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Abstrakt 

Skatteintäkter är den största inkomstposten i den statliga budgeten. I en situation med 

höga statsskulder ökar vikten av skatteintäkter ytterligare med finansieringen av 

statskulden. Det är därför viktigt att länder har välutformade skatteregler för att bedriva 

en sund finanspolitik. Inom EU måste nationella skatteregler utformas så de följer 

gemensamma regler och gynnar ekonomisk tillväxt. Hur skattesystem är utformade har 

därmed stor betydelse och det är av högsta intresse att undersöka effekten av olika typer 

av skatter på ekonomisk tillväxt.  

Med hjälp av paneldata studeras sambandet mellan olika typer av skatter och ekonomisk 

tillväxt för 15 stycken EU-länder. I studien används både den traditionella skattekvoten 

och det moderna World Tax Index (WTI) för att mäta den marginella skatten. Utifrån ett 

brett teoretiskt perspektiv utformas en tillväxtmodell med tillväxt i real BNP per capita 

som responsvariabel för att undersöka effekten av olika typer av skatter. 

Regressionsmetoden som används är minsta kvadratmetoden (OLS) med fixa effekter. 

Resultatet från studien visar att det har betydelse vilket mått som används för den 

marginella skatten. Inkomstskatten för hushåll har utifrån resultatet den starkaste 

negativa effekten och inkomskatten för företag visar på en positiv effekt på tillväxt i 

real BNP per capita. Ett resultat som både skiljer sig och är gemensamt med tidigare 

studier.  
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1. Inledning 
	

1.1 Introduktion 
Hur skatteregler är utformade i ett land reflekterar hur utbildning, sjukvård och andra 

offentliga utgifter prioriteras. Inom EU bestäms nationella skattesatser enskilt av 

respektive land. Men EU har som uppgift att övervaka så att skattereglerna i respektive 

land följer EU:s gemensamma regler och gynnar ekonomisk tillväxt(Europeiska 

Kommissionen, 2015).  

Frågan är då hur ekonomisk tillväxt påverkas av skatter?  

Macek (2014) belyser i sin studie att skatter påverkar ekonomisk tillväxt genom 

effekten på direkta tillväxtvariabler som fysiskt- och humankapital. Skatter har en direkt 

effekt på investeringars lönsamhet. Skatter har därför stor betydelse för var investerare 

väljer att investera. Höga skatter kan skrämma bort investerare och påverka den 

ekonomiska tillväxten negativt genom minskade investeringar på kapitalmarknaden. 

Macek påpekar också att höga skatter kan påverka den ekonomiska tillväxten positivt 

om skatteintäkterna används till investeringar i humankapital.  

Det finns även situationer där länder kan tvingas justera sin skattepolitik till följd av 

ekonomiska förhållanden. Zimcik (2016) uppmärksammar att budgetunderskott har 

varit vanligt bland de utvecklade länderna inom EU de senaste åren, vilket har lett till att 

statsskuldskvoten har ökat i flera EU-länder. Inom många av EU:s medlemsländer 

ligger statsskuldkvoten på en nivå runt 100 procent av BNP. För att minska 

statsskuldkvoten måste länder justera sin skattepolitik utan att påverka den ekonomiska 

tillväxten negativt.  

Min tidigare studie, Larsson (2016) fann ett tydligt negativt samband mellan höga 

statsskuldkvoter och ekonomisk tillväxt. En förklaring som diskuteras av Diamond 

(1965) är att statsskulder finansieras med ökade skatteintäkter. Det leder till lägre 

investeringar på kapitalmarknaden och lägre ekonomisk tillväxt.  

Bleaney et al. (2001) undersöker i deras studie de långsiktiga effekterna av skatter och 

offentliga utgifter på ekonomisk tillväxt. I sin studie finner de att skatter samt offentliga 
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utgifter har en signifikant effekt både i den aktuella femårsperioden och i den 

efterföljande perioden. Det innebär att skattepolitik måste utformas långsiktigt för att 

gynna ekonomisk tillväxt.  

För att bistå med underlag till skattepolitikens utformning är det av intresse att studera 

hur olika typer av skatter påverkar den ekonomiska tillväxten 

Denna studie undersöker den marginella skattens effekt på tillväxt i real BNP per capita 

i 15 EU-länder, (se bilaga 1). Sambandet studeras med hjälp av paneldata för 

skattekvoten över perioden 1970 – 2015 samt paneldata för World Tax Index (WTI) 

över perioden 2000 - 2015. Studien utgår från ett brett teoretiskt perspektiv för att 

undersöka effekten av olika typer av skatter med regressionsmetoder baserat på tidigare 

studier. Studien är av intresse för EU och globalt i utformningen av skattepolitiken för 

att gynna ekonomisk tillväxt.  

1.2 Syfte och frågestäl lning 
Då flera länder inom EU lider av höga statsskulder växer trycket på skatteintäkter. Det 

är därför viktigt att länder har underlag för hur skattepolitiken ska utformas för att 

gynna ekonomisk tillväxt. Syftet med denna studie är därför att undersöka hur olika 

typer av skatter påverkar ekonomisk tillväxt. Ekonomisk tillväxt definieras i studien 

som tillväxt i real BNP per capita över 5 år. Med olika regressionsmetoder försöker 

denna studie att hitta en modell som fångar upp effekten av en marginell ändring i olika 

typer av skatter på ekonomisk tillväxt. Resultatet från studien kan ge politiker underlag 

för hur skattepolitik kan utformas för att bedriva en sund finanspolitik och gynna 

ekonomisk tillväxt.  

De frågeställningar som undersöks i denna studie är: 

• Vad har olika skatter för effekt på ekonomisk tillväxt? 

• Finns det ett icke-linjärt samband mellan inkomstskatten för företag och 

ekonomisk tillväxt? 

• Finns det stöd för att höjda skatter fungerar som en kanal för statsskuldens 

negativa effekt på ekonomisk tillväxt? 
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2. Teori  
 

2.1 Exogen ti l lväxtteori  – Solow modellen 
D. Romer (2012, 10 - 45) beskriver Solows modell om ekonomisk tillväxt från 1956. 

Han utgår från en produktionsfunktion med konstant skalavkastning i dess två argument 

kapital och effektiva arbetare:   

 𝑌 𝑡 = 𝐹 𝐾 𝑡 ,𝐴 𝑡 𝐿 𝑡  (1) 

   

• Där 𝑌 𝑡  är output vid tidpunkt 𝑡 .  

• 𝐾 𝑡  är kapital vid tidpunkt 𝑡 . 

• 𝐴 𝑡  är nivån på teknologi vid tidpunkt 𝑡 . 

• 𝐿(𝑡) är arbetskraft vid tidpunkt (𝑡). 

Notera att teknologi och arbetskraft är en multiplikativ term i produktionsfunktion och 

𝐴 𝑡 𝐿(𝑡) därmed kännetecknar effektiv arbetskraft.  

Antagandet om konstant skalavkastning är viktigt eftersom det gör det möjligt att arbeta 

med den intensiva formen av produktionsfunktionen. Genom att multiplicera !
!"

 med 

𝐾 𝑡  respektive 𝐴 𝑡 𝐿(𝑡), samt definiera kapital per effektiv arbetare som 𝑘 = !
!"

 och 

output per effektiv arbetare som 𝑦 = !
!"

 härleds den intensiva formen av 

produktionsfunktionen. 

 𝑦 = 𝑓(𝑘) (2) 

   

Tillsammans med ytterligare antaganden ger den intensiva formen insikter i hur 

variablerna av intresse beter sig, kapital och effektiva arbetare.   

• Den marginella produkten av kapital antas vara positiv men avtagande: 

𝑓´(𝑘) > 0 och 𝑓´´(𝑘) < 0. 

• Produktionsfunktionen antas uppfylla inada-villkoren: lim!→! 𝑓! 𝑘 = ∞ , 

lim!→! 𝑓! 𝑘 = 0 

Det innebär att den marginella produkten av kapital är väldigt stor när 

kapitalstocken är relativt liten och den marginella produkten av kapital är väldigt 

liten då kapitalstocken är relativt stor.  
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• Arbetskraften och teknologi antas växa exogent i takten 𝑛 respektive 𝑔. 

𝐿 𝑡 = 𝐿 0 𝑒!" 

𝐴 𝑡 = 𝐴 0 𝑒!" 

Det innebär att den effektiva arbetskraften växer i takten (𝑛+ 𝑔). 

 

• En konstant andel av output per effektiv arbetare 𝑠   investeras i nytt kapital. 

Befintliga kapitalstocken per effektiv arbetare antas även depreciera med takten 

𝛿 . 

Med dessa antaganden går det att härleda hur kapital per effektiv arbetare förändras 

över tid. Kapital per effektiv arbetare ökar med andelen investeringar av output per 

effektiv arbetare (𝑠) och minskar med arbetskraftens tillväxttakt (𝑛), teknologins 

framsteg (𝑔) samt deprecieringstakten 𝛿 .  

Följande funktion sammanfattar hur kapital per effektiv arbetare förändras över tid och 

är nyckelfunktionen i Solow modellen. 

 

 Δ𝑘 = 𝑠𝑓(𝑘 𝑡 )− 𝑛 + 𝑔 + 𝛿 𝑘(𝑡) (3) 

 

Första delen av funktionen 𝑠𝑓(𝑘 𝑡 ) kännetecknar faktiska investeringar. Den andra 

delen 𝑛 + 𝑔 + 𝛿 𝑘(𝑡) är nödvändiga investeringar för att kapitalstocken per effektiv 

arbetare inte ska minska. Då faktiska investeringar överstiger de nödvändiga 

investeringarna ökar kapital per effektiv arbetare. Om de faktiska investeringarna 

understiger de nödvändiga investeringarna minskar kapital per effektiv arbetare.  

När de faktiska investeringarna är lika med nödvändiga så är kapitalstocken per effektiv 

arbetare konstant (𝑘∗). Detta eftersom de faktiska investeringarna avsätter effekten av 

tillväxt i arbetskraft, teknologi och deprecieringen av befintliga kapitalstocken. Det är 

ett stadie som kallas steady-state. 

Till följd av avtagande avkastning på kapital, inada-villkoren och de exogent givna 

tillväxttakterna för arbetskraften, teknologin samt deprecieringstakten så konvergerar 

ekonomin mot steady-state. När ekonomin befinner sig i steady-state och kapital per 

effektiv arbetare är konstant kännetecknas den ekonomiska tillväxten av balanserad 

tillväxt. 
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Variablerna av intresse för ekonomisk tillväxt är output per arbetare och kapital per 

arbetare. Utifrån hur kapital per effektiv arbetare är definierat så är det lätt att se att 

kapital per arbetare växer med den exogent givna teknologiska utvecklingen (𝑔) och 

med antagandet om konstant skalavkastning så innebär det att output per arbetare också 

växer i takten (𝑔). Det som förklarar långsiktig ekonomisk tillväxt i Solows modell är 

därmed teknologisk utveckling. En ökning i andelen av output som investeras i nytt 

kapital ger en kortsiktigt högre tillväxt. Ekonomin konvergerar sedan till ett nytt steady-

state där tillväxt i output per arbetare återigen endast förklaras av teknologiska framsteg. 

En minskning i andelen av output som investeras i nytt kapital har motsatt effekt på 

tillväxt men även den bara tillfällig. 

D. Romer (2012, 150 - 154) utökar Solows modell genom att inkludera humankapital 

för att bättre förklara skillnader i output per capita. Med humankapital med i modellen 

blir produktionsfunktionen följande: 

 

 𝑌 𝑡 = 𝐹 𝐾 𝑡 ,𝐴 𝑡 𝐻(𝑡)  (4) 

 

Där 𝐻(𝑡) är humankapital definierat som totala antalet produktiva tjänster 

tillhandahållet av arbetskraften. De övriga variablerna är samma som tidigare och har 

samma antaganden. D. Romer lägger däremot till antaganden om humankapital. 

• Humankapital är en funktion av antalet skolår per arbetare 

 𝐻 𝑡 = 𝐿 𝑡 𝐺(𝐸) (5) 

 

Där 𝐺(𝐸) är en ökande funktion av antalet skolår per arbetare. Det vill säga att ju mer 

utbildning en arbetare har desto högre humankapital besitter arbetaren. Antalet skolår 

per arbetare (𝐸) antas vara konstant över tid. Solows modell med humankapital leder till 

samma slutsatser som vanliga Solow modellen, ekonomin konvergerar till steady-state 

och tillväxten i output per arbetare är lika med de teknologiska framstegen. Ett skifte i 

antalet skolår har samma effekt som ett skifte i andelen av output som investeras i nytt 

kapital. Ett skifte leder därmed endast till en tillfälligt avvikande tillväxttakt från den i 

steady-state men en permanent effekt på nivån i output per arbetare.   
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2.2 Skatter i  exogen ti l lväxtteori  
Solow (1956) utökar sin modell till att inkludera en proportionell inkomstskatt. I den 

utökade modellen så utfärdar staten en proportionell inkomstskatt av storleken 𝑡. Om 

staten tillägnar alla skatteintäkter till investeringar i kapital så  interagerar skattens 

effekt på tillväxt genom sparkvoten. Med skatter som investeras fullt ut i kapital kan 

förändringen i kapital beskrivas enligt följande ekvation. 

 

 ∆𝐾 = 𝑠 1− 𝑡 𝑌 + 𝑡𝑌 

       = 𝑠 1− 𝑡 + 𝑡 𝑌 

 

(6) 

 

Solow definierar här 𝑌 som nettooutput efter depreciering. Det innebär att sparkvoten 

ökar från 𝑠 till 𝑠 + 𝑡(1− 𝑠) med skatter i modellen.  

Om staten istället använder samtliga skatteintäkter till offentlig konsumtion så minskar 

istället sparkvoten med skattens storlek, från 𝑠 till 𝑠(1− 𝑡).  

Effekten av en inkomstskatt i Solow modellen beror därmed på vad skatteintäkterna 

används till och hur det påverkar tillväxten genom sparkvoten. Staten kan använda 

skatteinkomster till investeringar i kapital och konsumtion. Förändringen i sparkvoten 

beror på hur staten fördelar skatteintäkterna mellan investeringar och konsumtion. Om 

en andel 𝑣 av skatteintäkterna går till investeringar i kapital och resten till konsumtion 

blir uttrycket för sparkvoten följande funktion. 

 

 𝑠 + 𝑣 − 𝑠 𝑡 (7) 

 

Det innebär att om staten investerar en större andel än de privata aktörerna så blir 

sparkvoten större efter införandet av en inkomstskatt. Om staten istället investerar 

mindre än den privata ekonomin resulterar det i en mindre sparkvot. Som tidigare 

beskrivet så har ett skifte i sparkvoten endast kortsiktiga effekter på tillväxt i output per 

arbetare men en permanent effekt på nivån.  
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2.3 Endogen ti l lväxtteori  
Den exogena tillväxtteorin begränsar rollen av politiska åtgärder på den långsiktiga 

tillväxten som en följd av avtagande avkastning på kapital. I endogen tillväxtteori 

presenteras olika kanaler som kan överkomma avtagande avkastning på kapital. Den 

endogena tillväxtteorin tillåter politiska åtgärder att påverka den långsiktiga tillväxten i 

BNP per capita, tillskillnad från den exogena tillväxtteorin.  

AK-modellen är en av de endogena tillväxtmodellerna och bygger på följande 

antaganden: 

• Konstant avkastning på kapital (𝐾): 

𝜕𝑌
𝜕𝐾 > 0 och 

𝜕!𝑌
𝜕!𝐾 

 

• Nivån på teknologin (𝐴) i ekonomin är konstant över tid (𝑡). 
𝜕𝐴
𝜕𝑡 = 0 

 

• Sparkvoten 𝑠  och deprecieringstakten (𝛿) är konstant över tid. 

𝜕𝑠
𝜕𝑡 = 0 och 

𝜕𝛿
𝜕𝑡 = 0 

 

AK-modellen överkommer avtagande avkastning på kapital genom antagandet om 

konstant avkastning på kapital. Med konstant avkastning på kapital kan 

produktionsfunktionen beskrivas av följande uttryck: 

 

 𝑌 = 𝐴𝐾 (8) 

 

Där 𝑌 är output och 𝐾 är kapital som tidigare. 𝐴 är nivån på teknologi och är konstant 

över tid. Arbetskraften utesluts till en början för att presentera modellens bas.  
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Modellens antaganden innebär att kapital ackumuleras enligt följande funktion: 

 

 ∆𝐾 = 𝑠𝑌 − 𝛿𝐾 

        = 𝑠𝐴𝐾 − 𝛿𝐾 

       = 𝐾(𝑠𝐴 − 𝛿) 

 

 

 

(9) 

Modellen beskriver en stängd ekonomi. Sparkvoten är lika med investeringar eftersom 

allt sparande går till investeringar inom ekonomin. Kapitalstocken ökar med 

investeringar och minskar med deprecieringen av befintligt kapital. Tillväxttakten av 

kapitalstocken kan härledas genom att dividera funktionen för kapitalackumulation 

(funktion 9) med kapitalstockens storlek. 

 

 ∆𝐾
𝐾 = 𝑠𝐴 − 𝛿 

 

(10) 

Från uttrycket för kapitalstockens tillväxttakt blir det tydligt att en högre sparkvot har en 

permanent effekt på tillväxttakten i kapitalstocken och därmed även en permanent effekt 

på tillväxten i output. Detta är en viktig skillnad från den exogena tillväxtteorin där en 

högre sparkvot endast har en tillfällig effekt på tillväxttakten i kapital och output. En 

högre nivå på teknologi och en lägre deprecieringstakt på existerande kapital påverkar 

också tillväxten i output positivt.  

Det som gör AK-modellen till en endogen tillväxtteori är antagandet om konstant 

avkastning på kapital. Carlin och Soskice ger tre potentiella förklaringar till hur 

konstant avkastning på kapital kan förekomma. Det är genom investeringar i 

humankapital, kunskapsspridning och R & D(Carlin och Soskice 2006, 529-532).  

I denna studie kommer investeringar i humankapital vara i fokus. För att humankapital 

ska ersätta antagandet om avtagande avkastning på kapital med ett antagande om 

konstant avkastning, måste humankapital ackumuleras linjärt i förhållande till 

existerande humankapital enligt följande funktion. 

 

 ∆ℎ = 𝛽ℎ(1− 𝑝) (11) 
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Där (ℎ) är humankapital per arbetare, (𝑝) är andelen timmar som tillägnas arbete, 

(1− 𝑝) är andelen timmar tillägnade utbildning och 𝛽 är en skalparameter som måste 

vara lika med 1 om ackumulationen av humankapital ska vara linjär. En linjär 

ackumulation av humankapital kan förklaras genom att utbildning underlättar för vidare 

utbildning utan avtagande avkastning. Genom att vidga begreppet kapital till att 

inkludera både fysiskt- och humankapital erhålls en produktionsfunktion med konstant 

avkastning på kapital i enlighet med AK-modellen. Produktionsfunktionen med 

humankapital per arbetare (ℎ) och arbetare (𝐿) med i modellen kan beskrivas enligt 

följande: 

 

 𝑌 = 𝐴𝐾! 𝑝ℎ𝐿 !!! 

 

(12) 

Där 𝛼 antar värden mellan 0 och 1. Genom att dividera produktionsfunktionen (funktion 

12) med arbetskraften erhålls ett uttryck för output per capita som är det relevanta 

måttet inom tillväxtteori för att kunna jämföra länder. 

 

 𝑌
𝐿 = 𝐴

𝐾
𝐿

!

𝑝ℎ !!! 

 

(13) 

Genom att beteckna output per capita som 𝑦 och kapital per capita som 𝑘 kan output per 

capita beskrivas med följande förenklade uttryck. 

 

 𝑦 = 𝐴𝑘! 𝑝ℎ !!! 

 

(14) 

Från uttrycket för output per capita är det tydligt att genom definiera ett brett mått på 

kapital 𝕜 = 𝑘!ℎ!!! som innefattar fysiskt- och humankapital så kännetecknas modellen 

av konstant avkastning på kapital. 

 

 𝑦 = 𝐴𝕜𝑝!!! 

 

(15) 
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Modellen antar att andelen timmar tillägnade arbete 𝑝  är konstant i ekonomin som 

helhet. Då humankapital inkluderas i produktionsfunktionen och ackumuleras linjärt 

ökar tillväxten i humankapital och därmed tillväxten i output per capita om ekonomin 

dedikerar en större andel timmar till utbildning(Carlin och Soskice 2006, 535-537).  

2.4 Skatter i  endogen ti l lväxtteori  
Barro (1990) utvecklar en endogen tillväxtmodell med konstant avkastning på kapital 

genom att inkludera en offentlig sektor i AK-modellen. Externaliteter från offentlig 

konsumtion och skatter påverkar de privata sparkvoterna och därmed den ekonomiska 

tillväxten.  

Barro utgår från en ekonomi som beskrivs med AK-modellen, där konstant avkastning 

på kapital förklaras med att bredda begreppet till att inkludera humankapital likt 

beskrivet i avsnittet ovan.  

 

 𝑦 = 𝐴𝕜 

 

(16) 

Där 𝑦 är output per capita och 𝕜 är kapital per capita brett definierat med humankapital. 

𝐴 är som tidigare nivån på teknologi i ekonomin. Varje person arbetar ett givet antal 

timmar, 𝑝 utesluts därmed ur produktionsfunktionen (funktion 16) för att förenkla 

diskussionen.  

Ekonomin består av ett konstant antal nyttomaximerande hushåll som lever i oändlighet. 

Det representativa hushållet maximerar total nytta 𝑈  över konsumtion per person  (𝑐) 

enligt: 

 

 
𝑈 = 𝑢 𝑐

!

!

𝑒!!!𝑑𝑡 

 

(17) 

Där 𝜌 beskriver tidspreferens och nyttofunktionen som används är: 

 

 
𝑢 𝑐 =

𝑐!!! − 1
1− 𝜎  

(18) 
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Där 𝜎 > 0 så att den marginella nyttan har konstant elasticitet lika med –𝜎. Det 

representativa hushållets nyttomaximering leder till en tillväxttakt i konsumtion enligt: 

 

 ∆𝑐
𝑐 =

1
𝜎 ∗

𝜕𝑦
𝜕𝕜− 𝜌  

 

(19) 

Där !"
!𝕜

 är marginella produkten av kapital, som är konstant i AK-modellen och lika med 

𝐴. Genom att substituera in 𝐴 = 𝜕𝑦
𝜕𝕜

 i uttrycket för tillväxttakten i konsumtion (funktion 

19) härleds ett uttryck för output per capita tillväxt  (𝑔!): 

 

 𝑔! =
∆𝑐
𝑐 =

1
𝜎 ∗ (𝐴 − 𝜌) 

 

(20) 

För att inkludera den offentliga sektorn så lägger Barro till offentliga tjänster som en 

insatsfaktor till den privata produktionen. Han antar att utnyttjandet av de offentliga 

tjänsterna inte leder till några externaliteter. Privata produktionsfunktionen med 

offentliga tjänster som insatsfaktor kan beskrivas enligt följande funktion, givet 

konstant skalavkastning: 

 

 𝑦 = 𝑓 𝕜,𝐺  

    = 𝕜 ∗  𝑓
𝐺
𝕜  

 

 

(21) 

Där 𝐺 är offentliga tjänster. Produktionsfunktionen med offentliga tjänster som 

produktionsfaktor kännetecknas av positiv men avtagande avkastning på kapital 

respektive offentliga tjänster. Men kännetecknas av konstant skalavkastning i  kapital 

samt offentliga tjänster tillsammans. Barro antar att den offentliga sektorn endast köper 

de offentliga tjänsterna de tillhandahåller från den privata sektorn, det finns därmed 

ingen offentlig produktion.  
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De offentliga tjänsterna finansieras genom skatteintäkter enligt följande funktion. 

 

 𝐺 = 𝜏𝑦 = 𝜏 ∗ 𝕜 ∗ 𝑓 !
𝕜

  

 

(22) 

Där 𝜏 är en fast skattesats för hushållens inkomstskatt . Staten balanserar budget, det gör 

att de inte bedriver något överskott eller underskott. Genom att substituera in uttrycket 

för 𝐺 (funktion 22) i den privata produktionsfunktionen med offentliga tjänster 

(funktion 21) så går det att erhålla den marginella produkten av kapital. Med hjälp av 

den marginella produkten går det sedan att hitta ett utryck för tillväxten i output per 

capita när den offentliga sektorn är med i modellen. Den marginella produkten beskrivs 

av: 

 

 𝜕𝑦
𝜕𝕜

= 𝑓
𝐺
𝕜 ∗ 1−

∂𝑦
∂𝑔 ∗  

𝐺
𝑦   

      =  𝑓
𝐺
𝕜 ∗ (1− 𝜂) 

 

 

 

(23) 

 

 Där 𝜂 är elasticiteten av output per capita med avseende på offentliga utgifter, för ett 

givet värde av kapital per capita. Den privata producenten antar att den enskildes 

förändringar i kvantiteten av kapital inte leder till någon förändring i de offentliga 

tjänsterna som tillhandahålls. Med offentliga sektorn i modellen leder 

nyttomaximeringen fortfarande till en tillväxt i output per capita enligt (funktion 20).  

Men där den marginella produkten av kapital, som utan offentliga tjänster var lika med 

𝐴, nu ersätts med den marginella avkastningen på kapital med offentliga tjänster med i 

modellen. Med skatter med i modellen så blir privata avkastningen på kapital följande: 

 

 1− 𝜏 ∗
𝜕𝑦
𝜕𝕜

 (24) 
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Genom att substituera in den privata avkastningen på kapital i uttrycket för tillväxt i 

output per capita (funktion 20) erhålls följande uttryck: 

 

 𝑔! =
∆𝑐
𝑐  

     =  
1
𝜎 ∗ 1− 𝜏 ∗ 𝑓

𝐺
𝕜 ∗ 1− 𝜂 − 𝜌  

 

 

(25) 

 

Det innebär att konsumtion per capita, kapital per capita och output per capita växer i 

samma takt om skattesatsen och därmed offentliga tjänster som andel av output är 

konstanta. En ökning av skattesatsen leder till en lägre tillväxttakt men det har även en 

motsatt effekt i form av en ökning i offentliga tjänster som andel av output. En ökning i 

offentliga tjänster som andel av output ökar den privata marginella produktiviteten 𝜕𝑦
𝜕𝕜

 

och därmed tillväxttakten. Effekten av en ökning i skattesatsen tenderar att dominera 

när ekonomin är stor och effekten av en ökning i andelen offentliga tjänster tenderar att 

dominera då ekonomin är liten. 

2.5 Skatter för att f inansiera statsskulden 
Diamond (1965) diskuterar skattens roll i en ekonomi med en statsskuld. Modellen han 

diskuterar utgår från individer som lever i två perioder och maximerar nytta över 

konsumtion enligt följande nyttofunktion: 

 

 𝑈 = 𝑈(𝑐!, 𝑐!) 

 

(26) 

Där (𝑈) är nytta och (𝑐) är konsumtion i period 1 respektive 2. Individen jobbar endast 

i period 1 och får lön (𝑤). Denna lön fördelas sedan mellan konsumtion i period 1 och 2 

för att maximera nytta givet den ränta (𝑟) som råder för att låna ut pengar i en period. 

Om individer lånar ut pengar i period 1 kan de konsumera för den sparade lönen plus 

den erhållna räntan i period 2.  
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Nyttomaximering leder till att konsumtionen allokeras enligt följande: 

 

 𝜕𝑈
𝜕𝑐!

= (1+ 𝑟)
𝜕𝑈
𝜕𝑐!

 
(27) 

 

Den marginella nyttan av konsumtion i period 1 är lika med den marginella nyttan i 

period 2. Om inte så kan individen erhålla en högre nyttonivå genom att flytta 

konsumtion mellan perioderna. Det leder till att den totala kvantiteten i ekonomin som 

sparas i period 1 kan uttryckas som en funktion av den aktuella lönen och räntan för 

period 2 (𝑟!). Den totala kvantiteten sparande i ekonomin blir summan av det 

individuella sparandet och utgör utbudet på kapitalmarknaden: 

 

 𝑆! = 𝐿!𝑠(𝑤!, 𝑟!) (28) 

 

Där (𝑆!) är det aggregerade sparandet i ekonomin, (𝐿!) är arbetskraften i period 1, (𝑠) 

är individens sparande som beror på lönen i period 1 (𝑤!) och räntan i period 2 (𝑟!).  

Det är entreprenörer som söker efter kapital att använda till produktion i period 2 som 

står för efterfrågan på kapitalmarknaden. Efterfrågefunktionen på kapital kan beskrivas 

på följande sätt: 

 

 
𝑟! =

𝜕𝐹(𝐾!, 𝐿!)
𝜕𝐾!

 
(29) 

 

Kapital efterfrågas så länge räntan är lika med den marginella produkten av kapital. Om 

räntan överstiger den marginella produkten är det inte lönsamt för entreprenörer att låna 

ytterligare kapital. Jämnvikt på kapitalmarknaden råder då utbudet är lika med 

efterfrågan.  

I modellen så inkluderar Diamond en stat som lånar pengar till offentlig konsumtion 

genom att utfärda statsobligationer. Staten går därmed in i modellen via efterfrågesidan 

på kapitalmarknaden tillsammans med entreprenörer. Ett antagande för modellen är att 
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det inte råder någon risk i att hålla statsobligationer eftersom staten betalar tillbaka lånet 

med ränta efter en period. Staten kan låna internt från inhemska befolkningen eller 

externt från utlandet. Staten finansierar räntebetalningar på lån med ökade 

skatteintäkter. Ökade skatter påverkar individers disponibla inkomst och därmed 

utbudet på kapitalmarknaden. Uttrycket för utbudet på kapitalmarknaden kan med staten 

med i modellen beskrivas enligt följande: 

 

 𝑆! = 𝑠 𝑤! − 𝜏 , 𝑟! * (30) 

 

Där (𝜏) är inkomstskatten och övriga specifikationer är samma som tidigare.  

Diamond diskuterar två effekter av en högre statsskuld, varav båda härstammar från 

skattefinansieringen av räntebetalningen. En direkt effekt från en högre skatt är 

påverkan på hushållens disponibla inkomst 𝑤! − 𝜏  som finns i uttrycket för utbudet 

på kapitalmarknaden. Den disponibla inkomsten minskas direkt med en högre skatt och 

hushållens möjliga livstidskonsumtion minskar. Den andra effekten är en indirekt effekt 

som följd av den minskade disponibla inkomsten. Med en lägre disponibel inkomst så 

minskar även sparkvoten och därmed tillväxttakten. Båda effekterna sker via 

kapitalmarknaden där utbudet minskas och driver upp jämnviktsräntan. En högre ränta 

leder till färre investeringar, mindre kapitalstock och därmed lägre ekonomisk tillväxt.  

Diamond beskriver i sin studie att effekten av en intern skuld är högre än effekten av en 

extern skuld då marknadsräntan höjs ännu mer till följd av att staten driver upp 

efterfrågan på inhemska kapitalmarknaden.  

2.6 Företagsskatt och ekonomisk t i l lväxt 
I den exogena tillväxtteorin har finanspolitiska åtgärder endast kortsiktiga effekter på 

ekonomisk tillväxt, till följd av betingad konvergens. I den endogena tillväxtteorin 

tillåts finanspolitiska åtgärder ha långsiktiga effekter på ekonomisk tillväxt. Gordon och 

Lee (2014) diskuterar i sin studie att oavsett om effekten är kortsiktig eller långsiktig så 

är huvudproblemet för staten detsamma. Staten måste uppmuntra till investeringar i 

fysiskt- och humankapital för att generera ekonomisk tillväxt.  

																																																													
*	Uttrycket har förenklats för att underlätta diskussionen, se Diamond (1965) för 
fullständigt uttryck	
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Ett potentiellt sätt är att sänka företagsskatten för att göra det lönsammare för 

privatpersoner att satsa på entreprenörskap. Entreprenörer investerar i kapital samt 

generar nya idéer som ökar produktiviteten i ekonomin. På så sätt ökar nivån på fysiskt- 

och humankapital i ekonomin som leder till en högre tillväxttakt. För att skapa 

incitament för entreprenörernas risktagande att starta egna företag måste den marginella 

företagsskatten på inkomst vara lägre än den marginella skatten på arbetsinkomster. På 

så sätt blir det lönsammare att ägna sig åt entreprenörskap än vanligt arbete.  

Då ökar investeringar i kapital och antalet idéer som i sin tur höjer produktiviteten i 

ekonomin.  En sänkning av företagsskatten kan därför leda till en högre ekonomisk 

tillväxt i både den exogena och den endogena tillväxtteorin, men i den exogena är 

effekten bara kortsiktig.  

 

3. Tidigare studier & förhål lningsätt  
	

3.1 Tidigare studier 
Macek (2014) undersöker effekten av individuella typer av skatter på ekonomisk tillväxt 

i OECD länderna under perioden 2000-2011. I sin analys använder han sig av två olika 

mått på skattebördan, skattekvoten i form av skatteintäkter som del av BNP samt WTI.  

WTI är ett alternativt mått på skattebördan istället för skattekvoten. Machová och 

Kotlán (2013) beskriver i sin studie potentiella problem med att använda skattekvoten 

som mått på skattebördan. Skattekvoten är definierad som skatteintäkter som del av 

BNP. En ökning av skatteintäkter resulterar därmed i en ökning av skattekvoten, men en 

ökning av skatteintäkter är inte nödvändigtvis förknippad med en högre skattebörda. En 

hög skattebörda kan till och med vara förknippad med låga skatteintäkter. Skattekvoten 

kan därför vara missvisande i vissa fall. WTI är ett index som tar hänsyn till olika 

aspekter för att uppskatta skattebördan. WTI tar hänsyn till bland annat skattens 

progressivitet, skattelättnader och möjligheten till avdrag för utgifter. WTI är ett 

utarbetat index för skattebördan i OECD länderna, ett högre värde på WTI indikerar en 

högre skattebörda i relation till de andra OECD länderna.  

I sin studie gör Macek (2014) en panelregression där han använder sig av en poolad 

regressionsmodell och estimerar parametrarna med minsta kvadratmetoden (OLS). 
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Responsvariabeln är tillväxt i real BNP per capita och förklaringsvariablerna är 

kapitalackumulation uttryckt som en kvot av reala investeringar per BNP. Humankapital 

approximerat av andelen människor med minst gymnasieutbildning. Offentliga utgifter 

som del av BNP inkluderas eftersom skatter är den viktigaste inkomstkällan i den 

offentliga budgeten och för att analysera skattens effekt är det viktigt att ta med den del 

av offentliga budgeten som består av utgifter. Det inkluderas en variabel för 

skattebördan av olika individuella skatter som approximeras av skattekvoten i en 

modell. I den andra modellen används istället WTI som mått på skattebördan. Alla 

variabler i modellen är logaritmerade för att kunna tolka resultaten som elasticiteter. 

Responsvariabeln tillväxt i real BNP per capita, samtliga skattekvoter och 

mervärdesskatten enligt WTI uttrycks som ett års differens på grund av icke-

tidsstationäritet i dessa variabler.  

I modellen med skattekvoter för respektive typ av skatt fann Macek ett resultat som till 

stor del stämmer överens med teori. Samtliga skatter utom summan av moms och övriga 

konsumtionsrelaterade skatter hade en negativ effekt på ekonomisk tillväxt. En möjlig 

förklaring till att moms och övriga konsumtionsrelaterade skatter visar en positiv effekt 

är att de har slagits ihop till en kategori eftersom dessa var högt korrelerade med 

varandra. En annan förklaring är att det är ett resultat av hur skattekvoten är definierad. 

Även effekten av offentliga utgifter går emot teorin då resultatet tyder på att högre 

offentliga utgifter har en negativ effekt på tillväxt. Macek förklarar det med tre möjliga 

förklaringar, en utträngningseffekt av privata investeringar, de offentliga utgifternas 

icke-lönsamma struktur samt finanskrisens efterskalv som inkluderas i tidsintervallet.  

I den andra modellen med WTI istället för skattekvoten blir samtliga resultat enligt 

förväntan, förutom effekten av offentliga utgifter som fortfarande är negativ. Det 

förklaras med samma resonemang som i första modellen. Men i denna modell skattas en 

negativ effekt av moms på tillväxt tillskillnad från första modellen. Han ger en möjlig 

förklaring till detta genom att WTI är ett bredare mått som innehåller fler faktorer som 

påverkar den marginella skatten.  

Utifrån de två modellerna finner Macek att företagsskatten har starkast negativ effekt på 

ekonomisk tillväxt, följt av privat inkomstskatt och sociala avgifter. Macek föreslår 

därför att länder som strävar efter tillväxt bör sänka dessa skatter och kompensera 

förlusten av skatteinkomster med indirekta skatter. 
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Zimcík (2016) undersöker skattepolitikens roll inom 20 EU-länder med hjälp av data 

över perioden 1995-2012. Zimcík undersöker effekten av olika typer av skatter och 

offentliga utgifter på ekonomisk tillväxt. Han använder sig av en panelregression med 

fixa effekter där länderna är uppdelade i fyra grupper baserade på deras skattebörda 

uppskattat av WTI. I modellen han använder är tillväxt i real BNP per capita 

responsvariabel. Han inkluderar en förklaringsvariabel som är summan av statens 

budgetvariabler, summan av dessa förväntas vara noll eftersom han antar att staten 

balanserar budgeten. Därför utelämnas en av budgetvariablerna för att undersöka dess 

effekt. Budgetvariablerna är olika typer av snedvridande samt icke-snedvridande 

skatter, produktiva investeringar och icke-produktiva investeringar.  Med snedvridande 

skatter så menas skatter som direkt påverkar priset på en vara och påverkar agenters 

investeringsbeslut. Icke-snedvridande skatter är skatter som påverkar alla och inte har 

någon effekt på ekonomisk tillväxt. Han inkluderar även data för fysiska kapitalstocken 

med fasta bruttoinvesteringar i relation till BNP, samt data för humankapital uppskattat 

som andelen av befolkningen med högskoleutbildning.  

Samtliga variabler är logaritmerade för att få ett lättolkat resultat. Enda undantaget är 

budgetbalansen eftersom de flesta värden är negativa och därmed är inte logaritmen 

definierad. För att undvika problem med icke-stationäritet inom grupperna i tidsdatan så 

differentierar han samtliga variabler och jobbar med differenser istället för 

originalvariablerna. Resultatet är i stora drag överens med teori, där snedvridande 

skatter har en negativ effekt på tillväxt i real BNP per capita. Företagsskattens effekt 

strider dock mot teorin och har en positiv effekt på tillväxt men den är icke-signifikant. 

Han finner även att icke-snedvridande skatter har en negativ effekt på ekonomisk 

tillväxt tillskillnad från teori och tidigare studier som pekar på en tvetydig effekt. 

Kapitalstocken och humankapital per capita har positiva och signifikanta effekter på 

tillväxt. Dessa effekter var starkast för gruppen av länder med lägre skattebörda. Zimcík 

slutsats är att i den rådande situation med budgetunderskott och höga statsskulder bör 

politiker fokusera på reformer som sänker de statliga utgifterna, istället för att höja 

skatterna.   

Easterly och Rebelo (1993) undersöker skattepolitik och ekonomisk tillväxt. I sin studie 

belyser de att det är den marginella skatten som är relevant enligt tillväxtteori. De 

använder sig av fyra olika sätt att mäta den marginella skatten. Det första sättet är att 

använda sig av den lagstadgade skattesatsen, det leder dock mest troligt till att effekten 



	 21	

av inkomstskatter överestimeras.  De använder sig även av skattekvoten, definierat som 

skatteintäkterna som del av BNP. Detta sätt är bara korrekt om inkomstskatten är 

proportionell. För skatter på investeringar och konsumtion krävs ännu starkare 

antaganden för att de ska representera den marginella skatten. Av den anledningen så 

konstruerar de nya mått där respektive skatteinkomst uttrycks som del av det totala 

specifika inkomstslaget. Privat inkomstskatt uttrycks som del av privat inkomst och 

liknande.  

Det tredje sättet de använder är ett viktat mått mellan den högsta och lägsta lagstadgade 

skattesatsen, inkomstnivån som är skattefri, inkomstfördelningen och skatteintäkterna. 

Samt det sista sättet där de genomför en regression av skatteintäkterna på deras 

skattebas. Effekten av den marginella skatten estimerad av skattekvoten, skatteintäkten 

som del av skattebasen samt då de gör en regression på skattebasen tenderar att under 

estimeras.  

De genomför sedan en regression baserad på data under perioden 1970-1988 för 100 

länder och historisk data under perioden 1870-1988 för 28 stycken länder. Modellen de 

estimerar är en poolad regressions modell, estimeringstekniken de använder är OLS. 

Responsvariabeln är tillväxt i BNP per capita över perioden 1970-1988. 

Förklaringsvariablerna är initial nivå på BNP per capita (1960) och humankapital 

(1960), uppskattat av två olika nivåer på utbildning. De inkluderar även variabler för 

politiska oroligheter som statskupper och krigshändelser. De testar samtliga fyra mått på 

den marginella skatten där alla ger en negativ effekt på tillväxt i BNP per capita. Men 

det enda måttet som blir signifikant på en 5 procent signifikansnivå är när den estimeras 

med en regression av skatteintäkterna på dess skattebas som uppskattas av BNP. De 

påpekar att skattens effekt på tillväxt i BNP är svår att isolera då skatten är högt 

korrelerad med den initiala nivån på BNP.   

3.2 Förhållningsätt t i l l  t idigare studier 
Modellspecifikationer baseras till stor del på tidigare studier. Precis som Zimcik (2016) 

så utgår denna studie ifrån ett antal EU-länder men till skillnad från hans studie så 

använder denna studie även skattekvoten som mått. Det gör det möjligt att undersöka en 

längre tidsperiod. Då effekten av den marginella skatten tenderar att underestimeras när 

skattekvoten används som mått enligt Easterley och Rebelo (1993), är det viktigt att ha 

det i åtanke vid analysen. För att tillföra ett djup i studien och diskutera eventuella 

bristfälligheter med skattekvoten, som att den inte tar hänsyn till alla aspekter av 
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skattebördan, så utförs en regression med WTI som mått för den marginella skatten likt 

Macek (2014) och Zimcik (2016). 

För att uppskatta nivån på humankapital i en ekonomi kommer denna studie precis som 

Zimcík (2016) att använda högskoleutbildning som utbildningsnivå och inte 

gymnasieutbildning som Macek (2014). Detta eftersom högskoleutbildning är mer 

sannolik att leda till innovationer som påverkar produktiviteten.  

Till skillnad från samtliga tidigare studier inkluderas statsskuldkvoten i modellen istället 

för offentliga utgifter. Statsskuldkvoten inkluderas för att det är ett direkt mått på om 

staten bedriver underskott, överskott eller balanserar budget. Det gör det även möjligt 

att diskutera ett ökat skattetryck av en hög statsskuldskvot som en potentiell kanal för 

statsskuldskvotens negativa effekt på tillväxt i real BNP per capita, som Diamond 

(1965) diskuterar i sin studie.  Ekonomisk tillväxt mäts i denna studie som tillväxt i real 

BNP per capita i 5 års perioder likt Bleaney et.al (2001). Men i denna studie så mäts 

tillväxten i överlappande 5 års perioder för att inte förlora så många frihetsgrader.   

4. Data & metod 
	

4.1 Data 
Denna studie utgår från sammanställd paneldata som består av observationer för 15 EU-

länder över 46 tidsperioder (1970 – 2015). Paneldatan är obalanserad då data från 

AMECO saknar observationer för Tyskland under perioden 1970 – 1990. För att 

balansera upp datan så används data för Väst Tyskland som proxy under denna period. 

Det ger en starkt balanserad paneldata för perioden 1970 – 2015 beståendes av data för 

tillväxtvariabler och skattekvoten för olika skattetyper. Data för WTI finns endast 

tillgängligt mellan 2000 – 2015. Därför utformas ett alternativt set av paneldata för 

denna period bestående av samma tillväxtvariabler men med WTI istället för 

skattekvoten. Se sammanställning av båda set av paneldata på efterföljande sida. 
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Tabell 1. Data 

 

Variabel Beskrivning Källa 
Population Totala befolkningen i 

landet (1000 tal) 
AMECO 

Gross Domestic Product at 
Current Prices Per Head of 
Population. 

Nominell BNP per capita 
(1000 EUR) 

AMECO 

General Government 
Consolidated Gross Debt. 

Statsskuldskvoten (%BNP) AMECO 

Price Deflator Gross 
Domestic Product. 

BNP deflator med år 2010 
som basår (2010=100) 

AMECO 

Net Capital Stock at 2010 
Prices: Total Economy.  

Netto kapitalstocken i år 
2010 priser (Mrd Euro)  

AMECO 

Barro-Lee: Average years 
of tertiary schooling, age 
15+, total. 

Genomsnittliga antalet år i 
högskoleutbildning för 
befolkningen i åldern 15+. 

World Bank Data 

1100 Taxes on Income, 
Profits and Capital Gains of 
Individuals.  

Intäkter av lön-, vinst- och 
kapitalskatt för 
privatpersoner (%BNP) 

OECD 

1200 Taxes on Income, 
Profits and Capital Gains of 
Corporates. 

Intäkter av vinst- och 
kapitalskatt för företag 
(%BNP) 

OECD 

4000 Taxes on Property Skatteintäkter av 
förmögenhetsskatt och 
kapitaltransaktioner 
(%BNP) 

OECD 
 

2000 Social Security 
Contributions. 

Intäkter av socialavgifter 
(%BNP) 

OECD 
 

5111 Value Added Taxes. Intäkter av 
mervärdesskatter (%BNP) 

OECD 

Personal Income Tax Indikator för skattebördan 
av lön- och kapitalskatt för 
hushåll (WTI) 

EACO 

Corporate Income Tax Indikator för skattebördan 
av inkomst- och vinstskatt 
för företag (WTI) 

EACO 

Individual Property Tax Indikator för skattebördan 
av förmögenhetskatt och 
kapitaltransaktioner (WTI) 

 
EACO 

Other Taxes on 
Comsumption 

Indikator för skattebördan 
av andra 
konsumtionsrelaterade 
skatter än mervärdesskatt 
(WTI) 

EACO 
 

Value added Tax/Sales Tax Indikator för skattebördan 
av mervärdesskatten (WTI) 

EACO 
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Samtliga nominella monetära variabler beräknas om till reella termer med hjälp av en 

BNP-deflator med basår 2010. Det gör att samtliga monetära variabler uttrycks likt 

nettokapitalstocken i år 2010 priser. Nettokapitalstocken multipliceras med 1000 000 

och divideras med populationen för att uttryckas i 1000-Euro och per capita, samma 

som BNP per capita. För att få real BNP per capita så divideras BNP per capita med 

BNP-deflatorn, precis som de andra monetära variablerna. Sedan multipliceras det med 

100 för att fortfarande uttryckas i 1000-Euro.  

Data för genomsnittliga åren i högskolutbildning mäts endast vart femte år för samtliga 

länder. Därför genereras data mellan observationerna med linjär interpolering. Det görs 

genom att räkna ut den genomsnittliga ökningen av antalet år i högskoleutbildning för 

varje 5 års period och anta ett linjärt samband. Då genomsnittliga antalet år i 

högskoleutbildning har haft en stigande trend under hela perioden 1970 – 2015 är det ett 

rimligt antagande (se bilaga 5).  

Tillväxt i real BNP per capita mäts i överlappande 5-års perioder enligt följande: 

 

𝑔!,!!! = 100 ∗
𝑦!,!!! − 𝑦!,!

𝑦!,!
 

 

!!,!!!!!!,!
!!,!

 multipliceras med 100 för att uttrycka tillväxten i real BNP per capita i 

procent och få ett mer lättolkat mått på ekonomisk tillväxt.  

För att kunna undersöka ett icke-linjärt samband mellan företagens inkomstskatt och 

tillväxt i real BNP per capita utformas ett modifierat mått på inkomstskatten för företag. 

Den enklaste formen för att undersöka ett icke-linjärt samband är att inkludera en 

kvadrerad variabel för inkomstskatten för företag. Men denna metod ger en modell som 

lider av multikollinearitet till följd av den höga korrelationen mellan inkomstskatt för 

företag och den kvadrerade variabeln. Därför utformas ett alternativt mått baserat på 

skillnaden mellan den observerade och den genomsnittliga inkomstskatten för företag i 

kvadrat för det specifika landet. Detta görs på följande sätt: 

(𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡, 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔)!,! − (𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡, 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔)!
!
 

Där i = 1,2,…, 15 indikerar land och t = 1,2,…, 46 indikerar år.  
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Den omarbetade datan för båda dataseten presenteras i tabell 2 och 3 nedan: 

Tabell 2. Deskriptiv statistik för Skattekvoten (1970 – 2015). 

Variabel Beskrivning Obs Med Std. av Min Max 
Tillväxt i real 
BNP per capita 

Tillväxt i real 
BNP per capita 
5års intervall (%) 

615 9,9613 9,1509 - 25, 5182 51,3745 

Real BNP per 
capita 

Real BNP per 
capita  
(1000 EUR) 

690 25,9806 12,0180 6,2197 83,7339 

Statsskuldkvoten Statsskuldskvoten 
(% BNP)  

674 55,8305 32,2130 4,6950 179,6830 

Reala netto-
kapitalstocken 
per capita 

Reala netto-
kapitalstocken per 
capita  
(1000 EUR) 

690 74,4399 29,2262 12,9586 175,8642 

Humankapital Interpolerade 
genomsnittliga 
antalet år i 
högskoleutbildnin
g 15+ 

615 0,4279 0,2293 0,0400 1,3400 

Inkomstskatt 
hushåll 

Lön-, vinst- och 
kapitalskatt 
hushåll  
(intäkter % BNP) 

670 10,0605 5,0794 1,6170 26,7800 

Inkomstskatt 
företag 

Vinst- och 
kapitalskatt 
företag  
(intäkter % BNP) 

670 2,4961 1,2051 0,2610 7,7760 

Modifierade 
inkomstskatten 
företag 

Modifierat mått 
på vinst- och 
kapitalskatten 
företag  
(intäkter % BNP) 

670 1,8741 4,3821 0,0000 21,4486 

Förmögenhets-
skatt och skatt på 
kapitaltransaktion
er 

Förmögenhets-
skatt och skatt på 
kapitaltransaktion
er 
(intäkter % BNP) 

690 1,7481 0,9762 0,2960 7,3344 

Mervärdesskatt Mervärdesskatt 
(intäkter % BNP) 

689 6,0248 2,3319 0,0000 10,0070 
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Tabell 3. Deskriptiv statistik för World Tax Index (2000 – 2015). 

Variabel Beskrivning Obs Med Std. Av Min Max 
Tillväxt i real 
BNP per capita 

Tillväxt i real BNP 
per capita 5års 
intervall (%) 

165 2,9766 8,2556 - 25,5182 34,4525 

Real BNP per 
capita 

Real BNP per 
capita (1000 EUR) 

240 34,1889 13,5534 16,0282 83,7339 

Statsskuldkvoten Statsskuldskvoten 
(%BNP) 

240 68,1118 33,8479 6,4556 179,6830 

Reala netto-
kapitalstocken per 
capita 

Reala 
nettokapitalstocken 
per capita  
(1000 EUR) 

240 96,2330 27,4924 41,4978 175,8642 

Humankapital Interpolerade 
genomsnittliga 
antalet år i 
högskoleutbildning 
15+ 

165 0,6639 0,2061 0,2600 1,3400 

Inkomstskatt 
hushåll 

Inkomst-, vinst och 
kapitalskatt hushåll 
(WTI) 

240 0,2757 0,0827 0,0846 0,4006 

Inkomstskatt 
företag 

Inkomst-, vinst och 
kapitalskatt företag 
(WTI) 

240 0,0665 0,0374 0,0027 0,1764 

Mervärdesskatt Mervärdesskatt 
(WTI) 

240 0,1865 0,0482 0,0877 0,2779 

Förmögenhets-
skatt och skatt på 
kapitaltransaktion
er 

Förmögenhetsskatt 
och skatt på 
kapitaltransaktioner 
(WTI) 

240 0,0241 0,0193 0,0013 0,0683 

Annan 
konsumtions-
relaterad skatt 

Annan 
konsumtionsrelater
ad skatt än 
mervärdesskatt 
(WTI) 

240 0,0543 0,0526 0,01354 0,2770 
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4.2 Metod 
För att studera sambandet mellan olika typer av skatter och tillväxten i real BNP per 

capita utformas först en linjär poolad regressionsmodell utifrån ett brett teoretiskt 

perspektiv. Detta är startpunkten i studien då både Macek (2014) samt Easterly och 

Rebelo (1993) grundar sina analyser på en liknande modell. De klassiska 

tillväxtvariablerna som inkluderas i modellen är initial real BNP per capita och reala 

nettokapitalstocken. De inkluderas för att fånga upp effekten av investeringar och 

depreciering i kapitalstocken. Humankapital läggs sedan till i modellen för att tillföra en 

tillväxtvariabel som kan förklara en kontinuerlig tillväxt, d.v.s. fortsatt tillväxt efter en 

ekonomi har nått steady-state. För att undersöka effekten av olika skatter som är denna 

studies huvudsyfte inkluderas variabler för olika skattetyper i modellen.  

Tillväxten i real BNP per capita mäts över längre perioder för att tillåta en skatteändring 

ge utslag i ekonomin. Övriga tillväxtvariabler och investeringar som genomförs med 

den ökade inkomsten från en skatteförändring kan även de behöva en längre period för 

att få genomslag och effekt på tillväxt i real BNP per capita. Denna studie använder 

därför ett längre tidsintervall där tillväxten i real BNP per capita mäts i överlappande 5-

års perioder. Genom att mäta tillväxten i längre perioder minskar sannolikheten för 

autokorrelation eftersom tillväxt ett år ofta följs av tillväxt året efter.   

För att kontrollera för statens utgifter och undersöka den potentiella kanalen som 

Diamond (1965) diskuterar i sin studie inkluderas statskuldskvoten som 

förklaringsvariabel.  

Den linjära poolade regressionsmodellen som skattas är: 

 

𝑔!,!!! = 𝛼 + 𝛽𝑙𝑛𝑦!,! + 𝛾𝑙𝑛𝑑!,! + 𝛿𝑙𝑛𝑘!,! + 𝜂𝑙𝑛ℎ!,! + 𝜃𝑙𝑛𝜏!,! + 𝜀!,! 

 

Responsvariabeln tillväxt i real BNP per capita över 5 år är  𝑔!,!!!. Samtliga 

förklaringsvariabler mäts vid år t för att förklara effekten på tillväxt i real BNP per 

capita över den kommande 5-års perioden. 𝑦!,! är initiala reala BNP per capita för land i 

för år t. Koefficienten 𝛽 för 𝑙𝑛𝑦!,! förväntas enligt teori att vara negativ eftersom då 
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ekonomin närmar sig steady-state avtar tillväxttakten som följd av avtagande avkastning 

på fysiskt kapital.  

𝑑!,! är statsskuldkvoten för land i vid år t. Koefficienten 𝛾 förväntas vara negativ enligt 

tidigare studier, se Larsson (2016). 

ℎ!,! motsvarar nivån på humankapital för land i vid tidpunkt t. Enligt tillväxtteori så 

förväntas koefficienen 𝜂 vara positiv då högre humankapital höjer produktiviteten i 

ekonomin. I endogen tillväxtteori är humankapital en av kanalerna som kan förklara 

konstant avkastning på kapital.  

𝑘!,! är reala nettokapitalstocken per capita för land i vid år t. Koefficienten 𝛿 förväntas 

enligt teori att vara negativ eftersom då kapitalstocken växer så minskar den marginella 

avkastningen på fysiskt kapital.  

𝜏!,! är de olika typerna av skatter som inkluderas i modellen. Det är de olika skatternas 

effekt på tillväxt i real BNP per capita som är av huvudintresse i denna studie. 

Koefficienten 𝜃 bestäms enligt endogen tillväxtteori av om effekten av de offentliga 

tjänsterna eller effekten av skattekvoten dominerar. I exogen tillväxtteori bestäms den 

av om staten eller den privata sektorn investerar mer.  

𝜀!,! är en felterm för land i vid år t. 

Samtliga förklaringsvariabler logaritmeras av praktiska skäl för att få lättolkade estimat. 

Logaritmeringen gör även att snedfördelade variabler blir mer normalfördelade kring 

medelvärdet, (se bilaga 2).  Responsvariabeln tillväxt i real BNP per capita logaritmeras 

inte eftersom den redan är uttryckt i procent. Det innebär att modellen som skattas är en 

semi-log modell och parameterestimaten kan tolkas som en förändring av tillväxt i real 

BNP per capita i procentenheter, som följd av en förändring i respektive 

förklaringsvariabel med en procent. 

Regressionstekniken som används för att estimera parameterna är minsta 

kvadratmetoden (OLS).  
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Regressionen med OLS bygger på följande antaganden: 

• 𝐸 𝜀 𝑋 = 0 

• Observationerna är oberoende och lika fördelade. 

• Ingen perfekt multikollienaritet. 

OLS är en populär regressionsteknik och har använts i tidigare studier. Två av 

fördelarna med OLS är att den är enkel och även om den sanna modellen är icke-linjär 

så är regressionslinjen estimerad med OLS den bästa linjära prediktorn(Greene, 2012, 

91- 92).  

Den poolade regressionsmodellen ignorerar i stort sett att det är paneldata och tar inte 

tillvara på tids- och tvärsnittsdimensionen. Det finns därför en risk att modellen lider av 

ett endogenitetsproblem eftersom utelämnade landspecifika variabler som är konstanta 

över tid är troliga att korrelera med förklaringsvariablerna i modellen. Till exempel är 

det troligt att utelämnade variabler som arbetskraftens inställning och arbetsmoral 

korrelerar med nivån på humankapital och fysiskt kapital i modellen. När slumptermen 

korrelerar med förklaringsvariablerna i modellen så leder det till systematiska fel, så 

kallad bias. Det gör att OLS ger icke-väntevärdesriktiga och icke–konsistenta estimat 

till följd av de utelämnade landspecifika variablerna.   

För att gå vidare med modellen och få väntevärdesriktiga estimat, utförs likt tidigare 

studier en regression med fixa effekter samt en med slumpmässiga effekter. Modellen 

med slumpmässiga effekter antar att utelämnade landspecifika variabler är icke-

korrelerade med variablerna i modellen. Om detta antagande inte är uppfyllt och vi 

observerar korrelation däremellan så ger modellen med slumpmässiga effekter icke-

väntevärdesriktiga estimat. 

Ett Hausman test (se bilaga 4) genomförs för att se vilken av modellerna som är 

lämpligast. Nollhypotesen som testas är om antagandet för modellen med slumpmässiga 

effekter är uppfyllt. Med en teststatistika på 53,39 och ett p-värde på 0,000 så förkastas 

nollhypotesen. Slumpmässiga effekter skulle ge icke-väntevärdesriktiga estimat och 

modellen med fixa effekter är att föredra. Modellen med fixa effekter estimerar olika 

intercept för respektive land för att kontrollera för utelämnade landspecifika effekter så 

som kulturella och geografiska skillnader(Greene, 2012).   
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Modellen som skattas med fixa effekter kan specificeras enligt följande: 

 

𝑔!,!!!  = 𝛼! + 𝛽𝑙𝑛𝑦!,! + 𝛾𝑙𝑛𝑑!,! + 𝛿𝑙𝑛𝑘!,! + 𝜂𝑙𝑛ℎ!,! + 𝜃𝑙𝑛𝜏!,! + 𝜀!,! 

 

Där specifikationerna är som tidigare med enda skillnaden att interceptet 𝛼! nu 

estimeras för samtliga länder d.v.s. i=1,2,3,…,15 istället för ett gemensamt intercept. 

Denna modell estimeras med båda seten av paneldata för att se om resultatet påverkas 

om skattekvoten eller WTI används som mått för den marginella skatten. För modellen 

med skattekvoten som mått är t = 1,2,…,46 medan modellen med WTI som mått endast 

baseras på senare tidsperioden t = 31,32,…,46.  

Då båda måtten på den marginella skatten ger en estimerad positiv effekt på tillväxt i 

real BNP per capita från en ökning i företagsskatten, testas även en icke-linjär modell. 

Modellen ovan byggs därmed på genom att inkluderade det modifierade måttet på 

inkomstskatten för företag. Om koefficienten för inkomstskatten för företag blir positiv 

och koefficienten för den modifierade inkomstskatten för företag blir negativ, indikerar 

det att inkomstskatten för företag har en positiv effekt på tillväxt i real BNP per capita 

för att sedan avta och bli negativ.  

 

5. Resultat 
	

Resultatet från regressionerna med fixa effekter stämmer till stor del överens med teori 

för tillväxtvariablerna initiala BNP per capita, reala kapitalstocken och humankapital. 

Effekten av de olika skattetyperna varierar beroende på typ och om den marginella 

skatten mäts med hjälp av skattekvoten eller WTI, se resultat i tabell 4 på följande sida. 

 

 

 



	 31	

 

Tabell 4. Resultat för linjär modell med fixa effekter. 

Tillväxt i real BNP per 
capita mätt över 5 år 

Skattekvoten World Tax Index 

Real BNP per capita - 12,5644** 
(4,9944) 

- 126,4167*** 
(12,1853) 

Reala nettokapitalstocken 
per capita 

- 23,7524*** 
(7,6249) 

- 12, 9823 
(16,1876) 

Humankapital 7,7129*** 
(2,9132) 

7,3170 
(7,1013) 

Statsskuldkvoten 3,8301*** 
(1,0359) 

2,4472 
(2,4963) 

Inkomstskatt hushåll  - 3,8445* 
(2,1237) 

- 33,0021*** 
(8,4013) 

Inkomstskatt företag  2,5591* 
(1,3260) 

5, 0898 
(3,5625) 

Sociala avgifter  - 0,3623 
(0,8833) 

Saknas 

Mervärdesskatt  13,5536*** 
(2,6336) 

- 0,1270 
(8,9378) 

Förmögenhets-skatt och 
skatt på 
kapitaltransaktioner 

- 1,8557 
(1,2068) 

1,9265 
(3,9429) 

Andra konsumtionsskatter Saknas - 20, 6713*** 
(6,9702) 

Konstant 127,1116 404,9255 
R2 0,2478 0,7175 
F-statistiska 14,53 (p-värde 0,000 ) 27,48 (p-värde 0,000) 
* signifikant på 10 %, ** signifikant på 5 % och *** signifikant på 1 % signifikansnivå. 

Koefficienter med standardavvikelsen inom parentes. 

 

Effekten av en ökning i inkomstskatt för hushåll är negativ oavsett vilket mått på den 

marginella skatten som används. Den skattade koefficienten för inkomstskatt för hushåll 

med skattekvoten som mått är – 3,84 och signifikant på 10 procent signifikansnivå. Det 

innebär att om den marginella inkomskatten för hushåll ökar med 1 procent så minskar 

tillväxten i real BNP per capita med 3,84 procentenheter. I modellen med WTI blir 

effekten av inkomstskatten för hushåll på tillväxt i real BNP per capita starkare med en 

skattad koefficient på – 33,00 som är signifikant på 1 procent signifikansnivå. 
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Gemensamt för de båda modellerna är att inkomstskatten för hushåll har den största 

negativa effekten av skattetyperna på tillväxt i real BNP per capita. 

I skattekvotmodellen har en ökning i mervärdeskatten den största positiva effekten på 

tillväxten i real BNP per capita. Den skattade koefficienten på 13,55 är signifikant på 1 

procent signifikansnivå. Det kan tolkas som att en ökning av den marginella 

mervärdesskatten med 1 procent leder till en ökning av tillväxten i real BNP per capita 

med 13,55 procentenheter.  

Mervärdesskattens effekt byter tecken och blir negativ när WTI används som mått. Med 

en koefficient på – 0,12 kan resultatet tolkas som att en ökning i mervärdesskatten med 

1 procent leder till en minskning av tillväxttakten i real BNP per capita med 0,12 

procentenheter.  

I modellen med WTI inkluderas även en variabel för övriga konsumtionsskatter. 

Koefficienten för övriga konsumtionsskatter estimeras till - 20,67 och är signifikant på 1 

procent signifikansnivå. Det innebär att om den marginella skatten för övriga 

konsumtionsskatter ökar med 1 procent så minskar tillväxten i real BNP per capita med 

20,67 procentenheter.  

Inkomstskatt för företag har en positiv signifikant effekt på tillväxt i real BNP per capita 

oavsett vilket mått som används för den marginella skatten. I skattekvotmodellen är den 

skattade koefficienten 2,55 och signifikant på 10 procent signifikansnivå. En ökning 

med 1 procent av inkomstskatten för företag leder till en ökning i tillväxt i real BNP per 

capita med 2,55 procentenheter.  Med WTI som mått blir den skattade effekten på 

tillväxt i real BNP per capita starkare med en skattad koefficient på 5,08 men icke-

signifikant. 

Förmögenhetsskatt och skatt på kapitaltransaktioner visar en positiv effekt på tillväxt i 

real BNP per capita i modellen med WTI men en negativ effekt i skattekvotmodellen. 

Effekten är dock icke-signifikant i båda modellerna.  

Sociala avgifter inkluderas endast i skattekvotmodellen och har en skattad koefficient på 

– 0,36 som är icke-signifikant på samtliga nivåer.  

Den estimerade parametern för statsskuldkvoten i skattekvotmodellen visar på en 

positiv effekt på tillväxten i real BNP per capita. Med en koefficient på 3,83 som är 

signifikant på 1 procent signifikansnivå, innebär en ökning med 1 procent av 
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statsskuldskvoten en ökning av tillväxt i real BNP per capita med 3,83 procentenheter. 

Effekten av statsskuldskvoten i WTI-modellen är något svagare med ett 

parameterestimat på 2,44 och icke-signifikant på samtliga signifikansnivåerna.  

De klassiska tillväxtvariablerna inklusive humankapital är alla enligt förväntan utifrån 

tillväxtteori oavsett om skattekvoten eller WTI används. I skattekvotmodellen är 

samtliga signifikanta på minst 5 % signifikansnivå medan endast real BNP per capita är 

signifikant i modellen med WTI.   

Real BNP per capita har en skattad effekt på - 12,56 och är signifikant på 5 procent 

signifikansnivå i skattekvotmodellen. Det är i enlighet med tillväxtteori då tillväxttakten 

avtar desto närmare ekonomin kommer steady-state. Den skattade effekten av real BNP 

per capita blir starkare när WTI används som mått med en skattad koefficient på  

-126,41. 

Den skattade koefficienten för reala nettokapitalstocken per capita är - 23,75 och 

signifikant på 1 procent signifikansnivå i skattekvotmodellen. I WTI-modellen är den 

skattade koefficienten – 12,98 och icke-signifikant på samtliga nivåer. Effekten av en 

ökning i fysiska kapitalstocken förväntas vara negativ utifrån tillväxtteori som följd av 

avtagande avkastning på kapital. Effekten av humankapital approximerat av 

genomsnittliga antalet år i högskoleutbildning i åldern 15+ har i skattekvotmodellen ett 

parameterestimat på 7,71 och är signifikant på 1 procent signifikansnivå. En ökning av 

genomsnittliga antalet år i högskoleutbildning med 1 procent leder till en ökning av 

tillväxttakten i real BNP per capita med 7,71 procentenheter. Den skattade effekten av 

humankapital är av samma magnitud i WTI-modellen med ett parameterestimat på 7,31 

men icke-signifikant på samtliga nivåer.  

Hur den marginella skatten mäts är av största vikt för resultatet. Enligt Easterly och 

Rebelo (1993) så tenderar skattekvoten att underestimera effekten av skatter på 

ekonomisk tillväxt. Därför bör detta tas i beaktning vid diskussionen av ovanstående 

resultat. Resultatet från regressionen med WTI som mått på den marginella skatten 

istället för skattekvoten ger starkare skattade koefficienter för inkomstskatt för hushåll 

respektive företag. Koefficienten för inkomstskatt för företag blir dock icke-signifikant 

på samtliga signifikansnivåer med WTI som mått.  

Då effekten av en ökning i inkomstskatten för företag är positiv med både skattekvoten 

och WTI så genomfördes ytterligare en regression där ett icke-linjärt samband 
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undersöks. Måttet på den marginella skatten som används i den icke-linjära modellen är 

skattekvoten eftersom det baseras på en längre tidsperiod än WTI.  

Resultatet för den icke-linjära modellen presenteras i tabell 5 nedan.  

 

Tabell 5. Resultat för icke-linjär modell med skattekvoten. 

Tillväxt i real BNP per capita mätt 
över 5 år 

Koefficient 

Real BNP per capita - 12,4779** 
(5,0054) 

Reala nettokapitalstocken per capita - 23,8167*** 
(7,6339) 

Humankapital 7,7037*** 
(2,9158) 

Statsskuldkvoten 3,8282*** 
(1,0368) 

Inkomstskatt hushåll - 3,8509* 
(2,1256) 

Inkomstskatt företag 2, 5757* 
(1,3281) 

Modifierade inkomstskatten företag - 0,0577 
(0,1726) 

Sociala avgifter - 0,3403 
(0,8865) 

Mervärdesskatt 13, 4721*** 
(2,6471) 

Förmögenhets-skatt och  
skatt på kapitaltransaktioner 

-  1,8936 
(1,2131) 

Konstant 127,1414 
R2 0,2480 
F-statistiska 16,92 (p-värde 0,000) 
* signifikant på 10 %, ** signifikant på 5 % och *** signifikant på 1 % signifikansnivå. 

Koefficienter med standardavvikelsen inom parentes.  

 

I den icke-linjära modellen blir koefficienten för inkomstskatten för företag positiv och 

signifikant på 10 procent signifikansnivå. Koefficienten för den modifierade 

inkomstskatten för företag är negativ men icke-signifikant. Det kan tolkas som att 

inkomstskatten för företag har en positiv effekt på tillväxt i real BNP per capita upp till 
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en viss nivå för att sedan avta. Övriga variabler i modellen kan tolkas på samma sätt 

som i den linjära skattekvotmodellen.  

 

6. Slutsats 
	

Modellen med högst förklaringsgrad är den linjära modellen med WTI. Det innebär att 

modellen med WTI förklarar mest av variationen i tillväxt i real BNP per capita, men de 

individuella effekterna är till stor del icke-signifikanta. Den linjära modellen med 

skattekvoten som mått baseras på data för en längre tidsperiod och de individuella 

effekterna är till stor del signifikanta.  

Resultatet från de linjära modellerna visar på att det har betydelse vilket mått som 

används för den marginella skatten. När WTI används så tenderar effekten av den 

marginella skatten att bli starkare. Effekten av mervärdesskatten samt 

förmögenhetsskatt och skatt på kapitaltransaktioner byter tecken beroende på vilket av 

måtten som används. Det är därmed svårt att dra någon slutsats om deras effekt på 

tillväxt i real BNP per capita. Effekten av sociala avgifter skattas endast med hjälp av 

skattekvoten, effekten är icke signifikant på samtliga signifikansnivåer. Det går därmed 

inte utesluta att sociala avgifter inte har någon effekt på tillväxt i real BNP per capita.  

Inkomstskatten för hushåll har en negativ signifikant effekt i samtliga modeller. 

Inkomstskatten för företag skiljer sig från teorin och har en positiv effekt i båda de 

linjära modellerna. Den icke-linjära modellen visar på ett potentiellt icke-linjärt 

samband för inkomstskatten för företag med en positiv effekt upp till en viss nivå för att 

sedan avta och bli negativ. Men det går inte förkasta att inkomstskatten för företag har 

en positiv effekt på tillväxt i BNP per capita oavsett nivå.  

Effekten av statsskuldskvoten är positiv i samtliga regressioner, det stöder teorin om att 

skatter fungerar som en kanal för statsskuldskvotens negativa effekt på ekonomisk 

tillväxt. 

Slutsatsen från resultatet i denna studie är att effekten av den marginella skatten på 

tillväxt i real BNP per capita skiljer sig beroende på skattetyp. Inkomstskatten för 

hushåll är den enda skattetyp där det går förkasta nollhypotesen och dra slutsatsen att en 
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ökning i inkomstskatten för hushåll har en negativ effekt på tillväxt i real BNP per 

capita. Det går inte förkasta att inkomstskatten för företag har en positiv effekt på 

tillväxt i real BNP per capita oavsett nivå. Den icke-linjära skattekvotmodellen visar 

dock på ett potentiellt icke-linjärt samband. Effekten av de andra skattetyperna beror på 

val av mått på marginella skatten och det är svårt att dra slutsatser. Resultatet stöder 

även att skatter kan fungera som en kanal för statsskuldkvotens negativa effekt på 

ekonomisk tillväxt.  

 

7. Diskussion 
 

Denna studies syfte var att besvara följande frågeställningar: 

• Vad har olika skatter för effekt på ekonomisk tillväxt? 

• Finns det ett icke-linjärt samband mellan inkomstskatten för företag och 

ekonomisk tillväxt? 

• Finns det stöd för att höjda skatter fungerar som en kanal för statsskuldens 

negativa effekt på ekonomisk tillväxt? 

Resultatet i denna studie är i stor utsträckning gemensamt med tidigare studier.  Men till 

följd av att denna studie mäter tillväxt i real BNP per capita över 5 år blir de skattade 

koefficienterna större än tidigare studier som mäter tillväxten över endast 1 år.  Precis 

som Zimcik (2016) får inkomstskatten för företag i denna studie en positivt skattad 

effekt på ekonomisk tillväxt, tillskillnad från Macek (2014) som finner företagsskatten 

som den typen av skatt med starkast negativ effekt. Skillnaden kan bero på urvalet av 

länder, Macek (2014) undersöker en stor grupp OECD länder och denna studie baseras 

på EU-länder precis som Zimcik (2016).  

Resultatet av den icke-linjära modellen pekar dock på att effekten av företagsskatten 

kan vara positiv upp till en viss nivå för att sedan avta och bli negativ. Detta icke-linjära 

samband kan förklaras med endogen tillväxtteori där effekten av en skatteökning är 

positiv om effekten av en ökning i offentliga tjänster dominerar. Offentliga tjänster går 

in i den privata produktionsfunktionen (funktion 21) och ökar den privata marginella 

produktiviteten. Då denna effekt dominerar över den negativa effekten av en 
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skatteökning så ökar den privata produktionen och leder till högre tillväxt i real BNP 

per capita. Det är därmed rimligt att den infrastruktur och olika bidrag som EU och de 

individuella länderna i undersökningen erbjuder till företag, överkommer den negativa 

effekten av en ökning i företagsskatten. Det potentiella icke-linjära sambandet pekar 

dock på att om företagsskatten ökar för kraftigt så dominerar inte längre effekten av 

offentliga tjänster. Då det blir mindre lönsamt för privatpersoner att ägna sig åt 

entreprenörskap minskar investeringar i fysiskt- och humankapital, vilket leder till att 

tillväxten påverkas negativt. 

Inkomstskatten för hushåll har enligt denna studie den starkaste negativa effekten på 

tillväxt i real BNP per capita. Samtliga regressioner pekar på ett signifikant negativt 

samband med tillväxt i real BNP per capita, precis som samtliga tidigare nämnda 

studier.  

Den skattade effekten av mervärdesskatten skiljer sig beroende på om skattekvoten eller 

WTI används som mått för den marginella skatten. I båda modellerna med skattekvoten 

som mått blir den skattade effekten av mervärdesskatten positiv och signifikant på 1 

procent signifikansnivå. När WTI används så byter effekten av mervärdeskatten tecken 

och blir negativ. Det är ett fenomen som även Macek (2014) observerar i sin studie av 

OECD länderna. Den potentiella förklaring han ger är att WTI är ett bredare mått som 

inkluderar fler faktorer som påverkar skattebördan. När dessa faktorer tas till hänsyn 

och en variabel för andra konsumtionsrelaterade skatter läggs till i modellen med WTI 

så blir den sammanslagna effekten tillsammans med mervärdeskatten starkt negativ på 

tillväxten i real BNP per capita. Men en svaghet med data för WTI är att det endast 

sträcker sig mellan åren 2000-2015. Denna period innefattar finanskrisen 2008, det kan 

göra att den starka negativa effekten är missvisande då tillväxten var låg och i vissa fall 

negativ för denna period.  

Även skattekvoten som mått kan ge missvisande resultatet då modellen troligtvis lider 

av problem med omvänd kausalitet till följd av hur skattekvoten är definierad. Då 

skattekvoten är definierad som skatteintäkter som del av BNP kan kausaliteten gå åt 

båda håll. Det går inte avgöra om det är tillväxten i BNP som har en effekt på 

skatteintäkter som andel av BNP eller om det är skatteintäkterna som del av BNP som 

har en effekt på tillväxten i BNP.  
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Skattekvoten ger en svagare effekt av skatter än WTI för samtliga typer av skatter. Det 

stöder Easterly och Rebelo (1993) diskussion om att skattekvoten tenderar att 

underestimera effekten av skatter på ekonomisk tillväxt. Men det kan även vara en 

direkt mekanisk konsekvens då medelvärdet för respektive skattetyp är lägre med WTI 

än skattekvoten, (se tabell 2 och 3).   

Vidare så har det stor betydelse om skatteintäkterna används till offentlig konsumtion 

eller investeringar. Regressionen i denna studie använder statsskuldskvoten för att 

kontrollera för statens utgifter. Genom att betinga regressionen på offentlig konsumtion 

och offentliga investeringar istället för statsskuldkvoten hade det varit möjligt att 

undersöka den direkta effekten av skatter och den indirekta effekten av skatter via 

offentlig konsumtion samt investeringar.  

Svårigheterna med att mäta den marginella skatten, omvänd kausalitet och problem med 

att fånga upp den direkta och indirekta effekten av skatter gör det svårt att besvara 

vilken effekt olika typer av skatter har på ekonomisk tillväxt.   

Resultatet i denna studie visar tecken på att skatter kan fungera som en kanal för 

effekten av en ökad statsskuld på tillväxt i real BNP per capita. Effekten av statsskulden 

är positiv i samtliga regressioner men endast signifikant när skattekvoten används som 

mått. Inkomstskatten för hushåll är som tidigare nämnt negativ. Det kan tolkas som att 

när vi kontrollerar för skattefinansieringen av statsskulden så återstår endast den 

positiva effekten av ökat kapitalinflöde i koefficienten för statsskulden. Det stöder 

argumentet i studien av Diamond (1965) där skatter fungerar som en kanal för 

statsskuldens negativa effekt på ekonomisk tillväxt. För att hålla nere effekten av en 

skattefinansierad statsskuld bör stater låna externt från utlandet eftersom det har mindre 

påverkan på inhemska privata investeringar och därmed tillväxt i real BNP per capita. 

Men då effekten av olika typer av skatter inte går att säkerställa bör detta resultat tolkas 

restriktivt.  

Sammanfattningsvis så pekar denna studie på att länder bör vara försiktiga med att höja 

inkomstskatten för hushåll eftersom det är den typ av skatt med störst negativ effekt på 

ekonomisk tillväxt. Inkomstskatten för företag visar tecken på att vara positiv upp till en 

viss nivå för att sedan bli negativ. Länder måste därför balansera företagsskatter, 

infrastruktur och bidrag för att gynna entreprenörskap.  
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Skatter kan fungera som en kanal för den negativa effekten av statsskulden på 

ekonomisk tillväxt. Länder med höga statsskulder bör inte finansiera statskulden med en 

ökning av inkomstskatten för hushåll då det är den typ av skatt med störst negativ 

effekt.  

Resultatet ska dock tolkas med försiktighet då effekten av skatter är svår att säkerställa. 

Effekten av skatter beror till stor del på den indirekta effekten genom skattefinansierade 

investeringar och konsumtion. Det råder även svårigheter med att mäta den marginella 

skatten och omvänd kausalitet, vilket är vanligt i denna typ av studier.  

Fortsatta studier inom området skulle därmed kunna kontrollera för den indirekta 

effekten genom att inkludera offentliga investeringar och konsumtion i modellen. 

Genom att undersöka olika investeringsområden kan vidare studier undersöka 

nettoeffekten av olika skattefinansierade investeringsområden för att ge underlag till 

finanspolitiska beslutsfattare.  
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Appendix 
	

Bilaga 1 

Lista över länder: 

1. Belgien 

2. Danmark 

3. Tyskland 

4. Irland 

5. Grekland 

6. Spanien 

7. Frankrike 

8. Italien 

9. Luxemburg 

10. Nederländerna 

11. Österrike 

12. Portugal 

13. Finland 

14. Sverige 

15. Storbritannien 
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Bilaga 2 

 
Histogram 1. Real BNP per capita. 

 

 

Histogram 2. Logaritmerade reala BNP per capita. 
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Bilaga 3 

Resultat poolad OLS regressions modell, skattekvoten. 

Tillväxt i real BNP per capita mätt över 
5 år 

Koefficient 

Real BNP per capita - 13,0302*** 
(3,3548) 

Reala nettokapitalstocken per capita 5,5830 
(3,4427) 

Humankapital - 0,6423 
(0,9622) 

Statsskuldkvoten - 1,9010*** 
(0,6408) 

Inkomstskatt hushåll 2,6848** 
(1,0654) 

Inkomstskatt företag 3,2931*** 
(1,1995) 

Sociala avgifter - 0,4086 
(0,3882) 

Mervärdesskatt - 2,4684 
(1,9103) 

Förmögenhetsskatt och  
skatt på kapitaltransaktioner 

- 0,5629 
(0,8749) 

Konstant 30,9911 
R2 0,1015 
F-statistiska 6,63 (p-värde 0,000) 
* signifikant på 10 %, ** signifikant på 5 % och *** signifikant på 1 % signifikansnivå. 

Koefficienter med standardavvikelsen inom parentes.  
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Bilaga 4 

Hausmantest 

 Koefficienter   

 (b) 
FE 

(B) 
RE 

(b–B) 
Skillnad 

Sqrt(diag(V_b-
V_B) 
S.E 

Real BNP per 
capita 

- 12,5644 - 13,6568 1,0924 1,5220 

Reala 
nettokapitalstocken 
per capita 

- 23,7523 - 2,8972 - 20,8551 4,8863 

Interpolerade 
genomsnittliga 
antalet år i 
högskoleutbildning 
15+ 

7,7129 - 0,2410 7,9539 2,1220 

Statsskuldkvoten 3,8301 1,9315 1,8986 0,3479 
Inkomstskatt hushåll - 3,8445 0,1396 - 3,9840 1,1330 
Inkomstskatt företag 2,5591 2,7990 - 2,399 0,1919 
Sociala avgifter - 0,3622 - 0,2871 - 0,07518 0,5118 
Mervärdesskatt 13,5536 7,3349 6,2187 0,9639 
Förmögenhetsskatt 
och skatt på 
kapitaltransaktioner 

- 1,8557 - 2,5806 0,7249 0,4902 

 

Test:  

H0: Skillnaden i koefficienterna är systematisk  

Chi2(9) = (b-B)’[ (V_b-V_B)^(-1)] (b-B) = 53,39 

Prob>Chi2 = 0,0000 

(V_b-V_B) är inte positiv definit 

 

 

 

 



	 47	

 

Bilaga 5 

Diagram: Barro-Lee: Genomsnittliga antalet år i högskoleutbildning, 15 + 
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