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Sektorbalanser förklarar offentliga finanser
och bytesbalans i nordiska länder
För att förstå och åtgärda underskotten
i till exempel den offentliga sektorn eller
bytesbalansen är det viktigt att förstå hur
dessa hänger ihop med utvecklingen i
den övriga ekonomin. I alla de nordiska
länderna finns ett starkt negativt samband mellan balansen i den offentliga
ekonomin och den privata sektorns
sparande – ökat privat sparande verkar
leda till ökade offentliga underskott och
vice versa.
Endast i Norge verkar tillståndet i de
offentliga finanserna vara kopplad till
låntagningen från utlandet. Även där
verkar sambandet inte vara det befarade,
att en försämring i de offentliga finanserna skulle leda till en försämrad extern
balans.
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Nationalräkenskaperna (The System of
National Accounts) utgör ryggraden i
makroekonomiska studier. Enligt Bergman (2015) är dock ”en allmän uppfattning att akademiska och andra ekonomiska analytiker inte inser den fulla potentialen av nationalräkenskaperna... räkenskaperna ses ofta inte som det rådande redskapet för ekonomisk analys.” Han betonar att informationen i nationalräkenskaperna lätt kan omformas för att ge ett alternativt, mycket insiktsfullt, perspektiv
av det ekonomiska läget.
Mycket fokus har lagts på de interna
obalanserna inom länderna, både historiskt och under de senaste åren. Det är
dock viktigt att inse att en obalans gentemot övriga världen ofrånkomligen avspeglar sig i samverkan mellan de inhemska sektorerna och därmed i den privata och offentliga nettolångivningen i landet ifråga.
Alla sektorer inom en ekonomi kan inte samtidigt vara nettolångivare eller nettolåntagare, summan av alla obalanser är
definitionsmässigt noll. Den tradition för

att studera sektorbalanser som Keynes, Minsky,
Godley och många andra utarbetat har väckt
växande intresse och fått mer inflytande bland
nationalekonomer. Att förstå sektorobalanserna
och samverkan mellan dessa har blivit mycket
viktigt för både nationalekonomer och politiska beslutsfattare.
Man har insett att den senaste finanskrisen
underströk det faktum att obalanser mellan de
ekonomiska sektorerna ofta uppkommer mer
eller mindre samtidigt i olika länder, noterar
Tissot (2016).
Syftet med denna artikel är att utnyttja det
perspektiv sektorbalanserna ger och göra rekommendationer för skötseln av den ekonomiska politiken i de fyra nordiska länderna Danmark, Finland, Norge och Sverige. Såvitt vi vet har ingen
tidigare gjort detta. Från ett institutionellt perspektiv kan alla de fyra länderna beskrivas som
små öppna välfärdsstater. Trots likheterna finns
det intressanta skillnader mellan länderna ur ett
sektorbalansperspektiv.
Artikeln är uppgjord enligt följande: kort historisk översikt av olika studier av nationalräkenskaperna i de fyra nordiska länderna, presententation av de centrala bokföringsmässiga identiteterna, presentation av data om sektorbalanserna
i de fyra länderna och sammanfattning.

1. Sektorbalansperspektivet
Nationalräkenskapernas grundbegrepp har utnyttjats sedan många år tillbaka (van Ark, 1995).
Först i samband med den keynesianska revolutionen fick studier av nationalräkenskaperna en
betydande roll i makroekonomiskt arbete. Med
en keynesiansk strategi för den ekonomiska politiken sattes behovet av finans- och penningpolitiska åtgärder i allmänhet högt på den politiska agendan.
För att effektiva politiska beslut skulle kunna
göras, behövde både nationalekonomer och politiker makroekonomiska modeller. Detta krävde
tillgång till behövligt data om makroekonomiska storheter, vilket ledde till utvecklingen av nationalräkenskaperna. Alla de nordiska länderna
har en lång tradition av att göra upp nationalräkenskaper, vilket Christensen med flera (1995)
påvisade i sin studie av nordiska nationalräkenskaper sedan 1880.

1.1 Nationalbokföring
För att förstå sektorbalanserna måste vi utgå
från bruttonationalproduktens (BNP:s) sammansättning.
BNP = C + I +G + X – M
Där C = privat konsumtion, I = privata investeringar, G = offentlig konsumtion, X = export
och M = Import.
Denna ekvation kan omskrivas som
(BNP – C – I) – G +(M – X) =0
Om vi beaktar nettoöverföringar mellan sektorerna kan vi härleda de tre olika sektorernas balans som
(Sp – I) + (NT – G) + (M – X) = 0
där NT = nettoskattebetalningar från den privata till den offentliga sektorn medan Sp uttrycker det privata sparandet (BNP – NT – C). Den
första parentesen utrycker den privata nettolångivningen, den andra den offentliga nettolångivningen och den tredje övriga världens nettolångivning.
Denna ekvation visar att alla sektorer inte kan
vara nettolångivare samtidigt. Om en sektor har
ett underskott måste minst en annan sektor ha
ett underskott. Om till exempel offentliga sektorn har ett underskott, är nettolåntagare, måste detta finansieras endera av att den inhemska
privata sektorn är nettolångivare eller genom att
ta lån från övriga världen, som då är nettolångivare. Alla sektorer kan fatta beslut som leder

”Om till exempel offentliga sektorn
har ett underskott, är nettolåntagare,
måste detta finansieras endera av
att den inhemska privata sektorn är
nettolångivare eller genom att ta lån
från övriga världen, som då är nettolångivare.”
till en förändring av nettolångivningen och varje sektor har sitt eget liv, så identiteten säger
ingenting om de kausala sambanden, som Brink
(1983) påpekar.
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Figur 1. Nettolångivningen för de tre huvudsektorerna och produktionsgapet i de fyra olika länderna.

2. Dubbelunderskott, rikardiansk
ekvivalens eller något annat
Sambandet mellan de olika ekonomiska sektorernas nettolångivning beskrivs ofta med hjälp
av endera hypotesen om rikardiansk ekvivalens 1) eller hypotesen om dubbelunderskott.
Den förra hypotesen, som framfördes av Barro
(1974) utgår från att den privata sektorn förväntar sig att den offentliga sektorn i framtiden
kommer att behöva betala tillbaka de lån den
tar nu i dag. Den privata sektorn svarar därmed
på en ökad offentlig skuldsättning med att spara mera. Enligt denna teori är den offentliga sektorn den aktiva aktören som den privata sektorn
passivt anpassar sig till. Eftersom sektorerna reagerar åt motsatt håll kan man förvänta sig en
negativ korrelation mellan offentlig och privat
nettolångivning.
14
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Den senare hypotesen baserar sig på Mundell-Fleming-modellen. I denna leder en stimulans av den inhemska efterfrågan genom ökade offentliga utgifter till stigande räntor och
en starkare valuta som försämrar bytesbalansen. Ett underskott i bytesbalansen finansieras ofrånkomligen genom låntagning från utlandet.
Enligt denna teori är det återigen den offentliga sektorn som är den aktiva aktören, medan övriga världens nettolångivning anpassar sig passivt. Då återigen övriga världen reagerar åt motsatt håll mot vad offentliga sektorn gör kan man
förvänta sig en negativ korrelation mellan offentlig nettolångivning och den övriga världens nettolångivning.
Vi använder data i figurerna ovan till att räkna några enkla korrelationer för att stöda ana-

lysen, i enlighet med det tillvägagångssätt som
skisserats upp i Glötzl & Rezai (2017) och Barbosa-Filho med flera (2006). Dessa testar empiriskt de huvudsakliga teorierna för kausala
samband mellan nettolångivningen för olika
sektorer.
Den privata sektorns nettolångivning uppvisar i alla de fyra nordiska länderna en negativ korrelation med den ekonomiska aktiviteten (mätt med produktionsgapet, det vill säga hur mycket bruttonationalprodukten ligger
under den beräknade potentiella produktionskapaciteten). En uppgång i ekonomin är alltså
förknippad med ökad privat nettolåntagning.
Offentlig nettolångivning är positivt korrelerad med ekonomisk aktivitet, vilket, som Krugman (2009) påpekar, antyder att balansen i den
offentliga ekonomin ofta är ett resultat av automatiska stabilisatorer 2) snarare än av aktiva politiska beslut. Balansen påverkas därmed mycket av de ekonomiska konjunkturerna; skatteinkomsterna stiger i takt med ökad ekonomisk aktivitet, som samtidigt minskar de offentliga utgifterna (till exempel för arbetslöshetsunderstöd
och andra sociala bidrag).
Sambandet mellan den ekonomiska aktiviteten och övriga världens nettolångivning är oklar,
då korrelationerna i de flesta fall inte är signifikanta.
Statistiken avslöjar också en negativ korrelation mellan övriga världens nettolångivning och
den privata sektorns nettolångivning för alla fyra
länder. Detta innebär alltså att ett minskat privat
överskott, ökad privat låntagning, är förknippat
med ökad nettolåntagning från utlandet.
För Danmarks, Finlands och Sveriges del påvisas en negativ korrelation mellan privat och
offentlig nettolångivning. De offentliga underskotten ökar när privata sektorns låntagning
minskar.
Korrelationen mellan offentlig nettolångivning och övriga världens nettolångivning är
mycket stark för Norges del. Korrelationen är
mycket svagare för Danmarks och Sveriges del
och inte signifikant för Finlands del. Korrelationen är i alla fall negativ, det vill säga en försämrad offentlig balans är förknippad med ökad låntagning från utlandet.
Vid första anblicken tyder således data på att

hypotesen om dubbelunderskott håller för Norge medan den rikardianska ekvivalenshypotesen håller för de övriga länderna. I det följande kapitlet diskuterar vi dessa inledande konklusioner samt implikationerna för den ekonomiska politiken.
3. Politiska implikationer
Vad är de politiska implikationerna av olika kausala samband mellan de olika ekonomiska sektorernas nettolångivning?
Eftersom förändringar i nettolångivning kan
drivas av alla sektorer, kan information om de
kausala sambanden identifiera vilken sektor
som är aktiv och vilken som är passiv. I strid
med de två ovan nämnda hypoteserna, där offentliga sektorn är den aktiva parten och de
två övriga är passiva, föreslår Krugman (2008),
Glötzl & Rezai (2017) och Barbosa-Filho med flera (2006) att den offentliga sektorn i verkligheten är den som anpassar sig.
Dubbelöverskottet i den norska ekonomin
(som kan ses i det nedre vänstra hörnet i figur
1) kan då tolkas som att ett bytesbalansöverskott leder till ett offentligt överskott. Statens oljefond (Statens pensjonsfond utland) grundades
i Norge 1990, vilket förändrade den norska ekonomin. Överskottet från oljeproduktionen investerades utomlands, vilket lösgjorde avkastningen på investeringarna från utvecklingen av den
norska ekonomin. Det varaktiga bytesbalansöverskottet gav upphov till en stor offentlig förmögenhet utomlands. 3)
Den stora offentliga nettolångivningen är således ett resultat av höga offentliga inkomster
speciellt från utlandet, i mindre grad från den
privata sektorn, snarare än av aktivt politiskt
beslutsfattande (även om beslutet att sätta upp
oljefonden i sig förstås var ett politiskt beslut).
Den positiva korrelationen mellan den offentliga nettolångivningen och den övriga världens
nettolångivning avspeglar således inte något
dubbelunderskottssamband där ett offentligt
underskott ger upphov till ett bytesbalansunderskott.
Likaledes förefaller den negativa korrelationen mellan den privata och offentliga nettolångivningen i Danmark, Finland och Sverige (som
kan ses i figur 3) ge ett stöd till hypotesen om
Ekonomiska Samfundets Tidskrift 1/2021
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Figur 2. Korrelationen mellan nettolångivningen i de tre huvudsektorerna och nivån på
den ekonomiska aktiviteten (mätt med produktionsgapet).

rikardiansk ekvivalens. Det kausala sambandet
kan dock gå åt andra hållet, som Krugman föreslår: aktiviteten inom den privata sektorn tillsammans med nivån på arbetslösheten bestämmer via de automatiska stabilisatorerna den offentliga nettolångivningen.
Starkt bevis för detta ges för Danmarks del av
perioden 2004–2007 (övre vänstra hörnet i figur
1). Den offentliga nettolångivningen var högre
än någonsin, trots en marginellt expansiv finanspolitik. Ökning i den totala efterfrågan från ett
underskott i den privata sektorn (och från övriga
världen) genererade mera inkomster för den offentliga sektorn (främst via skatter på inkomst)
medan den höga efterfrågan i ekonomin höll nere offentliga utgifter för sociala stöd.
På samma sätt argumenterar Brink (1983) att
huvudorsaken för det ständiga offentliga underskottet i Danmark under 1970- och 1980-talet var
låg utländsk efterfrågan på grund av den ekonomiska lågkonjunkturen (och bytesbalansunderskott) och att den privata sektorn balanserade
sina finanser.
Tissot (2016) använder i samma anda bankkriserna i Finland och Sverige i början av
16
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1990-talet som en fallstudie för att framhäva relevansen av ett sektorbalansperspektiv. Som en
följd av krisen, började den svenska privata sektorn minska sin skuldsättning, vilket ledde till en
brant uppgång i den privata sektorns nettolångivning (se nedre högra hörnet i figur 1). Denna åtstramning inom den privata sektorn hade
en massiv inverkan på de offentliga finanserna. I
Finland påverkade krisen starkt alla de tre sektorerna: Den privata sektorns underskott förbyttes
till ett överskott, det offentliga överskottet till ett
underskott och bytesbalansen gick mot ett överskott (se övre högra hörnet i figur 1).
Sektorbalansperspektivet verkar i stor utsträckning ignoreras både i teoretiska och empiriska studier, så vad är då nyttan av denna för
beredningen av den ekonomiska politiken?
För en politisk beslutsfattare är det av avgörande betydelse att förstå att beslut tagna inom en ekonomisk sektor påverkar den övriga ekonomin. Denna förståelse är kritisk för
en ekonomisk analys av politiska åtgärder. En
färsk illustration av detta är Europeiska unionens överdrivna fokus på att återställa balansen av den offentliga ekonomin (åtstramnings-

Figur 3. Korrelationen mellan offentlig nettolångivning och den privata sektorns respektive
övriga världens nettolångivning.

politik) efter den globala finanskrisen. Som
Jespersen (2011) i en kritik av den förra danska regeringens återhämtningsplan påpekar: en
förbättring av de offentliga finanserna kan inte
komma från minskade offentliga utgifter, utan
enbart från en minskning av den privata sektorns överskott.
I efterdyningarna av finanskrisen var vissa
sydeuropeiska länder tvungna att förbättra balansen inom den offentliga sektorn genom att
skära ner i den offentliga konsumtionen. En politik med syfte att minska det offentliga underskottet (eller skuldsättningsgraden) kan under
vissa omständigheter (till exempel om den privata sektorn betalar bort sina skulder och övriga världen minskar sin efterfrågan på varor
från landet ifråga) till och med leda till ökande inhemska underskott (och stigande skuldsättningsgrad) tvärtemot vad som var syftet. En
nedskärning i utgifterna skulle förbättra balansen i den offentliga ekonomin, om man analyserar den isolerat från övriga sektorer. Det verkliga utfallet kan dock vara det rakt motsatta, då
det också beror på reaktionerna i de övriga sektorerna.

Eftersom offentlig konsumtion också är en del
av totalefterfrågan, leder en nedskärning av denna till en nedgång i BNP om inte endera utländsk
eller privat efterfrågan träder in. Denna nedgång
i BNP leder till sjunkande intäkter för den privata sektorn, som påverkar övriga världen (genom
sjunkande import) och den offentliga sektorn via
de automatiska stabilisatorerna (genom en nedgång i skatteinkomster och stigande arbetslöshetsrelaterade utgifter).
Om nedgången i nettoskatteintäkter (skatter
minus inkomsttransfereringar) överskrider den

”För en politisk beslutsfattare är det av
avgörande betydelse att förstå att beslut tagna inom en ekonomisk sektor
påverkar den övriga ekonomin. Denna förståelse är kritisk för en ekonomisk
analys av politiska åtgärder.”
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planerade nedskärningen i offentlig konsumtion,
försämras de offentliga finanserna i stället för att
förbättras som varit avsikten. Detta är ett starkt
argument mot svepande åtstramningsåtgärder
som straff för överstora underskott, i en penningunion där vissa länder åtnjuter stora bytesbalansöverskott på bekostnad av stora externa
underskott i andra medlemsländer.
Att förstå eller försöka åtgärda ett underskott
(eller ett överskott) inom en sektor isolerat från
de övriga sektorerna, leder till osammanhängande och snedvridna tolkningar. För att förstå obalansen inom en sektor, måste man ta i betraktande obalanserna inom de två övriga sektorerna av
ekonomin. Det är den centrala lärdomen från att
studera sektorbalanserna.
4. Sammanfattning
I den här artikeln har vi från ett sektorbalansperspektiv analyserat Danmark, Norge, Finland och
Sverige sedan 1980.
Perspektivet förenar bokföringsprinciperna
bakom nationalräkenskaperna med empiriska
observationer om de olika ekonomiska sektorernas beteende. Ur detta kan vi tyda ut vissa teoretiska beteendemönster.
Länderna delar många viktiga institutionella
särdrag. De är, till exempel, små öppna ekonomier och alla är generella välfärdsstater med en
hög nivå av automatiska stabilisatorer.
Trots likheter framkommer intressanta skillnader i ett sektorbalansperspektiv. I Norge finns
ett klart samband mellan balansen gentemot övriga världen och balansen i den offentliga ekonomin, vilket teoretiskt känns igen som hypotesen
om dubbelunderskott. Kausaliteten verkar dock
i Norges fall gå från övriga världen till de offentliga finanserna, inte åt andra hållet som teorin
föreskriver.
I Sverige, Finland och Danmark finns en klar
koppling mellan den privata sektorns och den
offentliga sektorns balanser såsom den rikardianska ekvivalenshypotesen framkastar. Även i
detta fall verkar dock det kausala sambandet vara åt motsatt håll, som Krugman föreslagit.
För de politiska beslutsfattarna ger ett betraktande av sektorbalanserna enkla men avgörande insikter och möjliggör en snabbkoll av logiken för de politiska argumenten: för att en sek18
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”En förbättring av de offentliga finanserna kan inte komma från minskade
offentliga utgifter, utan enbart från en
minskning av den privata sektorns överskott.”
tor skall kunna uppvisa ett överskott måste någon annan sektor uppvisa ett motsvarande underskott. Synsättet avslöjar även varför en överdriven fokus på balansen inom en sektor (till exempel det offentliga underskottet) leder till en
osammanhängande analys. För att förstå obalansen inom en sektor måste man även ta i betraktande obalansen inom de två övriga ekonomiska sektorerna. Under speciella omständigheter kan en viss politik ha rakt motsatt verkan än
vad som kunde förväntas.
(Översättning från engelska: Roger Wessman)

Fotnoter

Källhänvisningar

1) Den rikardianska ekvivalensen har fått sitt namn efter den brittiske 1800-talsekonomen David Ricardo, som
framkastade tanken. Enligt teorin har lånefinansierade offentliga utgifter samma makroekonomiska inverkan som
skattefinansierade, då medborgarna inser att skattenotan
kommer senare och reagerar därefter. Skattefinansiering
och lånefinansiering är därmed ekvivalenta.
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2) Automatiska stabilisatorer kan definieras som automatiska effekter på budgetens balans som en följd av de
ekonomiska konjunkturerna. Denna effekt uppstår således utan nya beslut av regeringen.
3) Beslutet att investera överskottet, snarare än att omedelbart stimulera ekonomin, gjordes också för att förhindra att ekonomin överhettades och för att bevara oljeintäkterna för framtida generationer.
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