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Abstrakt 

Den 1 augusti 2012 infördes en skatt på finansiella transaktioner i Frankrike. Detta är ett av 

många exempel, nuvarande och i planeringsstadiet, på fenomenet där ekonomiska marknader 

beläggs med skatt. Hur detta påverkar marknaden är vad denna uppsats ämnar studera då 

tidigare teori och empiri pekar åt olika håll. För att uppnå detta syfte undersöks hur likviditeten 

och volatiliteten påverkades i anslutning till skattens införande i Frankrike. Likviditeten 

uppskattas genom spreaden samt handelsvolymen. Hypotesprövning samt poolad regression 

utförs för att utröna effekten och fynden indikerar på en minskning i likviditet associerad med 

skattens införande. Volatiliteten förblir opåverkad av införandet vilket går emot vad både 

förespråkare och motståndare till skatten påstår. 

Författarnas tack 

Författarna vill tacka Mattias Hamberg för handledning och mycket god feedback. Ett tack 
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1. Introduktion 

Spåren efter finanskrisen 2008 är många och åtgärder för att förhindra fler kriser diskuteras och 

implementeras hela tiden. EU har till exempel höjt kraven på kreditinstitut och 

värdepappersföretags primärkapitalrelation, ett krav som Sverige sedan gått in och höjt 

ytterligare, efter anmodan från IMF (Finansinspektionen, 2013; IMF, 2012). Inom EU-

parlamentet har röster höjts för att även den finansiella sektorn ska bidra till att betala de 

kostnader som orsakats av den finansiella krisen. 

Ett sätt att göra detta vore att införa en skatt på finansiella transaktioner, ofta förkortat FTT 

eller STT från engelskans “Financial Transaction Tax” och “Securities Transaction Tax”. Skatten 

kallas ofta för ”Tobin Tax” namngivet så efter dess uppfinnare James Tobin (1978). Förslaget 

har till stor del fått positivt bemötande i EU-parlamentet och ett införande av en STT för EU-

länder är på tal. Syftet är att generera pengar till EU som skall användas för att hjälpa 

medlemmar i kris samt att minska kortsiktig handel. 

Svenska Dagbladet (2014a) skriver att det är i nuläget elva länder som planerar att gå vidare 

med ett eventuellt införande av en multinationell FTT, bland de drivande länderna återfinns 

bland annat Tyskland och Frankrike. De två enskilt största motståndarna till skatten är Sverige 

och Storbritannien som framförallt är skeptiska mot att processen saknar transparens då 

förhandlingar mellan de elva länder är interna och resterande länder hålls utanför 

informationscykeln till deras stora missnöje. Vidare skriver SvD (2014b) att Storbritannien till 

och med gått så långt som att dra hela processen inför EU-domstolen, som dock valde att gå 

emot britterna och döma att de får vänta med att klaga tills ett färdigt förslag finns att tillgå. 

Anders Borgs kritik är inte riktigt lika stark som britternas och han påpekar att det bör kunna 

läggas en skatt på den finansiella sektorn, men att detta är fel sätt att göra det på. Han förordar 

i stället att detta är något som bör hanteras på nationell nivå. Han påpekar dessutom bristen på 

information är något som skapar stor misstro bland de utomstående länderna och att det är 

upp till processgruppen att bevisa att de utomstående länderna inte diskrimineras vid ett 

eventuellt införande av skatten. (Regeringskansliet, 2014) 
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Utöver Borg och brittiske premiärministern David Cameron, har även Nederländernas 

finansminister, Jan Kees de Jager, samt ett antal framträdande ekonomer uttalat sig negativt 

om skatten (New York Times, 2012; The Telegraph, 2012). 

En av förespråkarna för EUs införande av en STT är Avinash Persaud. Ett av hans främsta 

argument varför skatten fungerar, utan att driva iväg kapital och investerare, är att använda sig 

av exemplet Storbritannien. Skatten i Storbritannien är en speciell typ av STT där de valt att 

beskatta certifieringen av ägarbyte. Det innebär att om inte värdepappret är stämplat och 

certifierat samt skatt betald vid handel så är inte ägarbytet giltigt. Detta skiljer sig från Sveriges 

fall där residensland var en faktor för vem som betalade skatt vilket medförde att mycket av 

den svenska handeln flyttade till Londonbörsen (Umlauf, 1993). Persaud (2011) hävdar att 

Istället för att driva iväg kapital och investerare får den brittiska skatten utlänningar att betala 

skatt i landet. Skatten inbringar så mycket som £3 miljarder per år. Han menar därigenom att 

det är skattens utformning som är problemet snarare än skatten som fenomen. 

Frankrikes president Nicolas Sarkozy var snabb att anamma idén om en skatt på finansiella 

transaktioner och föreslog en inhemsk sådan för Frankrike i januari 2012. Denna skatt 

implementerades den 1 augusti samma år och den 1 november höjdes den från 0.1 % till 0.2 % 

av hans efterträdare François Hollande. Frankrike blev således det första av de europeiska 

länderna att införa en skatt av det slag som för närvarande 11 EU-länder överväger att införa. 

Den franska skatten delas in i tre olika delar, en del som beskattar ”high frequency trading”, 

ytterligare en på kreditswappar samt en tredje som beskattar värdepappershandel. (Haferkorn 

& Zimmerman, 2013) 

Skatten är en specialutformad STT som gäller handel på franska Euronext. Haferkorn och 

Zimmerman (2013) beskriver det speciella med skatten, vilket är att den enbart appliceras på 

aktiehandel gällande franska företag värda över €1 miljard varav mindre franska- och utländska 

företag lämnas därhän. 
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Bland forskare går åsikterna bitvis åt olika håll vad gäller effekten av en STT, rent teoretiskt kan 

kopplingar göras till teorier rörande transaktionskostnader samt hypotesen om den effektiva 

marknaden (Fama, 1970). Kopplingen till teorin om den effektiva marknaden kan ses till 

exempel i artikeln av Atkins och Dyl (1997) som visar på att en STT kan försämra marknadens 

förmåga att reagera på ny information, alltså bli mindre effektiv. Är marknaden effektiv å andra 

sidan argumenterar Subrahmanyam (1998) samt Schwert och Seguin (1993) att rationella 

investerare kan komma att fly marknaden när transaktionskostnaderna stiger och istället söka 

sig till andra marknader. 

Ett flertal studier har gjorts, Capelle-Blancard och Havrylchyk (2013) har i sin studie tittat på hur 

marknadens volatilitet påverkats av införandet. De finner att volymen minskat men får ej 

statistiskt signifikanta resultat på huruvida skatten påverkar volatiliteten eller ej. Meyer och 

Wagener (2013) har också studerat den franska skatten i kombination med den italienska som 

trädde i kraft 2013, de finner att handelsvolymen minskar med en femtedel jämfört med 

perioden innan skatten. En artikel av Becchetti et al (2013) finner också att volymen minskat 

precis som den borde men även att den dagsnoterade volatiliteten minskat. 

2. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka den omedelbara effekten på marknaden som 

kommer utav införandet av en finansiell transaktionsskatt. För att studera detta görs en 

empirisk studie på den skatt som infördes i Frankrike den 1 augusti 2012. Det är ett viktigt 

ämne att studera, ledande nationalekonomer och framförallt politiker tycker väldigt olika i 

fundamentala frågor gällande skattens potentiella effekter. På grund av begränsad tid och 

begränsade resurser studeras enbart den omedelbara effekten av skattens införande och inte 

hur den efterföljande höjningen påverkade marknaden. 

Trots att det är långt ifrån klart vad som kommer hända har flera länder redan infört skatten 

och en STT-zon inom EU är på tal.  (Capelle-Blancard & Havrylchyk, 2013). Det är av yttersta 

relevans att både investerare och väljare blir informerade om, och förstår hur en sådan skatt 

kan påverka marknaden och vår ekonomi. 
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För att sammanfatta finns det många åsikter, teorier och empiriska studier som spretar åt olika 

håll vad gäller effekten av en finansiell transaktionsskatt. Den här uppsatsen ämnar närmare 

studera hur införandet av en STT påverkat volatiliteten och likviditeten på marknaden och de 

företag den påverkar. 

3. Teori 

De teorier som oftast omnämns i samband med finansiella transaktionsskatter är 

transaktionskostnadsteori och teorin om den effektiva marknaden. Det är ur dessa förväntade 

effekter av transaktionsskatten härleds. Nedan följer en fördjupning i dessa respektive teorier 

samt kopplingen mellan dem och skatten.  

3.1. Transaktionskostnadsteori 

Teorin om transaktionskostnad bygger på att ekonomiska utbyten kostar att genomföra. Det är 

inte enbart varans pris som utgör kostnaden, ofta finns det andra utgifter associerade med ett 

köp. Betalningsavgiften på ditt kreditkort, moms, eller tull är några exempel på hur 

transaktionskostnader kan öka och internet kan på samma sätt vara ett exempel på något som 

kan minska dem. I avsnittet nedan redogörs för hur volatiliteten och likviditeten på marknaden 

påverkas av förändringar i transaktionskostnader. 

3.2.1 Likviditet 

Motståndare till transaktionsskatten uttrycker ofta oro för minskad likviditet på marknaden, det 

vill säga lägre handelsvolym och högre spread. Volymen är således något som ofta diskuteras 

och mäts vid forskning gällande STT. De flesta forskare är överens om att införande av en STT 

sänker volymen på marknaden och detta har påvisats i flertalet forskningsrapporter. En effekt 

av skatten är höjda transaktionskostnader, vilket driver bort rationella agenter från marknaden 

och handeln minskar. (Baltagi et al 2006) En annan möjlig förklaring till minskad volym på 

marknaden är migration av handel. Umlauf (1993) visar att den STT som infördes i Sverige 

under 80-talet ledde till en migrationsvåg av handeln till framförallt Londonbörsen. 
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Empiriska studier som finner stöd för att likviditeten minskar inkluderar bland annat Baltagi et 

al. (2006) som tittar närmare på de två kinesiska aktiemarknaderna Shanghai A och Shenzhen A 

och studerar utvecklingen när de båda höjde den där redan implementerade STT från 0.3% till 

0.5% vilket ledde till att handelsvolymen minskade med 25-36%. De finner också ett positivt 

samband mellan transaktionskostnader och volatilitet och påvisar en ökning i volatilitet efter 

höjningen av skatten, i kontrast till förespråkare för STT hävdar. 

Chou och Wang (2006) undersöker den taiwanesiska aktiemarknaden TAIFEX när skatten 

sänktes med 50 % och de kunde statistiskt säkerställa att handeln ökade efter detta. Liu (2007) 

finner att en sänkning av skatten, i detta fall på den japanska marknaden, leder till en ökning i 

handel vilket är vad man kan förvänta sig baserat på teorin. Det icke definitiva resultat som 

hittats är i en artikel av Hu (1998) där undersökningar på flertalet asiatiska marknader mellan 

1975 och 1994 där han inte finner några tecken på att STT skulle minska handelsvolymen, dock 

så är resultaten inte statistiskt signifikanta och en potentiell orsak är att det under delar av 

perioden inte var möjligt för handeln att emigrera till andra marknader. 

Chou och Wang (2006) tittar även närmare på hur spreaden påverkas av skatten och nämner 

inledningsvis ett flertal andra studier som valt spreaden som mått, (Amihud & Mendelson 

1993), (Kupiec 1993) med flera. Chou och Wang (2006) gör även en egen studie av hur 

spreaden påverkas av en STT. De får alla liknande resultat som indikerar på ett positivt samband 

mellan en skatt och spreaden. Om en skatt införs eller en redan implementerad skatt höjs 

kommer spreaden att öka. 

I kontexten av tidigare forskningsresultat så blir initialt förväntningen att se minskad likviditet. 

Detta visar sig genom ökad spread för de företag som drabbas av skatten och likaså kommer 

volymen att minska för samma företag. Detta torde stå i kontrast mot de företag som inte 

drabbas där dessa mått förväntas förbli oförändrade. 
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3.3 Volatilitet 

Där det gällande effekten på handelsvolymen råder relativ konsensus är effekten på volatilitet 

en av de mer debatterade frågorna i ämnet. Både teoretiskt och empiriskt är det oklart hur 

skatten skulle påverka volatiliteten, mycket har att göra med vilka antaganden som görs om 

marknadens struktur. Tobin (1978), mannen som uppfann skatten och kom att bli dess namne, 

och Summers och Summers (1989), menar att volatiliteten är för hög och borde sänkas genom 

införandet av en STT. De argumenterar att det primärt finns två typer av spekulationsstrategier, 

baserade antingen på positiv eller negativ feedback. Den senare typen minskar volatiliteten på 

marknaden genom att hela tiden gå emot strömmen och köpa vid nedgång och sälja vid 

uppgång. Investerare som reagerar på positiv feedback å andra sidan förstärker marknadens 

svängningar genom att köpa vid uppgång och sälja vid nedgång. 

Införandet av en transaktionsskatt skulle avskräcka investerare som agerar på positiv feedback 

eftersom de handlar oftare. Deras försvinnande från marknaden skulle således minska 

volatiliteten enligt Summers och Summers.  Stiglitz (1989) argumenterar i sitt papper också för 

de problem kortsiktig handel ger upphov till. Investerare delas även här upp i kategorier och 

resonemanget är att så kallade noise traders1, likt investerare av positiv feedback (Summers & 

Summers, 1989), bidrar till att öka volatiliteten på marknaden.  

Atkins och Dyl (1997) kan ställas i kontrast mot Summers och Summers (1989) samt Stiglitz 

(1989) eftersom de argumenterar att hög volatilitet inte orsakas av spekulation utan snarare att 

marknaden reagerar på ny information. Korrelationen som finns mellan handelsvolym och 

volatilitet har att göra med att marknaden reagerar på ny information vilket ändrar priset på 

aktier och får investerare att köpa och sälja aktier i större utsträckning. De argumenterar därför 

att skatten inte skulle ha önskad effekt på volatiliteten, snarare tvärt om eftersom den kommer 

försämra marknadens effektivitet. 

  

                                                           
1 En investerare som investerar irrationellt och oberäkneligt.  
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Kupiec (1996) utvecklade en egen modell för att testa hur en STT påverkar en marknad. 

Modellen har ett utgångsläge där det inte är någon STT implementerad på den fiktiva 

marknaden samt att den har agenter som idkar överdriven handel likt noise traders. Detta är 

något som används som utgångspunkt i många antaganden kring volatilitet och STT. Kupiec kan 

med modellen visa att en STT avskräcker värdepappersinnehavare från att sälja snarare än att 

dekouragera dem från att köpa. Detta skapar en så kallad inlåsningseffekt och är den enskilt 

största påverkan på volatiliteten av en STT enligt Kupiec. 

Empiriska studier av bland andra Baltagi et al (2006), Aliber et al (2003) samt Umlauf (1993), 

vars studie gjordes på den svenska marknaden, talar emot de påståenden som görs av Tobin, 

Summers och Summers och Stiglitz. Studierna finner i flera fall antingen ett positivt samband, 

eller inget samband alls, mellan volatilitet och transaktionskostnader. Studien av Baltagi et al 

(2006) på de kinesiska marknaderna finner ett positivt samband mellan volatilitet och 

transaktionskostnader. Till skillnad mot vad Summers och Summers (1989) hävdar, drabbar 

skatten alla investerare och alltså inte bara de som skulle bidra till ökad volatilitet. Effekten blir 

att volatiliteten stiger när transaktionskostnaderna höjs. Deras resultat förstärks av Aliber et al 

(2003) som kunde visa ett starkt positivt samband mellan transaktionskostnader och volatilitet. 

De menar att en ökning av transaktionskostnader med 0,02 % kan leda till en ökning i volatilitet 

med hela 0,5-1% vilket skulle vara ett starkt argument mot skatten, i synnerhet som de skatter 

som föreslås ligger på betydligt högre nivåer än så. 

Umlauf (1993) är en ofta citerad studie i litteratur gällande transaktionsskatter då den skildrar 

vad som kan anses vara ett utmärkt exempel på hur en STT inte bör utformas. Skatten infördes i 

Sverige 1984 och medförde en stor migration av handel till främst bland andra London. Skatten 

dubblades 1986 och redan då hade 30 % av den totala handeln flytt Sverige och 1990 hade så 

mycket som 50 % flytt landet. På grund av detta avskaffades skatten den 1 december 1991 (SFS 

1991:1466, 1991). 
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Foucalt et al (2011) tar en annan vinkel med sin artikel, detta är en studie som är extra 

intressant i för den här uppsatsen eftersom den undersöker den franska marknaden åren 1998-

2002. De tittar närmare på privata investerare på börsen. Genom att undersöka skillnaden 

mellan aktier som köps av privata konsumenter och aktier som i liten utsträckning köps av 

privata konsumenter. Detta på grund av införandet av en skatt gjort vissa aktier mycket 

oattraktiva för privata konsumenter. På detta sätt kan man urskilja privata investerares 

påverkan på börsen. Studien finner ett negativt samband mellan volatilitet och ökade 

transaktionskostnader för den här gruppen av investerare, vilket till skillnad från de andra 

empiriska studierna ger stöd åt de teorier som framförts av de som förespråkar en 

transaktionsskatt. 

Grundat i den teori och de empiriska studier som gjorts förväntas i denna studie den franska 

transaktionsskatten kommer ha en positiv effekt på volatiliteten för de företag som drabbas av 

skatten. Detta i kontrast till de ej beskattade företagen där volatiliteten förväntas förbli 

opåverkad. 

3.4 Teorin om den effektiva marknaden 

Den effektiva marknadshypotesen myntades av Fama (1965) och är en teori som hävdar att 

finansiella marknader är effektiva. Med det menas att tillgångar prissätts utifrån den 

information som finns tillgänglig och enskilda parter kan således inte under en längre tid göra 

stora vinster genom att dra nytta av ett informationsövertag. Det finns tre grader av hypotesen; 

svag, halvstark och stark som beskriver olika nivåer av informationsinneslutning i priser. 

Det finns flertalet studier som tar upp kopplingen mellan införandet av en STT och teorin om 

den effektiva marknadsteorin av Fama (1970). Den menar att det finns en relation mellan 

information och priser, ju effektivare marknaden är desto mer information är assimilerad i 

priset. Är marknaden effektiv är priset en funktion av all tillgänglig information, publik eller ej, 

och ny information införlivas omedelbart i priset. Teorin säger att förändring i 

transaktionskostnader påverkar intensiteten i aktiehandeln, vilket i sin tur påverkar hur raskt 

information snappas upp och införlivas i aktiepriset (Liu, 2007). 
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De som argumenterar för en transaktionsskatt hävdar inte sällan att det kommer öka 

marknadens effektivitet. Summers och Summers (1989) säger att det finns starka argument för 

att så skulle vara fallet och att ökningens värde sannolikt kommer överstiga värdet på den 

eventuella förlusten av marknadens rörlighet och kapitalkostnad. Även Stiglitz (1989) och Huber 

et al. (2012) instämmer i att införandet av en sådan skatt skulle öka effektiviteten genom att 

driva bort noise traders. De menar alla på att noise traders driver priser bort från sina 

fundamentala värden och att en STT skulle avskräcka den typen av investerare. Summers och 

Summers (1989) indelning av investerare gör sig gällande även här då investerare som handlar 

baserat på positiv feedback driver bort priser från dess sanna värde. 

De som motsätter sig skatten argumenterar för en minskad effektivitet. Schwert och Seguin 

(1993) hävdar att när handelsvolymen minskar, vilket de flesta är överens om händer, kommer 

informationsasymmetrin öka och göra marknaden mindre effektiv. Inne på samma tema är 

även Baltagi et al (2006) som resonerar att en ökning av transaktionskostnader leder till en 

minskning av handel som drar nytta av felprissättning. Marknaden blir således långsammare i 

att införliva ny information i aktiepriset, det vill säga mindre effektiv. Även Liu (2007) menar att 

införandet av en transaktionsskatt skulle innebära sämre upptagande av information och 

således en försämring i effektivitet. 

4. Metod 

I den här studien undersöks hur likviditeten och volatiliteten påverkas utav införandet av en STT 

på en aktiemarknad. Uppsatsen har en deduktiv ansats och studerar huruvida de hypoteser 

som presenterats i teorin stämmer in på verkligheten eller ej. Det är den omedelbara effekten 

av skatten som studeras. Därför har data från två månader innan skattens införande samt två 

månader efter använts. 

Det finns många olika sätt att mäta likviditet. Två av de vanligaste är handelsvolymen och 

spreaden. I den här undersökningen används båda dessa mått för att få högre säkerhet i 

resultaten. För att studera effekten på handelsvolymen utförs en hypotesprövning för att se 

huruvida medelvärdet har minskat efter den första augusti då skatten infördes. 
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För spread samt volatilitet används istället en regressionsmodell med en dummyvariabel som 

representerar företag som drabbas av skatten. (1) är en generell version av den typen av 

regressionsmodell används. 

 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖,𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑡𝑖𝑑 + 𝜀𝑖,𝑡 (1) 

 

Nedan följer en närmare genomgång metoderna som används både för att estimera de 

variabler som studeras samt hur analysen genomförts. 

4.1 Volym 

Volymen är ett intuitivt sätt att mäta likviditeten som dock kan påverkas av många andra 

faktorer (Capelle-Blancard & Havrylchyk, 2013). I den här uppsatsen definieras volymen som 

ekvation (2) visar. Där är priset vid stängning är 𝑃𝑖  och 𝑡 är antalet aktier som sålts den dagen. 

 𝑉𝑖 = 𝑃𝑖 ∗ 𝑡 (2) 

 

Volymen beräknas för varje företag på daglig basis mellan datumen 2012-06-01 – 2012-09-28 

och delas sedan in två delar, de som drabbas av skatten och de som inte gör det. Det ger två 

sampels med 86 dagar bestående av 43 dagar före, och 43 dagar efter skattens införande. 

Eftersom Baltagi et al (2006) menar att volymdata sannolikt inte är normalfördelad, eller har 

lika varianser, testas samtliga sampels för att se huruvida de är normalfördelade eller ej. Då 

detta inte är fallet används istället bootstrap resampling, likt Baltagi et al (2006). Fördelen med 

denna metod är att inget antagande om normalfördelning eller lika varianser i stickproven 

behövs göras (Baltagi et al, 2006; Efron & Tibshirani, 1993). 
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För att kunna använda en bootstrap resampling transformeras datan. Sedan dras, med 

återläggning, en mängd nya sampels ur den transformerade datan med vilka sedan kan skapas 

en uppfattning om den bakomliggande distributionen. Syftet är att generera en ny distribution 

som går att använda istället för normalfördelningen vid hypotestest. 

Variabeln 𝑧 betecknar volymen per dag före införandet och 𝑦 volymen per dag efter införandet 

i det aktuella samplet. 

 𝑧 = (𝑧1, 𝑧2, … , 𝑧𝑘) (3) 

 

 𝑦 = (𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑘) (4) 

 

Variabel 𝑧̅ är medelvärdet av handeln dagarna före- och �̅� dagarna efter införandet av skatten. 

Antalet dagar i samplet representeras av 𝑘 och antar värdet 43 för alla fyra sampels. Inför 

bootstrapping transformeras datan likt ekvation (5) och (6) visar, där �̅� representerar 

medelvärdet för det kombinerade samplet. �̃� och �̃� representerar således den transformerade 

datan. 

 �̃�𝑖 = 𝑧𝑖 − 𝑧̅ + �̅� (5) 

 

 �̃�𝑖 = 𝑦𝑖 − �̅� + �̅� (6) 

 

Från den transformerade datan dras 100 000 nya sampels, detta för ett så signifikant resultat 

som möjligt. På varje nytt sampel beräknas sedan 𝑇(𝑥) som ekvation (7) visar. Dessa värden 

används sedan för att skapa nya sannolikhetsfördelningar som datan förväntas följa. 𝑇(𝑥) 

beräknas även för originaldatan och dessa värden jämförs sedan. 

 

𝑇(𝑥) =
𝑧̅ − �̅�

√𝜎𝑧
2

𝑘
+

𝜎𝑦
2

𝑘

 
(7) 
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Nedan ses de histogram som genererats av respektive bootstrap resampling. De kritiska 

värdena är 2,42335 och 2,44334 för beskattade respektive ej beskattade företag på 1 % 

signifikansnivå vid ett ensidigt test.  

 

Figur 1 

4.2 Pooled Regression 

I den här studien utförs en så kallad “pooled regression” för både volatilitet och spread på 

EURONEXT TOPP 250 för att studera eventuella effekter skatten haft. Med pooled regression 

menas att var och ett av de 140 företagen i samplet studeras över samtliga 86 dagar. De 

struktureras sedan upp i en lång serie där först de 86 observationer för företag 1 kommer, följt 

av 86 observationer för företag två och så vidare.  

På dessa serier estimeras sedan regressionsmodellen. Utöver de variabler som studeras 

inkluderas även en mängd dummyvariabler för att justera för fixed effects. För företagen införs 

(𝑛 − 1), 139st dummyvariabler där varje variabel antar värdet 1 för ett specifikt företag och 0 
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för alla andra. Likadant har gjorts med datum där (𝑛 − 1), 85st dummyvariabler införts som 

antar värdet 1 för en specifik dag i det studerade tidsintervallet och 0 för alla andra. 

4.3 Regressionsmodell 

I sin studie använder Capelle-Blancard och Havrylchyk (2013) sig av en vad de kallar “difference 

in difference approach”. Det innebär att de estimerar den variabel de vill studera, volatilitet och 

spread i det här fallet, och placerar den som beroende variabel. Som förklarande variabler 

använder de en dummyvariabel för skatt samt dummys för fixed effects vilka utgör 𝐷𝑖  samt 𝐷𝑡 i 

ekvation (8). Nedan är en generell version av deras modell. 

 𝑉𝑖,𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝐷𝑖 + 𝛽2𝐷𝑡 + 𝛽3𝐹𝑇𝑇𝑖,𝑡 + 𝜖𝑖,𝑡 (8) 

 

För att undersöka huruvida en förändring skett efter införandet av skatten används en 

förenklad modell av liknande slag som Capelle-Blancard och Havrylchyk (2013). Med avsikt att i 

största möjliga mån isolera effekten av skatten används i den här uppsatsen ett kortare sampel 

än i deras, således försvinner även behovet att justera för samma mängd faktorer. Eftersom de 

studerar ett helt år påverkas de studerade variablerna av en mängd händelser vilka behöver 

justeras för, i det här fallet är tanken med det kortare samplet att minimera effekten från dessa 

omvärldsfaktorer. 

 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖,𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡 + 𝛽2𝑡𝑖𝑑 + 𝛽3𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡 ∗ 𝑡𝑖𝑑 + 𝜀𝑖,𝑡 (9) 

 

Modellerna som estimeras för spread och volatilitet har flera gemensamma variabler. Variabeln 

skatt är en dummyvariabel som antar värdet ett för företag som drabbas av skatten och noll för 

företag som inte drabbas. 
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Variabeln 𝑡𝑖𝑑 är en dummyvariabel som antar värdet noll för samtliga datum innan den första 

augusti, därefter antar den värdet ett för alla efterföljande datum. De två dummyvariablerna 

multipliceras med varandra för att skapa en tredje interagerande variabel. Denna antar värdet 

ett efter den första augusti men enbart för företag som beskattas, för alla övriga företag och 

datum antar den värdet noll, ett förtydligande av den interagerande variabeln återfinns i tabell 

1 nedan. 

* *

1 0 0 0 0 0 

1 1 1 0 1 0 

 

Dessutom inkluderas det logaritmerade marknadsvärdet, lnMV, i modellen eftersom 

förändringar i ett företags marknadsvärde borde påverka likväl volatilitet som spread. Modellen 

skattas slutligen med hjälp av Ordinary Least Squares (OLS). 
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4.4 Spread 

Spreaden, liksom volymen, används ofta vid undersökningar av marknadslikviditet och kan 

beräknas på olika sätt. I den här uppsatsen beräknas spreaden för tillgång 𝑖 på dagen 𝑡 likt 

Capelle-Blancard och Havrylchyk (2013) gör i sin artikel. 

Efter att spreaden estimerats som i ekvation (10), genom att dividera differensen mellan Ask-

Price2 och Bid-Price3 med summan av dem och multiplicera med 200. Sedan justeras den för 

företagsstorlek som ekvation (11) visar, genom att dividera med det logaritmerade 

marknadsvärdet. Detta gjordes för att öka jämförbarhet mellan de olika grupperna. De som 

drabbas av skatten har ett högt marknadsvärde jämfört med de som inte drabbas och utan att 

justera för detta riskerar måttet att bli missvisande. 

 

 
𝑆𝑖,𝑡 = 2 ∗ 100 ∗

(𝑃𝐴𝑖,𝑡 − 𝑃𝐵𝑖,𝑡)

(𝑃𝐴𝑖,𝑡 + 𝑃𝐵𝑖,𝑡)
 (10) 

 

 
𝑀𝑜𝑑𝑆𝑖,𝑡 =  

𝑆𝑖,𝑡

𝑙𝑛𝑀𝑉𝑖,𝑡
 

(11) 

 

Den storleksmodifierade spreaden är den beroende variabeln i regressionen i ekvation (12). 

Som förklarande variabel används utöver företags- och tidsspecifika dummyvariabler enbart 

skatt, tid, skatt * tid och logaritmerat marknadsvärde. 

 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑖,𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑡𝑖𝑑 + 𝛽3𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡 ∗ 𝑡𝑖𝑑 + 𝛽4𝑙𝑛𝑀𝑉 + 𝜀𝑖,𝑡 (12) 

  

                                                           
2 Ask-Price är det lägsta pris en säljare är villig att sälja en aktie för.  
3 Bid-Price är det högsta pris en köpare är villig att betala för en aktie. 



18 
 

4.5 Volatilitet  

Ett vanligt mått på volatilitet är avkastningens varians, det används av Baltagi et al (2006) samt 

Capelle-Blancard och Havrylchyk (2013) med flera. I den här uppsatsen används kvadrerad 

daglig avkastning som är en vanlig estimator för dagliga variansen, den beräknas enligt ekvation 

(13) för samtliga företag. 

 
(ln (

𝑃𝑟𝑖𝑠𝑡

𝑃𝑟𝑖𝑠𝑡−1
))

2

 
(13) 

 

En regressionsmodell likt den som användes i spread används även här och visas i ekvation (14). 

 𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑖,𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑡𝑖𝑑 + 𝛽3𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡 ∗ 𝑡𝑖𝑑 + 𝛽4𝑙𝑛𝑀𝑉 + 𝜀𝑖,𝑡 (14) 

 

Volatiliteten är den beroende variabeln och även här utgörs de förklarande variablerna av 

företags- respektive tidsdummys samt skatt, tid, skatt * tid och det logaritmerade 

marknadsvärdet som representeras av 𝑙𝑛𝑀𝑉.  

4.7 Data 

Datan som används i studien är insamlad från Thompson Reuters. De företag som studeras är 

de som inkluderas i Euronext 100 samt NEXT 150, och tillsammans utgör de topp 250 bolagen 

på Parisbörsen. Skattens speciella utformning gör den lämplig att studera eftersom det ger bra 

kontrollgrupper.  De företag som berörs av skatten är franska bolag med ett marknadsvärde på 

över €1 miljard den 1 januari det gällande året. Företag med ett marknadsvärde under €1 

miljard samt utländska företag drabbas inte av skatten och borde således blivit relativt 

opåverkade av skattens införande. I den här undersökningen utgör franska företag värderade 

under €1 miljard kontrollgrupp. Sammanlagt studeras 86 företag som drabbas av skatten och 

kontrollgruppen utgörs av 54 företag. De ramar som satts för datan var fullständiga värden 

samt att de skulle vara franska och av de från början 253* företagen sorterades därför totalt 

113 företag bort från datan enligt Tabell 2. 
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Den data som hämtats ut från Thompson Reuters för företagen är daglig och från perioden 

2012-05-01 till 2012-10-01. De variabler som valt är följande: Aktiens pris, Marknadsvärde 

(Även 12-01-01), Sälj-pris, Köp-pris, Omsättning värde, Omsättning antal, Nationalitet.  

Tabell 2 – Bortfall från sampel. 

100 + 150

253* 

8** 

105 

140 

86/54 

*Thompson Reuters antas returnerat 253 poster på grund av att vissa företag försvunnit och andra tillkommit från 
börsen under perioden. 
**Dessa företags data har dykt upp som “ERROR” och därför sorterats bort. 

 

5. Empiri 

I detta avsnitt presenteras de resultaten från undersökningarna, beskrivna i metodavsnittet 

ovan. Empirin har liknande mått-indelning som metoden för ökad begriplighet. 
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5.1 Deskriptiv statistik 

Samplet har delats in i två grupper, de som drabbas av skatten och de som inte drabbas. I Tabell 

3 presenteras deskriptiv statistik på respektive grupp samt hela samplet. Den dagliga 

volatiliteten skiljer sig inte nämnvärt mellan grupperna och ligger på 0.04 % och 0.06 %. 

Angående spreaden så är det iakttagna skillnaden något större. Båda ligger visserligen under 

1 % men den relativa skillnaden mellan dem är större. Den största skillnaden återfinns i 

marknadsvärde. Detta kan eventuellt medföra inferensproblem eftersom företag av så olika 

storlek kan antas påverkas olika av diverse omvärldsfaktorer. För jämförbarhet i regressionerna 

har marknadsvärdet logaritmerats, värdet av detta anges i parentes under respektive 

marknadsvärde i tabellen.  

Tabell 3 – Deskriptiv statistik.  

 

5.2 Volym 

Det första steget i undersökningen är att studera hur handelsvolymen påverkats. Detta görs 

genom det hypotestest med bootstrapping som förklaras i avsnitt 4.1. 

5.2.1 Normalitet 

För att testa huruvida normalfördelning råder samplet utfördes ett Anderson-Darlingtest för 

normalitet vars resultat återfinns i Tabell 4. 

 

0,01 < 0,137 < 3,593 

(0,001) 

0,015 < 0,848 < 7,62 

(0,009) 

0,01 < 0,411 < 7,62 

(0,007) 

0,000001 < 0,044 < 4,845 

(0,001) 

0,000001 < 0,061 < 7,888 

(0,002) 

0,000001 < 0,051 < 7,888 

(0,002) 

* 799 < 11 588 < 98 957 
(16 647) 

32 < 365 < 1607 
(308) 

32 < 7259 < 98 957 
(14 146) 

235 < 35 643 < 601 134 

(53 754) 

0 < 660 < 23 546 

(1 176) 

0 < 22 181< 601 134 

(45 437) 

*Marknadsvärde i miljoner € 
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Tabell 4 – P-värden för normalfördelningstest 

0,014 0,084 

0,106 0,796 

 

Testet grundar sig i en hypotesprövning där nollhypotesen är att datan är normalfördelad. 

Detta betyder att ett lågt p-värde innebär att datan inte är normalfördelad och att 

nollhypotesen förkastas. De två grupperna företag, beskattade och ej beskattade delades upp i 

ytterligare två grupper där den ena var observationer före och den andra efter skattens 

införande. Medan det i majoriteten av testerna i Tabell 4 inte går att förkasta hypotesen om 

normalfördelning, då dess p-värden ligger under 0,05, blir utfallet för beskattade företag innan 

skattens införande signifikant och nollhypotesen måste därför förkastas för den gruppen. Likt 

Baltagi et al (2006) används bootstrapfördelningen istället för att anta normalfördelning. 

  



22 
 

5.2.2 Bootstrap 

Som beskrivits i metoden skapades en distribution med hjälp av bootstrap resampling, nedan 

kan histogram ses över distributionen som skapades. 

 

 

Figur 2 – Fördelning genererad av bootstrap. 
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För det här testet användes 99 % konfidens samt ett ensidigt test. Nollhypotesen var att 

skillnaden mellan 𝑧 och 𝑦 var lika med noll. Det beräknade 𝑇 (𝑥) – värdet finns i Tabell 5 

tillsammans med respektive sampels kritiska värde på 1 % -nivån. 

Tabell 5 – Beräknade t-värden samt kritiska t-värden baserade på bootstrapfördelning. 

 
𝑇 (𝑥) 

2,78706 2,42335 

0,18193 2,44334 

 

Som Tabell 5 visar har beräkningen givit oss ett signifikant värde för huvudgruppen men inte för 

kontrollgruppen. Med 99 % konfidens kan det sägas att de företag som drabbats av skatten har 

haft minskad handelsvolym sedan införandet, en minskning som inte drabbat kontrollgruppen. 

Resultatet är i linje med Baltagi et al (2006) som använde en liknande metod på två kinesiska 

marknader. Chou och Wang (2006) och Liu (2007) som båda mäter likviditet genom volym och 

finner en negativ inverkan orsakad av transaktionsskatter vilket ger ytterligare stöd åt de fynd 

som gjorts. Resultatet förstärks ytterligare av att Capelle-Blancard och Havrylchyk (2013), som 

studerat effekter av skatten på den franska marknaden under ett längre tidsintervall, och finner 

en minskning i volym associerad med skattens införande. 
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5.3 Spread 

Det utfördes en pooled regression på datan enligt (15) med syftet att utröna 

transaktionsskattens effekt på spreaden som beskrivits i del 4.2 - 4.4 i metodavsnittet. 

 

 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑖,𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑡𝑖𝑑 + 𝛽3𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡 ∗ 𝑡𝑖𝑑 + 𝛽4𝑙𝑛𝑀𝑉 + 𝜀𝑖,𝑡 (15) 

 

Tabell 6 – Regressionskoefficienter för spread. 

 1 2 3 4

0,537*** 
(49,17) 

0,540*** 
(49,36) 

0,551*** 
(50,62) 

0,668*** 
17,31 

– 0,496*** 
(-40,68) 

 
– 0,515*** 

(-42,23) 
– 0,429*** 

(-14,28) 

 
– 0,002 
(-0,22) 

– 0,026** 
(-2,66) 

– 0,024* 
(-2,50) 

  
0,038*** 

(12,92) 
0,039*** 

(13,02) 

   
– 0,029** 

(-3,15) 

66,01% 66,01% 66,48% 66,50% 

*** = p-value < 0,001 | ** = p-value < 0,01 | * = p-value < 0,05 
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Tabell 6 visar resultaten från den pooled regression som definierats tidigare. Resultaten är 

multiplicerade med en faktor på 100 för att öka begripligheten. Dummyvariabler för företag och 

tid är inte inkluderade i tabellen, endast de i den ovan specificerade modellen, (15) finns 

representerade. Modellen har förhållandevis hög justerad förklaringsgrad på 66,5%, detta 

innebär att av den totala variationen i spread förklarar modellen 66,5%. Den höga 

förklaringsgraden beror till stor del på de företags- och tidsspecifika dummyvariablerna som 

kontrollerar för fixed effects. Om de exkluderas ur modellen sjunker förklaringsgraden till 

ungefär 15 %. De koefficienter som är intressanta för oss att tolka är primärt den för skatt och 

den interagerande variabeln skatt*tid. Båda koefficienterna är statistiskt signifikanta på 0,1 % 

signifikansnivå. Att koefficienten för skatt är negativ indikerar att stora företag har lägre spread 

i jämförelse med de små. Den interagerande variabeln är positiv vilket innebär att skattens 

införande medfört en större ökning i spreaden för de beskattade företagen, en ökning som inte 

skett i samma magnitud för obeskattade företag. 

5.4 Volatilitet 

För volatiliteten har också en regressionsmodell estimerats, (16), likt den modell som 

estimerades för spreaden. 

 𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑖,𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑡𝑖𝑑 + 𝛽3𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡 ∗ 𝑡𝑖𝑑 + 𝛽4𝑙𝑛𝑀𝑉 + 𝜀𝑖,𝑡 (16) 

 

Precis som i föregående avsnitt har företags- och datumspecifika dummyvariabler exkluderats 

ur tabellen.  Dummyvariablerna för skatt och tid är de som är intressanta att tolka vilka syns 

nedan i Tabell 7. Även här har resultaten multiplicerats med en faktor på 100 för att öka 

begripligheten. Modell 4 är den enda där variabeln skatt får statistisk signifikans och ur dess 

koefficient kan det utrönas att beskattade företag har i snitt lägre volatilitet än de obeskattade. 

Den interagerande variabeln är inte statistiskt signifikant och således går det inte säkerställa att 

den är skild från noll. Inkluderandet av det logaritmerade marknadsvärdet förbättrade 

signifikansen och förklaringsgraden dock inte tillräckligt för att kunna se någon effekt på 

volatilitet associerat med skattens införande. Resultatet indikerar att volatiliteten är opåverkad 

av skattens införande. 
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Tabell 7 – Regressionskoefficienter för volatilitet.  

 
 

0,0561* 
(2,26) 

0,0754** 
(3,03) 

0,0725** 
(2,90) 

– 0,3300*** 
(-3,79) 

– 0,0327 
(-1,19) 

 
– 0,0282 
(-1,02) 

– 0,3265*** 
(-4,82) 

 
– 0,0194 
(-0,92) 

– 0,0138 
(-0,64) 

– 0,0190 
(-0,88) 

*   
– 0,0090 
(-1,34) 

– 0,0100 
(-1,49) 

   
0,1006*** 

(4,83) 

7,91 % 7,91 % 7,92 % 8,10 % 

*** = p-value < 0,001 | ** = p-value < 0,01 | * = p-value < 0,05 

 

Det är inte ett ovanligt problem i studier av detta slag att ha problem med statistisk signifikans 

gällande volatilitet. Chou och Wang (2006) samt Capelle-Blancard och Havrylchyk (2013) har 

liknande problem. Detta kan bero dels på vilka mått som används för att mäta volatiliteten men 

även att det är ett väldigt komplext mått som påverkas av många olika faktorer. Det senare 

exemplifieras av den låga förklaringsgraden trots användning av företags- och tidsspecifika 

dummyvariabler vilket i fallet spreaden ökade förklaringsgraden avsevärt. 
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6. Konklusion  

Uppsatsens syfte är att undersöka effekten på marknaden som införandet av en finansiell 

transaktionsskatt resulterar i. Det första testet på likviditet ger stöd åt den hypotes som 

härleddes ur teorin, nämligen att volymen minskar vilket indikerar en minskad likviditet på 

marknaden som en direkt följd av skattens införande. Hypotestestet på volymen visade en 

tydlig minskning för företag som beskattas men ingen signifikant förändring hos de som ej 

beskattas. Baltagi et al (2006) finner i sin artikel en minskning av handelsvolymen associerad 

med ökningen av transaktionsskatten som studerades. En minskning i volym vid införande av en 

STT är något som även förespråkarna av skatten menar kommer ske. Resultatet i den här 

studien kan dock inte utröna huruvida det var enbart noise traders som minskade sin handel 

eller om det har skett en minskning i samtliga grupper av investerare. En möjlig indikation av 

minskningen i volym som bör nämnas är minskad effektivitet på marknaden. Liu (2007)  menar 

att intensiteten i handeln minskar vilket leder till minskad effektivitet. Likaså Schwert och 

Seguin (1993) argumenterar att en minskning i volym leder till ökad felprissättning, och därför 

minskad effektivitet. 

I likhet med denna studie så finner Chou och Wang (2006) i sin studie att spreaden minskar till 

följd av en sänkning av den befintliga transaktionsskatten på marknaden de studerar. Det följer 

sig då naturligt att en ökning av skatten, eller ett införande av en, borde öka spreaden. Capelle-

Blancard och Havrylchyk (2013) finner även de ett positivt samband mellan spreaden och 

transaktionskostnader i sin studie av den franska marknaden. 

Hypotesen om minskad likviditet på marknaden får stöd även av det test som utförts i den här 

uppsatsen, spreaden ökar med 0,04 % för företag som beskattas. I kombination med 

hypotestestet på handelsvolym samt teoretiskt och empiriskt stöd från tidigare artiklar kan det 

argumenteras för att transaktionsskatten medfört en minskat likviditet för de beskattade 

företagen. Eftersom båda testerna givit statistiskt signifikanta resultat med 99 % konfidens kan 

det, med relativ säkerhet, sägas att likviditeten har minskat. 



28 
 

Effekten på volatiliteten är, som nämndes i teoriavsnittet, ett av de mer omstridda ämnena 

rörande skattens införande. Det olika teorierna står i direkt motsats till varandra där den ena 

sidan påstår att volatiliteten borde öka och motståndarsidan påstår att den borde minska vid 

införandet av en transaktionsskatt. Summers och Summers (1989) samt Stiglitz (1989) menar 

att skatten skrämmer bort vissa typer av, för marknaden, dåliga investerare vilket kommer att 

minska volatiliteten. 

Tidigare empiriska studier har funnit positiva eller inga samband mellan förändringar i 

transaktionskostnader och volatilitet. I denna studie är förvisso koefficienten negativ men med 

ett p-värde på 0,14 kan det inte sägas med statistisk signifikans att den är skild från 0. Det är 

intressant eftersom det, baserat på både teori och tidigare empiri, förväntades en förändring i 

volatilitet. Detta i synnerhet som den första hypotesen om likviditet bekräftades av 

undersökningens resultat. Hade förespråkarna av skatten haft rätt i att minskningen i likviditet 

främst består av noise traders borde även volatiliteten fått ett signifikant resultat. Likaså om 

motståndarna till skatten haft rätt borde en ökning ha skett. Istället kan ingen effekt på 

volatilitet upptäckas vilket indikerar att den är opåverkad. Fler studier behöver göras för att 

utröna huruvida volatiliteten faktiskt inte påverkas, i synnerhet eftersom båda sidorna i 

debatten använder dess förändring i sin argumentation. 

Atkins och Dyl (1997) argumenterar för att skatten har en positiv inverkan på volatilitet 

eftersom den enligt dem är knuten till marknadens effektivitet. En minskning i likviditet, i 

synnerhet volym, minskar marknadens effektivitet i och med att priser inte anpassas lika snabbt 

till ny information. Minskningen i volym som denna studie fann är en möjlig indikation på att 

marknaden blivit mindre effektiv. Dock hittades inget stöd för kopplingen mellan det och 

volatilitet. 

Många andra artiklar har problem med signifikans vid mätning av effekten på volatilitet. Chou 

och Wang (2006) samt Capelle-Blancard och Havrylchyk (2013) har liknande problem. Det kan 

bero på ett antal olika faktorer. Eftersom volatilitet är ett väldigt komplext mått finns det 

många metoder att estimera det, ett problem kan ligga i val av mått. I den här uppsatsen 

användes kvadrerad avkastning vilket är ett vanligt mått, dock ett av de simplare måtten. En 
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mer avancerad modell, GARCH till exempel, skulle eventuellt kunna fånga något som missats i 

den här uppsatsen studie. I just detta fall passar dock inte den metoden eftersom det kräver 

mycket mer data och syftet med uppsatsen var att studera den direkta effekten av skatten 

vilket begränsade studien något vad gäller datamängd. En annan möjlig approach är att studera 

om volatiliteten påverkas av höjningen av skatten som skedde senare samma år eller effekter 

på längre sikt, detta lämnas till vidare forskning. På kort sikt är volatiliteten opåverkad av 

skattens införande. 

7. Slutsats 

Den här uppsatsen har studerat närmare de direkta effekterna efter införandet av den franska 

STT den 1 augusti 2012. Primärt studeras tre mått; volym, likviditet och volatilitet. Två av dessa 

tre har givit statistiskt signifikanta resultat och därmed kan det konstateras att volymen 

minskar, spreaden ökar vilket i sin tur indikerar att likviditeten sjunkit. Resultaten antyder att 

volatiliteten minskar, men då detta resultat saknar signifikans är det inget som kan konstateras. 

Uppsatsen resultat har många likheter med de Capelle-Blancard och Havrylchyk (2013) får i sin 

studie av den franska skatten i ett mer långsiktigt perspektiv. Det faktum att volymen minskar 

kan ha negativ inverkan på marknadens effektivitet. Djupare forskning på hur effektiviteten 

påverkas vore intressant att se då den här studiens resultat endast kan tjäna som indikatorer 

utan närmare test. 

Utan att kraftigt kunna uttala sig för eller emot skatten baserat på studiens resultat skulle 

författarna vilja uppmana till försiktighet. Vi är av den åsikten att det är en dålig idé av EU och 

enskilda länder att försöka införa lagar, regleringar och skatter där goda resultat inte kan 

stärkas med forskning. Eftersom de flesta studier som gjorts har samma resultat som vi tycker vi 

därför att det är en bra idé att Sverige valt att inte delta i EU:s införande av skatten. Det är av 

stort intresse att ytterligare forskning görs på området för att bättre bestämma huruvida 

volatiliteten samt marknadens effektivitet ökar eller minskar i relation till skatten och den 

minskning i likviditet den medför. I synnerhet då påståendet att dessa två skulle förbättras är 

ett av de stora säljargumenten för införandet av en sådan skatt. 
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