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1. Inledning 

Frågan om centralbanksoberoendet började belysas på 80-talet då det ansågs 

behövas åtgärder för att bekämpa den relativt höga inflationsnivån (Cukierman, 

1992). Argumentet för ett ökat oberoende är att centralbanker som är mottagliga 

för politisk press ofta ställs inför ett tidsinkonsistensproblem. Problemet grundas i 

att den politiska ledningen har incitament att göra offentliga tillkännagivanden 

som sänker inflationsförväntningarna utan att följa upp dem i praktiken (Crowe 

och Meade, 2007). Genom att istället göra tvärt emot vad som tillkännagivits och 

stimulera ekonomin, vilket minskar arbetslösheten, är förhoppningen att 

stimulansen ska genomföras utan att generera en högre inflationsnivå. När detta 

har gjorts en gång kommer inte centralbankens tillkännagivanden ses som 

pålitliga i framtiden, och ytterligare försök till att genomföra stimuleringar utan 

inflationseffekter kommer inte att fungera. Resultatet blir istället att 

stimuleringarna ger en hög inflationsnivå på lång sikt. För att råda bot på 

problemet ansågs det behövas en centralbanksledning som i större utsträckning 

prioriterade prisstabilitet och som inte kunde sättas under politisk press.  

 

Mycket har hänt med centralbanksoberoendet sedan tidinkonstistensproblemet 

uppmärksammades. Idag är det vedertaget att graden av oberoende hos världens 

centralbanker har ökat dramatiskt sedan 1980-talet (Crowe och Meade, 2007). 

Vilken effekt centralbanksoberoendet har på inflationen och konjunkturen har 

intresserat många nationalekonomiska forskare. Under 1990-talet gjordes ett antal 

studier som kunnat visa på att högre centralbanksoberoende ger en lägre och 

mindre volatil inflationsnivå utan att det påverkar övriga makroekonomiska 

variabler (Alesina och Summers, 1993). Genom deras resultat skapades en 

uppfattning om att ekonomier med en hög grad av centralbanksoberoende ”äter en 

gratislunch”, dvs. oberoendet bidrar till att sänka och stabilisera inflationen utan 

att det påverkade övriga delar av ekonomin. Detta synsätt har stark påverkat 

centralbankernas utveckling.  

 

Idag har dock debatten till viss mån vänt och fler ifrågasätter om utvecklingen 

mot allt mer oberoende centralbanker är önskvärd. Bland annat skriver SEBs 

chefsekonom Robert Bergqvist (2013) att det finns en problematik med att ha en 
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centralbank som är inriktad på prisstabilitet utifrån snäva inflationsmål. Han 

menar att många inflytelserika ekonomer idag stödjer åsikten att det vore bättre att 

införa penningpolitiska riktlinjer som är mer flexibla i förhållande till nominella 

obalanser. Detta anses underlätta en anpassning av penningpolitiken till 

situationen på arbetsmarknaden. I förlängningen tror Bergqvist att diskussionen 

leder till att centralbanksoberoendet kommer ifrågasättas. Det är i den här 

kontexten som syftet med vår uppsats ligger. Vi vill med denna uppsats på något 

sätt bygga på debatten huruvida det är positivt eller negativt att centralbanker har 

en hög grad av oberoende genom att undersöka vilken effekt 

centralbanksoberoendet har på konjunkturvolatiliteten. Mer specifikt kommer vi 

testa hypotesen om ett ökat oberoende leder en mindre volatil tillväxt och 

arbetslöshet.  

 

Det finns teoretiska ansatser som pekar åt olika håll, men vår grundhypotes är att 

centralbanksoberoendet kommer minska konjunkturvolatiliteten. Ett större 

oberoende gör centralbanken mindre benägen att utsättas för politisk press och 

därmed minskar möjligheten att det uppstår konjunkturfluktuationer till följd av 

återkommande penningpolitiska stimuleringar initierad av den politiska ledningen.  

 

Den empiriska metod som tillämpas i uppsatsen är en tvärsnittsanalys utifrån 

OLS-regressioner. Datat som används sträcker sig från 1982-2011, och vi delar 

upp åren 1982-2011 i tre delperioder; 1982-1991,1992-2001 och 2002-2011. Vi 

väljer dessa perioder då det finns relevant centralbanksoberoendemått och tidigare 

studier som går att koppla till dem. Vi kommer främst fokusera på ett uppdaterat 

index på centralbankoberoende konstruerat av Crowe och Meade (2007) och 

koppla det till data från 2002-2011. Vad vi vet har ingen använt detta uppdaterade 

index för centralbanksoberoende och provat det mot nyare BNP- och 

arbetslöshetsdata.   

 

I den återstående delen av uppsatsen berörs först teoretisk bakgrund (kapitel 2). 

Sedan behandlas tidigare studier som gjorts inom det valda problemområdet 

(kapitel 3). Efter det går vi in på databeskrivning och den empiriska modell som 

används i uppsatsen (kapitel 4). Därefter presenterar vi undersökningens resultat 

(kapitel 5) och avslutar med slutsatser (kapitel 6).  
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2. Teoretisk bakgrund  

2.1 Penningpolitikens konjunkturpåverkan 

Enligt Bain och Howell (2008) kan penningpolitiken bedrivas på tre sätt. För det 

första kan den bedrivas genom räntekontroll där förändringar av den kortsiktiga 

räntan genomförs när centralbanken lånar likvida medel till banksektorn. Det 

andra sättet är genom kontroll av den monetära basen där centralbanken har 

förmåga att genom denna kontroll påverka penningutbudet. Det tredje och sista 

sättet som penningpolitik kan bedrivas är genom kontroll över regler som finns 

gentemot bankväsendet vilket i sin tur gör att penningpolitiken bl.a. kan påverka 

bankers lånetillväxt. Den mest centrala och verkningsfulla delen av 

penningpolitiken anses dock vara den som berör kontrollen över den kortsiktiga 

räntan. När centralbanken ändrar den kortsiktiga räntan förväntas det påverka den 

generella räntenivån i ekonomin. Empirin har visat att kortsiktiga räntor anpassar 

sig relativt snabbt och i samma riktning som den officiella förändringen. Effekten 

på medel- och långsiktiga räntor är mer osäker, men grundantagandet är att de ska 

följa samma utveckling som de kortsiktiga.  

 

Enligt Bain och Howell (2008) kommer förändringar av den kortsiktiga räntan, 

givet den förväntade inflationen vid tidpunken, förändra den reella räntan i 

ekonomin och därmed också påverka marknadens aggregerade efterfråga i fråga 

om konsumtion och investeringar. Exempelvis har räntenivån en inverkan på 

hushållens disponibla inkomst då den anger kostnaden för återbetalningen av lån 

baserade på flytande räntor. På samma sätt kan investeringsmöjligheterna 

påverkas genom förändringar i lånekostnaden för företag som bygger sitt kapital 

på banklån. Förväntningar spelar dock en stor roll i ränteförändringens påverkan 

på aggregerad efterfråga. Här ses förväntad inflation spela en extra betydande roll 

eftersom den har en inverkan på den reala räntenivån. Om det exempelvis sker en 

sänkning av den officiella, nominella, räntan som höjer marknadens förväntning 

på framtida inflation kommer den reala räntan sänkas mer än den officiella 

sänkningen. 

 

Bain och Howell (2008) menar att ränteförändringarna också kan förändra 

inkomstfördelningen i samhället. Till exempel finns det hushåll som får sin 
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inkomst från sparkonton och de får ökade konsumtionsmöjligheter med en högre 

ränta. På samma sätt kan företag som har fonder placerade i banker eller på 

penningmarknaden öka sitt penningflöde med en högre ränta. Beroende på vad 

hushåll och företag bygger konsumtion och investeringar på kan således 

ränteförändringar påverka aktörer på olika sätt. I öppna ekonomier bör även 

växelkursen tas i beaktande i förhållande till den officiella räntan då den påverkar 

det relativa värdet av valutan på den globala valutamarknaden. En höjning av 

räntan kan minska företags internationella konkurrenskraft när priset på deras 

varor ökar på den internationella marknaden på kort sikt. Följden av detta kan bli 

att företagen tappar marknadsandelar på exportmarknaden. Hur officiella räntan 

påverkar efterfråga och inflation illustreras i Figur 1. 

 

Figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Källa: Bain och Howell (2008) 

2.2 Avvägningen mellan inflation och arbetslöshet - Philipskurvan  

När centralbanken väljer att sänka den kortsiktiga räntan för att höja marknadens 

aggregerade efterfråga ökar den allmänna prisnivån i ekonomin på kort sikt. Till 

följd av stimulansens effekter skapas en penningpolitisk avvägningssituation. 

Höjd efterfråga innebär lägre arbetslöshet, men också en högre prisnivå, givet 

föregående års prisnivå, vilket betyder högre inflation. En penningpolitisk 

åtstramning skulle i sin tur ge en motsatt effekt med en högre arbetslöshet och 

lägre inflationsnivå på kort sikt (Bain och Howells, 2008). Den beskrivna 
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avvägningen mellan inflation och arbetslöshet kallas för Philips-kurvan och 

Mankiw (2010) definierar den enligt följande ekvation:   

  

 

 
          

 

Ekvationen anger att inflationen beror på tre parametrar; förväntad inflation, 

cyklisk arbetslöshet och utbudschock. Parametern β reflekterar hur inflationen 

interagerar med den cykliska arbetslösheten, och eftersom den föregås av ett 

minustecken finns det ett negativt samband mellan inflation och arbetslöshet. Det 

är dock endast på kort sikt som beslutsfattare har möjlighet att påverka efterfrågan 

för att styra nivån på arbetslösheten. På lång sikt återgår ekonomin till den 

naturliga nivån oavsett.  

2.3 Den politiska konjunkturcykeln 

Nordhaus (1975) problematiserar avvägningen som finns mellan inflation och 

arbetslöshet i förhållande till den ekonomiska politiken och den bygger till stor del 

på tidsinkonsistensproblematiken. Han använder begreppet ”politisk 

konjunkturcykel” för att förklara hur den politiska ledningen på ett opportunistiskt 

sätt kan använda penningpolitiken i ett cykliskt förlopp mellan valår för att 

maximera väljarsympatierna i anslutning till val. Modellen bygger på att alla 

väljare är kortsiktiga och i hög grad röstar utifrån ekonomins välmående i 

anslutning till val. Väljarna antas också vara kortsiktiga och oförmögna att väga in 

framtida aspekter i sina röstningspreferenser. Cykeln är uppbyggd så att när det 

närmar sig ett val stimulerar den politiska ledningen ekonomin och sänker 

arbetslösheten till en nivå som väljarna anser är önskvärd. Stimuleringen sker på 

bekostnad av en högre inflationsnivå, men den visar sig först i en tidsperiod efter 

valet då modellen byggs på antagandet att en ökad inflation är en fördröjd effekt 

av ett ökat penningutbud. På grund av detta kan den politiska ledningen sänka 

arbetslösheten utan att det ger någon direkt effekt på inflationen. Således ges den 

politiska ledningen en möjlighet manipulera ekonomin för att maximera 

väljarsympatierna i anslutning till val. I tidsperioden efter valet kommer kursen på 

den ekonomiska politiken att ändras. En penningpolitisk åtstramning genomförs 

för att bekämpa den då ökade inflationen och det ger en lägre ekonomisk aktivitet 
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med en högre arbetslöshet som följd. Eftersom det är långt till nästa val kan 

åtstramningen genomföras utan konsekvenser för den politiska ledningen och den 

kommer prägla ekonomin fram till upptakten av nästa val. I upptakten till valet 

genomför den politiska ledningen återigen en stimulering av ekonomin i syfte att 

öka chansen att bli återvald enlig premisserna som beskrivits ovan. Detta följs av 

en ny åtstramning som varar fram till nästa valupptakt då en ny stimulering 

genomförs. På detta sätt skapas ett cykliskt beteende som tillämpas av den 

politiska ledningen för att maximera chansen att bli kvar vid makten.  

2.4 Centralbanksoberoende i förhållande till politisk 
konjunkturcykel 

Alesina och Summers (1993) menar att en högre grad av oberoende för 

centralbanker medför att de i högre grad blir skyddade från politisk press. Det 

föranleder att den politiska ledningen minskar sin möjlighet att tillämpa 

penningpolitiken enligt Nordhaus modell. Då den politiska konjunkturcykeln 

anses skapa en mer volatil konjunktur bör det enligt dem finnas ett hypotetiskt 

samband mellan en centralbank som har hög grad av oberoende och en mindre 

volatil konjunktur.  

2.5 Avvägningen mellan inflations- och konjunkturstabilisering  

Det finns också en teoretisk ansats som argumenterar för att det finns ett positivt 

samband mellan graden av centralbanksoberoende och nivån på 

konjunkturvolatiliteten. En modell för detta antagande utarbetades ursprungligen 

av Rogoff (1985) och hans modell gör gällande att välfärden i samhället ökar om 

det tillsätts vad som kallas en oberoende ”konservativ” ledning som bestämmer 

över penningpolitiken. Med ”konservativ” menas att den oberoende ledningen i 

större utsträckning prioriterar prisstabilitet än den politiska ledningen som mer 

fokuserar på produktionssidan. Med en ökad prioritering på prisstabiliteten skapas 

dock en situation där inflationsstabiliserande åtgärder sker på bekostnad av 

åtgärder kopplade till allmän ekonomisk stabilitet. Alessina och Gatti (1995) 

tolkar modellen som att en mer oberoende centralbank kommer vara mer tolerant 

mot svängningar i delar av ekonomin som inte är kopplade till inflationen. Genom 

att prioritera inflationsrelaterade mål kommer variationen i inflation att minska 

med en oberoende centralbank, men detta kommer också innebära större variation 

i övriga delar av ekonomin.    
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3. Tidigare studier  

Alesina och Summers (1993) undersöker sambandet mellan centralbankers 

oberoende och nivån och variabiliteten i inflation och mellan reala ekonomiska 

variabler såsom tillväxt, arbetslöshet och reala räntor för 16 länder under perioden 

1955-88. Deras empiriska arbete går ut på att de plottar olika mått på 

makroekonomiska variabler mot centralbankers grad av oberoende. Studiens 

resultat visar att ett ökat centralbanksoberoende reducerar nivån och volatiliteten i 

inflation. Däremot kunde de inte visa att centralbanksoberoendet har någon 

betydande påverkan på reala makroekonomiska variabler. I en studie av Cecchetti 

m.fl. (2006) undersöks vad minskningen i länders tillväxt-volatilitet beror på. 

Efter att ha konstaterat att volatiliteten i BNP har minskat i 16 av de 25 länderna 

undersöks, utifrån en panelregression och en jämförelse mellan åren 1980-83 och 

2000-03, om minskningen i standardavvikelsen av real BNP har något samband 

med bl.a. centralbanksoberoende och inflationsmål. Slutsatsen blir att varken mer 

oberoende centralbanker eller inflationsmål har någon signifikant påverkan på 

volatilitet i tillväxt. De variabler som verkar ha påverkat volatiliteten mest var 

finansiell utveckling och förbättrad lagerhantering. Eijffinger m.fl. (1998) 

undersöker det empiriska sambandet mellan fyra olika index på 

centralbanksoberoende och makroekonomiska variabler. De tittar både på 

medelvärdet och variansen av ekonomisk tillväxt och inflation för 20 

industriländer mellan perioden 1972-92. De kommer fram till att mer oberoende 

centralbanker sänker medelvärdet och variansen i inflation men har ingen effekt 

på medelvärdet eller variansen i den ekonomiska tillväxten. Inget av de fyra 

måtten på centralbankers oberoende är signifikant skilt från noll, men det 

framkommer dock att de flesta koefficienter är negativa. De menar att detta skulle 

kunna indikera på att mer oberoende centralbanker ändå leder till en lägre varians 

i den ekonomiska tillväxten.  

 

När det kommer till att mäta centralbankers grad av oberoende har studier gått till 

väga på olika sätt. Alesina och Summers (1993) konstruerar ett mått genom att ta 

medelvärdet av två olika index. Första indexet baseras på en 1 till 4-skala som 

mäter det politiska oberoendet hos centralbanker för 12 länder. Oberoendet mäts 

utifrån den institutionella relationen mellan centralbanken och dess chef, 
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proceduren för till- och avsättning av centralbankschef, rollen för 

regeringstjänstemän i centralbanks styrelse och frekvensen av kontakt mellan den 

politiska ledningen och centralbanken. Det andra måttet som används reflekterar 

både politiskt oberoende och ekonomiskt oberoende. Politiskt oberoende 

definieras huvudsakligen som förmågan för centralbanken att besluta om politiska 

mål utan att influeras av den politiska ledningen. Ekonomiskt oberoende 

definieras som förmågan att använda penningpolitiska instrument utan 

restriktioner och vilken möjlighet den politiska ledningen har att få 

budgetunderskott finansierade genom tillgång till direkt kredit från centralbanken. 

Cecchetti m.fl. (2006) konstruerar i sin studie ett centralbanksoberoendeindex 

som helt baseras på frekvensen av till- och avsättning av centralbankschefer med 

hjälp av information om genomsnittlig ämbetstid för centralbankschefer. 

 

Vi har inte sett någon tidigare studie som påvisat något samband mellan 

centralbankers oberoende och volatilitet i tillväxt. Det är intressant att notera att 

de flesta tidigare studier som empiriskt undersöker sambandet mellan 

centralbankers grad av oberoende och volatilitet i tillväxt är gjorda under 1990-

talet och använder mått på centralbanksoberoende som är konstruerat på 80- eller 

90-talet. Det är allmänt vedertaget att många centralbanker har blivit mer 

oberoende efter att dessa index konstruerats (Crowe och Meade, 2007). Ett 

undantag är Cecchetti m.fl. som konstruerat sitt index med information från 2000-

talet. Detta index kan tyckas vara oprecist med tanke på att endast en aspekt 

används som mått på oberoende. Vi väljer att använda oss av ett index kodat för 

åren 1980-89 (CBI 1980-89) av Cukierman m.fl. (1992) och även en uppdaterad 

version av det från 2003 (CBI 2003) konstruerat av Crowe och Meade (2007).  Vi 

använder dessa index för att det ger oss en möjlighet att göra en jämförelse över 

tid och under en senare tid än de tidigare studierna gjort. 

4. Data och empirisk modell  

För att undersöka vilken effekt centralbankoberoendet har på 

konjunkturvolatiliteten använder vi data hämtad från Världsbankens 

statistikdatabas World development indicators (WDI) och International monetary 

fund (IMF). Data från WDI består av paneldata för real BNP, arbetslöshet, 
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bankkredit, BNP per capita och handel
1
. Data från IMF innehåller värdena för 

centralbanksoberoende
2
. Datat som hämtats från WDI är från 1960 till 2011 och 

vi väljer att använda data för perioden 1982-2011. Vi delar sedan upp perioden i 

tre delperioder; 1982-91, 1992-01 och 2002-11. Anledningen till att varje period 

består av tio år är för att det ger oss en bra möjlighet att fånga 

konjunktursvängningar inom varje period. Observationer i data för real BNP, 

arbetslöshet, bankkredit, BNP per capita och handel som inte har något mått för 

centralbanksoberoende har exkluderats och totalt innehåller vårt data 294 

observationer. Volatiliteten som vi mäter med standardavvikelse har beräknats 

enligt följande formel:  

  =Volatilitetsvärde    

  =Urvalsmedelvärde  

x=Observerat värde 

n=Urvalsstorlek 

 

 

Variablerna som används i undersökningen definieras och beskrivs i matrisen 

nedan.   

Variabler:  

 

 

 

Volatilitet i tillväxt 

 

Definieras som den procentuella standardavvikelsen i 

tillväxt under en tidsperiod. I uträkningen har vi 

använt real BNP-data där vi tagit differensen mellan 

logaritmvärdet för ett års BNP och logaritmvärdet på 

föregående års BNP. Vi beräknade sedan 

standardavvikelsen för respektive land i varje 

tidsperiod.      

 

 

 

Volatilitet i arbetslöshet 

 

 

Definieras som standardavvikelsen i arbetslöshet 

under en period tolkad i procentenheter. För att få 

fram värdet har vi använt procentuell 

arbetslöshetsdata och räknat ut standardavikelsen i 

arbetslöshet för respektive land i varje tidsperiod.      

 

                                                 
1
 http://data.worldbank.org/ 

2
 http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2008/data/wp08119.zip.  

http://data.worldbank.org/
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2008/data/wp08119.zip


10 

 

 

 

CBI 1980-89 

 

 

Variabeln anger ett mått på centralbanksoberoende på 

landsnivå. Indexet är konstruerat av Cukierman m.fl.  

(1992) genom kodning av centralbankslagar i 72 

länder från 1980-89. Indexet går från 0 (minst 

oberoende) till 1 (mest oberoende). 

 

 

 

CBI 2003 

 

 

Visar ett mått på centralbanksoberoende konstruerat 

av Crowe och Meade (2007) och är en uppdaterad 

version av CBI 1980-89, men baseras på data från 

2003. Utöver de 72 ursprungliga länderna har 

ytterligare 12 utvecklingsländer och 15 

övergångsländer i Centraleuropa och tidigare 

Sovjetunionen inkluderats. Utöver detta exkluderas 

tre observationer där data för 2003 fattas.  

 

 

 

Bankkredit 

 

 

Anger den procentuella andelen kredit i förhållande 

till BNP banksektorn erbjuder olika sektorer i ett 

land. Vi räknar ut ett medelvärde för respektive land i 

varje tidsperiod.    

 

 

 

BNP/Capita  

 

 

Variabeln visar BNP per capita för respektive land 

och tidsperiod. Vi räknar ut ett medelvärde för 

respektive land i varje tidsperiod.    

 

 

 

Handel 

 

 

Definieras som den procentuella andelen av ett lands 

BNP som utgörs av import och export. Vi räknar ut 

ett medelvärde för respektive land i varje tidsperiod.    

   

4.1 Måtten på centralbanksoberoende 

I vår undersökning använder vi oss av två centralbanksoberoendeindex, ett som är 

kodat för åren 1980-89 och ett som är kodat för 2003. Grunden till båda måtten 

utarbetades av Cukierman, Webb, och Neyapti (1992). De gör ett urval av 72 

länder och använder sig av centralbankslagar för åren 1980-89. De utgår från fyra 

aspekter i konstruerandet av indexet. Den första handlar om processen för 

utnämning och avsättning av centralbankschef. Den andra aspekten berör den 

penningpolitiska formuleringen. Mer precist handlar den om hur oenigheter 

mellan regeringen och centralbanken löses gällande penningpolitika frågor och 

hur delaktig centralbanken är i budgetprocessen. Den tredje aspekten berör 

centralbankens politiska mål och den fjärde berör begränsningar av utlåning till 
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offentlig sektor. Författarna kodar sedan olika juridiska egenskaper som är 

relaterade till de fyra nämnda aspekterna. Varje juridisk egenskap får ett värde 

mellan 0 och 1. Egenskaperna viktas sedan för att uppnå ett totalt oberoendemått 

som går mellan 0 (minst oberoende) till 1 (mest oberoende). Fyra juridiska 

egenskaper som avser proceduren för utnämning och avsättning av 

centralbankschef står för 20 procent av det totala indexet. Till exempel får 

centralbanker högsta poängen om dess chef har sitt ämbete i mer än åtta år, är 

utsedd av centralbankens styrelse utan politisk inblandning, och är begränsad till 

att inte ha någon position inom politiken under tiden denne styr centralbanken. 

Tre juridiska egenskaper används för att bedöma centralbankens politiska 

formuleringsprocess, och detta svarade för 15 procent av det totala indexet. 

Högsta poäng får centralbanker som formulerar sin egen politik utan politisk 

inblandning, har det slutgiltiga beslutet i en konflikt om dess juridiska mål och 

spelar en aktiv roll i regeringens budgetprocess. En enda egenskap används till att 

bedöma centralbankens politiska mål och den svarar för 15 procent av det totala 

indexet. I detta fall bedöms en centralbank att vara mest oberoende om dess 

regelverk specificerar ett enda mål för prisstabilitet. Poängen är lägre om målet 

specificerar flera förenliga mål inklusive prisstabilitet, och än lägre om multipla 

mål finns som är i konflikt med målet om prisstabilitet. Lägst poäng får 

centralbanker som inte har några politiska mål angivna, eller om dessa mål inte 

inkluderar prisstabilitet. Till sist används åtta egenskaper för att bedöma 

begränsningen av centralbankens utlåning till den politiska ledningen, vilket 

svarar för 50 procent av det totala indexet. Dessa egenskaper avser typ av utlåning 

och den tid då lånen förfaller, ränta och omfattningen av lån. 

 

Crowe och Meade (2007) återskapar indexet framtaget av Cukierman, Webb, och 

Neyapti (1992) genom att använda data från IMF.s databas av centralbankslagar 

från 2003. Det finns några skillnader mellan urvalet i mellan indexen. Crowe och 

Meade har breddat urvalet av 72 industri- och utvecklingsländer till att inkludera 

ytterligare 12 utvecklingsländer för vilka centralbankslagar har blivit tillgängliga. 

Crowe och Meades urval innehåller också 15 övergångsländer i Centraleuropa och 

tidigare Sovjetunionen som har etablerat centralbanker sedan tidigt 1990-tal. Den 

europeiska valutaunionen är inkluderad i Crowe och Meades index och 
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oberoendepoängen är identiska för varje land i euroområdet. Utöver detta 

exkluderas tre observationer där data för 2003 fattas. 

4.2 Beskrivande statistik 

Nedan visas beskrivande statistik för perioderna vi använder. Varje tabell 

beskriver en regression med beroendevariabel högst upp. Vi väljer att ha samma 

antal observationer genom regressionerna.  

Perioden 1982-1991 

Variabler    Obs.   Medelv.  Stdav. Min.            Max. 

------------------------------------------------------------------------------------------  

Volatilitet i tillväxt         68    .1349921    .0737729   .0205978   .4059864 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

CBI 1980-89   68    .3513068    .1177341   .1041667       .69375 

Bankkredit          68    67.50257    39.15393  -26.86922   232.2012 

Handel                68    64.24738    48.16497    13.8258    333.0898 

BNP/Capita        68    6330.915    6987.822    171.676    24609.52 

 

Perioden 1982-1991 

Variabler          Obs.  Medelv.  Stdav. Min.           Max. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Volatilitet i arb.  52    1.734157    1.443266   .0707106   8.414571 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

CBI 1980-89   52    .3505577    .1138748   .1445833   .6388889 

Bankkredit   52    71.80884    40.80229  -26.86922   232.2012 

Handel     52    67.03852    51.93252   15.50151   333.0898 

BNP/Capita     52    7309.729    7164.614    232.597   24609.52 

 

I perioden mellan 1982-1991 används Cukiermans m.fl. (1992) index som 

huvudsakligt mått på centralbanksoberoende (CBI 1980-89). Den översta tabellen 

visar att fyra observationer faller bort från de ursprungliga 72 när volatilitet i 

tillväxt används som beroendevariabel. När samma typ av regression görs med 

volatilitet i arbetslöshet som beroendevariabel minskar antalet observationer till 

52 stycken, således har 20 exkluderats.   

Perioden 1992-2001 

Variabler    Obs.   Medelv.  Stdav. Min.            Max. 

-----------------------------------------------------------------------------------------  

Volatilitet i tillväxt  71    .1167543    .0895291   .0100384   .7097167 

-----------------------------------------------------------------------------------------  

CBI 1980-89   71    .3458466    .1186788   .1041667    .69375 

Bankkredit   71    73.92165    50.03298  -52.91901   285.3448 

Handel    71    73.42846    50.41214   18.44376    335.3647 

BNP/Capita   71      10746.1    11797.39   137.8788    45389.5 

 

Perioden 1992-2001 

Variabler    Obs.   Medelv.  Stdav. Min.            Max. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Volatilitet i arb.  63    1.816275    1.194547   .3204164   6.091533  

---------------------------------------------------------------------------------------- 

CBI 1980-89   63    .3433505    .1219424   .1041667     .69375 

Bankkredit   63    79.06908     49.3784  -52.91901   285.3448 
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Handel    63    75.20566    52.87577   18.44376   335.3647 

BNP/Capita   63    11981.55    11966.31   137.8788    45389.5 

 

I perioden mellan 1992-2002 använder vi återigen CBI 1980-89 som huvudsakligt 

oberoendemått. När volatilitet i tillväxt är beroendevariabel faller en observation 

bort från de ursprungliga 72. När volatilitet i arbetslöshet används som 

beroendevariabel under perioden faller nio observationer bort.     

Perioden 2002-2011 

Variabler    Obs.   Medelv.  Stdav. Min.            Max. 

-----------------------------------------------------------------------------------------  

Volatilitet i tillväxt  95    .1075201    .0505486     .025604     .367938 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

CBI 2003    95    .6124681    .2027195   .1666667   .9754902 

Bankkredit   95    82.33256    58.71995  -6.237669   315.2431 

Handel    95    89.17767    52.26635    25.6947 409.1116 

BNP/Capita   95      16471.4    18787.56   155.7682    89773.95 

 

Perioden 2002-2011 

Variabler    Obs.   Medelv.  Stdav. Min.            Max. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Volatilitet i arb.  85    1.829749    1.789258   .1035099   11.10158 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

CBI 2003    85    .6229581    .2096099   .1666667   .9754902 

Bankkredit    85    88.10755    59.03592  -6.237669   315.2431 

Handel     85    90.17803    54.61683    25.6947   409.1116 

BNP/Capita    85    18118.41    19142.05   233.6588   89773.95 

 

Under perioden 2002-2011 används Mead och Crowes (2007) uppdaterade 

centralbanksoberoendeindex (CBI 2003) som huvudsakligt oberoendemått och det 

innehåller ursprungligen 96 observationer. När volatilitet i tillväxt används som 

beroendevariabel faller en observation bort. När volatilitet i arbetslöshet används 

som beroendevariabel faller 11 observationer bort från de ursprungliga 96.  

4.3 Empirisk modell   

Den ekonometriska metod vi använder är tvärsnittsanalys utifrån linjära OLS-

regressioner. Vi anser att denna typ av metod passar bra i vår undersökning då 

beroendevariablerna, volatilitet i tillväxt och volatilitet i arbetslöshet, har ett 

konstant värde under varje tidsperiod för varje observation. I varje 

regressionsmodell används tre kontrollvariabler och motivering till valet av dem 

behandlas under en separat underrubrik. Regressionsmodellens form anges i 

ekvation 1 där volatilitet i tillväxt används som beroendevariabel och ekvation 2 

där volatilitet i arbetslöshet är beroendevariabel. 



14 

 

(ekvation 1) 

 

Yt=Volatilitetet i tillväxt 

 

(ekvation 2) 

 

Ya=Volatilitetet i arbetslöshet 

4.4 Kontrollvariablerna  

Den första kontrollvariabeln som inkluderas i regressionerna är bankkredit och 

Cukierman (1992) menar att storleken på möjliga störningar i förhållandet mellan 

sparande och investeringar som uppkommer till följd av fluktuerande inflation är 

proportionerlig till storleken på finansmarknaden. Han menar att det därmed finns 

ett större behov av en mer oberoende centralbank som kan bidra till prisstabilitet i 

länder där finansmarknaden är välutvecklad. Dessutom finns det forskningen som 

pekar på att en välutvecklad finansmarknad ger mindre volatilil konjunktur. 

Jermann och Quadrini (2006) visar i en studie att en välutvecklad finansiell sektor 

bidrar till att exempelvis mildra inverkan av chocker i tillgångspriser på 

marknaden vilket bidar till att ekonomin som helhet blir mindre volatil.  

 

Den andra kontrollvariabeln som används är handel. Eijffinger och Schaling 

(1995) skriver att länder som har lägre grad av handelsöppenhet är mer känsliga 

mot inhemska produktionschocker. Till följd av detta är dessa länder i större 

behov av aktiva penningpolitiska stabiliseringsåtgärder som berör 

produktionssidan av ekonomin. Dessa länders centralbanker bör då ha en lägre 

grad av oberoende. Easterly m.fl. (2000) menar att öppenhet för handel stimulerar 

ekonomisk tillväxt och därmed reducerar volatiliteten i ekonomin då 

sannolikheten att landet hamnar i en recession minskar.  

 

Den tredje kontrollvariabeln är BNP/Capita. Vi menar på att det intuitivt finns ett 

negativt samband mellan BNP/Capita och naturlig arbetslöshet. Eijffinger och 

Schaling (1995) skriver att länder med en hög naturlig grad av arbetslöshet bör ha 

en centralbank med en hög grad av oberoende. Detta för att en hög naturlig 

arbetslöshet ger en högre tidskonsistent inflation och därmed behövs en 
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centralbank som prioriterar inflationsstabilitet. Ramey och Ramey (1994) finner i 

sin studie att det finns ett negativt samband mellan volatilitet i ekonomin och 

ekonomisk tillväxt. Vi antar att ekonomisk tillväxt är positivt korrelerad med 

BNP/Capita. 

 

5. Resultat 

Korrelationsmatris för perioden 2002-2011  

 

Vol. i till  Vol. i arb. Bankk.    Hand.        BNP/C.    CBI03 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Vol. till 1.0  

 

Vol. arb 0.3152*  1.0  

(0.0031) 

 

Bankk. 0.2522*   -0.2079*       1.0  

(0.0127)  (0.0548)   

 

Hand. -0.0671  -0.0419    0.0467  1.0  

(0.5138)   (0.7017)  (0.6496)  

 

BNP/C. -0.0373  -0.2216*  0.6035*   0.2771*  1.0  

(0.7171)  (0.0403)  (0.0000)    (0.0060) 

 

CBI03 0.0536  0.1535  -0.1089   -0.0342  -0.0360  1.0  

(0.6060)  (0.1609)  (0.2935)   (0.7418)  (0.7293) 

 

CBI80 0.1585  -0.0272   0.0948   0.0258  0.1056  0.2185* 

(0.1866)  (0.8339)   (0.431)   (0.8309)  (0.3809)  (0.0713) 

             

CBI80 

----------------------   

CBI80 1.0  

              

Ovan visas en korrelationsmatris som anger korrelationen mellan variablerna 

under perioden 2002-11. Ett antal värden i tabellen får resultat som är signifikanta 

på 10-procentsnivån. Noterbart är att våra index för centralbanksoberoende är 

korrelerade. Ett antal av våra kontrollvariabler visar signifikanta värden i 

förhållande till volatilitet i tillväxt och volatilitet i arbetslöshet.  
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5.1 Perioden 1982-1991   
Tabell 1. 

Volatilitet      

i tillväxt 

 

 

 

(1) 

 

 

 

(2) 

 

 

 

(3) 

 

 

 

(4) 

 

 

 

(5) 

VARIABLER CBI 1980-89 CBI 1980-89 CBI 1980-89 CBI 1980-89 CBI 2003 

      

CBI 1980-89 0.0781 0.0824 0.0847 0.101  

 (0.0594) (0.0593) (0.0596) (0.0627)  

Bankkredit  -0.000153 -0.000141 8.70e-05 0.000152 

  (0.000185) (0.000183) (0.000242) (0.000247) 

Handel   -0.000196 -0.000135 -1.70e-05 

   (0.000130) (0.000141) (0.000132) 

BNP/Capita    -2.45e-06 -2.80e-06* 

    (1.52e-06) (1.55e-06) 

CBI 2003     0.101** 

     (0.0398) 

Konstant 0.108*** 0.116*** 0.127*** 0.118*** 0.0843*** 

 (0.0191) (0.0234) (0.0260) (0.0273) (0.0283) 

      

Observationer 68 68 68 68 67 

R2 0.016 0.022 0.038 0.074 0.123 

Korrigerat R2 0.000623 -0.00797 -0.00658 0.0155 0.0663 

Standarfel 0.0737 0.0741 0.0740 0.0732 0.0714 

Tabell 1: Robusta standardfel klustrade på landsnivå i parentes. Beroendevariabel är volatilitet i 

tillväxt. I kolumn 1 visas estimatet för den huvudsakliga oberoendevariabeln CBI 1980-89. I de 

efterföljande kolumnerna läggs kontrollvariablerna till; Bankkredit i kolumn 2, Handel i kolumn 3 

och BNP/Capita i kolumn 4. I kolumn 5 byts CBI-index till CBI 2003 som huvudsaklig 

oberoendevariabel.       
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

I Tabell 1 visas regressionsresultaten för perioden 1982-91 där volatilitet i tillväxt 

används som beroendevariabel. Den testas mot CBI 1980-89 som huvudsaklig 

oberoendevariabel samt de tre kontrollvariablerna. I kolumn 1 är ingen av våra 

kontrollvariabler inkluderade och estimatet för CBI 1980-89 är cirka 0,078. 

Estimatet är inte statistiskt signifikant. Medelvärdet för CBI 1980-89 är i denna 

period 0,351 och standardavvikelsen av CBI 1980-89 är 0,118. 

(0,078*0,351)=0,027. (0,351+0,118) =0,469. (0,078*0,469)=0,037. (0,037-

0,027)=0,010. Om man går en standardavvikelse upp från medelvärdet av CBI 

1980-89 ökar volatiliteten i tillväxt med 0,010. Medelvärdet för volatiliteten i 

tillväxt är under perioden 0,135. (0,01/0,135)=0,074. Ökningen med 0,01 

motsvarar cirka 7,4 procent av den genomsnittliga volatiliteten i tillväxt. Det 95-

procentiga konfidensintervallet för estimatet 0,078 går mellan -0,041 till 0,197. I 

kolumn 2 och 3 lägger vi till kontrollvariablerna bankkredit och handel. När vi 

lägger till dessa i regressionen påverkas inte det avrundade värdet eller 

signifikansen på estimatet för CBI 1980-89. I kolumn 4 har vi inkluderat samtliga 
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kontrollvariabler och då sker en marginell ökning av estimatet för CBI 1980-89. 

Estimatet fortsätter att vara icke-signifikant genom samtliga regressioner i 

tabellen. I kolumn 5 används CBI 2003 som huvudsaklig oberoendevariabel och 

variabelns estimat blir signifikant på 10-procentsnivån. 

Tabell 2. 

Volatilitet i 

arbetslöshet 

 

 

 

 

(1) 

 

 

 

(2) 

 

 

 

(3) 

 

 

 

(4) 

 

 

 

(5) 

VARIABLES CBI 1980-89 CBI 1980-89 CBI 1980-89 CBI 1980-89 CBI 2003 

      

CBI 1980-89 -0.330 -0.00110 -0.00183 0.252  

 (1.391) (1.193) (1.201) (1.179)  

Bankkredit  -0.0127* -0.0127* -0.00795 -0.00800 

  (0.00722) (0.00714) (0.00836) (0.00855) 

Handel   0.00332 0.00456 0.00425 

   (0.00357) (0.00378) (0.00359) 

BNP/Capita    -4.90e-05* -4.64e-05* 

    (2.46e-05) (2.49e-05) 

CBI 2003     0.258 

     (0.700) 

Konstant 1.850*** 2.650*** 2.423*** 2.269*** 2.193** 

 (0.523) (0.766) (0.700) (0.732) (0.833) 

      

Observationer 52 52 52 52 51 

R2 0.001 0.130 0.144 0.183 0.174 

Korrigerat R2 -0.0193 0.0944 0.0906 0.113 0.103 

Standarfel 1.457 1.373 1.376 1.359 1.369 

Tabell 2: Robusta standardfel klustrade på landsnivå i parentes. Beroendevariabel är volatilitet i 

arbetslöshet. I kolumn 1 visas estimatet för den huvudsakliga oberoendevariabeln CBI 1980-89. I 

de efterföljande kolumnerna läggs kontrollvariablerna till; Bankkredit i kolumn 2, Handel i 

kolumn 3 och BNP/Capita i kolumn 4. I kolumn 5 byts CBI-index till CBI 2003 som huvudsaklig 

oberoendevariabel.       
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

I Tabell 2 visas regressionsresultaten för perioden 1982-91 där volatilitet i 

arbetslöshet används som beroendevariabel. I tabellen är CBI 1980-89 återigen 

den huvudsakliga oberoendevariabeln. Det icke-signifikanta estimatet för CBI 

1980-89 i kolumn 1 är -0,330. Medelvärdet för CBI 1980-89 är 0,351 och 

standardavvikelsen är 0,114. (-0,330*0,351)=-0,116. (0,351+0,114)=0,465. (-

0,330*0,465)=-0,153. (-0,153-(-0,116))=-0,037. Om man går en standardavvikelse 

upp från medelvärdet av CBI 1980-89 innebär det en minskning i volatiliteten i 

arbetslöshet med 0,037. Medelvärdet för volatilitet i arbetslöshet för perioden är 

1,734. (0,037/1,734)=0,021. Minskningen med 0,037 motsvarar cirka två procent 

av den genomsnittliga volatiliteten i arbetslöshet. I kolumn 2 läggs 

kontrollvariabeln bankkredit till och estimatet för variabeln får ett negativt värde 

som är signifikant på 10-procentsnivån. Med inkluderandet av bankkredit sjunker 

estimatet för CBI 1980-89 från -0.330 till -0,001. Det 95-procentiga 
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konfidensintervallet för estimatet -0,001 i kolumn 2 går mellan -2,396 till 2,394. I 

kolumn 4 där samtliga kontrollvariabler används förändras estimatet för CBI 

1980-89 till ett positivt värde. Estimatet fortsätter dock att vara icke-signifikant. 

Noterbart är att den sista tillagda kontrollen, BNP/Capita, får ett negativt estimat 

som är signifikant på 10-procentsnivå. Det är det enda estimat som är signifikant 

på någon av de tillämpade procentnivåerna i kolumn 4. 

5.2 Perioden 1992-2001 
Tabell 3. 

Volatilitet      

i tillväxt 

 

 

 

 

(1) 

 

 

 

(2) 

 

 

 

(3) 

 

 

 

(4) 

 

 

 

(5) 

VARIABLER CBI 1980-89 CBI 1980-89 CBI 1980-89 CBI 1980-89 CBI 2003 

      

CBI 1980-89 -0.138 -0.125 -0.125 -0.109  

 (0.116) (0.113) (0.113) (0.113)  

Bankkredit  -0.000318* -0.000308* -0.000108 -5.21e-05 

  (0.000166) (0.000162) (0.000180) (0.000184) 

Handel   -0.000135 -6.36e-05 1.50e-05 

   (0.000115) (0.000114) (0.000105) 

BNP/Capita    -1.49e-06** -1.96e-06*** 

    (6.59e-07) (7.31e-07) 

CBI 2003     0.0385 

     (0.0379) 

Konstant 0.164*** 0.184*** 0.193*** 0.183*** 0.119*** 

 (0.0484) (0.0546) (0.0586) (0.0581) (0.0255) 

      

Observationer 71 71 71 71 69 

R2 0.033 0.065 0.070 0.093 0.081 

Korrigerat R2 0.0193 0.0372 0.0288 0.0385 0.0237 

Standarfel 0.0887 0.0878 0.0882 0.0878 0.0892 

Tabell 3: Robusta standardfel klustrade på landsnivå i parentes. Beroendevariabel är volatilitet i 

tillväxt. I kolumn 1 visas estimatet för den huvudsakliga oberoendevariabeln CBI 1980-89. I de 

efterföljande kolumnerna läggs kontrollvariablerna till; Bankkredit i kolumn 2, Handel i kolumn 3 

och BNP/Capita i kolumn 4. I kolumn 5 byts CBI-index till CBI 2003 som huvudsaklig 

oberoendevariabel.       
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Tabell 3 visar regressionsresultaten för perioden 1992-01 där volatilitet i tillväxt 

används som beroendevariabel. CBI 1980-89 används som huvudsaklig 

oberoendevariabel och det icke-signifikanta estimatet i kolumn 1 är -0,138. 

Medelvärdet för CBI 1980-89 i perioden är 0,346. (-0,138*0,346)=- 0,048. 

Standardavvikelsen för CBI 1980-89 är 0,119. (0,346+0,119)=0,465. (-

0,138*0,465)=-0,064. (-0,064- (-0,048))=-0,016. En ökning av CBI 1980-89 med 

en standardavvikelse ger en minskning av volatiliteten i tillväxt med 0,016. 

Medelvärdet för volatilitet i tillväxt är under perioden 0,117. (0,016/0,117)=0,137. 

Minskningen med 0,016 motsvarar 13,7 procent av den genomsnittliga 
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volatiliteten i tillväxt. I kolumn 2, 3 och 4 läggs kontrollvariablerna till utan att det 

påverkar estimatet för CBI 1980-89 nämnvärt. I kolumn 2 är det 95 procentiga 

konfidensintervallet för estimatet för CBI 1980-89 -0.351 till 0.101. Samtliga 

estimat för variabeln fortsätter att vara icke-signifikanta. Bankkredit visar ett 

signifikant estimat på 10-procentsnivån i kolumn 2 och 3. I kolumn 4 visar 

BNP/Capita ett estimat som är signifikant på 5-procentsnivån. 

Tabell 4. 

Volatilitet i 

arbetslöshet 

 

 

 

 

(1) 

 

 

 

(2) 

 

 

 

(3) 

 

 

 

(4) 

 

 

 

(5) 

VARIABLER CBI 1980-89 CBI 1980-89 CBI 1980-89 CBI 1980-89 CBI 2003 

      

CBI 1980-89 -1.467 -1.225 -1.194 -1.110  

 (0.990) (0.963) (0.964) (0.976)  

Bankkredit  -0.00488** -0.00472** -0.00383 -0.00362 

  (0.00205) (0.00203) (0.00275) (0.00276) 

Handel   -0.00327 -0.00296 -0.00229 

   (0.00230) (0.00238) (0.00252) 

BNP/Capita    -6.83e-06 -1.11e-05 

    (1.31e-05) (1.26e-05) 

CBI 2003     0.0540 

     (0.657) 

Konstant 2.320*** 2.623*** 2.846*** 2.805*** 2.390*** 

 (0.368) (0.365) (0.432) (0.430) (0.528) 

      

Observationer 63 63 63 63 62 

R2 0.022 0.062 0.083 0.086 0.072 

Korrigerat R2 0.00640 0.0312 0.0368 0.0233 0.00671 

Standarfel 1.191 1.176 1.172 1.181 1.193 

Tabell 4: Robusta standardfel klustrade på landsnivå i parentes. Beroendevariabel är volatilitet i 

arbetslöshet. I kolumn 1 visas estimatet för den huvudsakliga oberoendevariabeln CBI 1980-89. I 

de efterföljande kolumnerna läggs kontrollvariablerna till; Bankkredit i kolumn 2, Handel i 

kolumn 3 och BNP/Capita i kolumn 4. I kolumn 5 byts CBI-index till CBI 2003 som huvudsaklig 

oberoendevariabel.       
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

I Tabell 4 visas regressionsresultaten för tidsperioden 1992-01 där 

beroendevariabeln är volatilitet i arbetslöshet. Det icke-signifikanta estimatet för 

CBI 1980-89 i kolumn 1 visar -1,467. Medelvärdet för CBI 1980-89 är 0,343. 

(0,343*-1,467)=-0,503. Standardavvikelsen för CBI 1980-89 är i denna period 

0,122. (0,122+0,343)=0,465. (-1,467*0,465)=-0,682. (-0,682-(-0,503))=-0,179. En 

ökning i CBI med en standardavvikelse från medelvärdet ger en minskning av 

volatiliteten i arbetslöshet med 0,179. Medelvärdet för volatilitet i arbetslöshet är 

för perioden 1,816. (0,179/1,816)=0,099. Minskningen med 0,179 motsvarar 

0,099 eller 9,9 procent av den genomsnittliga volatiliteten i arbetslöshet. I kolumn 

2 inkluderas kontrollvariabeln bankkredit och CBI 1980-89 får då ett estimat på -
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1,225. Det 95- procentiga konfidensintervallet för estimatet går mellan -3.150 till 

0.700. Estimatet för bankkredit får ett negativt estimat som är signifikant på 5-

procentsnivån, och detta gäller även i kolumn 3. Det negativa estimatet för CBI 

1980-89 förändras däremot inte nämnvärt. Kolumn 4 visar icke-signifikanta 

estimat för samtliga variabler efter att BNP/Capita lagts till. I samtliga kolumner 

visar estimatet för CBI 1980-89 ett negativt samband och trenden är att estimatet 

minskar för varje kontrollvariabel som läggs till. Samtliga estimat för CBI 1980-

89 är dock icke-signifikanta.  

5.3 Perioden 2002-2011 
Tabell 5. 

Volatilitet i 

tillväxt 

 

 

 

 

(1) 

 

 

 

(2) 

 

 

 

(3) 

 

 

 

(4) 

 

 

 

(5) 

VARIABLER CBI 2003 CBI 2003 CBI 2003 CBI 2003 CBI 1980-89 

      

CBI 2003 0.0134 0.00648 0.00617 0.00423  

 (0.0227) (0.0217) (0.0216) (0.0211)  

Bankkredit  -0.000218*** -0.000216*** -0.000322*** -0.000273** 

  (7.91e-05) (7.91e-05) (9.51e-05) (0.000108) 

Handel   -4.10e-05 -9.29e-05 -0.000149** 

   (6.70e-05) (7.30e-05) (7.08e-05) 

BNP/Capita    5.54e-07** 5.11e-07** 

    (2.59e-07) (2.54e-07) 

CBI 1980-89     -0.0624 

     (0.0382) 

Konstant 0.0993*** 0.122*** 0.125*** 0.131*** 0.153*** 

 (0.0138) (0.0151) (0.0167) (0.0166) (0.0166) 

      

Observationer 95 95 95 95 71 

R2 0.003 0.066 0.068 0.092 0.115 

Korrigerat R2 -0.00785 0.0460 0.0373 0.0518 0.0609 

Standarfel 0.0507 0.0494 0.0496 0.0492 0.0498 

Tabell 5: Robusta standardfel klustrade på landsnivå i parentes. Beroendevariabel är volatilitet i 

tillväxt. I kolumn 1 visas estimatet för den huvudsakliga oberoendevariabeln CBI 2003. I de 

efterföljande kolumnerna läggs kontrollvariablerna till; Bankkredit i kolumn 2, Handel i kolumn 3 

och BNP/Capita i kolumn 4. I kolumn 5 byts CBI-index till CBI 1980-89 som huvudsaklig 

oberoendevariabel.       
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

I Tabell 5 visas resultatet för regressionerna under perioden 2002-11 med 

volatiliteten i tillväxt som beroendevariabel. Vi använder oss av CBI 2003 som 

huvudsaklig oberoendevariabel. Det icke-signifikanta estimatet för CBI 2003 i 

kolumn 1 är 0.013. Medelvärdet för CBI 2003 är för perioden 0,612. 

(0,013*0,612)=0,008. Standardavvikelsen för CBI 2003 är 0,203. 

(0,203+0,612)=0,815. (0,013*0,815)=0,011. (0,011-0,008)=0,003. En ökning av 

CBI 2003 med en standardavvikelse från medelvärdet ger en ökning av 
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volatiliteten i tillväxt med 0,003. Medelvärdet för volatilitet i tillväxt under 

perioden 2002-11 är 0,108. 0,003/0,108=0,028. Ökningen med 0,003 motsvarar 

0,028 eller 2,8 procent av den genomsnittliga volatiliteten i tillväxt. I kolumn 2, 3 

och 4 minskar estimatet för CBI 2003 för varje kontroll som läggs till. I kolumn 2 

får CBI 2003 ett estimat på 0,006 och det 95-procentiga konfidensintervallet för 

estimatet går mellan -0,037 till 0,045. Noterbart är att kontrollen bankkredit visar 

ett negativt estimat som är signifikant på 1-procentsnivån i samtliga regressioner 

där den är inkluderad. Estimatet för CBI 2003 fortsätter dock att vara icke-

signifikant. 

Tabell 6. 

Volatilitet i 

arbetslöshet 

 

 

 

 

(1) 

 

 

 

(2) 

 

 

 

(3) 

 

 

 

(4) 

 

 

 

(5) 

VARIABLER CBI 2003 CBI 2003 CBI 2003 CBI 2003 CBI 1980-89 

      

CBI 2003 1.310 1.043 1.035 1.065  

 (0.879) (0.969) (0.976) (0.959)  

Bankkredit  -0.00572* -0.00568* -0.00314 -0.00426 

  (0.00313) (0.00312) (0.00296) (0.00324) 

Handel   -0.00137 -9.98e-05 -0.00284 

   (0.00222) (0.00230) (0.00204) 

BNP/Capita    -1.37e-05* -5.53e-06 

    (7.37e-06) (7.94e-06) 

CBI 1980-89     0.0440 

     (1.467) 

Konstant 1.014 1.684* 1.809* 1.700* 2.450*** 

 (0.645) (0.923) (1.014) (0.979) (0.684) 

      

Observationer 85 85 85 85 62 

R2 0.024 0.058 0.060 0.073 0.070 

Korrigerat R2 0.0118 0.0352 0.0251 0.0264 0.00487 

Standarfel 1.779 1.757 1.767 1.765 1.538 

Tabell 6: Robusta standardfel klustrade på landsnivå i parentes. Beroendevariabel är volatilitet i 

arbetslöshet. I kolumn 1 visas estimatet för den huvudsakliga oberoendevariabeln CBI 2003. I de 

efterföljande kolumnerna läggs kontrollvariablerna till; Bankkredit i kolumn 2, Handel i kolumn 3 

och BNP/Capita i kolumn 4. I kolumn 5 byts CBI-index till CBI 1980-89 som huvudsaklig 

oberoendevariabel.       
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

I Tabell 6 visas regressionsresultaten för tidsperoden 2002-11 med volatiliteten i 

arbetslöshet som beroendevariabel. Även här används CBI 2003 som huvudsaklig 

oberoendevariabel. Estimatet för CBI 2003 i kolumn 1 är 1,310 och är icke-

signifikant. Medelvärdet för CBI 2003 under perioden är 0,623. 

(1,310*0,623)=0,816. Standardavvikelsen för CBI 2003 är 0,210. 

(0,210+0,623)=0,833. (1,310*0,833)=1,091. (1,091–0,816)=0,275. Om CBI 2003 

ökar med en standardavvikelse från medelvärdet ökar volatilitet i arbetslöshet med 
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0,275. Medelvärdet för volatilitet i arbetslöshet är under perioden 1,830. 

0,275/1,830=0,150. Ökningen med 0,275 motsvarar 0,150 eller 15 procent av den 

genomsnittliga volatiliteten i arbetslöshet. I kolumn 2 inkluderas kontrollvariabeln 

bankkredit som får ett negativt estimat som är signifikant på 10-procentsnivån. 

Estimatet för CBI 2003 är 1,043 och det 95-procentiga intervallet går mellan -

0,883 till 2,970. I kolumn 4 där samtliga kontrollvariabler inkluderats får 

BNP/Capita ett negativt estimat som är signifikant på 10-procentsnivån. Estimatet 

för CBI 2003 förblir dock på ungefär samma nivå och fortsätter vara icke-

signifikant.  

5.4 Robusttest  

För att pröva hur robusta våra resultat är gentemot tidsförskjutningar har vi 

genomfört ytterligare sex regressioner baserade på tre andra, något förskjutna och 

komprimerade tidsperioder (tabellerna finns bifogade i appendix). I robust-

regressionen för perioden 1982-89 med volatilitet i arbetslöshet som 

beroendevariabel (Tabell 8) ändrar estimatet för CBI 1980-89 tecken till positivt i 

kolumnerna 1, 2 och 3 i jämförelse med estimaten för perioden 1982-91 (Tabell 

2). I robust- regressionen för perioden 1990-97 med volatilitet i tillväxt som 

beroendevariabel (Tabell 9) blir CBI 1980-89 signifikant på 10-procentsnivån. 

Även estimatet för CBI 2003 är signifikant i tabellen, men på 5-procentsnivån. I 

robust- regressionen för perioden 1998-05 med volatilitet i tillväxt som 

beroendevariabel (Tabell 11) ändrar CBI 2003 tecken till negativt i kolumn 2, 3 

och 4 jämfört med regressionen för perioden 2002-11 (Tabell 5) där estimatet för 

CBI 2003 är negativ rakt igenom. 
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6. Slutsatser 

Syftet med denna uppsats var att undersöka om en ökad grad av 

centralbanksoberoende leder till en mindre volatil konjunktur. För att få svar på 

detta undersökte vi vilken effekt ett ökat centralbanksoberoende har på volatilitet i 

arbetslöshet och volatilitet i tillväxt. Vi utgick från data från 1982-2011 som vi 

sedan delade upp i tre delperioder; 1982-91, 1992-01 och 2002-11. Vi 

genomförde en tvärsnittsanalys utifrån OLS-regressioner där vi använde volatilitet 

i tillväxt och volatilitet i arbetslöshet som beroendevariabler för varje tidsperiod. 

Mot dessa testade vi två centralbanksoberoendeindex som huvudsakliga 

oberoendevariabler. Vi genomförde dessutom ett robusttest utifrån samma 

ekonometriska modell där vi använde något förskjutna tidsperioder (1982-89, 

1990-97 och 1998-05).  

 

Den korrelationsmatris som inleder vår resultatdel visar på några intressanta 

resultat. Till exempel visar den att våra två CBI-index har en positiv korrelation 

som är signifikant på 10-procentsnivån. Det ger en indikation på att det 

uppdaterade CBI-indexet inte präglas av stora mätfel i förhållande till det äldre.  

 

Total får vi tre signifikanta estimat för CBI 1980-89 och CBI 2003 i våra 

regressioner. Det första visas i Tabell 1. där estimatet för CBI 2003 i regressionen 

med volatilitet i tillväxt som beroendevariabel för perioden 1982-91 är signifikant 

på 5-procentsnivån. En möjlig förklaring till estimatets signifikans är att det finns 

påverkan från en omvänd kausalitet. En hög volatilitet i tillväxten kan i ett sådant 

fall leda till att reformer som ökar centralbanksoberoendet implementeras. Därav 

kan det uppdaterade oberoendeindexet bli signifikant i förhållande till äldre data. 

De två andra signifikanta estimaten finner vi i robustregressionen för volatilitet i 

tillväxt för perioden 1990-97. Estimatet för CBI 1980-89 får där ett positivt 

estimat som är signifikant på 10-procentsnivån och estimatet för CBI-2003 får ett 

positivt estimat som är signifikant på 5-procentsnivån. Vi bedömer dock att vi inte 

dra några slutsatser utifrån estimatens signifikans dels för att oberoendeindexeten 

som används är från 1980-89 samt 2003 och övrig data från 1990-97. Perioden 

kan således inte tydligt kopplas till något av våra CBI-index. Detta är en svaghet 

som även präglar perioden 1992-01 i vår huvudsakliga resultatdel. Dessutom 
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stärker inte resultat från de övriga regressionerna, till exempel de med volatilitet i 

arbetslöshet för samma period, estimatens relevans.  

 

Vår slutsats är att studiens resultat inte stödjer hypotesen att en hög grad av 

centralbanksoberoende leder till en mindre volatil konjunktur. Detta grundas på 

att de flesta CBI-estimat är icke-signifikanta och antar både positiva och negativa 

värden. Vi bedömer dock heller inte att vi kan dra någon definitiv slutsats att 

centralbanksoberoendet inte har någon effekt alls på konjunkturvolatiliteten. Som 

vi nämnt ovan får vi exempelvis två signifikanta estimat i robustperioden 1990-

97. Dessutom skiftar bredden på konfidensinervallen för CBI-estimaten mellan 

tidsperioder, vilket gör det svårt att fastställa att det finns en nolleffekt. Vidare 

kan det finnas effekter som vår modell inte fångar upp. Till exempel kan det 

finnas problem med klassiska mätfel av centralbanksoberoendet som gör att 

estimaten för CBI 2003 och CBI 1980-89 blir då felmätta mot noll och får ett 

mindre värde än det korrekta
3
 (Stock och Watson, 2012). 

 

I vår korrelationsmatris framgår det även att ingen av våra kontrollvariabler har en 

signifikant korrelation i förhållande till våra CBI-index. Det är således inte 

uppenbart att vi valt relevanta kontrollvariabler i undersökningen.  

 

Vi är även medvetna om att det är svårt att mäta konjunkturen. Det finns många 

makroekonomiska variabler som kan fungera som indikator på den utöver tillväxt 

och arbetslöshet. Vi har till exempel sett studier som använt industriproduktion för 

att mäta graden av ekonomisk aktivitet inom länder. En mer omfattande studie 

som berör samma fråga skulle således kunna använda fler beroendevariabler än 

vad vi gjort för att mäta volatiliteten i konjunkturen. 

 

För att summera uppsatsens resultat konstaterar vi återigen att vi inte kunnat visa 

att högre grad av centralbanksoberoende ger en mindre volatil konjunktur, men vi 

har inte heller kunnat visa på en nolleffekt.  

                                                 
3
 Stock och Watson skriver om ”classical measurement errors”. Det mätta värdet är det samma 

som faktiskt värde plus en slumpkomponent som har ett medelvärde på noll och en varians. 

Eftersom att feltermen är helt slumpmässig kan det förväntas feltermen är okorrelerad med 

variabelen samt regressionens felterm. Mätfelet påverkar genom att addera ett slumpmässigt 

element till det faktiska värdet på variabeln och estimatet kommer bli felmätt mot noll.      
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Appendix 

Perioden 1982-1989 

 
Tabell 7. 

Volatilitet i    

(1) (2) (3) (4) (5) 

tillväxt 

 

VARIABLER              

CBI 1980-89 CBI 1980-89 CBI 1980-89 CBI 1980-89 CBI  2003 

      

CBI 1980-89 0.0735 0.0781 0.0773 0.0901  

 (0.0593) (0.0610) (0.0635) (0.0667)  

Bankkredit  -0.000160 -0.000127 2.43e-05 6.67e-05 

  (0.000188) (0.000185) (0.000207) (0.000208) 

Handel   -0.000229* -0.000182 -7.89e-05 

   (0.000132) (0.000129) (0.000117) 

BNP/Capita    -1.92e-06 -2.21e-06 

    (1.62e-06) (1.60e-06) 

CBI 2003     0.104** 

     (0.0437) 

Constant 0.109*** 0.118*** 0.132*** 0.126*** 0.0886*** 

 (0.0188) (0.0220) (0.0258) (0.0258) (0.0287) 

      

Observations 66 66 64 64 63 

R-squared 0.013 0.020 0.040 0.057 0.115 

ad_r2 -0.00201 -0.0109 -0.00802 -0.00661 0.0541 

ser 0.0755 0.0759 0.0757 0.0756 0.0734 

Tabell 6: Robusta standardfel klustrade på landsnivå i parentes. Beroendevariabel är volatilitet i 

tillväxt. I kolumn 1 visas estimatet för den huvudsakliga oberoendevariabeln CBI 1980-89. I de 

efterföljande kolumnerna läggs kontrollvariablerna till; Bankkredit i kolumn 2, Handel i kolumn 3 

och BNP/Capita i kolumn 4. I kolumn 5 byts CBI-index till CBI 2003 som huvudsaklig 

oberoendevariabel.       
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Tabell 8. 

Volatilitet i  

arbetslöshet. 

(1) 

 

 

(2) (3) (4) (5) 

 

VARIABLER 

CBI 1980-89 

 

CBI 1980-89 

 

CBI 1980-89 

 

CBI 1980-89 

 

CBI 2003 

 

      

CBI 1980-89 0.197 0.193 0.191 0.261  

 (1.271) (1.248) (1.262) (1.246)  

Bankkredit  -0.00305 -0.00305 -0.000118 -0.000322 

  (0.00312) (0.00314) (0.00369) (0.00378) 

Handel   0.000427 0.00130 0.000525 

   (0.00158) (0.00141) (0.00113) 

BNP/Capita    -4.30e-05* -3.70e-05 

    (2.35e-05) (2.35e-05) 

CBI 2003     0.103 

     (0.509) 

Konstant 1.329*** 1.557*** 1.529*** 1.521*** 1.544*** 

 (0.434) (0.547) (0.555) (0.553) (0.415) 

      

Observationer 46 46 46 46 45 

R-squared 0.001 0.018 0.019 0.086 0.071 

ad_r2 -0.0221 -0.0278 -0.0515 -0.00273 -0.0219 

ser 0.895 0.898 0.908 0.887 0.873 
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Tabell 8: Robusta standardfel klustrade på landsnivå i parentes. Beroendevariabel är volatilitet i 

arbetslöshet. I kolumn 1 visas estimatet för den huvudsakliga oberoendevariabeln CBI 1980-89. I 

de efterföljande kolumnerna läggs kontrollvariablerna till; Bankkredit i kolumn 2, Handel i 

kolumn 3 och BNP/Capita i kolumn 4. I kolumn 5 byts CBI-index till CBI 2003 som huvudsaklig 

oberoendevariabel.       
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Perioden 1990-1997       
Tabell 9. 

Volatilietet i 

tillväxt 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

VARIABLER CBI 1980-89 CBI 1980-89 CBI 1980-89 CBI 1980-89 CBI 2003 

      

CBI 1980-89 0.0624 0.0690 0.0701* 0.0739  

 (0.0440) (0.0436) (0.0420) (0.0459)  

Bankkredit  -0.000211 -0.000205 -0.000152 -8.50e-05 

  (0.000154) (0.000147) (0.000205) (0.000207) 

Handel   -0.000296*** -0.000280*** -0.000211** 

   (7.77e-05) (8.29e-05) (8.85e-05) 

BNP/Capita    -3.72e-07 -5.24e-07 

    (7.88e-07) (7.87e-07) 

CBI 2003     0.0576** 

     (0.0280) 

Konstant 0.0877*** 0.100*** 0.120*** 0.118*** 0.101*** 

 (0.0146) (0.0185) (0.0187) (0.0207) (0.0249) 

      

Observationer 70 70 70 70 68 

R-squared 0.019 0.054 0.128 0.131 0.137 

ad_r2 0.00472 0.0256 0.0880 0.0779 0.0825 

ser 0.0529 0.0524 0.0507 0.0509 0.0505 

Tabell 9: Robusta standardfel klustrade på landsnivå i parentes. Beroendevariabel är volatilitet i 

tillväxt. I kolumn 1 visas estimatet för den huvudsakliga oberoendevariabeln CBI 1980-89. I de 

efterföljande kolumnerna läggs kontrollvariablerna till; Bankkredit i kolumn 2, Handel i kolumn 3 

och BNP/Capita i kolumn 4. I kolumn 5 byts CBI-index till CBI 2003 som huvudsaklig 

oberoendevariabel.       
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 
Tabell 10. 

Volatilitet i  

arbetslöshet 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

VARIABLER 

 

CBI 1980-89 

 

 

CBI 1980-89 

 

 

CBI 1980-89 

 

 

CBI 1980-89 

 

 

CBI 2003 

      

CBI 1980-89 -0.969 -0.801 -0.804 -0.952  

 (0.816) (0.820) (0.824) (0.953)  

Bankkredit  -0.00568* -0.00579* -0.00719* -0.00645 

  (0.00299) (0.00307) (0.00404) (0.00392) 

Handel   -0.00373* -0.00422* -0.00344 

   (0.00213) (0.00236) (0.00220) 

BNP/Capita    1.00e-05 4.91e-06 

    (1.70e-05) (1.50e-05) 

CBI 2003     0.599 

     (0.630) 

Konstant 1.900*** 2.275*** 2.542*** 2.619*** 1.877*** 

 (0.358) (0.428) (0.487) (0.550) (0.501) 
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Observationer 59 59 59 59 58 

R-squared 0.010 0.061 0.086 0.092 0.090 

ad_r2 -0.00739 0.0272 0.0364 0.0248 0.0215 

ser 1.188 1.168 1.162 1.169 1.178 

Tabell 10: Robusta standardfel klustrade på landsnivå i parentes. Beroendevariabel är volatilitet i 

tillväxt. I kolumn 1 visas estimatet för den huvudsakliga oberoendevariabeln CBI 1980-89. I de 

efterföljande kolumnerna läggs kontrollvariablerna till; Bankkredit i kolumn 2, Handel i kolumn 3 

och BNP/Capita i kolumn 4. I kolumn 5 byts CBI-index till CBI 2003 som huvudsaklig 

oberoendevariabel.       
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Perioden 1998-2005 

 
Tabell 11. 

Volatilitet i 

tillväxt. 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

VARIABLER CBI 2003 CBI 2003 CBI 2003 CBI 2003 CBI 1980-89 

      

CBI 2003 0.00654 -0.00767 -0.00881 -0.00657  

 (0.0309) (0.0293) (0.0292) (0.0300)  

Bankkredit  -0.000307*** -0.000305*** -0.000235* -0.000238 

  (0.000112) (0.000111) (0.000141) (0.000150) 

Handel   -0.000134 -0.000104 -8.69e-05 

   (0.000108) (0.000110) (0.000108) 

BNP/Capita    -4.64e-07 -4.68e-07 

    (5.09e-07) (5.46e-07) 

CBI 1980-89     -0.128 

     (0.0845) 

Konstant 0.110*** 0.141*** 0.152*** 0.149*** 0.191*** 

 (0.0175) (0.0187) (0.0218) (0.0227) (0.0423) 

      

Observationer 95 95 95 95 71 

R-squared 0.000 0.044 0.052 0.056 0.105 

ad_r2 -0.0104 0.0237 0.0210 0.0142 0.0505 

ser 0.0755 0.0742 0.0743 0.0745 0.0787 

Tabell 11: Robusta standardfel klustrade på landsnivå i parentes. Beroendevariabel är volatilitet i 

tillväxt. I kolumn 1 visas estimatet för den huvudsakliga oberoendevariabeln CBI 2003. I de 

efterföljande kolumnerna läggs kontrollvariablerna till; Bankkredit i kolumn 2, Handel i kolumn 3 

och BNP/Capita i kolumn 4. I kolumn 5 byts CBI-index till CBI 1980-89 som huvudsaklig 

oberoendevariabel.       
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

 
Tabell 12. 

Volatilitet i 

arbetslöshet. 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

VARIABLER CBI 2003 CBI 2003 CBI 2003 CBI 2003 CBI 1980-89 

      

CBI 2003 0.840 0.437 0.394 0.446  

 (0.605) (0.636) (0.650) (0.638)  

Bankkredit  -0.00779*** -0.00773*** -0.00603*** -0.00654*** 

  (0.00217) (0.00205) (0.00199) (0.00206) 

Handel   -0.00399* -0.00331 -0.00405** 

   (0.00214) (0.00201) (0.00175) 

BNP/Capita    -1.09e-05 -6.14e-06 

    (7.43e-06) (9.64e-06) 

CBI 1980-89     -0.995 
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     (1.106) 

Konstant 0.970** 1.796*** 2.154*** 2.071*** 2.747*** 

 (0.448) (0.595) (0.743) (0.723) (0.467) 

      

Observationer 86 86 86 86 65 

R-squared 0.018 0.114 0.139 0.147 0.150 

ad_r2 0.00647 0.0926 0.108 0.105 0.0928 

ser 1.272 1.215 1.205 1.207 1.307 

Tabell 12: Robusta standardfel klustrade på landsnivå i parentes. Beroendevariabel är volatilitet i 

arbetslöshet. I kolumn 1 visas estimatet för den huvudsakliga oberoendevariabeln CBI 2003. I de 

efterföljande kolumnerna läggs kontrollvariablerna till; Bankkredit i kolumn 2, Handel i kolumn 3 

och BNP/Capita i kolumn 4. I kolumn 5 byts CBI-index till CBI 1980-89 som huvudsaklig 

oberoendevariabel.       
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

      


