick över deras 

ekonomiska egenskaper och penningpolitik. 

 Kapitel 6 innehåller våra resultat av Taylor-skattningarna, det vill säga av de två Taylor-

modellerna för de olika länderna i bland annat graf-form och med ett kvantitaitvt 

avvikelsemått. 

 Kapitel 7 är analys- och diskussionskapitlet där vi resonerar kring vad våra resultat i kapitel 6 

kan tyda på utifrån de teorier och fakta vi tagit upp i kapitel 4 och 5, vilket leder fram till 

 Kapitel 8 innehåller våra slutsatser baserat på vårt syfte och våra forskningsfrågor, samt 

 Kapitel 9 där vi ger förslag på vidare forskning. 

 Därefter följer kapitel 10 med alla referenser och slutligen appendix där all data som använts 

för studien finns bifogad. 
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2. Taylor-regeln 

Detta kapitel syftar till att introducera läsaren till Taylor-regeln genom att beskriva regeln i sin 

ursprungliga utformning samt genom att ta upp vanliga missförstånd kring regeln. Därefter 

presenteras de två modifierade modellerna: den modifierade modellen med tidslaggar och den 

modifierade modellen med styrränteutjämning.  

 

2.1 Den ursprungliga modellen 
John B. Taylor presenterade år 1993 sin penningpolitiska regel efter att ha studerat flertalet andra 

modeller och hur de presterade i olika ekonomier. Regeln baseras på två huvudsakliga variabler: 

BNP-gapet, den procentuella skillnaden mellan faktisk BNP i absoluta tal och potentiell BNP, och 

avvikelsen i inflationen från inflationsmålet. Beroendevariabeln styrräntan ändras således både när 

inflationen avviker från inflationsmålet eller om BNP-gapet avviker från noll. De två variablerna är i 

sin tur viktade med positiva koefficienter. Taylor satte koefficienterna till 0,5 i sin ursprungliga 

modell, men påpekade samtidigt att det var oklart exakt hur storleken på och förhållandet mellan 

koefficienterna skulle se ut (Taylor 1993, s 202). I dess ursprungliga form ser Taylor-regeln ut som 

följande:1 

Formel 1 - Den ursprungliga Taylor-regeln 

        (
    

  
)     (    )      (1) 

 

Där r = styrräntan,   = inflation, Y = faktisk BNP, Y* = potentiell BNP,   = målinflation 

 

Taylor-regeln är en så kallad instrumentregel. Regeln är en reaktionsfunktion som reagerar på när 

vissa variabler, inflationen och faktisk BNP, avviker från sina mål. Tanken är att centralbanken ska 

stabilisera variablerna runt sina mål med instrumentet styrräntan. 

 

2.2 Vanliga missförstånd 

2.2.1 Potentiell BNP 

Potentiell BNP visar inte landets maximalt möjliga produktionsnivå utan är landets normala 

produktionskapacitet. När BNP-gapet är negativt befinner sig BNP under ekonomins normala 

kapacitet. Ett positivt BNP-gap innebär en ansträngd resursanvändning över den långsiktigt hållbara 

nivån, med risk för ökad inflation. BNP-gapet är således ett mått på konjunkturläget. (Riksrevisionen 

2010, s. 33) 

 

Figur 1 på nästa sida illustrerar BNP-gapet och konjunkturcyklerna. 

 

                                                           

1
 Den notation som Taylor ursprungligen använde var: r = p + .5y + .5(p-2)+2  

Där r = styrräntan, p = inflation, y = 100(Y-Y*)/Y*[ faktisk BNP’s procentuella avvikelse från mål-BNP]. 
Siffran 2 kommer från att målinflationen för USA under den undersökta tidsperioden var 2 procent.   
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                 Figur 1 - BNP-gapet och konjunkturläget 

 

 

2.2.2 Koefficienternas styrka 

I Carlin och Soskices (2006, s. 156-157) lärobok för makroekonomi adresserar de det vanliga 

missförståndet att Taylor-regelns två koefficienter visar centralbankens preferenser för minskad 

inflation respektive minskat BNP-gap. De menar att det koefficienterna istället visar är hur kraftigt en 

centralbank ska reagera på inflations- respektive BNP-avvikelser. Storleken på koefficienterna beror 

bland annat på lutningen på landets Phillipskurva (den kortsiktiga balansen mellan sysselsättning och 

inflation). Andra faktorer som påverkar koefficienternas storlek är centralbankens inflationsaversion 

och hur räntekänslig BNP är, eftersom dessa två ingår i en centralbanks förlustfunktion, vilken 

centralbanken försöker minimera genom styrräntesättningen. (Carlin och Soskice 2006, s. 156-157) 

 

2.3 Modifierade modeller 

2.3.1 Taylor-modell med tidslaggar 

Ett ytterligare antagande är att det finns tidslaggar inbyggt i modellen: det tar ett år innan styrräntan 

påverkar BNP, samt ytterligare ett år innan BNP påverkar inflationen. Det innebär att styrräntan som 

en centralbank sätter idag, r, har effekt på inflationen först om två år;      . Att Taylor-regeln har en 

tidslagg på ett år på BNP-gapet och två år på inflationen kallas att modellen har en dubbellagg. 

(Carlin och Soskice 2006, s. 153) 

Vi har illustrerat denna dubbellagg i figur 2 på nästa sida. 
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Figur 2 - Styrräntebeslutens dubbellagg 

 

Egen illustration utifrån Carlin och Soskice 2006, s. 154 

 

När tidslaggarna inkorporeras i den ursprungliga Taylor-regeln får modellen följande utseende: 

Formel 2 - Den tidslaggade Taylor-regeln 

           (
         

 

    
 )     (      

 )          (2) 

Den faktiska bruttonationalprodukten i den ursprungliga modellen är ersatt med BNP om ett år och 

inflationen med inflationen om två år. Styrräntan idag ska således sättas utifrån BNP-gapet om ett år 

och inflationsavvikelsen om två år.  

 

2.3.2 Styrränteutjämning 

Ytterligare ett problem när Taylor-regeln ska beskriva centralbankers agerande är att den ger för 

överdrivna prognoser av styrräntan jämfört med den riktiga styrräntan. Detta uppstår eftersom 

Taylor-regeln inte fångar den utjämning, eller smoothing, som centralbanker ägnar sig åt. 

Utjämningsfunktionen ser ut på följande vis: 

Formel 3 - Den utjämnade Taylor-regeln 

  (   )               (3) 

Där   = utjämningskoefficienten,    = Taylor-räntan,      =den faktiska styrräntan perioden innan 

Utjämningsparametern (1-λ) visar hastigheten på förändringen av styrräntan mot den styrränta som 

Taylor-regeln föreslår. Ju lägre utjämningsparameter, till följd av högre lambda, desto lägre hastighet 

och desto större utjämning. 
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3. Metod 
Metod-kapitlet behandlar vilken metod som har använts för studien där tyngdpunkten läggs på vilka 

val som har gjorts av exempelvis länder och data, samt hur dessa data behandlas. I slutet av kapitlet 

avhandlas vilken tidigare forskning som ligger till grund för studien och hur den har insamlats. 

Kapitlet avslutas med metodkritik. 

 

3.1 Tillvägagångssätt och forskningsansats 
Studien genomförs genom att först bestämma vilka modeller som ska användas för Taylor-

skattningarna och därefter bestäms vilka länder som är intressanta att undersöka utifrån vår 

frågeställning och vårt syfte. När länderna har bestämts kan datainsamling och beräkning av 

variablerna samt de skattade styrräntorna göras paralellt med sammanställning av relevant forskning 

på området. Vid bedömningen av resultatet använder vi dels visuella bedömningar utifrån de grafer 

vi producerar, men även av avvikelser från den faktiska styrräntan som ett kvantitativt mått i 

kombination med resultat från tidigare studier. Studien har således både ett kvalitativt och 

kvantitativt tillvägagångssätt.      

 

3.2 Val av modeller 
Då det finns två huvudmodeller, formel (1) och (2) som presenterades i föregående kapitel, och även 

en modifikation i form av utjämningsfunktionen - formel (3), kan dessa kombineras och ge upphov till 

de modeller vi kommer använda i vår studie. Vi har valt att se det som att det finns två 

huvudmodeller; den ursprungliga Taylor-regeln (1) och den tidslaggade Taylor-regeln (2), som i sin 

tur kan modifieras genom att utjämnas enligt (3), vilket totalt ger fyra olika Taylor-skattningar: 

i. den ursprungliga Taylor-regeln 

ii. utjämnad, ursprunglig Taylor-regel 

iii. Taylor-regeln med tidslagg 

iv. utjämnad Taylor-regel med tidslagg 

 

Figur 3 nedan visar hur de två modellerna och modfikationen har kombinerats och hur detta leder 

fram till ovanstående fyra Taylor-regler. Siffrorna i parentes hänvisar till formlerna i kapitel 2. 

 

Figur 3 - Kombination av modifikationer 
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3.3 Val av länder och tidsperiod 
Länderna som är intressanta för studien har alla uttalade inflationsmål men i övrigt olika ekonomiska 

egenskaper. De ekonomiska egenskaper som i huvudsak styr urvalet är om landet räknas som en stor 

eller liten ekonomi och huruvida ekonomin anses vara en utvecklad ekonomi eller en tillväxtekonomi. 

Vi definierar en stor ekonomi som ett land med medlemskap i G20-gruppen2 och huruvida det rör sig 

om en tillväxtekonomi eller utvecklad ekonomi baseras på den status som International Monetary 

Fund (IMF) bedömer landet till. Hänsyn tas till historisk inflation och dess volatilitet vid valet av 

länder men även tillgång till variabler såsom data och transparens hos respektive lands centralbank 

påverkar urvalet. Målet är att de fem länderna dels ska ha skilda ekonomiska egenskaper, men även 

vara lika varandra på vissa punkter för att vi vid jämförelsen och analysen ska kunna dra slutsatser 

om vilka ekonomiska egenskaper som påverkar modellens tillämpbarhet. De länder som vi slutligen 

väljer att basera vår studie på är Brasilien, Polen, Sydafrika, Kanada och Sverige. 

Den period vi huvudsakligen undersöker är åren 2000-2013 eftersom det är den längsta och mest 

aktuella tidsperioden med hänsyn taget till när länderna införde sina inflationsmål och tillgänglig 

data. Två av länderna införde inflationsmål först år 1999. Perioden är även intressant då den 

innehåller både tider av ekonomisk stabilitet, högkonjunkturer och recessioner. För att kunna dra 

ytterligare slutsatser kring tidsperiodens relevans för resultaten inkluderar vi data från 1991 för 

Kanada och från 1995 för Sverige då dessa länder införde sina inflationsmål.  

 

3.4 Data och beräkningsmetodik 
De data över BNP, inflation, styrräntor och inflationsmål som används i studien är huvudsakligen 

hämtade från IMF samt respektive lands centralbank. Vi använder Excel för att sammanställa och 

beräkna all data samt Eviews för att beräkna potentiell BNP, vilket förklaras mer detaljerat nedan. De 

data vi använder är beräknade på årsbasis.  

  

BNP-gapet beräknas som den procentuella avvikelsen för observationen från den potentiella 

bruttonationalprodukten i enlighet med formel (1).  

Faktisk BNP är inhämtad för det akutella året som observationen gäller alltså från den första januari 

till den sista december. 

Potentiell BNP beräknas genom att skapa en utvecklingstrend för BNP. För detta använder vi ett 

Hodrick-Prescott-filter för serien. Hodrick-Prescott-filtret är en vedertagen metod bland 

makroekonomer och det används för att urskilja en långsiktig trend från kortsiktiga fluktuationer 

med hjälp av viktade medelvärden (de Jong och Sakarya 2013, s. 2). Den långsiktiga trenden kan för 

vår dataserie ses som den normala produktionskapaciteten för ett land. Då vi använder oss av 

årsdata tillämpar vi Ravn och Uhligs frekvensregel satt till 2 vilket ger lambda = 100 när Hodrick-

Prescott-filtret filtrerar bort fluktuationerna. 

                                                           

2
 G20-gruppen bildades 1999 och sedan starten ingår 19 länder samt EU. Vi definierar G20-medlemsskap som 

att landet är en direkt G20-medlem. Sverige som indirekt är medlem via EU definierar vi som icke-medlem. 
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Faktisk styrränta är beräknad som det aritmetiska årsmedelvärdet för styrräntesättningen för de 

olika länderna. Eftersom övriga variabler, som exempelvis BNP och inflationen, gäller för årsbasis är 

styrräntan således också beräknad på årsbasis. Varje årsstyrränta har beräknats enligt formeln nedan 

                                                
 

 
∑  

 

   

 

där x  = styrräntor under ett visst år, n = antalet styrräntor under ett visst år 

 

Inflationsmålen för länderna är de inflationsmål som länderna själva har satt. Brasilien har 

exempelvis ändrat sitt inflationsmål fler gånger under den undersökta perioden, vilket leder till att 

inflationsmålsvariabeln i de olika Taylor-skattningarna också har ändrats utifrån det inflationsmål 

som faktiskt gäller det året. 

Koefficienterna i alla Taylor-modellerna i studien är de som Taylor föreslog i sin publicering alltså 0,5.   

Den ursprungliga Taylor-regeln, formel (1) innehåller data för det aktuella året i varje variabel. 

Modellen med tidslagg följer formel (2) där den satta styrräntan påverkar bruttonationalprodukten 

först efter ett år, för att sedan ytterligare ett år efter det slutligen påverka inflationen. Detta leder till 

att vi har ersatt den faktiska bruttonationalprodukten med den en period (vilket i vår undersökning 

motsvarar ett år) framåt i tiden och inflationstakten med den två perioder framåt i tiden. 

Beräkningarna är i den här modellen begränsade fram till år 2011 eftersom de data som ej är 

baserade på prognoser endast finns tillgängliga fram till år 2013. 

Modifikationerna med styrränteutjämning baseras, i enlighet med formel (3), på den ursprungliga 

Taylor-skattningen av räntan och den faktiska räntan året innan. Detta leder till att den första 

observationen under perioden faller bort.  

Utjämningsparametern λ är satt till 0,8 efter värden som tidigare skattats fram för USA.  Det innebär 

att 80 % av det undersökta årets styrränteskattning förklaras av föregående års räntesättning och 20 

% förklaras av den Taylor-skattade räntan enligt den ursprungliga modellen.    

Avvikelserna är differensen mellan den faktiska styrräntan och den, av de båda Taylor-modellerna, 

skattade styrräntan som vi sedan kvadrerar för att eliminera eventuella negativa tecken. Efter detta 

tar vi kvadratroten ur de tal vi erhåller från kvadreringen och beräknar den genomsnittliga avvikelsen 

för perioden 2000-2013 för den ursprungliga modellen och perioden 2000-2011 för den laggade 

modellen. För Kanadas och Sveriges del beräknar vi även genomsnittet för perioden före år 2000 för 

att se huruvida vi kan dra några slutsatser ur ett längre historiskt perspektiv. Formeln för avvikelsen, 

ett så kallat kvadratiskt medelvärde, kan ses nedan. Det kvadratiska medelvärdet motiveras av att 

skillnaden mellan Taylor-skattningarna och den faktiska styrräntan kan ge negativa tecken, vilket gör 

att det aritmetiska medelvärdet blir missvisande. 

                                      (
 

 
∑  

 

 

   

)

 
 

  

där x  = den Taylor-skattade räntans avvikelse från den faktiska styrräntan, n = antalet år 
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Avvikelser beräknas även för respektive lands inflationstakt i förhållande till det satta inflationsmålet. 

Om den Taylor-skattade styrräntan och den faktiska styrräntan i formeln ovan ersätt med 

inflationens avvikelse från målinflationen visar formeln istället beräkningarna vi gör för ländernas 

inflationsavvikelser. Något som man måste ha i åtanke vid användande av detta avvikelsemått 

generellt är att ett flertal små avvikelser får samma tyngd som en stor avvikelse. 

 

Marginaleffekten för respektive variabel beräknar vi genom att exkludera den andra variabeln, 

antingen BNP-gapet eller inflationsavvikelsen, från Taylor-regeln för att på så sätt kunna få en 

indikation av hur mycket variablerna enskilt påverkar skattningarna. För att kunna lyfta fram vad som 

driver förändringarna av Taylor-räntan – om det är inflationsavvikelsen eller BNP-gapet – väljer vi att 

presentera grafer som visar den ursprungliga Taylor-modellen där en variabel har tagits bort ur 

modellen och den andra hålls konstant med samma koefficient framför. Observera att detta inte 

betyder att de två linjerna ska summera ihop till den Taylor-skattade räntan med båda variablerna, 

eftersom båda linjerna innehåller inflationstakten och inflationsmålet vilket således räknas dubbelt 

vid en summering. 

 

I de fall som vi erhåller negativa värden för de skattade Taylor-räntorna justerar vi värdet till noll 

eftersom en negativ styrränta inte är tillämpbart i praktiken. Vid beräkningarna för Sydafrika används 

två olika inflationsmål som bildar ett “ränteband” då Sydafrika inte har ett specificerat inflationsmål 

som de anda länderna utan tillämpar ett mrålintervall. Vid avsaknad av data för historiska 

inflationsmål använder vi det tidigast tillgängliga inflationsmålet för de perioder som saknar dessa 

data. Detta berör endast Sydafrika och Polen. För Sydafrika finns inte data tillgänglig för 

styrräntesättningen år 2000 varför denna observation faller bort i vår studie. 

 

3.5 Tidigare forskning 
Den tidigare forskning som lägger den teoretiska grunden för studien samlas in genom sökningar på 

relevanta nyckelord i databasen Scopus. Där används i huvudsak de mest citerade artiklarna och 

deras referenser för att ringa in de vanligast förekommande forskarnamnen inom området. De 

erkända forskare som vi framförallt bygger vår teori på är: 

John Taylor, professor vid Stanford University och medlem i presidentens nationalekonomiska råd 

under George W Bush presidentskap. Taylor-regeln har fått sitt namn efter just John Taylor och han 

har skrivit åtskilliga artiklar och böcker inom ämnet, samt blivit utnämnd till en av de 50 mest 

inflytelserika idéskaparna enligt Bloomberg Markets Ranking 2012.  

Athanasios Orphanides, professor i nationalekonomi vid Massachusetts Institute of Technology, som 

var centralbankschef för Cypern mellan 2007 och 2012 samt medlem i Federal Reserves högsta 

beslutande organ 1990-2007. Orphanides har forskat mycket kring hur penningpolitik ska utvärderas 

och utformas samt skrivit en rad artiklar om Taylor-regeln. 

Richard Clarida, Jordi Gali och Mark Gertler, som tillsammans har skrivit ett antal välciterade artiklar. 

Clarida är professor i nationalekonomi vid Columbia University. Gali är professor vid Barcelona 

Graduate School of Economics samt chef vid CREI (the Center for Research in International 

Economics) och anses vara en av frontfigurerna i den nykeynesianska makroekonomin idag. Gertler 

är professor vid New York University, en av världens 25 mest citerade nationalekonomer enligt 

http://en.wikipedia.org/wiki/Barcelona_Graduate_School_of_Economics
http://en.wikipedia.org/wiki/Barcelona_Graduate_School_of_Economics
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ideas.repec.org och har samarbetat med Federal Reserve-styrelsemedlemmen Bernard Bernanke i 

över 30 år. 

Lars E.O. Svensson, professor vid Princeton University 2001-2009 och sedan 2009 vid 

Handelshögskolan i Stockholm. Svensson är en av de 50 mest citerade nationalekonomerna enligt 

ideas.repec.org. Svenssons forskning kretsar framförallt kring penningpolitik och han kritiserar 

Taylor-regelns användbarhet. Mellan 2007 och 2013 var Svensson vice riksbankschef i Sverige. 

Evan Koenig, Robert Leeson, och George Kahn. Koenig och Kahn har båda två doktorerat inom 

nationalekonomi och är idag senior vice presidents vid The Federal Reserve Bank of Dallas. Leeson är 

professor vid Stanford University. I vår studie har vi använt boken de är redaktörer av, The Taylor 

Rule and the Transformation of Monetary Policy, för att få en djupare förståelse av hur Taylor-regeln 

har påverkat penningpolitisk teori och praktik. För att även få in klassisk makroekonomisk teori har vi 

använt oss av Wendy Carlin och David Soskices lärobok Macroeconomics: imperfections, institutions, 

and policies. 

De artiklar som har ligger närmast vårt undersökningsområde och som används för att bygga teorier 

kring hur ländernas olika ekonomiska egenskaper påverkar Taylor-regelns tillämpbarhet är: 

Taylor rules and monetary policy: a global “Great Deviation”? av Boris Hofmann och Bilyana 

Bogdanova. Artikeln skrevs 2012 för Bank for International Settlements (BIS) som har till uppdrag att 

hjälpa centralbanker uppnå penningpolitisk och finansiell stabilitet. Artikeln har bland annat citerats 

av John Taylor. Hofmann och Bogdanova undersökte Taylor-regeln för 11 utvecklade ekonomier och 

17 tillväxtekonomier för åren 1995 till 2012. Kanada och Sverige är två av de utvecklade ekonomierna 

i studien och Brasilien, Polen och Sydafrika ingår bland tillväxtekonomierna. 

Doktorsavhandlingen Empirics of Monetary Policy Rules: The Taylor Rule in Different Countries av 

Joselito Basilio som lades fram vid University of Michigan 2013. Basilio undersöker 

styrräntesättningarna i 43 länder för att se om de följer någon penningpolitisk regel, samt vad som 

kan förklara skillnader i parametrarna som ingår i de penningpolitiska reglerna. Brasilien, Kanada 

Polen och Sverige, men inte Sydafrika, ingår i Basilios studie. Basilios studie är en av få i vår uppsats 

som inte är publicerad i någon vetenskaplig tidskrift, varför den inte kan anses lika pålitlig. Ett 

kvalitetstecken för alla artiklar som är publicerade är att de har genomgått så kallad peer review, där 

andra framstående forskare får komma med kritik, varpå artikeln måste revideras innan den 

publiceras. 

 

3.6 Studiens tillförlitlighet 
I kriterierna för bedömning av forskning ingår reliabilitet, validitet och replikerbarhet (Bryman och 

Bell 2005, s. 48). Då vi i detta kapitel redovisat vår metod och beräkningsmetod och all data är 

tillgänglig, samt att vi har många uträkningar i vårt appendix anser vi att studien kan replikeras. 

Validitet avser att vi mäter det som är relevant i sammanhanget medan reliabilitet avser att vi mäter 

detta på ett tillförlitligt sätt. 

Utgångspunkten för vår studie är forskning och ekonomisk teori på området, vilket borde höja 

validiteten eftersom våra resultat kan jämföras med tillförlitliga källor. Vi har valt att tillämpa 

etablerade teorier och metoder som testats ur flertalet olika perspektiv vilket bidrar till en tillförlitlig 
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studie. Eftersom det inte finns något vedertaget tillvägagångssätt om på vilka grunder och med vilken 

data studien skall baseras på är det svårt att jämföra våra resultat med tidigare studier.  

Resultaten blir mindre generaliserbara när vi endast har fem länder. Ett litet data-set begränsar hur 

mycket vår studie kan generaliseras till länder utanför studien. De resultat vi kommer fram till i vår 

studie bör således ses som indikationer och vara en grund till framtida, mer omfattande, forskning 

som inkluderar ett större data-set tillsammans med mer avancerade tillvägagångssätt. Detta för att 

kunna dra generaliserbara slutsatser kring Taylor-regeln och dess tillämpbarhet.  Eftersom länderna i 

studien uppvisar både likheter och olikheter kan vi till viss del använda oss av triangulering för att få 

mer generaliserbara resultat på vissa effekter. 

Studiens validitet begränsas i huvudsak av våra data. Tillförlitligheten hade kunnat öka om vi hade 

haft tillgång till prognostiserade värden istället för reviderad data.  Då vi inte har haft tillgång till 

prognostiserade värden görs skattningarna för styrräntorna i ett bakåtblickande perspektiv med 

reviderad ex post-data. Eftersom skattningarna görs med reviderad data, men centralbanker sätter 

styrräntan utifrån prognoser av framtida inflation får vi fram andra resultat av Taylor-regelns 

kompatibilitet med styrräntan än om skattningar hade gjorts med de data som centralbankerna 

faktiskt har haft tillgänglig vid sina beslut. Att använda reviderad data vid utvärderingar av 

centralbankers styrräntesättningar har kritiserats av bland annat Orphanides. Ex-post reviderad data 

skulle dock vara mer lämpligt att använda ur ett utvärderande syfte då man i efterhand vet det 

faktiska utfallet. Vill vi ändå lyfta fram att vi har använt oss av de data som har varit tillgängliga för 

oss, samt att de data vi baserat studien på kommer från tillförlitliga och oberoende källor såsom 

internationella valuta fonden (IMF) samt respektive lands centralbank. Detta torde således vara en 

bidragande faktor till tillförlitligheten i vår studie.  

Ytterligare ett hinder med tillgänglig data är att variabeln potentiell BNP inte är direkt iakttagbar då 

den fluktuerar med konjunkturer och således sällan är linjär. Detta kan påverka vårt resultat då den 

undersökta perioden innehåller två större kriser i form av 2008 års finanskris och 2010 års EU-kris, 

vilket ger en större osäkerhet kring hur BNP-gapet verkligen ser ut (IMF.org – What is the output gap, 

2013). Validiteten hade kunnat höjas även här om vi hade haft tillgång till hur varje centralbank 

beräknar potentiell BNP, då de kan använda andra beräkningsmetoder. Det finns dock en ständig 

osäkerhet i hur BNP-gapet ska mätas även för centralbankerna, men faktum kvarstår att det används 

som en allmän indikation på konjunkturläget (IMF.org – What is the ouput gap, 2013). Av det flertalet 

metoder som ger skattningar av potentiell BNP väljer vi just Hodrick-Prescott-filtret just eftersom det 

verkar vara den mest vedertagna metoden för att skatta variabeln i fråga. 

Gällande reliabilitet är det främsta hindret att samma variabler och koefficienter används för 

samtliga länder i studien. Det finns många teorier som skulle kunna ge förklaringar på eventuella 

skillnader i Taylor-reglernas styrränteskattningar. Dessa skulle kunna testas genom att ytterligare 

variabler inkluderas i modellerna, eller genom att styrkan på koefficienterna framför variablerna 

ändras. Baserat på studiens nivå samt tidsbegränsningen innehåller Taylor-modellerna endast de 

variabler som Taylor föreslog i sin ursprungliga modell och koefficienterna hålls konstanta. Variabler 

som ländernas växelkurs, spillover effects från andra länder, centralbankernas självständighet och 

ländernas utvecklingsgrad inkluderas således inte i modellerna. Fördelen med att använda exakt 

samma modeller med samma variabler och koefficienter för alla länder är att skillnaderna i hur väl 
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Taylor-reglerna förklarar den faktiska styrräntan blir väldigt tydlig, vilket ger en bra diskussionsgrund 

av resultaten.  
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4. Forskning och ekonomisk teori 

Detta kapitel tar upp kritik mot och svårigheter med Taylor-regeln som är vanligt förekommande i 

ekonomiskt teori och forskning. Först avhandlas generell kritik mot regeln och därefter presenteras 

landspecifika egenskaper som kan påverka resultaten av Taylor-regeln. Därefter behandlas rule-

based policys - regelbaserad penningpolitik - och hur det kan vara fördelaktigt för ett lands 

penningpolitik. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

 

4.1 Enkelheten 
Taylor (1993, s. 208) gör klart i sin publicering att en centralbank varken kan eller borde följa en 

penningpolitisk regel likt den han själv presenterar mekaniskt eftersom det i bland annat tider av 

recession kan krävas skarpa och snabba styrränteförändringar som regeln inte tar hänsyn till eller kan 

förutsäga. Regeln skulle kunna förbättras bland annat med hjälp av glidande medelvärden och istället 

baseras på månadsdata, vilket skulle göra räntevariabeln mer mottaglig på kortare sikt (Ibid., s 196). 

Att använda sig av förväntningar och prognoser för BNP och inflation skulle även det kunna förbättra 

modellen (Ibid., s.197). Taylor själv (1993) kritiserar regeln och dess enkelhet eftersom den inte tar 

hänsyn till många variabler som påverkar inflationstakten utan bara till BNP-gapet och avvikelsen 

från inflationsmålet. Samtidigt påpekar Taylor i sin publicering att en inkludering av fler variabler 

skulle göra modellen mer komplex och svårtolkad än i sitt enkla utförande. Regeln, föreslår Taylor, 

skulle kunna användas av centralbanker som ett verktyg för att utvärdera tidigare räntebeslut och för 

att prognostisera kommande räntebeslut (Ibid., s.208).  

Svensson (2000) menar att själva naturen i centralbankers agerande vid penningpolitik talar emot att 

de kan handla mekaniskt efter en explicit penningpolitisk regel. Detta eftersom ett lands ekonomiska 

läge torde påverkas av fler saker än inflationen och BNP-gapet. Svensson skriver vidare att 

centralbankens reaktionsfunktion generellt sett inte kan beskrivas enligt en enkel Taylor-regel utan 

att den påverkas av all information som har betydelse för centralbankens inflationsprognos (s. 157). 

 

4.2 Användbarheten 
Svensson utvecklar sin kritik i en senare artikel. I den förordar Svensson (2003) så kallade målregler, 

targeting rules, framför instrumentregler som Taylor-regeln är ett exempel på. Svensson använder 

Taylor-regeln som exempel när han lyfter fyra huvudproblem med explicita instrumentregler: 

1. En penningpolitisk regel som centralbanker följer bör vara optimal, men om den inte 

innehåller alla variabler som påverkar (det vill säga fler variabler än enbart 

inflationsavvikelsen och BNP-gapet) kan inte regeln ses som optimal. 

2. Om en centralbank förbinder sig till en specifik regel finns inget utrymme för justeringar som 

bygger på enskilda bedömningar. 

3. En förbindelse till en regel förhindrar centralbanker från att inkludera ny information om hur 

penningpolitiska mekanismer fungerar.  

4. Ingen centralbank med inflationsmål har uttryckligen sagt att de följer en specifik regel, 

varför en enskild regel inte kan ses som en korrekt beskrivning av verkligheten.  
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Svenssons fyra problemområden har utmanats av bland annat McCallum och Nelson (2005) som 

menar att Svensson enbart förklarar varför en Taylor-regel inte kan vara en optimal instrumentregel 

och att hans argument inte kan generaliseras till alla instrumentregler, samt att Svenssons punkt 3 

även kan appliceras på målregler. Enskilda bedömningar, menar McCallum och Nelson (2005), går att 

bygga in i modellen genom att ändra styrräntan utifrån prognoser om framtiden; om 

penningpolitiken bör stramas åt (expanderas) i framtiden kan räntas sättas högre (lägre). Dessutom 

har inga centralbanker heller uttryckligen förbundit sig till en specifik målfunktion, vilket är ett 

nödvändigt villkor för både instrumentregler och målregler (Ibid.). Diskussionen mellan Svensson och 

McCallum och Nelson har gått fram och tillbaka i ett antal artiklar, men Svensson står fast vid åsikten 

att målregler är mer användbara vid utvärdering av penningpolitisk praktik än instrumentregler. 

Svensson (2003) menar att ett inflationsmål bör ses som en förbindelse till en målregel snarare än till 

en instrumentregel. 

 

4.3 Variablerna 

4.3.1 Variablernas mätbarhet 

Den av regeln skattade styrräntan och potentiell BNP är centrala byggstenar i modellen, men är inte 

direkt iakttagbara eller mätbara (Koenig, Leeson, och Kahn 2012, s. xv). Måtten och datakällorna för 

inflation och BNP måste vara noggrant preciserade då det i forskarvärlden saknas en samsyn 

kring hur de ska definieras vid utvärderingar av penningpolitiska regler (Orphanides 2007, s. 9). 

Orphanides menar att beroende på vilka antaganden som görs kring variablerna i modellen ger 

utvärderingar av Taylor-regelns användbarhet väldigt olika resultat, vilket försvårar möjligheten att 

jämföra och förklara fynd från olika studier (Ibid, s. 9).  

 

4.3.2 Val av variabler 

Taylor ansåg att hans regel presterar bättre än en regel som bara innehåller inflation. Senare 

forskning har bekräftat denna tanke genom att visa att penningpolitiska regler presterar bättre om 

de reagerar på de faktorer som påverkar målvariablerna snarare än målvariablerna själva (Svensson 

2003, s. 427). I exemplet med inflation som målvariabel innebär detta att eftersom både inflationen 

idag och BNP-gapet är indikatorer på framtida inflation ska en centralbank inkludera båda 

variablerna i sin reaktionsfunktion och inte bara inflationen.  

Valet av variabler är en förenkling av verkligheten och fångar inte alla faktorer som är relevanta för 

makroekonomisk stabilitet och således också för penningpolitiken. Hofmann och Bogdanova (2012, s. 

46) menar att eftersom modellen inte fångar variabler som utgör risker för den finansiella 

stabiliteten har Taylor-regeln en negativ snedvridning under perioder av högkonjunktur och en 

positiv snedvridning vid lågkonjunkturer. 

 

4.4 Modifikationer och val av data 

4.4.1 Tidslagg 

Den tidigare presenterade dubbellaggen överensstämmer med Bank of Englands syn på Taylor-

regelns effekt för utvecklade ekonomier (Monetary Policy Committee 1999, s. 9). Även Sveriges 

riksbank följer tumregeln att styrräntan idag ska justeras utifrån inflationsmålet om två år, då det tar 
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1-2 år innan ränteförändringar får full effekt på inflationen (Nyberg 2005). Empiriska undersökningar 

av Taylor-regeln innehåller ofta laggade variabler för att minska problemen med seriekorrelation och 

för att fånga trögheten i styrräntans effekt på inflationen (Orphanides 2004). 

 

4.4.2 Styrränteutjämning 

Genom styrränteutjämning förhindras störningar av kapitalmarknaden och risken för att 

allmänhetens förtroende tar skada minskas också (Clarida et a. 1998, s. 1038). När styrräntan 

förändras långsamt kan centralbanker genom relativt små förändringar av styrräntan påverka 

förväntningarna för framtida räntenivåer, vilket i sin tur ändå påverkar BNP och inflationen i den 

riktning centralbanken önskar (Kendall och Ng 2013, s. 5). Dessutom är styrränteutjämning att 

föredra om det råder osäkerhet kring läget i ekonomin eller tillgängliga data (Ibid.) och generellt tar 

det tid att bilda konsensus för styrränteförändringar (Clarida et a. 1998, s. 1038). Clarida, Gali och 

Gertler (1999, 2000) skattar med ett antal olika Taylor-modeller styrkan på lamda i 

utjämningsparametern för USA till ungefär 0,8. Kozickis (1999) skattningar visar på ett värde på 

mellan 0,75 och 0,82.  När en utjämningsparameter används tenderar problem med seriekorrelation 

att försvinna (Basilio 2013, s. 2). 

 

4.4.3 Skillnader i data 

Orphanides (2001, s. 964) använder Taylor-regeln och data för USA för att demonstrera att 

skattningar i realtid skiljer sig avsevärt från de som fås från ex-post-data. Enligt Orphanides ger 

skattningar gjorda på uppdaterad, eller reviderad, data en missvisande bild av Federal Reserves 

handlande både historiskt och i realtid. Resultaten från Orphanides studie tyder på att 

penningpolitiska instrument ska utvärderas utifrån informationen som var tillgänglig för 

beslutsfattare vid tillfället för besluten, och inte utifrån ex-post-data. 

 

4.5 Landspecifika egenskaper 

4.5.1 Öppenhet 

Inflationen är generellt sett lägre och mer kostsam i länder med stor öppenhet eftersom en 

prisförändring påverkar fler varor och tjänster när handeln med andra länder är mer öppen (Basilio 

2013, s. 92). Dessutom fungerar användningen av så kallad surprise inflation för att få kortsiktiga 

fördelar bättre för ett mindre öppet land (Ibid., s. 93) vilket borde leda till att länder med mindre 

öppenhet dels har högre inflation och dels kan ha mer volatil inflation. Basilios (2013, s. 104) studie 

visar att ett lands öppenhet påverkar hur kraftigt penningpolitiken reagerar på inflation. Denna teori 

kan vi även finna stöd för i nationalekonomisk teori. När Phillipskurvan lutningar är större än 1 (för 

varje procents ökad inflation ökar sysselsättningen med mer än 1 procent på kort sikt) får det 

två konsekvenser för landets Taylor-regel: 

1) Inflationskoefficienten sjunker - centralbanken reagerar mindre på en inflationsavvikelse, 

2) BNP-koefficienten ökar - centralbanken reagerar kraftigare på ett BNP-gap. (Carlin och 

Soskice 2006, s. 156-157) 

Eftersom alla ekonomier med inflationsmål generellt är öppna ekonomier med fri kapitalrörlighet 

innebär det att chocker i övriga världen påverkar penningpolitiken genom växelkursen (Svensson 
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2000, s. 157). Ett tydligt exempel på detta är att inflationen mäts med Konsumentprisindex, KPI, som 

skiljer sig från ett mått med enbart inhemsk inflation eftersom växelkurskanalen spelar en större roll i 

inflationen (Ibid., s. 159). 

 

4.5.2 Storlek och utvecklingsgrad 

Stora ekonomier 

Taylor-regeln kan förklara penningpolitiska beslut under goda och stabila ekonomiska tider, såsom 

1980- och 1990-talet i USA (Koenig, Leeson och Kahn 2012, s. ix). Clarida, Gali och Gertlers (1998) 

resultat tyder på att regeln är tillämpbar för Japan, Tyskland och USA för åren 1979 till 1994. Enligt 

Nelsons (2001) studie följde Storbritannien en Taylor-regel från 1992, då Bank of England införde ett 

inflationsmål, till 1997. Gerlach och Schnabel (2000) visar att EMU-ländernas genomsnittliga 

styrräntor låg nära en Taylor-regel åren 1990 till 1998. Det finns således empiriskt stöd för att Taylor-

regeln kan förklara historiska styrräntesättningar för utvecklade och stora ekonomier. 

 

Små ekonomier 

Stora ekonomiers styrräntesättningar kan påverka styrräntesättningarna i mindre länder genom så 

kallade spillover effects. Gray (2012), en forskare vid Stanfords Universitet, undersökte spillover 

effects från USAs penningpolitik för 12 länder, däribland Brasilien och Kanada. Gray kommer till 

slutsatsen att varje procentenhets rörelse för den amerikanska styrräntan ger ungefär 0,4 

procentenheters rörelse för ett utvecklats lands styrränta (Ibid., s. 23). För EMU-länderna kunde den 

mesta avvikelsen från Taylor-regeln förklaras med spillover effects från den amerikanska 

penningpolitiken (Ibid., s. 39). 

Enligt en av Svenssons studier (2000) ska centralbanker använda växelkurskanalen i stor utsträckning 

vid KPI-inflationsmål eftersom Taylor-regeln i sin ursprungsform är mindre känslig än den 

reaktionsfunktionen för en öppen ekonomi som Svensson skapat och resultaten från de två skiljer sig 

mycket åt. Lubik och Schorfheide (2007) finner stöd för att Australiens och Nya Zeelands 

centralbanker inte inkluderar växelkursen i sina Taylor-regler, men att både Bank of England och 

Bank of Canda gör det. Således torde inte bara storleken på ekonomin spela in, utan även exempelvis 

geografisk närhet till större ekonomier och hur beroende landet är av handel med andra ekonomier. 

Laxton och Pesenti (2003) menar att en liten, öppen ekonomi bör arbeta efter en penningpolitisk 

regel som inte är en konventionell Taylor-regel och att hög vikt ska läggas på inflationsprognosen. 

 

Utvecklingsgrad  

Taylor (2000, s. 1) menar att även utvecklingsekonomier kan få liknande fördelar som utvecklade 

ekonomier av att använda systematiska regler för penningpolitik, men att dessa regler kan behöva 

modifieras utifrån exempelvis hur utvecklad finansmarknaden är i landet. En förändring kan vara att 

ett mindre utvecklat land fokuserar mer på andra mål än inflationsstabilitet, såsom att öka BNP-

tillväxten (Basilio 2013, s. 94). Detta, tillsammans med att finansmarknaderna är mindre utvecklade i 

tillväxtekonomier (Taylor 2013) kan också leda till att effekterna av surprise inflation fungerar med 

större effekter för en tillväxtekonomi än för en utvecklad ekonomi. Enligt Basilios (2013, s. 3) resultat 

korrelerar inflationskoefficientens storlek positivt med utvecklingsgraden.  
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4.5.3 Centralbankens självständighet och trovärdighet 

Ju mer självständig en centralbank är, desto effektivare kommer centralbanken arbeta med de 

variabler som ingår i centralbankens förlustfunktion. Enligt ekonomisk teori innehåller en vanlig 

förlustfunktion BNP-tillväxt och inflation (Carlin och Soskice 2006, s 144). Effektiva penningpolitiska 

regler bör byggas på att de ska minimera de viktade summorna av BNP-gapet och 

inflationsavvikelsen, vilket Taylor-regeln gör i sin ursprungliga form (Ball 1997). Utav dessa två bör 

större vikt i penningpolitiken läggas på inflationen eftersom den kan påverkas både på kort och på 

lång sikt medan BNP-tillväxten endast kan stabiliseras på kort sikt (Basilio 2013, s. 92). Det 

effektivaste för en självständig centralbank är således att vara mer mottaglig för 

inflationsförändringar än BNP-förändringar, vilket innebär att graden av självständighet torde vara 

positivt korrelerat med inflationskoefficienten i Taylor-regeln (Ibid.), en teori som styrks av Basilios 

studie (Ibid., s. 104). 

Eftersom Taylor-regeln bygger på rationella förväntningar och läget i ekonomin skickar ut signaler om 

framtiden är det viktigt att de som styr penningpolitiken kan kommunicera beslut på ett sätt som 

minimerar riskerna med Taylor-regeln (Koenig, Leeson och Kahn 2012, s. xv). Orphanides (2007, s. 3) 

skriver att för att penningpolitiska regler ska vara användbara i praktiken måste de vara “enkla och 

transparenta att kommunicera, implementera och bekräfta”. 3  

Centralbanker kan också tillåta avvikelser från sina inflationsmål beroende på den ekonomiska 

situationen och allmänhetens förtroende för penningpolitiken. Sveriges Riksbank kan exempelvis 

avvika från inflationsmålet och istället se till faktorer som tillväxt och sysselsättning när de inte står i 

konflikt med inflationsmålet. Detta ger utrymme för ett visst mått av svängrum vid exempelvis 

chocker, men fungerar endast om penningpolitiken är trovärdig. Enligt för detta vice riksbankschefen 

Lars Nyberg har Sveriges Riksbank har kunnat uppnå denna trovärdighet genom en tydlig och öppen 

kommunikation. (Nyberg 2005) 

 

4.5.4 Tidsperiod och aktualitet 

Taylor-regeln förklarar styrräntesättningar väldigt väl för stora, utvecklade ekonomier under mitten 

av 1980-talet till början av 2000-talet. Denna tidsperiod kallas “the Great Moderation” och präglades 

av låg inflation och låg makroekonomisk volatilitet. Fokus för många centralbanker under denna 

period var prisstabilitet och endast lite vikt lades vid internationell koordinering av penningpolitiken, 

en metod som ledde till en förbättring av den makroekonomiska stabiliteten (Taylor 2013, s. 2). 

Globaliseringen av handel och finansiella flöden i början av 1990-talet gjorde förutsättningarna för 

penningpolitik extra gynnsamma. Framtiden innehåller troligen fler utmaningar och kräver att 

beslutsfattare tar särskild hänsyn till växelkurser och handelsobalanser (Koenig, Leeson och Kahn 

2012, s. xv). 

Empiriska undersökningar visar att USA började göra avvikelser från Taylor-regeln runt 2003-2005, 

under en tidsperiod när räntorna hölls på en låg nivå (Taylor 2013, s. 2). Hofmann och Bogdanova 

(2012) studerar Taylor-regeln i 11 utvecklade ekonomier, däribland Sverige och Kanada, och 17 

tillväxtekonomier, däribland Brasilien, Polen och Sydafrika, från 1995 till 2012. De kommer till 

slutsatsen att styrräntesättningarna sedan början av 2000-talet i genomsnitt legat under de nivåer 

                                                           

3
 Egen översättning. I sin urpsrungsform: “simple and transparent to communicate, implement and verify” 
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som Taylor-regeln föreskriver (Ibid., s. 37). Detta gäller både för utvecklade ekonomier och 

tillväxtekonomier, vilket tyder på att denna utveckling är ett globalt fenomen (Ibid., s. 40).  

Taylor själv (2013, s. 2) menar att nya förutsättningar, med exempelvis spill-over-effects från större 

länders penningpolitik, gör att antagandena om reglerna borde ses över. Enligt Taylor beror de 

penningpolitiska reglernas, likt Taylor-regelns, sämre prestanda idag inte på att “modellerna eller 

teorin är felaktig, utan snarare på att de penningpolitiska antagandena som ingick i teorin har 

förändrats” 4 (Ibid.).  

 

4.6 Rule-based policys 

4.6.1 Systematiskt agerande 

Taylor-regeln minskade klyftan mellan penningteori och penningpolitik (Orphanides 2007, s. 11) 

eftersom Taylor kunde visa på att en välfungerande, ekonomisk jämvikt bygger på ränteregler 

(Koenig, Leeson och Kahn 2012, s. ix). En väl utformad penningpolitik kan motverka 

makroekonomiska störningar och förbättra den ekonomiska stabiliteten genom att stimulera eller 

strama åt BNP-utvecklingen, men det råder stora oenigheter om till vilken grad penningpolitiska 

regler kan stabilisera ekonomin samt hur reglerna ska utformas (Orhanides 2007, s. 1). 

Ett systematisk agerande utifrån regler gör centralbankers agerande trovärdigt och förutsägbart, 

vilket minskar osäkerheten för andra aktörer på marknaden (Ibid., s. 2). Om centralbankernas 

modeller är trovärdiga och synliga kommer andra viktiga aktörer inom ekonomin anpassa sig efter 

centralbankens agerande (Koenig, Leeson och Kahn 2012, s. xvii). Genom att en centralbank binder 

sig till ett specifikt penningpolitiskt instrument skyddas ekonomin från kortsiktig och godtycklig 

penningpolitik (Ibid., s. xv-xvi). 

 

4.6.2 Förväntningar och inflationen 

En faktor som måste tas i beräkning när centralbanker använder regler för att hålla inflationen på 

målninvån är att allmänhetens förväntningar på inflationen har en betydande inverkan på faktiskt 

inflation och i förlängningen också på centralbankens förmåga att upprätthålla prisstabilitet. 

Allmänheten har förväntningar på den långsiktiga inflationen som inte är helt förankrad i det verkliga 

ekonomiska läget, eftersom förväntningarna kan ändras relativt snabbt utifrån ekonomiska händelser 

och hur penningpolitiken har förts och förs. Ju bättre förankrade förväntningarna är, desto mindre 

kommer de förändras till följd av exempelvis en period av kortsiktigt hög inflation. (Bernanke 2007) 

En följd av stadiga, rationella förväntningar på långsiktig inflation är att Phillipskurvan har fått en 

flackare lutning i många utvecklade länder de senaste 30 åren, vilket tyder på att ekonomins 

känslighet för inflation har sjunkit (Mishkin 2007). Trots att förväntningarna är mindre känsliga finns 

det ändå studier som tyder på att de fortfarande påverkas av kortsiktiga händelser i för hög 

utsträckning. Gürkaynak, Sack, och Swanson (2005) hittade bevis på att förväntningarna på den 

långsiktiga inflationen förändras utifrån de nyheter om ekonomin som allmänheten får del av. 

                                                           

4 Egen översättning. I sin urpsrungsform: “[not that the] models or the theory are wrong, but rather that the 

policy assumptions that went into the theory changed” 
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Implikationerna för centralbankernas inflationsprognoser är många, dels eftersom 

inflationsförväntningarna också formas av styrräntesättningen. Om styrräntan påverkar inflationen 

kommer en höjning av styrräntan inte bara minska BNP-gapet genom minskad aktivitet utan också 

visas genom minskad inflation eftersom inflationsförväntningarna sänks. (Bernanke 2007) 

 

4.7 Sammanfattning av påverkande faktorer 
Utifrån den forskning och ekonomisk teori som presenterats i detta kapitel kan vi sammanställa en 

tabell nedan som visar vilka faktorer som påverkar ett lands Taylor-regel både beroende på allmänna 

ekonomiska händelser och landets specifika ekonomiska egenskaper. En beskrivning till tabellen 

följer på nästa sida. 

 

Tabell 1 - Påverkande faktorer för Taylor-regeln 

Vad Indikator Påverkar TR Enligt 

Allmänt       

Högkonjunktur BNP-gap För låg TR-ränta HB 2012 

Lågkonjunktur BNP-gap För hög TR-ränta HB 2012 

Osäker data ex: Kriser λ↑ CGG 1998 

Great deviation Sedan år 2003-05 För hög TR-ränta HB 2012 

Landspecifikt       

Öppenhet Påverkan av kriser Inflationskoefficienten ↑ B 2013 

  Växelkurskänslighet  Inflationsmålet ↓ B 2013 

Stor ekonomi G20-medlem TR tillämpbar historiskt CGG 1998 

Liten ekonomi Ej G20-medlem TR för okänslig S 2000 

    pga ingen växelkursvariabel S 2002 

    TR fångar ej LS 2007  

    spillover effects G 2012 

Utvecklad ekonomi IMF-status Inflationskoefficienten ↑ B 2013 

Tillväxtekonomi IMF-status Inflationskoefficienten↓ B 2013 

  Phillipskurvan BNP-gap-koefficienten ↑ CS 2006 

    TR fångar ej outvecklad   

    finansmarknad T 2013 

CB-självständighet Inflationsavvikelse Inflationskoefficienten ↑ B 2013 

CB-flexibilitet Flexibilitet i   Om inflationsavvikelse = 0   

  penningpolitik  → kan avvika från TR N 2005 

CB har förtroende Förändringar av r  Båda koefficienterna ↓   

  ger väntade resultat  eller λ↑ KN 2013 

TR = Taylor-regeln,  HB 2012 = Hofmann & Bogdanova 2012, B 2013 = Basilio 2013   

CGG 1998 = Clarida, Gali & Gertler 1998, S 2000 = Svensson 2000, S 2002 = Svensson 2002  

G 2012 = Gray 2012, CS 2006 = Carlin & Soskice 2006, T 2013 = Taylor 2013   

N 2005 = Nyberg 2005, KN 2013 = Kendall & Ng 2013, LS 2007 = Lubik och 

Schorfheide 2007   
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Enligt forskningen vi presenterat finns det indikationer på att en Taylor-regel idag generellt ger för 

låga (höga) skattningar vid högkonjunkturer (lågkonjunkturer), vilket tyder på en för hög koefficient 

på BNP-gapet. Om teorierna för ”the Great Deviation” stämmer bör Taylor-skattningarna ge 

generella överskattningar från tidsperioden 2003-2005 och framåt. Dessutom borde osäkerhet i data, 

som kan uppstå vid exempelvis osäkra ekonomiska tider, leda till att försiktigheten vid Taylor-

skattningarna ökar, vilket innebär att lamda i utjämningsparametern och därmed utjämningen ökar. 

De landspecifika påverkande faktorer vi har kunnat hitta stöd för är att ett lands öppenhet är positivt 

korrelerat med hur starkt ett land reagerar på inflationsavvikelser (styrkan på inflationskoefficienten) 

och negativt korrelerat med storleken på inflationsmålet, då hög inflation är mer kostsamt för ett 

öppet land. 

Gällande storleken bör de ursprungliga variablerna som Taylor-regeln innehåller lägga en grund för 

bättre skattningar för en stor ekonomi men vara för okänsliga för mindre ekonomier. Detta eftersom 

små ekonomier påverkas av spillover effects från större ekonomiers penningpolitik genom att 

växelkursen har en större inverkan på inflationen. 

En tillväxtekonomi har mer att vinna på surprise inflation än en utvecklad ekonomi, vilket borde bero 

på en brantare Phillipskurva och leda till att inflationskoefficienten är lägre för en tillväxtekonomi än 

för en utvecklad ekonomi, vilket lägger den teoretiska grunden för Basilios (2013) empiriska resultat 

att inflationskoefficientens storlek korrelerar positivt med utvecklingsgraden. En utvecklad ekonomi 

torde således ha en lägre inflationskoefficient och en utvecklad ekonomi en högre. Ytterligare en 

implikation för ett land som kan dra kortsiktiga fördelar av surprise inflation är att detta, i enlighet 

med ekonomisk teori, även leder till att BNP-koefficienten ökar.  

Ytterligare landspecifika egenskaper som påverkar Taylor-regeln är centralbankens förtroende i 

landet samt om centralbanken följer inflationsmålet mekaniskt eller tillåter sig ett viss mått av 

flexibilitet. Om förtroendet för centralbanken är högt kan centralbanken åstadkomma stora 

förändringar av inflationen genom små justeringar av styrräntan, eftersom inflationen drivs av 

allmänhetens förväntningar. Ett stort förtroende talar alltså för en mindre volatil Taylor-regel, som 

har jämnats ut antingen genom lägre koefficienter eller genom att utjämningen höjs genom en lägre 

hastighet på utjämningsparametern. Dessutom kan en centralbank som håller sig till sitt inflationsmål 

tillfälligt avvika från Taylor-regeln och fokusera på andra områden i ekonomin. 
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5. De fem länderna 

I detta kapitel följer bakgrundsinformation om studiens fem utvalda länder: Brasilien, Kanada, Polen 

Sverige och Sydafrika. De olika länderna presenteras var för sig och kapitlet avslutas med en överblick 

där vi tar upp relevanta fakta om länderna sida vid sida. Kapitlet syftar till att kortfattat beskriva 

ländernas ekonomiska egenskaper och penningpolitik för att ge läsaren en bakgrund att ha med sig 

när resultaten från Taylor-skattningarna presenteras i nästkommande kapitel. 

 

5.1 Brasilien 

5.1.1 Ekonomiska egenskaper 

Brasilien tillhör en av världens största ekonomier som medlem i G20-gruppen (G20.org – G20 

Members 2014) och med en BNP år 2013 på drygt 2200 miljarder USD enligt statistik från IMF (2014). 

Brasiliens tillväxttakt har ökat kraftigt under 2000-talet och BNP har, enligt statistik från IMF, över 

fyrdubblats under samma period. Efter 2011 har tillväxttakten börjat avta trots stundande 

Världsmästerskap och Olympiska spel samt stora investeringar i infrastruktur (worldbank.org – Brazil 

Overview, 2014). Landet har en stark inhemsk marknad vilket gör landet mindre utsatt för externa 

ekonomiska kriser (Ibid.). 

 

5.2.1 Central Bank of Brazil och penningpolitiken 

Brasilien var det första tillväxtlandet att anta ett fullfjädrat inflationsmål år 1999 (Svensson 2002, s. 

771). Det först satta inflationsmålet låg på 8 % för att sedan sänkas med åren och från 2006 är målet 

4,5 % med ett toleransintervall på 2 procentenheter (BCB 2014, s. 1). 

Det är Central Bank of Brazils Monetary Policy Committee (COPOM) som sköter landets 

penningpolitik och vars huvudsakliga uppgift är att uppnå det inflationsmål som National Monetary 

Council (CMN) sätter. Den räntenivå som COPOM sätter är målet för landets interbankränta SELIC. 

SELIC bestäms under COPOMs sammankomster som från 2006 sker åtta gånger per år och ligger 

oförändrad mellan dessa. (bcb.gov.br – Objectives and Background, 2014) 

Ser man till det ekonomiska läget har inflationen historiskt sett varit mycket hög i Brasilien, enligt 

statistik från IMF, och i början på 2000-talet låg den över 12 % per år. Detta har Brasiliens 

centralbank bemött med en mycket hög styrränta som mellan åren 1999-2014 legat på i genomsnitt 

över 15 % med en toppnotering på 45 % år 1999 (tradingeconomics.com – Brazil Interest Rate, 2013). 

Inflationen har sjunkit sedan dess och ligger år 2013 på ca 5,9 % vilket är inom den övre delen av 

inflationsmålet. 

 

5.2 Kanada 

5.2.1 Ekonomiska egenskaper 

Kanada är en stor, utvecklad ekonomi med en BNP år 2013 på runt 1800 miljarder USD enligt statistik 

från IMF. Kanada är likt Brasilien medlem i G20-gruppen (G20.org – G20 Members 2014). Ser man till 

statistik från IMF har tillväxttakten för Kanadas ekonomi varit god under hela perioden 2000-2013 

med en tillfällig dipp under finanskrisen som man snabbt återhämtade sig ifrån. 
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5.2.2 Bank of Canada och penningpolitiken 

Det är Bank of Canada som är ansvariga för landets penningpolitik där det huvudsakliga verktyget 

mot inflationen är styrräntan ”The Overnight Rate” (Bankofcanada.ca – What is Monetary Policy?, 

2014). Styrräntan sätt av The Governing Council vid deras sammankomster som sker åtta gånger per 

år (Bankofcanada.ca – Decision-Making Process, 2014).  

Landet var ett av de första länderna i världen att införa ett inflationsmål år 1991 (bankofvanada.ca – 

Inflation-Control Target, 2014) vilket sedan 1995 legat på 2 % med ett toleransintervall på 1 % (Bank 

of Canada, 2012, s.1). 

Historiskt sett skulle Kanada kunna ses som ett föregångsland gällande inflationsmålspolitik då 

inflationstakten under 2000-talet varit väldigt stabil och endast avvikit från målet ett fåtal gånger 

under perioden enligt statistik från IMF. Bank of Canada har arbetat aktivt med styrränteförändringar 

och har sedan september 2010 har ”The Overnight Rate” legat oförändrad på 1 % 

(Tradingeconomics.com – Canada Interest Rate, 2013).  

 

5.3 Polen 

5.3.1 Ekonomiska egenskaper 

Polen är en liten tillväxtekonomi enligt IMF med en BNP i storlek med Sveriges. Tillväxttakten har 

mellan 2000 och 2011 legat på runt 4 % per år för att sedan avta efter 2011 till följd av Eurokrisen 

(worldbank.org – Poland Overview, 2014). 

 

5.3.2 Narodowy Bano Polski och penningpolitiken 

Den myndighet som styr penningpolitiken i Polen är Narodowy Bank Polski (NBP) vars arbete i sin tur 

leds av Monetary Policy Council (MPC). Från 1998 strävar man efter ett inflationsmål vilket sedan 

2004 legat stilla på 2,5 % med 1 % toleransintervall. (nbp.pl – Monetary Policy, 2014) 

Det huvudsakliga målet med penningpolitiken är genom låg inflation att behålla prisstabilitet i landet 

vilket man försöker uppnå genom att främst påverka marknadsräntan men även med andra 

marknadsoperationer. MPC har sammankomster en gång varje månad där man bedömer över det 

ekonomiska läget både internationellt och inom landet. MPC sätter styrräntan kallad Reference rate 

vid behov under årets gång och har inga fasta tidpunkter för ränteförändringar. (nbp.pl – Monetary 

Policy, 2014)    

Polen, likt Brasilien, har ett förflutet med mycket hög inflation men har med hjälp av en 

genomsnittlig styrränta på ca 8 % under åren 1999-2014 (tradingeconomics.com – Poland Interest 

Rate, 2013) men fått ner inflationen till 0,7 % under 2013 enligt statistik från IMF.  
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5.4 Sverige 

5.4.1 Ekonomiska egenskaper 

Sverige är en liten, utvecklad ekonomi med en BNP på runt 520 miljarder USD år 2012 enligt IMF. Sett 

till tillväxttakt var Sverige det land av de undersökta länderna som drabbades hårdast av finanskrisen 

2008-2009, men det var även det land som återhämtade sig snabbast enligt statistik från IMF.    

 

5.4.2 Sveriges Riksbank och penningpolitiken 

År 1995 införde Sverige Riksbank ett inflationsmål på 2 % med ett toleransintervall på 1 % för att 

uppnå prisstabilitet då landet till följd av övergången från fast till flytande växelkurs drabbats av 

inflationsimpulser (Riksbank.se - Inflationsmålet 2012). Riksbankens direktion är den grupp som 

sätter Riksbankens styrränta, reporäntan. Detta görs normalt sex gånger per år då man samtidigt 

publicerar en prognos för framtida räntesättningar (Riksbank.se - Aktuell prognos för reporänta, 

inflation och BNP 2014). Sveriges Riksbank har tack vare en trovärdig och öppen penningpolitik haft 

ett stort manöverutrymme för sitt inflationsmål, som de också har använt sig av (Nyberg 2005). 

Sverige har haft en relativt stabil inflationstakt med ett genomsnitt på runt 1,4 % under perioden 

2000-2013, alltså under inflationsmålet men fortfarande inom toleransområdet enligt statistik från 

IMF. Sedan 2012 har man haft problem med en nästan negativ inflationstakt vilket man försökt 

åtgärda med hjälp av en låg reporänta som i dagsläget ligger på 0,75 % (Riksbank.se - 

Reporäntebeslut 8 april 2014, 2014).  

 

5.5 Sydafrika 

5.5.1 Ekonomiska egenskaper 

Sydafrika är likt Kanada och Brasilien medlem i G20-gruppen och definieras enligt IMF som en 

tillväxtekonomi. Sydafrikas återhämtning från recessionen 2008-2009 har varit relativt svag och 

landets BNP-gap har varit negativt ända sedan dess med undantag för 2011. (OECD 2013, s. 2-4) 

 

5.5.2 South African Reserve Bank och penningpolitiken 

Fram till 1998 hade Sydafrika ett växelkursmål men i februari 2000 övergick man till ett inflationsmål 

istället. Inflationsmålet är från och med 2009 satt till ett intervall mellan 3 % - 6 % per år. Det är 

South African Reserve Bank (SARB) och Monetary Policy Comitee (MPC) som sköter landets 

penningpolitik. (Resbank.co.za - Decision Making) 

Sydafrika har under hela början på 2000-talet haft problem med en väldigt volatil inflation som topp 

noterades 2002 på över 12,43 % för att året efter sjunka till 0,33 % enligt statistik från IMF. Man har 

fått ordning på inflationen som nu är stabil och ligger inom den övre delen av målområdet.  
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5.6 Överblick 
För att ge en överblick av materialet som vi har tagit upp hittills i kapitel fyra följer här några grafer 

och tabeller som visar information om länderna sida vid sida. 

Graf 1 - Ländernas BNP-utveckling 

 

Vi har här plottat den årliga bruttonationalprodukten i miljarder dollar för respektive land. Sverige, 

Polen och Sydafrika är jämförbara i BNP-nivå, medan Kanada och Brasilien har en väsentlig högre 

BNP. Det land som sticker ut mest när vi ser på utvecklingen är Brasilien som från början av år 2004 

har haft en kraftig ökning av sin BNP gentemot de andra undersökta länderna. Alla länder visar 

tecken på att ha drabbats av finanskrisen runt år 2008-2009. 

Graf 2 - Årlig inflationstakt 
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Denna graf visar den årliga inflationstakten för respektive land i studien. Generellt har de utvecklade 

ekonomierna som tillämpat ett inflationsmål under en längre period en lägre och mer stabil 

inflationstakt. Ser vi till tillväxtekonomierna som samtliga införde sina inflationsmål strax innan 

periodens början syns en betydligt högre och mer volatil inflationstakt gentemot de utvecklade 

ekonomierna. 

Graf 3 - Genomsnittlig styrräntesättning 

 

Här visas det aritmetiska årsmedelvärdet för styrräntesättningen av de länder vi undersökt i studien. 

Man kan observera att tillväxtekonomierna har en generellt högre satt styrränta än de utvecklade 

ekonomierna vilket beror på historiskt sett högre inflation. 

I tabell 2 nedan visas den genomsnittliga avvikelsen i inflationstakt från inflationsmålet i 

procentenheter mellan år 2000 och år 2013.  

Tabell 2 - Genomsnittlig inflationsavvikelse 

 

Kanada har i genomsnitt lägst avvikelse från sitt inflationsmål och ligger inom toleransintervallet på 1 

procentenhet. Sverige har näst lägst avvikelse men faller utanför intervallet på 1 procentenhet. Även 

Polen har ett toleransintervall på 1 procentenhet, men har en genomsnittlig avvikelse på 2,08 

procentenheter. Brasilien och Sydafrika har något högre toleransintervall, 2 procentenheter 

respektive toleransintervallet på totalt 3 procentenheter, och de ligger båda två något över dessa 

intervall. 

På nästa sida visas i tabell 3 en sammanställning av informationen kring ländernas ekonomiska 

egenskaper som har presenterats i detta kapitel.   

  

Avvikelse Ekonomisk status

Sverige 1,37% Utvecklade ekonomier

Kanada 0,95%

Polen 2,08% Tillväxtekonomier 

Brasilien 3,29%

Sydafrika Övre 2,84%

Sydafrika Undre 4,01%



 27   

 

  

B
rasilie

n
K

an
ad

a
P

o
le

n
Sve

rige
Syd

afrika

G
20-m

e
d

le
m

Ja
Ja

N
e

j
N

e
j

Ja

B
N

P
 2013 (M

d
r)

$2 243
$1 825

$351
$558

$516

U
tve

cklin
gsgrad

Tillväxte
ko

n
o

m
i

U
tve

cklad
 e

ko
n

o
m

i
Tillväxte

ko
n

o
m

i
U

tve
cklad

 e
ko

n
o

m
i

Tillväxte
ko

n
o

m
i

In
flatio

n
sm

ål 2013
4,5%

2%
2,5%

2%
3%

 - 6%

To
le

ran
sin

te
rvall

2%
1%

1%
1%

-

G
e

n
o

m
sn

ittlig in
flatio

n
 2000-2013

6,48%
1,97%

3,05%
1,38%

5,93%

G
e

n
o

m
sn

ittlig avvike
lse

 in
flatio

n
2,27%

0,73%
1,59%

1,02%
2,18%

 - 3,31%

Tabell 3 - Sammanställning 



 28   

6. Resultat av Taylor-skattningarna 

Vi har valt att presentera resultaten för den kvantitativa delen i vår studie genom att för varje land 

presentera båda Taylor-modellerna som vi har inkluderat i studien med och utan modifikation. Detta 

leder till totalt 4 Taylor-skattningar: 

i. den ursprungliga Taylor-regeln 

ii. utjämnad, ursprunglig Taylor-regel 

iii. Taylor-regeln med tidslagg, och 

iv. utjämnad Taylor-regel med tidslagg 

Först visas den ursrpungliga modellen både utan och med utjämningsfunktionen och därefter visas 

den laggade modellen med och utan utjämningsfunktionen. I alla grafer visas Taylor-skattningarna 

sida vid sida med den faktiska styrräntesättningen. Därefter följer kvantitativa mått på de olika 

reglernas avvikelse från den faktiska styrräntesättningen. Utifrån avvikelserna går vi sedan vidare 

med den modell som har gett bäst skattningar och delar upp den modellen i olika element i samma 

graf. Detta gör vi för att försöka förtydliga om det är BNP-gapet eller inflationsavvikelsen som ligger 

bakom eventuella felskattningar. All data finns bifogad i studiens appendix. 

 

6.1 De fyra modellerna 

6.1.1 Brasilien 

Graf 4 - Brasilien: Ursprunglig och utjämnad TR 

 

Ser vi till Brasiliens fall avviker den skattade Taylor-räntan från den faktiska styrräntesättningen av 

BCB kraftigt till en början, både genom att först kraftigt överskatta för att sedan fram till och med år 

2007 kraftigt underskatta räntan. Detta leder till att den utjämnade räntan även den underskattar 

gentemot den faktiska under samma period. Först år 2008 verkar den skattade Taylor-räntan stämma 

någorlunda överens med den faktiska styrräntesättningen med en avvikelse på 1-2 procentenheter. 

Efter 2008 börjar både Taylor-räntan och den utjämnade räntan avvika från den faktiska där Taylor-

räntan till en början underskattar år 2009 men under åren som följer, 2010-2012, kraftigt överskattar 

med en toppnoterad avvikelse runt 9 procentenheter från den faktiska. 
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Graf 5 - Brasilien: Laggad och utjämnad TR 

 

Den laggade modellen över- och underskattar räntorna jämfört med den faktiska 

styrräntesättningen, precis som den ursprunliga Taylor-modellen. Den laggade modellen ger något 

lägre överskattningar i slutet av perioden, men ger kraftigt överdrivna underskattningar mellan 2001 

och 2006. Den utjämnade modellen har samma rörelsemönster som den faktiska styrräntan, men 

verkar ge skattningarna för sent, ungefär ett år, jämfört med den faktiska styrräntesättningen. 

Topparna 2004, 2006 och 2009 skulle ge bättre resultat om de kom ett år tidigare eftersom den 

faktiska styrräntan har tre synliga toppar åren 2003, 2005 och 2008. Detsamma gäller dalarna 2005, 

2008 och 2011 för den laggade räntan som ligger ett år före den faktiska styrräntans lägre noteringar. 

 

6.1.2 Kanada 

Graf 6 - Kanada: Ursprunglig och utjämnad TR 
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När vi plottar den faktiska satta styrräntan mot de skattade Taylor-räntorna och den utjämnade 

räntan för Kanadas del ser man att de generellt följer mönstret för Bank of Canadas räntesättning. 

Taylor-modellen tenderar att grovt över- och underskatta räntesättningen i förhållande till den 

faktiska styrräntesättningen och flera gånger föreslår Taylor-modellerna dessutom en negativ 

styrränta fram till år 2004. Efter år 2004 verkar det ske en förändring då Taylor-modellen ger väldigt 

höga skattningar av räntan. Den utjämnade räntan ligger något under den faktiskt satta styrräntan 

fram till år 2003 då det sker ett skifte och under i stort sätt hela den kvarvarande perioden föreslås 

en högre ränta än den faktiska med undantag för år 2008.  

 

Graf 7 - Kanada: Laggad och utjämnad TR 

  

 

I Kanadas fall ligger den laggade räntan tydligt under den faktiska ända fram till 2003, där den 

överskattar fram till finanskrisen 2007-2008, då den laggade räntan ligger under den faktiska, för att 

slutligen återigen ge en överskattning de sista tre åren. Den utjämnade, laggade räntan följer den 

faktiska styrräntesättningen relativt väl, utan de många tydligt förskjutna toppar och dalar som 

Brasilien uppvisade. Den tydligaste förskjutningen syns vid år 1995 och 1996.  
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6.1.3 Polen  

Graf 8 - Polen: Ursprunglig och utjämnad TR 

 

I Polens fall skattar Taylor-modellen räntor som i förhållande till den faktiskt satta är kraftigt 

underskattade. Detta gäller fram till år 2007 då modellen börjar överskatta räntesättningen till och 

med år 2012 då den faller under den faktiska igen. Den utjämnade räntan ger i stort sett under hela 

den undersökta perioden en marginell överskattning av räntan med enstaka undantag som under 

åren 2004-2005. 

Graf 9 - Polen: Laggad och utjämnad TR 
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Den laggade modellen ger ungefär samma fluktuationer som den ursprungliga, med 

underskattningar i början och slutet av perioden med en kraftig överskattning från 2006 – ett år 

tidigare jämfört med den icke-laggade Taylor-räntan. Den utjämnade räntans rörelsemönster är inte 

lika volatilt, men vi kan ändå urskilja en förskjutning om vi jämför med den faktiska styrräntans 

rörelsemönster. 

 

6.1.4 Sverige 

Graf 10 - Sverige: Ursprunglig och utjämnad TR 

  
För Sveriges del, likt Kanada, över- och underskattar Taylor-modellen räntesättningen markant även 

fast det generella räntesättningsmönstret följs någorlunda. Undantag från detta sker under år 1998 

och perioden 2000-2003 där Taylor-modellen föreslår en räntesättning som går tvärt emot 

riksbankens trend.  Den utjämnade räntan följer Riksbankens räntesättning väldigt bra under åren 

1995-1997 med en avvikelse på endast ett par räntepunkter. I övrigt sker det även här ett skifte efter 

år 2004 från att den utjämnade räntan tidigare underskattat räntesättningen till att överskatta 

räntesättningen. 
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Graf 11 - Sverige: Laggad och utjämnad TR 

 

Den laggade modellen ger i Sveriges fall något lägre över- och underskattningarna än den 

ursprungliga modellen vilket illustreras av de mjukare topparna och dalarna. Det går ändå att urskilja 

trenden att den icke-modifierade modellen över- och underskattar. När modellen utjämnas stämmer 

linjen bättre överens med den faktiska styrräntan, men även här är förskjutningen för extrem. Endast 

en förskjutning med ett år hade antagligen gett mer överensstämmande resultat.  

 

6.1.5 Sydafrika 

Graf 12 - Sydafrika: Ursprunglig och utjämnad TR 

 

I Sydafrikas fall skattar Taylor-modellen relativt avvikande räntor gentemot den faktiskt satta och 

från. Mellan år 2001 och år 2003 föreslås av Taylor-modellen en ränta långt under den faktiska och 

temporärt tvärt emot centralbankens räntesättning. Efter år 2003 föreslår Taylor-modellen en 

markant högre styrränta än den faktiska vilket även är fallet för den utjämnade räntan. 
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Graf 13 - Sydafrika: Laggad och utjämnad TR 

 
 

I Sydafrikas fall ger den laggade modellen, liksom den ursprungliga, överdrivna ränteskattningar 

jämfört med den faktiska styrräntan. När modellen utjämnas blir skattningarna jämnare, men även i 

detta fall syns det tydligt att tidslaggen ger en för stor förskjutning jämfört med hur rörelsemönstret 

för den faktiska styrräntan ser ut. Förskjutningen verkar ligga på ungefär ett år – den skattade räntan 

år 2003 passar väl med den faktiska år 2002 och även vid 2008 – 2009 kan vi se att toppen på kurvan 

har förskjutits ett år jämfört med den faktiska styrräntesättningen.  
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6.2 Modellernas avvikelser 
För att ge ett kvantitativt mått på hur väl Taylor-modellerna beskriver den historiska 

styrräntesättningen presenterar vi här en överblick av de olika modellernas genomsnittliga avvikelse 

från styrräntan i procentenheter för varje land och för varje enskild modell. 

 

6.2.1 Avvikelser ursprunglig modell 

Nedan presenteras avvikelserna i den ursprungliga Taylor-modellen sida vid sida med avvikelserna 

för den utjämnade ursprungliga Taylor-modellen för den undersökta tidsperioden 2000-2013.  

Tabell 4 - Avvikelser från styrräntan ursprunglig TR och utjämnad TR 2000-2013 

 

Avvikelserna för den ursprungliga Taylor-modellen är högre för alla länder än avvikelserna i 

genomsnitt för den utjämnade modellen. För den icke-utjämnade modellen uppvisar Brasilien störst 

avvikelser, följt av Sydafrika, Polen, Sverige och sist Kanada. När modellen utjämnas ändras 

förhållandena något; Polen uppvisar här störst avvikelser men i övrigt är ordningen oförändrad. 

 

Tabell 5 -Avvikelser från styrräntan ursprunglig TR och utjämnad TR före år 2000 

 
 

För att även kunna resonera om hur tidsperioden har påverkar Taylor-reglernas tillämpningsbarhet 

visar tabell 5 hur avvikelserna har sett ut för Sverige och Kanada där vi har resultat för längre 

tidsperioder. Resultaten är konsistenta med att den utjämnade modellen ger bättre resultat. Vi kan 

också se att den tidigare tidsperioden uppvisar lägre avvikelser än den aktuella tidsperioden som 

syntes i föregående tabell för den ursprungliga modellen, när sedan utjämningsfunktionen införs så 

blir avvikelserna större än för den senare perioden. 

 

  

Ursprunglig TR Utjämnad ursprunglig TR Ekonomisk status

Sverige 3,66% 1,08%

Kanada 3,28% 0,89%

Polen 6,06% 2,92%

Brasilien 14,19% 2,81%

Sydafrika Övre 8,74% 2,14%

Sydafrika Undre 9,41% 2,24%

Tillväxtekonomier 

Utvecklade ekonomier

Ursprunglig TR Utjämnad ursprunglig TR 

Sverige 1995-1999 2,08% 1,52%

Kanada 1991-1999 2,72% 1,65%
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6.2.2 Avvikelser laggad modell 

Nedan presenteras den laggade Taylor-modellens samt den utjämnade, laggade Taylor-modellens 

avvikelser från styrräntorna för tidsperioden 2000-2011.  

Tabell 6 - Avvikelser från styrräntan laggad TR och utjämnad TR 2000-2011 

 

Den laggade Taylor-modellen utan utjämning ger högre avvikelser för Sverige, Kanada och Polen men 

lägre avvikelser för både Sydafrika och Brasilien. Vid användning av utjämningsfunktionen ges 

resultat som är mer överensstämmande med den faktiska styrräntan, dock blir avvikelserna större för 

alla länder utom Polen jämfört med den ursprunliga utjämnade modellen. 

 

Tabell 7 - Avvikelser från styrräntan laggad TR och utjämnad TR före år 2000 

 

Likt urpsrungsmodellen så presterar den tidslaggade modellen bättre ur ett historsikt perspektiv men 

presterar sämtre än ursprungsmodellen utan utjämningsfunktionen, sett till avvikelser. När man 

däremot inför utjämningsfunktionen så ger den tidslaggade modellen bättre skattningar än den 

ursprungliga.  

 

6.3 Marginaleffekter 
Hittills tyder resultaten på att den ursprungliga modellen presterar bättre än den tidslaggade 

modellen, varför vi går vidare med marginaleffektsgrafer för den förstnämnda. För att kunna lyfta 

fram vad som driver förändringarna av Taylor-räntan – om det är inflationsavvikelsen eller BNP-gapet 

– väljer vi att presentera grafer som visar den ursprungliga Taylor-modellen där en variabel har tagits 

bort ur modellen. Linjen som visar Taylor-regeln med enbart inflationsvariabeln får alltså sin 

skattning enligt den ursprungliga Taylor-regeln där BNP-gapet har tagits bort, vilket gör att rörelsen 

endast beror på den tidigare styrräntan, inflationen, inflationsavvikelsen och målinflationen. Den 

enda variablen som kan skapa avvikelser som centralbanken ska reagera på är således 

inflationsvariabeln. På så sätt kan vi ta bort den delen av den Taylor-räntan som skapas av BNP-

gapet. Likadant är det med linjen med enbart BNP-gapet. Den saknar istället inflationsvariabeln och 

beror då endast på BNP-gapet i den ursprungliga Taylor-regeln. 

 

Laggad TR Utjämnad laggad TR Ekonomisk status

Sverige 4,03% 1,55% Utvecklade ekonomier

Kanada 3,46% 1,49%

Polen 8,54% 1,98% Tillväxtekonomier 

Brasilien 12,27% 3,92%

Sydafrika Övre 8,01% 3,13%

Sydafrika Undre 8,60% 3,03%

Laggad TR Utjämnad laggad TR

Sverige 1995-1999 3,32% 1,02%

Kanada 1991-1999 2,83% 1,34%
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6.3.1 Brasilien 

Graf 14 - Brasilien: Marginaleffekt 

 

För Brasilien syns det tydligt att det är BNP-gapet som driver upp skattningarna precis i början och i 

slutet av den undersökta perioden, samt står för den stora underskattningen från 2002 till 2007. 

Taylor-skattningen med enbart inflationsvariablen ger skattningar som ligger relativt nära den 

faktiska styrräntan från 2008 och framåt. Innan 2008 ligger den generellt närmre den faktiska 

styrräntan än BNP-gapsmodellen, även om den underskattar kraftigt. 

 

6.3.2 Kanada 

Graf 15 - Kanada: Marginaleffekt 

 

I Kanadas fall går det inte lika tydligt fram som i Brasiliens att säga att den ena eller andra linjen 

presterar bättre i förhållande till styrräntan. Under perioder som inflationsvariabeln ger en kraftig 
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överskattning av styrräntan, som exempelvis 2001 – 2003, ger BNP-gapet en krafit underskattning. 

BNP-gapet underskattar generellt fram till 2003 och därefter ger den främst överskattningar. 

Inflationsvariabeln underskattar också fram till år 2000 för att sedan generellt överskatta Taylor-

räntan. 

 

6.3.3 Polen 

Graf 16 - Polen: Marginaleffekt 

 

För Polens del ger BNP-gapet kraftiga svängningar som nästan alltid ligger högt över eller lågt under 

den faktiska styrräntan, framförallt överskattar den kraftigt precis innan EU-krisen. 

Inflationsvariabeln ger skattningar som ligger närmre styrräntan, men rörelsemönstret skiljer sig 

ändå väsentligt från den faktiska styrräntans fram till de två sista åren då de går i princip paralellt. 
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6.3.4 Sverige 

Graf 17 - Sverige: Marginaleffekt 

 

Variablerna påverkar Taylor-skattningarna för Sverige på ett liknande sätt som för Kanada. Fram till 

2003 överskattar den ena variabeln när den andra underskattar, för att efter 2003 generellt ge 

överskattningar båda två. 

 

6.3.5 Sydafrika 

Graf 18 - Sydafrika: Marginaleffekt 

 

Till en början överskattar Taylor-modellen med endast inflationsvariabeln styrräntan samtidigt som 

den med enbart BNP-gapet ger lägre värden än den faktiska styrräntan. Från 2004 och framåt 

överskattar de båda gentemot den faktiska styrräntan, dock ger skattningen enbart baserat på BNP-

gapet en underskattning under USA:s finanskris början 2008 – 2009 för att underskatta återigen vid 
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den sista observation 2013. Genrellt verkar enbart inflationsvariabeln ge något bättre skattningar 

från 2004 och framåt. 
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7. Diskussion 
Vår diskussion baseras på den teori vi presenterat tidigare i studien tillsammans med resulstaten från 

de beräkningar vi gjort.  Utgångspunkten är hur väl Taylor-regeln förklarar den av centralbankerna 

satta styrräntan och således att denna räntesättning är den ”korrekta” för landet. Detta behöver 

nödvändigtvis inte vara fallet då en centralbank kan föra en alldeles för kontraktiv eller för expansiv 

penningpolitik.  

Orphanides (2007) menar att beroende på vilka antaganden man gör för variablerna i modellen 

kommer utvärderingar av Taylor-modellens användbarhet ge väldigt olika resultat och försvårar 

därmed möjligheten att jämföra olika studier (s. 9). Även hur vi har behandlat de data vi använt kan 

skilja sig ifrån tidigare studier och omöjliggöra direkta jämförelser. Därför kan vi endast översiktligt 

jämföra våra resultat med de från tidigare studier.    

 

7.1 Tillämpbarhet  
Trots att Svensson (2003) menar att länder med inflationsmål hellre ska arbeta efter en målregel 

med exempelvis inflation som mål istället för en instrumentregel, och därmed menar att Taylor-

regeln inte är särskilt användbar finns det andra, såsom McCallum och Nelson (2005) som hävdar 

motsatsen. Då de flesta länder med inflationsmål i praktiken arbetar utifrån någon sorts Taylor-

modell (Adolfson et al 2007, s. 33; Asso, Kahn och Leeson 2010, s. 1) är det ändå relevant att se 

regeln som användbar vid penningpolitiska beslut och vid utvärderingen av dessa. 

När det kommer till bedömningen hur väl regeln förklarar den styrräntesättningen är det en 

bedömningsfråga om hur exakt man förväntar sig att den skall följa den faktiska räntesättningen och 

hur stora avvikelser man kan accpetera. Taylor (1993, s. 196) klargör i sin publicering att regeln inte 

är något en centralbank ska följa mekaniskt och således bör man inte heller kunna förvänta sig att 

regeln exakt följer den faktiska räntesättningen ur ett historiskt perspektiv. Även Svensson (2003) 

lyfter fram att ingen centralbank med inflationmål uttryckligen har sagt att de följer en specifik regel, 

varför en enskild regel inte kan ses som en korrekt beskrivning av verkligheten. Trots denna kritik gör 

vi bedömningen att den ursprunliga regeln med styrränteutjämningen ger en övergriplig beskrivning 

av det historiska ränteläget under den undersökta perioden med hänsyn till dess enkelhet. Regeln 

presterar bättre för utvecklade ekonomier än tillväxtekonomier då avvikelserna är mindre och de 

cykliska mönstrena i räntesättningen följs bättre.  

 

7.2 Aktualitet då och idag 
Generellt tyder våra resultat på att regeln ger bättre skattningar över lag för de utvecklade 

ekonomierna i början på den undersökta perioden även kallad the great moderation. Anledningen till 

de bättre skattningarna är med största sannolikhet det gynnsamma makroekonomiska klimat som 

rådde under denna period för de utvecklade ekonomierna. Under senare delen av perioden börjar 

dock skattningarna i allt större grad avvika. En anledning till detta skulle kunna vara likt Hoffman och 

Bogdanovas (2012) studie konstaterar att regeln gör systematiska felskattningar för både utvecklade 

ekonomier och tillväxtekonomier sedan början av 2000-talet. För tillväxtekonomierna ser vi samma 

mönster då fleratalet skattningar avviker markant från den faktiska styrräntesättningen.  
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En annan generell observation gällande Taylor-regeln är att den tenderar att överskatta räntan runt 

år 2004 och framåt för de utvecklade ekonomierna från att tidigare ha underskattat den. Detta 

fenomen kan även ses för Polens del från år 2006 och för Brasilien mellan år 2009 år 2010. För 

Sydafrika börjar överskattningen likt för de utvecklade ekonomierna vid 2004 för att sedan direkt 

efter finanskrisen tillfälligt sjunka ner och till den faktiska nivån för att sedan åter överskatta räntan. 

Dessa observationer stämmer relativt väl överens med vad Hofmann och Bogdanova (2012) kommer 

fram till under perioden som de kallar the great deviation där Taylor-regeln börjar överskatta 

räntesättningen.   

 

7.3 Val av variabler 
Regeln är över lag mycket enkel och baseras huvudsakligen på två variabler, BNP-gapet och 

inflationsavvikelsen. Dock får man ha i åtanke att dessa två variabler indirekt tar hänsyn till flertalet 

andra faktorer så som handelsbalanser, sysselsättningsgrad och växelkurs. Taylor framhåller 

enkelheten som både en fördel och nackdel med regeln men föreslår samtidigt inkludering av fler 

variabler även om det skulle öka komplexiteten i resultaten. Vi anser utifrån våra resultat att fler 

variabler bör ha inkluderats med tiden just eftersom regeln presterar som bäst innan 2000-talet och 

börjar sedan till större grad avvika vilket skulle kunna vara ett tecken på att inkludering av fler 

variabler skulle kunna vara lämpliga att implementera med tiden.  

Eftersom utgångspunkten i modellen är att alla länder påverkas av samma faktorer lika mycket vilket 

i verkligeten inte är fallet så skulle man behöva skräddarsy regeln efter ländernas specifika 

egenskaper och förutsättningar. Man skulle även behöva ta hänsyn till respektive centralbanks unika 

förutsättningar såsom förtroendet till centralbanken som penningpolitiskt organ vilket är en nästintill 

omätbar variabel.  

Vi kan också se ett mönster som tyder på att både inflationsvariabeln och BNP-gapet båda två behövs 

i Taylor-modellen, då de tillsammans generellt ger upphov till bättre skattningar än om de används 

separat i regeln. Framförallt kan detta mönster ses för Kanada och Sverige under den tidigare 

undersökta perioden när variablerna var för sig ger skattningar som ligger långt ifrån den faktiska 

styrräntan, men när de inkluderas i samma modell ger de mer överensstämmande resultat. 

Vid valet blir det ett dilemma där man får väga modellens prestanda mot dess komplexitet. Antingen 

får man en extremt komplex modell som inkluderar flertalet svårmätbara variabler som tar hänsyn 

till alla möjliga variabler som styrräntan kan ha en inverkan på och som är svår att generalisera. Eller 

så får man en enkel regel som ger oprecisa skattningar men över lag förklarar styräntesättningen och 

som är betydlig mer generaliserbar.   

 

7.4 Storleken på koefficienterna 
Sett till styrkan på de två variablerna har vi för båda modellerna använt de av Taylor (1993, s. 202) 

föreslagna koefficienterna 0,5. Detta har historiskt sett fungerat bra och Taylor-modellerna har följt, 

för i varje fall de utvecklade ekonomierna, den faktiska räntesättningen relativt väl under korta 

perioder. Detta torde enligt oss bero på att förhållandet mellan BNP och inflation inte förändrats 

särskilt mycket under perioden. Eftersom BNP-variabeln baseras på den procentuella avvikelsen från 

den trend som existerar för vilken variansen inte är lika volatil för en utvecklad ekonomi som för en 
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tillväxtekonomi och med en inflationstakt som oftast ligger inom toleransintervallet, således även 

den med en relativt konstant varians. Därför borde det vara mer lämpligt att de två variablerna har 

samma eller i varje fall väldigt snarlika tyngd för ekonomier som har dessa förutsättningar. Man 

skulle dock kunna tänka sig att variablerna kan omviktas kontinuerligt efter exempelvis landets 

Phillipskurva och hur beroende landet är av bytesbalanser och av omvärldens agerande.  

För tillväxtekonomiernas del är koefficienterna enligt oss troligtvis felaktigt specificerade i 

förhållande till ländernas ekonomiska förutsättningar. Detta eftersom de tillväxtekonomier vi 

undersökt i början på perioden har en hög inflation i förhållande till det satta inflationsmålet 

samtidigt som man har en förhållandevis låg tillväxttakt. Därför bör ett lika förhållande mellan 

koefficienterna ge upphov till felaktiga skattningar. Över periodens gång skiftar förhållandet mellan 

BNP och inflationstakt enligt resultaten. Majoriteten av tillväxtländerna har en lägre inflationstakt i 

slutet av perioden gentemot i början och tillväxttakten är högre för samtliga länder, speciellt för 

Brasilien. För att modellerna skulle kunna ge bättre skattningar bör viktningsförhållandet ha extra 

vikt på den ena variabeln till en början för att sedan skifta förhållandet över perioden i och med att 

landets ekonomiska egenskaper ändras.   

I resultaten ser vi att regeln börjar överskatta räntorna runt år 2004 för de utvecklade länderna bör 

vara resultatet av den kraftigt ökande tillväxttakten i förhållande till den för tillfället låga inflationen 

vilket leder till att förhållandet mellan dessa två variabler förändras. När Polen, Brasilien och 

Sydafrika träder in i högkonjunkturen några år senare bidrar detta till ett positiv BNP-gap vilket med 

den konstanta koefficienten på 0,5 göra att Taylor-regeln överskattar räntesättningen även för dessa 

länder.  

Ser vi istället till fallet med med kända lågkonjunkturer, såsom IT-bubblan i början av 2000-talet för 

Sveriges del och den internationella finanskris som utbröt år 2008, underskattar modellen styrräntan 

i förhållande till den faktiska vilket återigen torde bero på för mycket vikt vid BNP-variabeln i 

förhållande till inflationsvariabeln. Resultaten stämmer alltså överens med Hofmann och Bogdanovas 

(2012) slutsatser om positiv och negativ snedvridning vid hög- respektive lågkonjukturer.  

Över lag kan man säga att ett dynamiskt viktningsförhållande med kontinuerliga justeringar skulle 

kunna förbättra skattningarna för Taylor-regeln speciellt för tillväxtekonomierna som i större 

utsträckning är beroende av förhållandet mellan inflationsavvikelsen och BNP-gapet än de utvecklade 

länderna.  Man bör även tilldela BNP-gapet en lägre styrka i förhållande till inflationsvariabeln för 

både utveckalde och tillväxtekonomier för att på så sätt minska fluktuationerna i skattningarna. En 

annan anledning till att tilldela BNP-gapet en lägre vikt är som Basilio (2013, s.92) kommer fram till 

att man ur ett makroekonomiskt perspektiv bör lägga störst vikt på inflationsvariabeln eftersom den 

kan påverkas både på kortsiktigt och långsiktigt medan BNP-variabeln endast kan stabiliseras på kort 

sikt. 

 

7.5 Val av data 
I vår studie har vi baserat resultaten på tillgänglig data under perioden. Detta bidrar till ett 

missvisande resultat då räntesättningen för centralbanker normalt sker baserade på prognoser och 

den för stunden tillgängliga informationen. Penningpolitiken ska således inte utvärderas genom data 

som sammanställs och presenteras i efterhand vilket Taylor-regeln är baserad på. Taylor (1993, 

s.197) föreslår att regeln baseras på prognoser och förväntningar istället för faktisk data. Även 
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Orphanides (2001, s. 964) menar att penningpolitiska instrument skall utvärderas utifrån 

informationen som var tillgänglig för beslutsfattare vid tillfället, och inte utifrån ex-post-data. Detta 

låter i vår mening rimligt, dock kan det uppstå komplikationer vid bakåtblickande och utvärderande 

studier likt denna eftersom det är svårt att veta exakt vilken information som var tillgänglig vid 

tillfället för räntesättningen.  

En fördel som vi ser det med att använda reviderad ex-post data är ur ett utvärderande syfte då 

centralbankernas räntesättning baseras på prognoser som oftast har en viss felmarginal vilket kan ha 

bidragit till en för stor eller för liten korrigering av styrräntan. I det fall man istället baserar Taylor-

regeln på det faktiska utfallet så skulle man kunna få en uppfattning huruvida styrränteförändringen 

var tillräcklig eller ej.    

Vid publiceringen av regeln använde sig Taylor av kvartalsdata när han sin modell men föreslog att 

användandet av månadsdata eventuellt skulle kunna göra räntevariabeln mer mottaglig på kortare 

sikt (Taylor, s. 197).  Då vi var begränsade av tillgången till data baserad på årsbasis, vilket under vissa 

perioder ger väldigt hastiga förändringar, har vi inte kunnat undersöka detta påstående men då våra 

skattningar varit väldigt volatila under perioder tror vi att månadsdata skulle kunna minska 

fluktuationerna något och göra dem mer förklarande än med de tidsintervall som vi använt. Detta 

bör självklart anpassas efter respektive centralbank och hur ofta beslut om styrränteförändringar 

sker.  

 

7.6 Val av inflationsmål 
Taylor-regeln anser vi brister i sina skattningar eftersom den endast tar hänsyn till ett specifikt mål 

och inte till de toleransintervall som flertalet centralbanker faktiskt tillämpar idag. Detta gör att de 

skattade styrräntorna anpassas efter ett precist inflationsmål oavsett om inflationen ligger inom 

toleransintervallet eller ej. Vi har observerat flera fall i våra resultat där inflationstakten för ett land 

ligger inom toleransintervallet men Taylor-regeln föreslår en kontraktiv eller expansiv penningpolitik. 

En lösning på detta hade enligt oss varit att skapa ett ”Taylorband” likt det vi gjort för Sydafrikas 

inflationsmålsintervall, alltså att man gör ränteskattningarna med både inflationsmålet samt den 

övre och undre gränsen i toleransintervallet. På så sätt skulle man kunna erhålla ett intervall som 

räntan bör sättas inom för att inflationen skall hamna inom sitt toleransintervall.  

 

7.7 Modellerna 

 Vi har i resultaten sett att den ursprungliga Taylor-regeln presterar bättre i att förklara den faktiska 

styrränta sättningen baserat på de lägre avvikelserna än den tidlaggade modellen med undantag för 

Brasilien och Sydafrika. Resultatet blir än mer tydligt när vi lägger till ränteutjämingen då i vi samtliga 

fall får lägre avvikelser för alla länder utom för Polen under perioden 2000-2013. Man skulle således 

kunna dra slutsatsen att den ursprungliga Taylor-regeln är den mer förklarande modellen. I teorin är 

dock den tidlaggade Taylor-regeln, enligt oss, bättre just eftersom den tar hänsyn till den 

konstaterade trögheten i effekterna av styrränteförändringarna, som Sveriges Riksbank arbetar 

utefter (Nyberg 2005) och som Bank of England anser gällde för alla utvecklade ekonomier med 

inflationsmål år 1999 (Monetary Policy Committee 1999, s. 9). Alltså borde den tidslaggade modellen 

ge en mer verklighetsförankrad bild som tar hänsyn till fler makroekonomiska faktorer än den 

ursprungliga Taylor-regeln, förutsatt att denna specifikation är lika aktuell idag som för 15 år sedan. 
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En förklaring till att Polen får ett bättre resultat med den tidslaggade modellen för den senast 

undersökta tidsperioden kan vara att Polen ligger relativt nära de ekonomiska egenskaper idag som 

Sverige hade för 20 år sedan, då Taylor-regeln med tidslagg presterade bättre för Sveriges del än den 

ursprungliga modellen.  

 

För Kanadas och Sveriges del presterar den tidslaggade modellen bättre än den ursprungliga för 

perioden före år 2000, medan den icke-laggade presterar bättre för perioden 2000-2013. Samt att 

den tidslaggade presterar bättre med utjämningen för Sverige och Kanadas del historiskt. Detta kan 

vara ett tecken på att den laggade modellen har presterat väl för utvecklade ekonomier historiskt, 

men att antagandena som går in i modellen har förändrats och att den ursprungliga ger bättre 

resultat idag. Den laggade modellen presterar sämre i praktiken både sett till större avvikelser från 

den faktiska räntesättningen och följande av de cykliska mönstrena. En anledning till detta skulle 

kunna vara som Taylor själv nämner att modellen blir mer svårtolkad när man tar hänsyn till fler 

faktorer men det skulle även kunna bero på en felspecifikation av regeln från vår sida.  

 

7.7.1 Styrränteutjämningen 

Tillämpningen av styrränteutjämning till de befintliga skattningarna bidrog till ett betydligt bättre och 

mer förklarande resultat. Detta trots att vi använde samma utjämningskoefficient till alla skattningar. 

Att styrränteutjämningen ger bättre resultat är föga förvånande eftersom en så stor del av 

skattningen baseras på föregående periods räntesättning och det vore, som Taylor nämner, inte 

praktiskt för en centrabank att mekaniskt följa en ränteregel. Eftersom en centralbanks agerande 

bygger mycket på dess förtroende från allmänheten och att man måste ta hänsyn till så många fler 

faktorer vid räntesättningen än bara ett inflationsmål så vore det långt ifrån lämpligt att vidta de 

ränteåtgärder som Taylor-regeln skattar utan någon form av utjämning.  

Den stora fördelen med styrränteutjämning är just att allmänhetens förtroende hålls intakt, vilket 

förenklar för det penningpolitiska beslutsfattandet. Om endast relativt små förändringar gör av nivån 

på styrräntan kan centralbankerna försäkra sig om att allmänhetens förväntningar på framtida 

inflation håller sig på en rimlig nivå. Ju mer volatil styrräntesättningarna är i ett land, desto troligare 

är det att även inflationen svänger kraftigt, vilket får negativa konsekvenser för ekonomin. Sydafrika 

och Brasiliens är de två länder som har haft mest volatil inflation under den undersökta perioden. De 

har även haft störts avvikelse från sitt inflationsmål och haft relativt höga avvikelser vid jämförelsen 

av Taylor-reglerna och den faktiska styrräntan. Detta kan tyda på att Taylor-regeln blir mindre 

tillämpbar för länder med mycket volatil inflation, eftersom allmänhetens förtroende påverkar 

inflationen i hög grad, eller tvärt om att länderna har haft hög inflation eftersom de inte följt någon 

Taylor-regel som kan ge allmänheten förtroende för penningpolitiken. Orphanides (2007) trycker 

särskilt på att penningpolitiska regler måste vara enkla för att de ska kunna vara effektiva att 

kommunicera till allmänheten. 

Vid tillämpningen av styrränteutjämning fick Sydafrika och Brasilien mindre avvikelser för den 

ursprungliga modellen än för den tidslaggade, men utan utjämningen presterade den tidslaggade 

istället något bättre. Detta kan tyda på att den tidslaggade modellen passar något bättre med hur 

styrräntan i praktiken påverkar BNP och inflationen, i linje med vad Bank of England (1999) och 

Nyberg (2005) lyfter fram, men att styrränteutjämningen kanske spelar en något större roll idag för 

centralbankers praktiska penningpolitiska arbete än tidslaggen när allmänhetens förtroende för 



 46   

penningpolitiken är hög. Just Sydafrika och Brasilien har haft större svägningar i inflationen, vilket kan 

tyda på att länder med mer volatil inflation och högre tillväxttakt kanske gör att marknadskrafterna 

inte reagerar som förväntat på en styrränteförändring och att tidslaggarna då är mer närvarande. 

 

7.8 De ekonomiska egenskaperna 
Den ekonomiska egenskapen som påverkar prestandan av Taylor-regeln mest är enligt oss huruvida 

landet är en tillväxtekonomi eller en utvecklad ekonomi. Detta eftersom att egenskapen fångar båda 

variablerna i Taylor-regeln där en utvecklad ekonomi kännetecknas av både stabil tillväxttakt och 

inflation och en tillväxtekonomi av mer volatila förhållanden mellan dessa. På grund av stabilieten 

mellan de två variablerna i de utvecklade ekonomierna så presterar Taylor-regeln över lag bättre för 

dessa gentemot tillväxtekonomierna där förhållandet över perioden skiftar.  

Sett till storleken på ekonomierna, huruvida de är G20-medlemar eller ej, så är det svår att komma 

fram till någon slutsats då de stora länderna representerar både de lägsta och de högsta avviklserna i 

skattningarna från den faktiska styrräntan. Svensson och Österholm kommer fram till i sina studier 

att Taylor-regeln inte är tillämpar för små, öppna ekonomier då för liten hänsyn tas till växelkursens 

påverkan på inflationen. Att regeln inte är tillämpbar blir återigen en bedömingsfråga med 

hänseende till hur stora avvikelser man anser acceptabla. Våra resultat tyder dock på att regeln 

presterar relativt bra för små öppna ekonomier då både Sverige och Polen har mindre avvikelser än 

både Brasilien och Sydafrika. Svensson och Österholm en poäng dock med att Taylor-regeln inte tar 

hänsyn till växelkursen och spillover effects som mindre ekonomier kan bli mer påverkade av.  
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8. Slutsats  
Vi kan utifrån våra resultat utläsa att den ursprungliga Taylor-modellen följer de generella 

styrräntesättningsmönstrena från respektive centralbank med enstaka undantag. Den tidslaggade 

modellen ger generellt sämre skattningar än den ursprungliga, den tidslaggade ger dock en mer 

verklighetsförankrad bild då den tar hänsyn till trögheten i effekten av styrränteförändringar.  

Taylor-modellerna tenderar att kraftigt över- och underdriva räntesättningen för samtliga länder 

under perioder. Den utjämnade räntan ger därför en betydligt bättre historisk förklaring av 

styrräntesättningen dock även den med en viss felmarginal.  

Över lag presterar Taylor-modellerna bättre för de utvecklade länderna Kanada och Sverige som 

båda har en stabil tillväxttakt och längre perioder av låg inflationstakt än för tillväxtländerna. 

Huruvida regeln presterar bättre för stora ekonomier än för små ekonomier är dock svårt att avgöra. 

Enligt vår bedömning verkar det vara fallet för de utvecklade ekonomierna men för 

tillväxtekonomierna är det svårare att dra några slutsatser.  

Sett till tidsperspektivet verkar modellerna presterar bättre historiskt sett och visar mer volatila samt 

avvikande räntor gentemot den faktiska räntesättningen ju närmre nutid vi kommer. Detta kan bero 

på en rad olika faktorer såsom att ekonomierna blir allt mer invecklade, att länder blir allt mer 

beroende av varandra i sin handel varpå en ekonomisk kris inte längre berör endast ett land utan ofta 

påverkar många fler länder. Ett exempel på detta är under den senaste finanskrisen där Brasilien som 

har en väldigt stark inhemsk marknad i förhållande till utrikeshandel drabbades mindre än övriga 

undersökta länder. 

Vi anser utifrån våra resultat att Taylor-regeln har potential att vara ett kraftfullt hjälpmedel för att 

förklara en centralbanks historiska räntesättning förutsatt att man känner till landets ekonomiska 

förutsättningar. Man bör således ha god insikt i styrkeförhållandet mellan inflationstakt och landets 

tillväxttakt för att kunna få relevanta skattningar av den historiska styrräntan. I sin ursprungliga form 

är det dock svårt att få ut något konkret utan man bör således tillämpa någon slags utjämning för att 

få användbara skattningar.  
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9. Förslag till vidare forskning 

Vi skulle vilja föreslå en mer omfattande studie som inkluderar fler ekonomier och större data matrial 

för att på så sätt eventuellt kunna validera våra slutsatser och göra dem mer generaliserbara. Man 

skulle kunna försöka skatta variablernas koefficienter för varje period i Taylor-modellen i förhållande 

till rådande ekonomiska förhållanden samt basera beräkningarna på för tillfället tillgängliga 

prognoser i stället för faktisk data. Det skulle även vara intressant med modeller som inkluderade fler 

och mer landspecifika variabler för att se huruvida en utvidgad modell presterar bättre än den 

ursprungliga, samt vilka variabler som ska läggas till beroende på ländernas ekonomiska egenskaper.   
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Appendix 
 

Brasilien: Data

 

Kanada: Data 

 

 

 

Year GDP pot GDP Inflation InfTarget Interest rate

2000 337,8089428 644,734 0,05974 0,06 0,1740385

2001 462,7679168 554,185 0,07673 0,04 0,17625

2002 590,7961413 506,043 0,1253 0,035 0,1959615

2003 725,8770378 552,383 0,093 0,03625 0,2308333

2004 871,1464963 663,734 0,07601 0,04625 0,164375

2005 1028,005466 882,044 0,0569 0,045 0,1914583

2006 1195,780773 1089,255 0,03142 0,045 0,1509375

2007 1372,339625 1366,853 0,04457 0,045 0,119375

2008 1554,483976 1653,539 0,05902 0,045 0,1259375

2009 1738,960912 1622,311 0,04312 0,045 0,098125

2010 1923,508068 2142,905 0,05909 0,045 0,1003125

2011 2104,696582 2474,636 0,06503 0,045 0,1178125

2012 2281,29156 2247,745 0,05839 0,045 0,0846875

2013 2455,757504 2242,854 0,05911 0,045 0,08375

Year Pot GDP GDP Inflation InfTarget Interest rate

1991 561,099137 610,391 0,04111 0,02 0,0897247

1992 567,1927359 591,331 0,01788 0,02 0,0664286

1993 574,5635398 575,164 0,01814 0,02 0,0462351

1994 584,3379932 575,983 0,00039 0,02 0,0505357

1995 597,6485451 602,003 0,02052 0,02 0,0692246

1996 615,5440946 626,965 0,02049 0,02 0,0432416

1997 639,1170855 650,993 0,01004 0,02 0,0325655

1998 669,5741704 631,448 0,01141 0,02 0,0486643

1999 708,2407612 674,311 0,02365 0,02 0,0474131

2000 756,0610081 739,451 0,03128 0,02 0,0552286

2001 813,6397637 732,735 0,01069 0,02 0,0411317

2002 881,4157805 752,523 0,0382 0,02 0,0245241

2003 959,0187632 887,782 0,01708 0,02 0,0293274

2004 1044,789489 1018,386 0,02293 0,02 0,021946

2005 1136,356367 1164,179 0,02305 0,02 0,0265

2006 1231,083772 1310,795 0,01389 0,02 0,0401442

2007 1326,614305 1457,873 0,02496 0,02 0,0435096

2008 1421,387679 1542,561 0,01841 0,02 0,0302885

2009 1515,156193 1370,839 0,00787 0,02 0,0042789

2010 1608,883882 1614,072 0,02228 0,02 0,0059231

2011 1702,091607 1778,632 0,02661 0,02 0,01

2012 1794,35211 1821,445 0,00937 0,02 0,0098462

2013 1886,003537 1825,096 0,00983 0,02 0,01
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Polen: Data 

 

Sverige: Data 

 

Sydafrika: Data 

 

Year Pot GDP GDP Inflation InfTarget Interest rate

2000 151,3827753 171,263 0,085 0,025 0,18

2001 184,3562319 190,421 0,036 0,025 0,154

2002 217,5284907 198,205 0,008 0,025 0,085

2003 251,1590018 216,811 0,017 0,025 0,056

2004 285,31398 253,021 0,044 0,025 0,058

2005 319,7161604 303,976 0,007 0,025 0,053

2006 353,7653482 341,67 0,014 0,025 0,041

2007 386,703947 425,321 0,04 0,025 0,045

2008 417,6534069 529,432 0,033 0,025 0,0573

2009 446,1213486 431,457 0,035 0,025 0,037

2010 472,7331787 469,799 0,031 0,025 0,035

2011 497,9676601 515,667 0,046 0,025 0,042

2012 522,2742143 489,784 0,024 0,025 0,046

2013 546,279256 516,128 0,007 0,025 0,029

Year Pot GDP GDP Inflation InfTarget Interest rate

1995 240,1752555 253,681 0,0211 0,02 0,085234

1996 243,1573945 276,458 -0,00188 0,02 0,062648

1997 247,2264077 253,178 0,01648 0,02 0,04108

1998 252,8219068 254,724 -0,01213 0,02 0,041358

1999 260,4430199 258,813 0,01313 0,02 0,030343

2000 270,6078955 247,259 0,00977 0,02 0,037092

2001 283,8183823 227,359 0,02659 0,02 0,0398

2002 300,3428399 250,96 0,02082 0,02 0,04075

2003 319,885034 314,713 0,01272 0,02 0,031476

2004 341,6549019 362,09 0,0028 0,02 0,021591

2005 364,8106608 370,58 0,00884 0,02 0,017312

2006 388,7148786 399,076 0,01636 0,02 0,022052

2007 412,7878167 462,513 0,03453 0,02 0,03459

2008 436,5533478 486,159 0,00901 0,02 0,041429

2009 460,0325963 405,783 0,00575 0,02 0,006534

2010 483,7427432 463,062 0,02338 0,02 0,005059

2011 507,6584734 536,001 0,02288 0,02 0,017599

2012 531,5476646 523,941 -0,00054 0,02 0,01456

2013 555,4616197 557,938 0,0007 0,02 0,00994

Year Pot GDP GDP Inflation InfTarget1 InfTarget2 Interest rate

2000 107,7020824 132,967 0,0695 0,03 0,06

2001 131,1814462 118,564 0,04559 0,03 0,06 0,095

2002 154,9134592 111,357 0,1243 0,03 0,06 0,1209197

2003 179,024596 168,217 0,0033 0,03 0,06 0,1166221

2004 203,2057668 219,419 0,03454 0,03 0,06 0,0780602

2005 227,0398059 246,951 0,03577 0,03 0,06 0,0709106

2006 250,2716795 261,176 0,05756 0,03 0,06 0,07635

2007 272,8454663 285,805 0,08999 0,03 0,06 0,09578767

2008 294,8142879 273,453 0,10066 0,03 0,06 0,116205

2009 316,3608611 285,416 0,06289 0,03 0,06 0,08293358

2010 337,4542902 365,165 0,0348 0,03 0,06 0,06360927

2011 357,7542305 404,343 0,06054 0,03 0,06 0,05481728

2012 377,1974448 382,34 0,05708 0,03 0,06 0,05203947

2013 396,1865832 350,779 0,054 0,03 0,06 0,05


