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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

Den senaste finanskrisen1 har gett upphov till intensiva diskussioner om finanssektorns 

funktion och värde. Finanssektorn består av ett antal aktörer, varav de mest aktuella i 

denna uppsats är banker. En åsikt som förts fram är att sektorn bör betala tillbaka för det 

stöd den åtnjöt i samband med krisen.2 För att uppnå detta har flera tillvägagångssätt 

diskuterats. Det alternativ som fått störst genomslag är en finansiell transaktionsskatt 

(FTT) inom delar av EU. En sådan innebär att en liten summa i storleksordningen 0,01–

0,1 procent av en finansiell transaktion dras i skatt. Skattesatsen må framstå som liten, 

men kan potentiellt ha stor påverkan på Europas, och även övriga världens, 

finansmarknader. Inom EU lade kommissionen först fram ett förslag om en bred 

lösning; en skatt som spände över hela EU.3 För att få igenom ett sådant förslag krävs 

enligt Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt (FEUF) art. 113 enhällighet, 

vilket inte gick att uppnå i detta fall. Starka motståndare till förslaget var bland annat 

Sverige och Storbritannien. 

 Arbetet med FTT gick dock vidare och 2013 godkändes en ansökan om fördjupat 

samarbete i frågan mellan elva medlemsstater.4 Ett fördjupat samarbete innebär att de 

deltagande länderna tillsammans utarbetar en FTT som sedan implementeras i dessa 

länder. Deltagande i samarbetet är inte bindande för staterna, dvs. de är inte förpliktade 

att implementera FTT. Det är endast de deltagande staterna som har rätt att rösta om hur 

skatten ska utformas.5 Övriga medlemsstater har möjlighet att senare ansluta sig och 

delta i samarbetet. Till följd av att endast elva länder deltar i arbetet lades ett nytt, 

modifierat förslag fram (nedan benämnt ’förslaget’).6 Detta förslag tacklar vissa av de 

problem som uppstår i och med att alla EU-länder inte omfattas. 

 FTT har blivit omdiskuterat med flitiga debattörer både för och emot skatten. 

Denna debatt, samt svårigheter att komma fram till den konkreta regleringen, har lett till 

                                                    
1 Här avses den globala finanskris som inleddes runt 2007–2008. 
2 COM(2013) 71 final, s. 2. 
3 COM(2011) 594 final. De elva medlemsstaterna är Belgien, Tyskland, Estland, Grekland, Spanien, 
Frankrike, Italien, Österrike, Portugal, Slovenien och Slovakien. 
4 Council Decision 2013/52/EU. 
5 Brodin, s. 107. 
6 COM(2013) 71 final. 
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att implementeringen av FTT skjutits upp ett flertal gånger.7 Till dags dato är det 

osäkert när skatten kommer införas. Även om själva FTT är omtvistat håller många med 

om att det bör ske en reform inom finanssektorn.8 Det finns problem inom sektorn och 

dessa bör på något sätt bemötas.  

 

1.1 Syfte  
 

Syftet med denna uppsats är att göra en analys av den finansiella transaktionsskatten. En 

sådan analys blir av nödvändighet mångfacetterad. För att uppnå syftet sker först en 

analys av konsekvenserna av ett införande av FTT. Att införa en skatt på transaktioner 

påverkar i princip hela samhällsekonomin. Analysen går ut på att dels utreda hur väl 

FTT hanterar de problem som identifierats som orsaker till finanskrisen, dels diskutera 

EU-rättsliga konsekvenser, samt övriga konsekvenser. En viktig aspekt av analysen är 

finanssektorns relation till övriga samhället. Förhållandet mellan dessa är komplicerat, 

vilket är något som återkommer under uppsatsen. Utöver det utreds eventuella alternativ 

till FTT. Finns det rent utav bättre sätt att uppnå syftena som förslaget hänvisar till? De 

diskuterade alternativen är både sådana som tagits upp i doktrin och sådana som där 

lyser med sin frånvaro.  

 

De frågor jag främst ämnar besvara i uppsatsen kan sammanfattas på följande vis: 

 

i. Vad blir konsekvenserna av att införa FTT? 

ii. Vilka alternativ finns till FTT? 

iii. Vilket eller vilka av dessa alternativ är mest lämpligt? 

 

Utöver dessa frågor är en del av syftet att genomgående analysera finanssektorn. Den 

har en viktig funktion i samhället, men utgör också ett visst hot genom de risker som 

sektorn är förknippad med. Analysen sker inte i ett visst kapitel, utan genomsyrar 

istället texten. Framför allt behandlas sektorns uppgift i samhället, de problem som 

uppstått under de senaste decennierna, samt hur sektorn bör behandlas i framtiden. Visst 

fokus läggs vid reglering av sektorn. 

                                                    
7 Se t.ex. Europaportalen, Ingen deal om finansskatt. 
8 Se t.ex. Kaiding, s. 30. 
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1.2 Avgränsningar 
 

Avgränsningen framgår till viss del av syftet ovan. Ansatsen är att göra en bred analys 

av FTT, något som enligt min mening inte gjorts i doktrin. Det bör framhållas att även 

om ämnet gränsar mot ekonomi är detta en rättsvetenskaplig uppsats. Analysen sker av 

ett förslag på en skatteregel. De ekonomiska begrepp som ofrånkomligen måste 

diskuteras kommer därmed inte analyseras så djupt som vore fallet i en uppsats i 

ekonomi. 

 Följderna för länder och privata aktörer belägna utom EU diskuteras ej. 

Konsekvenser för vanliga företag eller privatpersoner nämns i någon mening, men 

hänvisas oftast till som en del av samhällsekonomin. Motiveringen till avgränsningen är 

att de utvalda aspekterna framstår som mest intressanta och viktiga. När en analys görs 

av ett instrument med så stor potentiell påverkan är det lämpligt att söka fastställa dess 

konsekvenser på samhället i stort, snarare än för vissa grupper. Som nämnts ovan har en 

liknande allsidig analys inte företagits i doktrin, varför det framstår som en lämplig 

avgränsning. 

 

1.3 Metod och material 
 

I uppsatsen används till viss del en rättsvetenskaplig metod. Utredning av 

konsekvenserna av FTT görs med avstamp i dokumenten från EU, samt främst juridisk 

doktrin i ämnet. Till stor del sker analysen genom att olika argument från rättskällorna 

ställs mot varandra, varpå egna slutsatser dras utifrån juridiska, ekonomiska, samt även 

logiska, perspektiv. Analysen av vilket alternativ som bör förordas blir av naturliga skäl 

av rättspolitisk karaktär. I det kapitlet förs resonemang utifrån ett de lege ferenda-

perspektiv. 

 Den rättsvetenskapliga metodens gränser är enligt min mening inte skarpt 

utmejslade. I den här uppsatsen kan metoden sägas gränsa till en rättsekonomisk metod. 

En sådan metod uppfattar ekonomisk effektivitet som rättens huvudmål.9 Effektivitet 

kan definieras och mätas på flera sätt, vilket inte ska diskuteras vidare i denna skrivelse. 

                                                    
9 Peczenik, s. 256. 
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Enligt min mening handlar effektivitet i stora drag om att skapa värde för människor.10 

Denna bevekelsegrund är närvarande under hela den analytiska delen av uppsatsen. 

Som synes är denna metod nära besläktad med den rättsvetenskapliga och rättspolitiska.  

 Den finansiella krisen har haft stor påverkan på arbetet med FTT. Den har både 

föranlett diskussionerna, samt varit vägledande i desamma. Därmed blir det naturligt att 

analys av krisen återkommer under uppsatsens gång. I och med att ett av målen med 

FTT är att minska risken för nya kriser, samt minska en eventuell sådans påverkan på 

samhället, är förståelse för orsaker till kriser av stor vikt. I ljuset av det sagda blir en del 

av metoden att analysera FTT:s och övriga presenterade alternativs ändamålsenlighet 

beträffande hantering av finanssektorn i allmänhet, och kriser inom densamma i 

synnerhet. 

 Det finns en uppsjö artiklar skrivna om FTT; ofta fokuserar dessa artiklar på en 

viss aspekt av skatten. I denna skrivelse görs en ansats att samla och analysera 

slutsatserna från en del av den doktrin som finns. Majoriteten av de källor som används 

utgår från ett juridiskt perspektiv. Några av källorna är dock skrivna med en ekonomisk 

utgångspunkt. 

 

1.4 Disposition 
 

Uppsatsen är disponerad på följande sätt. Efter det inledande ges i kapitel två och tre en 

beskrivning av den transaktionsskatt som nu diskuteras, samt ett kort historiskt 

perspektiv på transaktionsskatter. I kapitel fyra ges en grundläggande genomgång av 

finanssektorns uppgift och de problem som kan uppstå. I det följande femte kapitlet sker 

en konsekvensanalys av FTT. Denna är uppdelad i tre delar: orsaker till krisen, EU-

rättsliga konsekvenser, samt övriga konsekvenser. Det sjätte kapitlet behandlar 

alternativ till FTT. Avslutningsvis sker i kapitel sju en diskussion och sammanfattande 

analys.  

 

                                                    
10 Här kan givetvis diskuteras vad som menas med ’värde’. Det är inte nödvändigtvis monetärt värde som 
avses. Dessutom kan det vara moraliskt försvarbart, och därmed ”värdeskapande”, att sänka värdet för en 
person och höja för en annan person, beroende på personernas ursprungliga ekonomiska position. Värde 
kan här till stor del jämställas med ’samhällsnytta’. 
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2 Kort om den finansiella transaktionsskatten 
 

FTT är en skatt som riktar sig mot finansiella transaktioner, till exempel handel med 

finansiella instrument, överföring av risker knutna till finansiella instrument och handel 

med derivatinstrument.11 De föreslagna skattesatserna är 0,01 procent för transaktioner 

av derivatinstrument, och 0,1 procent för övriga transaktioner.12 I förslaget anges att 

siktet är inställt på att täcka alla transaktioner av alla instrument, eftersom de ofta är 

utbytbara.13 Det är endast transaktioner där ena parten är ett finansiellt institut, etablerat 

inom en deltagande medlemsstat, som omfattas. Kommissionens definition av ett 

finansiellt institut är tämligen bred; den omfattar exempelvis investmentbolag, 

holdingbolag, försäkringsbolag och kreditinstitut.14 Om båda parterna i en transaktion är 

belägna inom FTT har båda de aktuella staterna beskattningsrätt. Om endast en part är 

belägen inom FTT har istället medlemsstaten där detta institut är beläget rätt att beskatta 

båda parterna, dvs. medlemsstaten har då möjlighet att inkräva dubbel skatt; dels från 

parten i den egna staten, dels från den andra parten. 

 Att det endast krävs ett ena parten är ett finansiellt institut inom samarbetet 

innebär alltså att även institut utom samarbetet påverkas. På så vis kan FTT sägas ha en 

extraterritoriell effekt.15 Hemvistprincipen har i förslaget fått en vidgad betydelse. 

Normalt anger principen att en av parterna ska befinna sig inom ett av länderna som 

implementerat. I förslaget inkluderas dock även aktörer utom samarbetet som agerar 

som mellanhänder.16 FTT täcker även transaktioner där aktörerna är lokaliserade i icke 

deltagande länder, men själva instrumentet som transaktionen gäller är utgivet i en 

deltagande medlemsstat.17 Hemvistprincipen har alltså i förslaget kompletterats med en 

utgivningsprincip. I första hand tillämpas hemvistprincipen. Om denna inte är tillämplig 

tillämpas utgivningsprincipen.18 

  

                                                    
11 Brodin & Bryntse, s. 11. 
12 COM(2013) 71 final, s. 26. 
13 A.a. s. 8. 
14 Uppräkningen är ej uttömmande. Se COM(2013) 71 final, s. 9, där ett flertal andra exempel på 
finansiella institut nämns. 
15 Bombeke & Bleus, s. 554. 
16 Henkow, s. 12. 
17 COM(2013) 71 final, s. 5. 
18 A.st. 
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Det finns tre huvudsakliga syften med förslaget:19 

 

i. Harmonisera lagstiftningen angående indirekt beskattning på finansiella transaktioner. 

ii. Tillse att finansiella institut ger ett rimligt och betydande bidrag till att täcka 

kostnaderna för den senaste finanskrisen, samt skapa likvärdighet med andra sektorer. 

iii. Avskräcka från transaktioner som inte ökar effektiviteten på finansiella marknader, 

och därigenom komplettera regler som är till för att verka preventivt mot framtida 

kriser. 

 

Som kan utläsas har den senaste finanskrisen varit en katalysator för arbetet med FTT. 

Förespråkarna för skatten anser att finanssektorn var ansvarig för den kris som utbröt, 

och därmed bör bära en större del av den ekonomiska bördan som den gav upphov till.20 

Om detta råder det, enligt EU-kommissionen, stark konsensus bland EU-medborgarna.21 

Genomgående i förslaget är kritiken mot hur aktörer inom finanssektorn agerat. Enligt 

min mening är kommissionens analys något onyanserad. Förvisso finns det problem 

inom sektorn, men den bidrar också till stor samhällsnytta. Detta är dock inte något som 

adresseras i förslaget, där fokus ligger på sektorns misstag, samt hur den bör betala för 

dessa misstag. 

 

3 Transaktionsskatter – en utblick  
 

Transaktionsskatter är inte ett nytt begrepp, utan sådana har använts vid ett flertal 

tillfällen i historien, och används även idag i vissa länder. Ett exempel är Frankrike, som 

2012 införde en ny finansiell transaktionsskatt.22 Diskussionen om transaktionsskatter 

inleddes redan på 1930-talet, med Keynes i spetsen. 23  Den mest kända 

transaktionsskatten är troligen Tobinskatten, döpt efter upphovsmannen James Tobin. 

                                                    
19 COM(2013) 71 final, s. 2. 
20 A.st. 
21 A.st.  
22 Eriksson, s. 11. 
23 Hemmelgarn, s. 132. 
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Tobinskatten riktade in sig på valutatransaktioner och syftet var att göra 

valutaregleringen mer effektiv.24 

 I detta avsnitt analyseras inledningsvis den svenska transaktionsskatten som 

tillämpades under slutet av 1980-talet – den så kallade valpskatten. Vidare behandlas 

den brittiska transaktionsskatten som är i kraft idag. Slutligen diskuteras även 

Tobinskatten. Analysen i detta avsnitt syftar till att ge en bredare förståelse för 

transaktionsskattens karaktäristik. Vilka potentiella fördelar och nackdelar kan en sådan 

medföra? Valpskatten anses vara ett exempel på en misslyckad transaktionsskatt, medan 

den brittiska motsvarigheten varit lyckad. Vilka lärdomar kan dras från dessa exempel? 

Dessa eventuella lärdomar bör hållas i minnet under läsningen av resten av uppsatsen.  

 

3.1 Den svenska transaktionsskatten 
 

Sverige införde 1984 en transaktionsskatt som riktade sig mot finansiella transaktioner. 

I folkmun har den kallats valpskatten. Skattesatsen var förhållandevis hög; 0,5 %, och 

ökades senare till 1 %. Detta är alltså en väsentlig skillnad i jämförelse med FTT. De 

bakomliggande motiven för skatten var huvudsakligen politiska.25 Det fanns ett folkligt 

missnöje med finanssektorns agerande och de ersättningar som utbetalades. Här kan en 

parallell dras till den förevarande situationen. Även nu finns en liknande folklig opinion 

och misstro mot finanssektorn.  

Förhoppningen var att valpskatten skulle leda till stora skatteintäkter för Sverige. 

Dessa förhoppningar infriades dock inte, utan istället hade skatten mycket negativa 

konsekvenser för ekonomin.26 Det visade sig att Sverige till slut förlorade skatteintäkter 

till följd av skatten. 27 Orsaken till detta var att en stor del av transaktionerna som 

tidigare skett i Sverige nu istället skedde utomlands. 28 Vid 1990-talets början hade 

femtio procent av den totala handeln med andelar flyttat till London.29 Resultatet av 

detta var att intäkterna från kapitalskatten sjönk i så stor utsträckning att det motsvarade 

mer än vad som flöt in tack vare skatten.30 År 1991 avskaffades slutligen skatten. Att 

                                                    
24 Hemmelgarn, s. 132. 
25 Kaiding, s. 40. 
26 A.a. s. 38. 
27 A.st. 
28 A.st. 
29 A.st. 
30 A.st. 
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Sverige misslyckades med experimentet med valpskatten kan enligt min mening vara en 

av flera anledningar till att Sveriges inställning nu är tveksam till FTT.31 

 Enligt viss doktrin går det att identifiera tre brister med den svenska 

transaktionsskatten: för hög skattesats; brister i skattebasen; samt beskattning av 

finansiella mellanhänder etablerade i Sverige.32 Den höga skattesatsen har nämnts ovan. 

Enligt min mening var den visserligen hög, men frågan är om det hade särskilt stor 

påverkan. Eftersom det gick att förflytta transaktionerna utomlands torde detta ha skett 

även med en lägre skattesats. Omlokalisering av transaktioner för med sig ökade 

transaktionskostnader, men så länge dessa kostnader inte överstiger skatten är det 

förmånligt. Så länge institut gynnas av att flytta transaktioner kommer så att ske. 

 Med brister i skattebasen avses att det fanns instrument som inte beskattades.33 

Snabbt skedde en förändring i handeln, där de icke beskattade instrumenten föredrogs 

framför de beskattade. Detta visar vikten av att ha en bred skattebas som gör 

substituering svårare, vilket är något som FTT gör en ansats till genom att omfatta alla 

finansiella instrument. I detta avseende är det en utmaning att utforma en definition av 

finansiella instrument som täcker även framtida sådana, som möjligen på ett eller annat 

vis skiljer sig från de idag befintliga. Finanssektorn har under senare år översvämmats 

av nya produkter och instrument, och denna trend kan mycket väl fortgå även i 

framtiden.  

Den svenska erfarenheten visar enligt min mening hur svårt det är att förutse alla 

konsekvenser av att införa en skatt i allmänhet, och en skatt på finansiella transaktioner 

i synnerhet. Näringslivet anpassar sig snabbt till nya regler och finner ofta vägar att 

undvika betungande skatter. Dock kan man fråga sig om det inte borde varit möjligt att 

förutse just detta scenario, dvs. att transaktioner skulle flytta utomlands. Möjligen är 

anledningen till att detta inte skedde att globaliseringen inte var lika omfattande som 

den är idag. Omlokalisering av företag var troligen mindre vanligt på 1980-talet. 

Applicering av lärdomar från den svenska erfarenheten sker i senare avsnitt gällande 

konsekvenserna av FTT. 

 

                                                    
31 Angående Sveriges inställning till FTT: den tidigare regeringen (fram till 2014) var negativt inställda 
till FTT. Det finns indikationer på att den nya regeringen kan vara något mer positivt inställda, även om 
utgångspunkten fortfarande är att Sverige inte vill införa FTT. 
32 Eriksson, s. 11. 
33 A.st. 
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3.2 Den brittiska transaktionsskatten 
 

Storbritannien har sedan 1986 haft en stämpelskatt om 0,5 % på köp av andelar.34 

Skatten tillämpas på transaktioner med aktier i alla företag som har hemvist inom 

Storbritannien. Det spelar alltså ingen roll om parterna eller transaktionen 

omlokaliseras, transaktionen kommer ändå beskattas.35 Skatten ses som ett exempel på 

en transaktionsskatt med positiv inverkan. Det bör dock framhållas att det finns 

omfattande undantag, vilka innebär att 70 procent av omsättningen på Londonbörsen 

undgår skatten.36 

En av anledningarna till att skatten inte, som i fallet med valpskatten, föranlett 

omlokalisering av transaktioner anses vara att Storbritannien är Europas starkaste 

finansiella centrum37 Det är svårt att undvika den brittiska marknaden. En applicering 

av detta på situationen med FTT kan leda till olika slutsatser. Å ena sidan står 

Storbritannien utanför samarbetet. Den största och viktigaste marknaden i Europa 

kommer alltså inte omfattas av FTT, vilket kan utgöra ett problem. Även övriga länder 

utom samarbetet utgör stora marknader. Å andra sidan är även den sammanlagda 

marknaden inom FTT-zonen omfattande. Det går att argumentera för att det är svårt att 

undvika även dessa marknader, precis som är fallet med Storbritannien. 

Slutsatsen som dras från Storbritanniens transaktionsskatt är att det faktiskt är 

möjligt att utforma en lyckad sådan. Det krävs dock vissa förutsättningar för detta. 

Exakt hur dessa förutsättningar ser ut är svårt att specificera. Troligen krävs det att 

marknaden som beskattas är stor och attraktiv för aktörerna. Att idag stå utanför den 

brittiska marknaden framstår som otänkbart för många stora aktörer.  

 

3.3 Tobinskatten 
 

Den mest välkända transaktionsskatten är troligen tobinskatten, namngiven efter 

upphovsmannen James Tobin. Han lanserade sitt förslag om en transaktionsskatt i 

skrivelsen A Proposal for International Monetary Reform, utgiven 1978, om än 

                                                    
34 Stamp duty reserve tax, SDRT. 
35 Eriksson, s. 10. 
36 A.st. 
37 A.st. 
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framlagd under en föreläsning så tidigt som 1972.38 Förslaget kan sammanfattas som 

”… [A]n internationally uniform tax on all spot conversions of one currency into 

antother, proportional to the size of transaction.” 39  Målet var att avskräcka från 

kortsiktiga transaktioner med andra valutor. Precis som med FTT var ett av de 

bakomliggande argumenten att volatiliteten var oroväckande hög och på något vis borde 

stävjas, med den skillnaden att volatiliteten här avser valutakurser. En skatt på 

transaktioner minskar den kortsiktiga handeln och skiftar fokus till långsiktig. Tobin 

menade att osäkerheter i finansmarknader kunde överföras mellan länder genom 

valutatransaktioner.40 Dessa osäkerheter, eller störningar som Tobin uttrycker det, kan 

inte hanteras av nationella regeringar och kan få stora konsekvenser för sysselsättning, 

produktion och inflation.41 En skatt som minskar incitamenten för att genomföra 

transaktioner mellan olika valutor torde därmed minska riskerna för sådana oönskade 

konsekvenser. Vad gäller tobinskattens påverkan på volatilitet är det högst osäkert om 

den minskar till följd av skatten. Det finns studier som istället visar att motsatsen kan 

vara fallet.42 Min uppfattning är att det är högst osäkert hur volatiliteten påverkas av en 

transaktionsskatt, vilket även kommer framgå i senare kapitel. 

I sammanhanget förtjänar det framhållas att en transaktionsskatt inte var Tobins 

förstahandsval. Istället hade det varit lämpligare att röra sig mot en gemensam valuta, 

gemensam valutapolitik, gemensam fiskal politik, samt ekonomisk integration.43 Det 

var dock inte ett gångbart alternativ då, troligen på grund av det politiska motstånd ett 

sådant förslag skulle möta. Även här kan paralleller dras till dagens situation och FTT. 

Som kommer nämnas nedan vore FTT en lämplig väg att gå om det gick att få enhälligt 

stöd från samtliga medlemsstater i EU, eller till och med ett större geografiskt område. 

Det är dock i dagsläget inte politiskt möjligt, det är ju endast elva medlemsstater som 

valt att delta i det fördjupade samarbetet, och motståndet bland vissa av de övriga 

staterna är kompakt. 

 

                                                    
38 Tobin, s. 155. 
39 A.st. 
40 A.a. s. 154. 
41 A.st. 
42 Se t.ex Werner, där hänvisning sker till studier som visat detta. Werner själv menar att det inte finns 
bevis vare sig för att volatiliteten minskar eller ökar, se s. 513. 
43 Tobin, s. 154. 
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3.4 Sammanfattning angående transaktionsskatter 
 

Som visats ovan kan transaktionsskatter få olika utfall i praktiken. Den svenska 

valpskatten misslyckades till stor del på grund av enkelheten i att omlokalisera sin 

verksamhet, främst till London. Det visar hur viktigt det är att skatten omfattar ett både 

ett stort geografiskt område, samt en marknad som sammantaget är stor nog för att 

fortfarande vara attraktiv, trots de ökade transaktionskostnaderna. Ett exempel på en 

sådan stor marknad är Storbritannien, med London som finansiellt centrum, inte bara 

inom landet, utan även för hela Europa. De främsta lärdomarna från detta avsnitt är att 

en skatt måste vara omfattande, dels vad gäller geografisk omfattning, och dels vad 

gäller vilka finansiella instrument som omfattas. Den svenska erfarenheten visar att det 

också är möjligt att en transaktionsskatt kan ge upphov till oförutsedda konsekvenser. 

Under slutet av 1980-talet blev den oväntade konsekvensen att en stor del av 

transaktionerna flyttades utomlands. Det är möjligt, kanske till och med sannolikt att det 

finns liknande oanade konsekvenser med FTT. Frågan är vilka dessa i så fall är. 

 

4 Finanssektorns uppgift och dilemma 

 
För förståelse av beskattning och reglering av finanssektorn är det av vikt att ha en 

grundlig förståelse för densamma. Av den anledningen görs i detta kapitel en kort 

analys av finanssektorns uppgift i samhället, samt de svårigheter som detta leder till. En 

av finanssektorns främsta uppgifter är resursallokering, dvs. att se till att pengar hamnar 

där de gör mest nytta. Detta sker genom att insättningar lånas ut, alternativt investeras. 

Genom att göra detta möjliggörs företagande och innovation. Dessa innovationer kan i 

sig vara bra för samhället, men det medför även andra stora positiva konsekvenser för 

samhället. Det ger framför allt fler jobb och större skatteintäkter. Det finns mycket 

forskning som visar att finanssektorn påverkar långsiktig ekonomisk tillväxt och rättvisa 

ekonomiska möjligheter.44 Barth, Caprio och Levine uttrycker i sin bok ’Guardians of 

Finance: Making Regulators Work for Us’ finanssektorns värde på ett kärnfullt sätt: 

”Finance influences who can start a business and who cannot, who can pay for 

education and who cannot, and who can realize one’s economic aspirations and who 
                                                    

44 Barth, Caprio & Levine, s. 14.  
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cannot”. 45  I den bästa av världar flödar resurserna till de bästa idéerna och 

entreprenörerna.46 Finanssektorn är inte den enda faktorn som påverkar tillväxt och 

minskar fattigdom, men den har stor betydelse.47 

 Andra sidan av myntet är den risk som bankverksamhet medför. Under lång tid 

har det varit möjligt att låna ut mer än som satts in, så länge banken har kvar en viss 

andel som reserv. Detta system kallas ’fractional-reserve banking’ (FRB), vilket 

anspelar på att en viss andel av det utlånade kapitalet ska finnas i reserv. Hur mycket 

pengar som kan lånas ut baseras på hur mycket pengar som satts in av sparare. 

Resultatet blir en hävstångseffekt. Problemet med FRB är att det aldrig finns tillräckligt 

med pengar på banken, i det fall alla insättare skulle vilja ta ut sina pengar. En sådan 

’bank run’ riskerar fälla hela banken och dessutom få stor påverkan på hela den 

finansiella sektorn, samt den reella ekonomin.48 Systemet är dock en inneboende 

egenskap för bankverksamhet, vilket också medför viss sårbarhet för sektorn.49 Om 

banker tvingades kvarhålla hela summan av insättningar skulle verksamheten snarare 

kunna betraktas som förvaring än bankverksamhet. 

 Det ovan diskuterade framstår som lite av ett dilemma. Å ena sidan skapar 

finanssektorn värde genom att placera pengar där de gör mest nytta, å andra sidan 

innebär detta en risk. Slutsatsen som kan dras är att en avvägning måste göras där både 

intresset av samhällsnytta och intresset av att minimera risker ges stor vikt och 

utrymme. Finanskrisen visade att det under senare år kanske lagts för lite vikt på 

kontroll av risker. Ytterligare en slutsats är att det är av yttersta vikt att reglering, 

beskattning och övervakning av alla aktörer, inklusive lagstiftare, sker på ett adekvat 

sätt. Ett fenomen med så stor kraft att påverka både negativt och positivt kräver stor 

omsorg. 

 

 
 
 
 
 

                                                    
45 Barth, Caprio & Levine, s. 14. 
46 A.st. 
47 A.a. s. 15. 
48 Wenne & Åbjörnsson, s. 309. 
49 A.st. 
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5 Konsekvensanalys 
 
”We should recognise that our understanding of some of the issues concerning an FTT 

is partial, tentative or uncertain. Repeating partial truths or guesses clothed as absolute 

certainties is simply not conducive to a meaningful debate.”50 

 

John Vellas citat ovan sammanfattar debatten om FTT på ett träffande sätt. Många av de 

analyser som gjorts framställer vissa konsekvenser som glasklara och ofrånkomliga. 

Nedan kommer jag argumentera för motsatsen, dvs. att många konsekvenser är osäkra, 

både vad gäller deras existens och eventuella magnitud. Anledningen till att många 

framstår som tvärsäkra i sin analys är höljd i dunkel. En möjlig orsak är att författare 

låter sig påverkas av politiska och ideologiska ståndpunkter. Vid analys av en finansiell 

transaktionsskatt med så pass stort tillämpningsområde är det enligt min mening högst 

troligt att många konsekvenser är i princip omöjliga att förutse med den kunskap som 

finns tillgänglig idag. Därmed bör försiktighet iakttagas vid sådana förutsägelser. 

 

5.1 Identifierade orsaker till finanskrisen 
 

Finanssektorn har som nämnts fått bära det huvudsakliga ansvaret för krisen. Frågan är 

exakt vad i deras agerande som blev den utlösande faktorn. Troligen var den ett resultat 

av komplex samverkan av olika orsaker.51 Gemensamt för många av dessa var det 

ökade riskbeteendet hos många aktörer. Detta är något som återkommer vid analysen 

om krisens orsaker. Nedan tas upp några av de faktorer som oftast nämns i en 

diskussion om orsaker till krisen. Det sker också en analys av hur väl FTT löser de 

identifierade problemen. 

 

5.1.1 Högfrekvent handel 

 

En utveckling som skett i takt med teknologins utveckling är ökad högfrekvent handel 

(’High Frequency Trading’, HFT). Det innebär att man, med hjälp av datorer, öppnar 

och stänger positioner med extremt korta intervall. Det som köps och säljs kan 
                                                    

50 Vella, s. 90. 
51 Kaiding, s. 33. 
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exempelvis vara aktier eller andra värdepapper. Till grund för transaktionerna ligger 

inte en fundamental analys, dvs. en analys av ett företags reella och immateriella 

tillgångar, vinster etc, utan endast teknisk analys, vilket går ut på att analysera 

kursrörelser. I stora drag går det helt enkelt ut på att följa trender. Dessa så kallade 

’noise traders’ för inte kursen närmare sitt ”verkliga värde”, utan förstärker enbart 

pågående trender.52 Med verkligt värde avses den kurs som ett företags tillgångar, 

vinster, samt framtidsutsikter berättigar till. I och med att noise traders förstärker 

trender ökar volatiliteten, dvs. kursens fluktuation kring det verkliga värdet. Det i sin tur 

ökar riskerna för en krasch, då en nedåtgående trend får större magnitud än den annars 

skulle. 

 HFT har identifierats som en av orsakerna till finansiella bubblor.53 Anledningen 

till detta är just den stora volatiliteten. När trenden är uppåtgående är detta inget 

problem, men när den istället är nedåtgående kan de negativa konsekvenserna 

exacerberas. FTT kommer innebära ökade transaktionskostnader, och därmed minskad 

transaktionsvolym. Det blir mindre lönsamt att syssla med HFT då marginalen på varje 

enskild affär minskar. Avsikten är att minska de skadliga transaktionerna. Det ska leda 

till mindre volatilitet, och därmed mindre risk för krascher och kriser. 

 Slutsatsen att en minskning av HFT leder till lägre volatilitet har dock fått stor 

kritik inom doktrin.54 Även kommissionen själv anger att den ekonomiska litteraturen är 

tvetydig på denna punkt.55 Argument mot att volatiliteten kommer minska till följd av 

FTT följer nedan. 

 Visserligen kommer de potentiellt skadliga transaktionerna minska om en skatt 

införs. Transaktionskostnaderna blir helt enkelt för höga. 56  En större andel av 

transaktionerna blir då sådana som för kursen närmare sitt verkliga värde. Argumentet 

som skeptiker för fram är dock att en minskad transaktionsvolym innebär att varje 

transaktion i sig har större påverkan på kursen.57 FTT riktar inte in sig enbart på 

transaktioner som ingår i HFT, utan påverkar samtliga transaktioner. Även transaktioner 

som ökar marknadens effektivitet, dvs. för kursen närmare verkligt58 värde, kommer 

minska i volym. Det ger ytterligare styrka till argumentet att volatiliteten kan öka på 

                                                    
52 Wikner, s. 133. 
53 Schäfer, s. 80. 
54 Se t.ex. Hiort af Ornäs & Wiberg, s. 510, Vella, s. 92. 
55 SEC(2011) 1102 final, volym 1, s. 16. 
56 Wikner, s. 132. 
57 A.st. 
58 Här avses det som Cortez & Vogel, på s. 18, kallar ’the theoretical price equilibrium’. 
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grund av varje enskild transaktions påverkan. Det finns studier som tyder på att minskad 

HFT leder till ökad volatilitet och skapar mer rum för spekulation.59 Det skulle i så fall 

gå stick i stäv med kommissionens avsikt. 

 Att klargöra hur det förhåller sig med FTT:s påverkan på volatiliteten ingår inte i 

det juridiska perspektiv som denna uppsats utgår från. För en sådan analys krävs 

omfattande ekonomiska studier, snarare än juridiska. Istället kan konstateras att de 

eventuella konsekvenserna förefaller oklara, samt att det krävs mer forskning på 

området.60 Detta konstaterande leder enligt min mening till slutsatsen att FTT inte på ett 

tillfredsställande sätt kan sägas tackla problemet med volatilitet och risk för ny kris. Om 

det är oklart huruvida ett argument är sant eller ej kan inte argumentet ges särskilt stor 

vikt. I ljuset av detta framstår det som märkligt att kommissionen använder minskad 

volatilitet som ett argument för FTT, särskilt då den själv uttryckt att läget är oklart.  

 Ett argument som enligt min mening talar starkare för FTT är det skifte i fokus 

som det kan medföra. Enligt Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) 

kan minskade incitament att syssla med HFT leda till att utlåning och finansiering 

genom inlåning återigen kan bli finanssektorns centrala mål. 61  Sådan traditionell 

bankverksamhet påverkas inte av FTT och torde fortgå i minst samma utsträckning efter 

ett eventuellt införande. Enligt min mening skulle detta vara gynnsamt för 

samhällsekonomin i stort. Att allokera resurser på rätt sätt genom utlåning och 

investering medför större positiva effekter än HFT, vilket främst förefaller vara ett sätt 

för instituten själva att göra vinst. Effektiv resursallokering är enligt min mening 

finanssektorns stora uppgift; det som berättigar dess existens. Det är också på det viset 

sektorn ger sitt stora bidrag till samhället. Det finns flera studier som visar att väl 

fungerande finansmarknader leder till högre ekonomisk välfärd.62 Om incitamenten att 

gör FTT minskar kan det argumenteras för att verksamheten istället kommer inriktas på 

andra områden. 

 Det finns även en annan funktion med HFT än att göra vinst: att kontrollera risk. 

Många av de kortfristiga transaktionerna görs för att skydda institutet mot risk. Även 

dessa transaktioner kommer minska i volym under FTT. Det bör dock gå att hantera risk 

på andra sätt, vilket dock inte är något som omfattas av denna uppsats. Wikner tar upp 

                                                    
59 Vella, s. 94. 
60 A.a. s. 92. 
61 Yttrande av EESK, 15 juli 2010, p. 1.9. 
62 Hiort af Ornäs & Wiberg, s. 509.  
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det faktum att minskad derivathandel kan leda till höjd marknadsrisk.63 En sådan 

förhöjd risk kan i sin tur leda till större osäkerhet på de finansiella marknaderna.  

 Stiglitz menar, med hänvisning till Keynes, att spekulativ handel, som HFT är ett 

exempel på, var ”[…] not only not socially productive but actually interfered with the 

efficient functioning of the economy”.64 Vidare tas upp det faktum att aktörer leddes till 

att fokusera på kortsiktighet istället för långsiktighet.65 Detta ligger i linje med det jag 

diskuterat ovan. Över huvud taget är långsiktighet något som bör uppmuntras inom 

finanssektorn.  

 Om FTT kan flytta fokus från HFT till traditionell bankverksamhet vore det ett 

gott argument för en implementering. Frågan är om så är fallet. Ett alternativt scenario 

är t.ex. att instituten lägger energi på att undvika FTT, exempelvis genom nya 

innovationer och produkter som ej omfattas av skatten, eller genom nya avancerade 

skatteupplägg. Det skulle till och med kunna leda till än mindre fokus på den 

samhällsnyttiga verksamheten. Vad som faktiskt skulle ske är svårt att förutse. Det 

framstår som något naivt att tro att instituten helt kommer överge en lönsam verksamhet 

på grund av införandet av en skatt. Det ovanstående resonemanget är dock en potentiell 

konsekvens av FTT som bör belysas vidare och mer grundligt. I övrigt är det svårt att 

klargöra den aggregerade effekten av minskad HFT. Det är ju inte endast skadliga 

transaktioner som kommer minska, utan även sådana som är av vikt för att hantera risk. 

Enligt min mening är det osäkert, eller kanske till och med osannolikt, om det går att 

fastställa samtliga konsekvenser och deras magnitud rent teoretiskt. Det förefaller finnas 

en stor risk för oväntade, oförutsedda konsekvenser, varför argumenten som 

kommissionen, samt andra förespråkare för FTT, fört fram bör behandlas med 

försiktighet. 

 

5.1.2 ’Moral hazard’ och ’too big to fail’ 

 

Uttrycket moral hazard66 beskriver den diskrepans som föreligger mellan finansiella 

instituts intressen och deras kunders intressen. Vinster som instituten gör tillfaller 

                                                    
63 Wikner, s. 135. 
64 Stiglitz, s. 102.  
65 A.st. 
66 På svenska används även ’moralisk risk’, men ’moral hazard’ är klart mer utbrett, och används därför i 
denna uppsats. 
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aktieägarna, medan förluster i vissa fall kommer täckas av skattebetalare.67 Detta ger ett 

incitament att ta risker i mycket större utsträckning än vad som är lämpligt. Detta 

risktagande manifesteras exempelvis av det faktum att extrema hävstänger använts vid 

investeringar, vilket angivits som en orsak till krisen.68 Detta behandlas i ett senare 

avsnitt. 

 Anledningen till att förluster i viss mån kommer täckas av skattebetalare är att 

vissa aktörer tillåts bli ’too big to fail’ (TBTF).69 Det innebär att de är så stora och 

systemviktiga att en eventuell konkurs får stora konsekvenser för hela finansmarknaden, 

vilket i sin tur får konsekvenser för alla från privatpersoner till multinationella företag. 

Alternativkostnaderna för att låta ett så stort institut gå i konkurs är för stora, och 

därmed går staten in och agerar som en sorts garant.70 Att staten går in och betalar 

innebär givetvis att skattebetalarna drabbas. Mindre institut som inte är av stor vikt för 

systemet anser att detta är orättvist.71 

 De institut som är TBTF kan till viss del förlita sig på att de erhåller statligt stöd 

vid risk för krasch.72 Detta får exempelvis följder för bankernas kreditgivare. Om dessa 

kreditgivare kan förvänta sig statligt stöd vid behov minskar deras incitament att överse 

och kontrollera den risk som banken tar.73 Eftersom risken för kreditgivarna minskar 

påverkas räntan – kapitalanskaffningen blir alltså billigare för bankerna. Det hela blir 

enligt min mening en ond cirkel där instituten ges incitament att ta riskfyllda beslut, 

samtidigt som det är lättare att finansiera verkställandet av dessa beslut. Detta späs på 

av de stora vinster som görs när dessa satsningar går vägen, samtidigt som smällen när 

det går riktigt dåligt inte alls blir lika kännbar.   

 FTT tas ut på alla finansiella transaktioner med minst ett finansiellt institut som 

part. Ofta sker sådana transaktioner i flera led, där parterna i varje led blir 

skatteskyldiga. Detta fenomen kallas på engelska för ’cascading’, och har i doktrin 

ansetts vara en av de problematiska konsekvenserna av FTT.74 Det naturliga verktyget 

för att undvika cascading är att eliminera mellanhänder. Ju färre transaktioner i en 

kedja, desto lägre skatt. I doktrin har detta tagits upp som ett sätt att minska den ovan 

                                                    
67 Hiort af Ornäs & Wiberg, s. 510. 
68 Schäfer, s. 76. 
69 Wikner, s. 142. 
70 A.st. 
71 Stern & Feldman, s. ix. 
72 Bjuggren, s. 194. 
73 A.a. s. 17. 
74 Se t.ex. Henkow, s. 15, Vella, s. 91. 
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nämnda högfrekventa handeln.75 Enligt min mening innebär cascading ett incitament för 

institut att växa sig ännu större, i syfte att minska transaktionskostnaderna. Ett sätt att 

göra detta är att köpa upp de aktörer som tidigare agerat mellanhänder, vilket också har 

skett i stor utsträckning under senare år, och även under många år innan krisen.76 

 På många arbetsplatser påverkas anställda av en kombination av att vilja 

maximera framgång för sig själva, och att göra det som är rationellt.77 Det händer att 

individer agerar själviskt, på bekostnad av kunder. 78  Detta sker också inom 

finanssektorn; moral hazard påverkar även enskilda anställda. De erhåller stora bonusar 

beroende på hur mycket de sålt finansiella produkter för, samt hur dessa produkter 

presterar. Det finns alltså, för det första, ett incitament att sälja produkter till så många 

som möjligt, utan hänsyn till viktiga faktorer som hur riskfyllda de är, hur kundens 

personliga ekonomiska situation ser ut etc. För det andra finns det ett incitament att, 

strax innan en bonus ska delas ut, ta risker i mycket större omfattning än vad som är 

lämpligt. Om en förvaltare vet att en avkastning på en viss procent kommer ge en viss 

bonus, samtidigt som en eventuell förlust inte påverkar bonusen särskilt negativt, är det 

uppenbart att det har negativ påverkan på risktagandet. En föreslagen lösning på detta 

problem är att frångå principen att dela ut bonusar på årlig basis, och istället ge större 

ersättningar i slutet av karriären.79 På så vis uppmuntras anställda att göra långsiktiga 

investeringar med lämplig riskprofil. I doktrin har detta ansetts som en effektiv lösning 

på problemen med moral hazard.80  Det kräver dock långsiktiga relationer mellan 

förvaltare och investerare. Ett annat problem är hur storleken på ersättningen ska 

avgöras om förvaltaren byter arbete eller liknande.  

 En av de faktorer som möjliggör moral hazard är asymmetrisk information, dvs. 

att ena parten har mer information än den andra.81 I det här fallet har de bankanställda 

mer information om vad som sker med kundernas pengar än kunderna. Detta fenomen 

manifesterades innan och under finanskrisen, när institut till och med sålde produkter 

till privatpersoner som banken själva satsade emot, dvs. banken tjänade pengar när dess 
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kunder förlorade pengar. 82  Sådana illojala transaktioner är ett problem som FTT 

näppeligen behandlar. 

 En transaktionsskatt påverkar ingen av de i detta avsnitt diskuterade faktorerna. 

Institut har fortfarande möjlighet att växa sig stora genom förvärv av andra institut. 

Enligt min mening kan en FTT nästan verka uppmuntrande för sådana affärer. Eftersom 

kostnaden för transaktioner ökar finns det ett incitament för att eliminera mellanhänder. 

Istället för att en aktör är fristående kan den istället köpas upp, varpå ett led i en 

transaktionskedja försvinner och den totala skatten minskar. Med en FTT finns det 

alltså ytterligare anledning att växa som institut. 

 FTT minskar ej heller risken för moral hazard. Begreppet är tätt sammankopplat 

med too big to fail, i den mån att det sistnämnda kan leda till det förstnämnda. FTT 

tillåter, och möjligen uppmuntrar, institut att bli större, vilket alltså kan leda till moral 

hazard. För att ta itu med detta problem krävs det, enligt min uppfattning, andra 

tillvägagångssätt än en generell transaktionsskatt. De illojala transaktioner som banker 

utfört torde inte minska med en FTT. Även i detta avseende krävs ytterligare åtgärder, 

exempelvis i form av reglering eller övervakning. 

 

5.1.3 Stora hävstänger 

 

En hävstång innebär att en investering till stor del finansieras med lånade pengar. Detta 

kan göras exempelvis när man tror att avkastningen på investeringen kommer överstiga 

kostnaden för lånet. Problemet med stora hävstänger är att en liten sänkning av kursen 

för den underliggande tillgången kan innebära stora svängningar för den som investerar.  

Bankers kärnverksamhet har länge varit att låna ut pengar och göra investeringar, vilket 

drivit tillväxten framåt och möjliggjort för företag att växa och innovativa idéer att 

förverkligas. En konsekvens av detta system är att det aldrig finns tillräckligt mycket 

pengar hos en bank för att alla ska ha möjlighet att ta ut sina besparingar. Hur stor andel 

som banker måste ha i reserv varierar beroende på lagstiftning. Systemet ger möjlighet 

att tjäna in mer ränta eller annan avkastning på sin investering, eftersom den egna 

investeringen per definition är mindre än den totala investeringen.  

 Detta system är förknippat med vissa risker. Ju lägre andel som finns i reserv, dvs. 

ju större hävstång, desto större risk. Här kan det vara på sin plats med ett kort 
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räkneexempel: om en investering sker med tio procent eget kapital och nittio procent 

lånat kapital innebär en kurssänkning med tio procent att hela det egna kapitalet gått 

förlorat. Om hela investeringen sker med eget kapital krävs det att den underliggande 

tillgången blir helt värdelös för att samma sak ska ske. Som exempel kan anges att 

banken Lehman Brothers hade en genomsnittlig hävstång på 30,7.83 En sådan hävstång 

innebär att en nedgång med ungefär tre procent slår ut hela den egna investeringen. 

Andra institut hade hävstänger på upp till 60, vilket innebär ännu större känslighet för 

värdeförändringar.84 

 Som visats är hävstänger ett sätt att öka intäkterna genom att öka riskerna. 

Finanskrisen visade att det är ohållbart med för stora hävstänger. En större nedgång 

riskerar skjuta hela institut i sank. FTT anses vara ett sätt att minska överdrivna 

hävstänger.85 Frågan är dock om den gör det. Enligt min uppfattning finns det inget med 

FTT som gör att hävstängerna minskar, då den inte över huvud taget behandlar detta 

problem. Det finns även stöd för detta i doktrin.86 Ett alternativ vore ett reglera 

möjligheterna till överdrivna hävstänger, vilket kommer diskuteras nedan. 

 Stora hävstänger är tätt sammankopplat med problem som moral hazard. 

Kombinationen att dels göra riskfyllda investeringar med lånade pengar, och dels kunna 

åtnjuta stöd vid uppkomst av kris eller risk för konkurs är enligt min mening inte 

hållbar. Båda dessa företeelser bör därmed begränsas, vilket är en uppgift som FTT 

misslyckas med.  

 

5.2 EU-rättsliga konsekvenser 
 

En skatt som implementeras i ett flertal länder inom EU måste analyseras ur ett EU-

rättsligt perspektiv. Det gäller i synnerhet för en skatt som påverkar även länder utom 

det fördjupade samarbetet om FTT. Nedan följer en analys av FTT:s konsekvenser för 

den inre marknaden, samt av dess extraterritoriella effekter. Slutligen behandlas Mål C-

209/13 UK v Council, där Storbritannien ifrågasatte lagligheten i beslutet att inleda ett 

fördjupat samarbete. 
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5.2.1 Inre marknaden 

 

Ett av motiven till arbetet med FTT är att harmonisera lagstiftningen för att upprätthålla 

den inre marknadens funktion.87 Den nuvarande situationen leder till en fragmentering 

av den inre marknaden, eftersom varje medlemsstat har sitt eget system för beskattning 

av finansiella transaktioner, alternativt ingen sådan beskattning alls. 88  Om alla 

medlemsstater skulle delta i samarbetet vore detta ett gott argument. I förevarande 

situation, där endast elva länder deltar, blir det dock mer komplicerat. Förespråkare för 

FTT understryker det positiva i att icke deltagande länder möts av ett enda, enhetligt 

system.89 Att inte behöva vara insatt i flera system torde vara tids- och resurssparande. 

Flera system ökar kostnaderna för ’compliance’, dvs. arbetet med att tillse att lagar och 

regler följs.90 

 Kommissionen framhäver även riskerna för dubbelbeskattning och dubbel icke-

beskattning.91 Detta hindrar att finansiella transaktioner sker på ett ”jämnt spelfält”92 

och ger incitament att omlokalisera verksamhet. Det riskerar också hindra de 

grundläggande friheterna inom EU, såsom exempelvis etableringsfriheten.93 

 Problemet med den föreslagna harmoniseringen är att det knappast kan ses som en 

harmonisering. Det är endast elva av tjugoåtta medlemsstater som deltar. Av dessa elva 

är det endast fyra som har en liknande skatt, för övriga är det helt nytt. I doktrin har 

frågan ställts om det snarare än harmonisering är fråga om en helt ny skatt på finansiella 

transaktioner.94 

 Vad får då FTT för konsekvenser på den inre marknaden? Inledningsvis kan sägas 

att problemet med dubbelbeskattning och dubbel icke-beskattning till viss del 

kvarstår.95 Detta är något som kommissionen, i sin egen konsekvensanalys, medger.96 

Vid handel mellan ett institut inom och ett utom samarbetet finns risk för 

dubbelbeskattning. Denna risk elimineras dock vid handel helt inom samarbetet. En 

lösning på denna snedvridning finns inte i förslaget.97 Enligt min mening kan det 
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uppfattas som en form av diskriminering av institut utom samarbetet. Dessa drabbas av 

en skatt som är beslutad utom deras jurisdiktion. Ett exempel på dubbelbeskattning är 

om ett finansiellt institut inom FTT handlar aktier på London; i sådant fall dras både 

FTT och brittisk stämpelskatt.98 

 Kommissionen hävdar att harmonisering av den inre marknaden bör ske, även om 

det bara gäller de deltagande länderna.99 Enligt min mening är detta ett logiskt felslut. 

Den inre marknaden består alltid av samtliga medlemsstater. Det går alltså inte att göra 

en harmonisering i elva medlemsstater, medan övriga sjutton står utanför. Vad gäller det 

jämna spelfält som nämns framstår detta förslag inte som ett sådant. Dels är det ju, som 

sagt, endast elva medlemsstater som deltar, och dels har varje deltagande medlemsstat 

möjlighet att bestämma sin egen skattesats. Det är alltså fullt möjligt att situationen vid 

en implementering av FTT blir den att en majoritet av länderna inte inför den, samt att 

de som inför den har olika skattesatser. Sålunda är kommissionens ”jämna spelfält” 

blott en chimär. 

 Med det ovan sagda menar jag inte att ett införande av FTT skulle strida mot den 

inre marknadens principer. Det som avses är istället att det inte krävs för att upprätthålla 

dessa principer. Det är tveksamt om det över huvud taget skulle ha en positiv inverkan 

på den inre marknaden. Enligt min uppfattning är det som sagt inte en egentlig 

harmonisering. En sådan är inte heller oproblematisk med tanke på den suveränitet på 

skatteområdet som medlemsstaterna har. Sammanfattningsvis anser jag att argumenten 

om att FTT stärker och främjar den inre marknaden inte är tillfredsställande. 

 

5.2.2 Extraterritoriella effekter 

 

Som nämnts i kapitel två har FTT en extraterritoriell effekt.100 Detta är till viss del fallet 

på grund av skattens föreslagna tillämpningsområde, samt den utvidgade definitionen av 

hemvist. Kommissionen anger i sitt förslag att frågan huruvida skatten är tillämplig ska 

besvaras med ledning av två principer; hemvistprincipen, samt utgivningsprincipen.101 

Den förra kompletteras av den senare. Detta är en av de modifieringar som gjordes från 

det ursprungliga förslaget till det nya. I det ursprungliga förslaget användes endast 
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hemvistprincipen.102 Utgivningsprincipen innebär att en transaktion med ett finansiellt 

instrument är beskattningsbar om instrumentet är utgivet i en stat som implementerat 

FTT. Enligt kommissionen är detta en ”sista utväg”, avsedd att skydda systemet från 

omlokalisering.103 Användningen av utgivningsprincipen gör omlokalisering mindre 

attraktiv, då det är själva instrumentet som avgör om transaktionen är beskattningsbar. 

Om en transaktion sker mellan ett institut inom och ett utom FTT-zonen anses 

institutet utom FTT-zonen ha hemvist inom samma medlemsstat som motparten.104 Det 

är detta som avses med en utvidgad definition av hemvistprincipen. I fallet som beskrivs 

blir transaktionen alltså beskattningsbar i medlemsstaten inom FTT-zonen. Faktum är 

att transaktionen, enligt min mening, kan benämnas som dubbelt beskattningsbar. 

Medlemsstaten inom samarbetet beskattar nämligen transaktionen två gånger i den 

förevarande situationen.105  

 Effekten av den utvidgade definitionen av hemvistprincipen och användandet av 

utgivningsprincipen blir att institut, och därmed även länder, som står utanför det 

fördjupade samarbetet påverkas. Jag anser att detta är problematiskt. En EU-rättslig 

grundprincip är att medlemsstaterna har suveränitet på skatteområdet.106 Det ska vara 

upp till staterna att ta ut skatt. Att med enhällighet inom EU stifta skattelag som gäller 

för alla länder torde inte vara några problem. Om skatten endast beslutas av vissa 

deltagande länder bör dock tillämpningsområdet enligt min mening vara endast dessa 

länder. Med den utformningen FTT har kommer dock institut, och därmed även länder, 

utom samarbetet påverkas på ett mycket påtagligt sätt. Denna påverkan diskuteras i 

avslutningen av detta avsnitt. Att det finns en viss påverkan betyder inte nödvändigtvis 

att FTT strider mot EU-rättsliga principer.  

 Europeiska rådet har kritiserat förslaget för dess extraterritoriella effekter.107 

Grunden för kritiken är att art. 4 i förslaget inte är förenligt med art. 327 i Fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt (FEUF), vilken bl.a. stadgar att fördjupade 

samarbeten ska respektera de icke deltagande medlemsstaternas befogenheter, 

rättigheter och skyldigheter. Art. 4 tar upp principen om hemvist.108 Som nämnts 
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tidigare har principen utvidgats. De rättigheter som avses i kritiken är exempelvis 

likabehandling och fri rörlighet för kapital. 

 Rådet menar att det måste finnas en koppling mellan staten som utövar 

jurisdiktionen, dvs. i det här fallet de samarbetande staterna, och de stater eller personer 

som jurisdiktionen utövas mot.109 För att avgöra om det finns en sådan koppling ska en 

bedömning göras av motiven till utövandet av jurisdiktionen. Rådet anser att motiven 

till FTT, dvs. att öka skatteintäkterna, att finanssektorn ska bidra till krisens kostnader, 

samt minska riskerna för framtida krascher, inte innebär att en sådan koppling finns.110 

Därmed har EU, enligt Rådet, överstigit sina befogenheter som lagstiftare.111 

 Art 327 FEUF stadgar att samarbeten ska respektera icke deltagande 

medlemsstaters rättigheter. En sådan rättighet är suveränitet på skatteområdet, vilket 

innebär att det är upp till medlemsstaterna själva att ta ut skatt.112 FTT innebär, enligt 

Rådets juridiska avdelning, en kränkning av denna suveränitet. 113  Vid en 

gränsöverskridande transaktion mellan ett institut inom och ett utom samarbetet 

kommer beskattningsrätten inte ligga hos vartdera institutets medlemsstat, utan helt hos 

den deltagande medlemsstaten.114  

 Rådet anser vidare att förslaget inte lever upp till principen om likabehandling.115 

Det finns också risk att konkurrensen snedvrids och att den fria rörligheten för kapital 

hindras. 116  Överlag är Rådet mycket kritiskt till förslagets definition av 

hemvistbegreppet. 

 Som visats har FTT förvisso extraterritoriella effekter. Ett institut som vill 

genomföra transaktioner med ett institut inom FTT-zonen kommer drabbas av ökade 

transaktionskostnader. För att undvika skatten gäller det att undvika sådana 

transaktioner. Till skillnad från institut belägna inom FTT-zonen kan alltså utomstående 

undvika skatten, helt enkelt genom att undvika den beskattade marknaden. Frågan är då 

om FTT kan sägas ha extraterritoriella effekter som strider mot EU-rätt. Av avsnitt 3.2 

om Storbritanniens transaktionsskatt kan slutsatsen dras att det, högst troligt, är 

förenligt med EU-rätt att stifta lag om en transaktionsskatt. I annat fall torde den vid det 

här laget ha upphävts. Trots de argument som presenterats ovan anser jag det därmed 
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tveksamt att FTT skulle strida mot EU-rätt i detta avseende. Det står ju medlemsstater 

fritt att stifta skattelag inom deras egna gränser, precis som det står institut fritt att göra 

affärer med andra institut inom FTT-zonen. Den extraterritoriella påverkan som FTT 

har är därmed ej påtvingad, utan sker på frivillig basis. 

 

5.2.3 Mål C-209/13 UK v Council 

 

Lagligheten av beslutet att inleda ett fördjupat samarbete angående FTT är inte 

oomstritt, och blev föremål för mål C-209/13 UK v Council. Storbritannien väckte 2013 

talan inför EU-domstolen om att ogiltigförklara beslutet. Den första grunden för talan 

var att beslutet inte var förenligt med art. 327 FEUF, eftersom förslagets art. 4 har en 

extraterritoriell effekt.117 Som nämnts ovan är det den utvidgade hemvistdefinitionen, 

samt användandet av utgivningsprincipen som ger denna effekt. Den andra grunden var 

att beslutet inte var förenligt med art. 332 FEUF.118 Där stadgas att kostnaderna för ett 

fördjupat samarbete ska bäras av de deltagande staterna. Storbritannien hävdar att 

genomförandet av det fördjupade samarbetet kommer innebära kostnader även för icke 

deltagande länder, då dessa drabbas av kostnader för gemensam indrivning av skatter.119 

Domstolen anammade inte Storbritanniens argumentation. 120  Beslutet att 

godkänna ett fördjupat samarbete gäller just detta; ett fördjupat samarbete. De 

beskattningsprinciper som Storbritannien ifrågasatt är inte en del av detta beslut. Dessa 

principer, om de kvarstår, blir snarare en del av det förslag till FTT som sedermera 

kommer läggas fram. Till dags dato finns inte ett sådant förslag. Även den andra 

grunden avfärdas med samma argument.  

Domstolen anger vidare att de beskattningsprinciper som ifrågasätts inte kan 

prövas innan de fastställts definitivt inom ramen för samarbetet.121 Domen visar alltså 

inte att FTT är förenligt med EU-rätt, utan endast att beslutet att inleda ett fördjupat 

samarbete var det. Om FTT slutligen införs finns det alltså alla möjligheter att väcka 

talan i EU-domstolen. Hur en sådan process slutar ges inga ledtrådar till i domen från 

2013. 
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5.3 Övriga konsekvenser 
 

Nedan följer en analys av övriga konsekvenser av FTT. De aspekter som tas upp 

återknyter till kommissionens förslag. Frågan är om FTT faktiskt får de konsekvenser 

som där förutspås. Diskussion sker kring de skatteintäkter som FTT kan tänkas 

inbringa, samt finanssektorns bidrag till att finansiera krisen. 

 

5.3.1 Skatteintäkter  

 

En av de främsta anledningarna till att införa en skatt på finansiella transaktioner är 

givetvis att få in nya skatteintäkter. Enligt EU-kommissionen kan de årliga intäkterna 

uppskattas till ungefär 31 miljarder euro för de deltagande länderna.122 Detta är dock en 

siffra som är starkt ifrågasatt.123 Eftersom transaktionsvolymen kommer minska är det 

svårt att förutse hur stora skatteintäkterna blir.124 I viss doktrin har dock påpekats att 

volymen visserligen kommer minska, men att skatteintäkterna fortfarande kommer vara 

signifikanta.125 

 Att FTT kommer inbringa pengar råder det dock inga tvivel om.126 Var dessa 

pengar hamnar är en i sammanhanget intressant fråga. Vid transaktioner mellan ett 

institut inom och ett utom samarbetet kommer det institut som är etablerat utom 

beskattas i det förstnämnda landet. Det sker alltså en omfördelning av resurser från icke 

deltagande till deltagande länder. Detta är enligt min mening problematiskt på flera sätt. 

Det kan exempelvis ge incitament att inte göra affärer över FTT-gränserna, vilket torde 

vara negativt för den globala tillväxten. Fråga uppstår även huruvida det är förenligt 

med EU-rätt, vilket diskuterats i tidigare kapitel.  

 Den svenska erfarenheten av en transaktionsskatt visar med all önskvärd tydlighet 

svårigheterna med att förutse hur stora skatteintäkterna blir. Den viktigaste slutsatsen att 

dra från den svenska erfarenheten är vikten av att motverka omlokalisering. Hur stor 

sådan som skulle ske vid implementeringen av FTT är mycket svårt att förutse. Å ena 
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sidan blir det svårare att undvika skatten, eftersom tillämpningsområdet är större.127 Om 

verksamheten gäller europeiska angelägenheter blir omlokalisering svårt.128 Å andra 

sidan har finansiella tjänster idag en högre mobilitet än tidigare, vilket, i kombination 

med den teknologiska utvecklingen, gjort det enklare att förflytta verksamheten.129 Det 

förefaller också troligt att nya innovationer kommer utvecklas för att undvika skatten.130 

En anledning till att det inte läggs tillräckligt stor vikt vid risken för omlokalisering, och 

de minskade skatteintäkter som detta leder till, kan enligt min mening vara att konceptet 

är kontraintuitivt. En ny skatt, eller en höjd skatt, framstår spontant som något som bör 

höja skatteintäkterna. Det krävs grundlig analys i flera steg för att inse att så inte 

nödvändigtvis är fallet. Ett problem är att gemene man inte framstår som varken beredd 

eller kapabel att göra denna mångfacetterade analys. FTT framstår prima facie som ett 

lämpligt sätt att öka skatteintäkterna, medan en djuplodande analys kanske ger ett annat 

resultat. 

 Ytterligare en aspekt värd att beakta är att intäkterna från FTT kommer påverka 

andra skatteintäkter. Syftet med FTT är ju som bekant att beskatta finanssektorn. Denna 

sektor är idag inte helt obeskattad, utan den betalar ju precis som vanliga företag 

bolagsskatt. FTT kommer minska vinsten som bolagsskatten beräknas på grundval av. 

FTT leder alltså till minskade skatteinkomster för bolagsskatt.131 Storbritannien har 

uppgett detta som en av farhågorna med ett införande av FTT.132 De argument som förts 

fram är att det kommer ske en minskning av intäkter, både från den brittiska 

stämpelskatten och bolagsskatten.133 Mig veterligen har detta inte diskuterats vare sig i 

kommissionens förslag eller konsekvensanalys. Detta påverkar tvivelsutan den 

beräkning som kommissionen gjort angående skatteintäkterna. Eftersom ingen 

beräkning av dessa minskade intäkter gjorts leder det till än större osäkerhet angående 

de fiskala resultaten av FTT. 

 Slutsatsen i denna del blir, enligt min mening, att det råder stor osäkerhet om hur 

stora skatteintäkterna blir. Det är möjligt att kommissionen i sin prognos överskattar 

intäkterna. Det går inte idag att slå fast vare sig att stora delar av sektorn kommer 

kvarbli inom tillämpningsområdet för FTT, eller vice versa. I och med den slutsatsen 
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kan argumentet att skatten ger intäkter inte sägas vara särskilt starkt. Frågan är om det 

ens är möjligt att förutse hur stora intäkterna blir med den kunskap och information som 

finns tillgänglig idag. Kanske är det så att en sådan här skatt måste prövas empiriskt 

innan en slutlig analys kan göras och slutsatser dras. Ett sådant empiriskt experiment 

framstår dock som olämpligt när det gäller ett globalt instrument med så stor potentiell 

påverkan.  

 

5.3.2 Finanssektorns bidrag till krisen 

 

Enligt min mening är ett av de starkare argumenten för FTT att finanssektorn bör bidra 

till finansieringen av krisen som varit, samt till framtida kriser. Den fiskala kostnaden 

för krisen har varit enorma.134 Inom EU beräknas kostnaderna för stöd under 2008 och 

2009 ha uppgått till närmare 20 % av BNP.135 Ur ett moraliskt perspektiv framstår det 

som rimligt att finanssektorn faktiskt bidrar till de kostnader som uppstått. Det råder 

stark enighet om att finanssektorn borde bidra mer rättvist till kostnaderna för krisen.136 

Ett argument som framförs av kommissionen är att sektorn är underbeskattad, då den är 

momsbefriad.137 Om detta över huvud taget är en fördel är dock omdiskuterat i 

doktrin.138 

 Ett problem som uppstår är det faktum att inte alla finansiella institut bidrog till 

krisen. Som nämnts tidigare bidrar ju stora delar av finanssektorn till tillväxt och har 

andra positiva effekter. Är det verkligen rimligt och rättvist att alla institut ska få betala 

för agerandet hos ett mindre antal aktörer? Kommissionens argument i denna fråga är 

att även om alla institut inte fick direkt stöd så tjänade samtliga aktörer på det stöd som 

gavs.139 Utan stödet hade den finansiella marknaden löpt risk att kollapsa och hjälpen 

var alltså av stor vikt för alla finansiella institut.140 Visserligen stämmer det att alla 

aktörer tjänade på stödet som gavs, men det torde också vara så att de som fick direkt 

stöd gynnades klart mer än övriga aktörer. Detta är dock inte en aspekt som FTT tar 

hänsyn till utan alla drabbas på samma sätt. I doktrin har även påpekats att i princip alla 
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sektorer gynnades av att finanssektorn gavs stöd.141 Wikner menar att det visserligen 

finns anledning att höja beskattningen av finanssektorn, men att vissa delar av sektorn 

bör stå för en större del av kostnaden.142 Förslaget gör enligt Wikner inget seriöst försök 

att urskilja vilka som bör betala mer.143 Det är ett rimligt argument, men det torde dock 

vara så att de institut som fick mycket stöd även är stora, och därmed troligen kommer 

bidra med mer skatt till följd av FTT än mindre institut. 

 En aspekt som bör belysas är finanssektorns förmåga att övervältra kostnader på 

konsumenter. Det går inte att direkt lägga på avgifter för FTT på en transaktion, men 

detta kan ju ske på andra sätt. Finanssektorn har under senare år präglats av nya 

produkter och innovationer för vilka aktörerna tar betalt.144 Enligt min mening är det 

troligt att åtminstone en viss del av kostnaderna för FTT på ett eller annat vis kommer 

bäras av konsumenter – troligen genom avgifter på ovan nämnda produkter. Detta tas 

också upp i doktrin.145 Något som till viss del kan hindra detta är att finansiella institut 

vars transaktioner omfattas av skatten fortfarande konkurrerar med andra institut på ett 

globalt plan. Huruvida denna konkurrenssituation har någon reell påverkan är dock 

svårt att fastställa.146 Enligt Wikner är det troligt att kunder kommer möta högre priser 

till följd av FTT.147 

 Ett argument som ofta nämns som anledning till att finanssektorn bör beskattas är 

att den idag är underbeskattad, till följd av att tillhandahållande av finansiella tjänster är 

befriat från moms.148 Kommissionen uppskattar detta undantag vara värt 0,11–0,17 % 

av BNP för länderna inom EU, vilket motsvarar runt 13–18 miljarder euro.149 Att 

momsundantaget skulle vara en fördel är dock inte helt klarlagt.150 Vissa anser till och 

med att momsundantaget är en nackdel.151 Anledningen till detta är att momsundantaget 

förvisso innebär att institut å ena sidan slipper betala moms, men å andra sidan får de 

inte heller göra avdrag för ingående moms. Precis som vid beräkningen av skatteintäkter 

är det enligt min mening problematiskt när beräkningar skiljer sig åt beroende på vem 

som utför dem. Som av en händelse stöder kommissionens beräkningar den egna 
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åsikten att finanssektorn är underbeskattad. I doktrin är detta som sagt starkt 

ifrågasatt.152 Med den oenighet som föreligger kan i denna uppsats någon slutsats 

angående den eventuella underbeskattningen av finanssektorn inte dras.  

 Om målet endast är att finanssektorn ska återbetala en del av det stöd den fått, och 

därmed bidra till kostnaderna för krisen är FTT ett adekvat verktyg. Skatten minskar till 

viss del institutens vinster och ökar skatteintäkterna. Enligt min mening bör dock inte 

målet endast vara att finanssektorn ska ge ett monetärt bidrag, utan målet bör även vara 

att minska riskerna för framtida kriser. Att endast tillse att finanssektorn betalar för sina 

framtida kriser framstår som ett tyst godkännande av tveksamt agerande, både historiskt 

och framtida sådant. 

 

5.4 Sammanfattning av konsekvensanalysen 
 

Som synes är konsekvenserna av ett införande av FTT både många och svåra att förutse. 

Enligt min uppfattning leder en sammantagen analys till slutsatsen att FTT inte är det 

mest lämpliga sättet att tackla de problem som finns inom finanssektorn. Skatten är i 

detta avseende inte handlingsdirigerande. Signalen skatten sänder ut är snarare att 

agerandet är problemfritt, men att vinsten som görs nu kommer minska med en liten 

andel. Med lite god vilja kan det argumenteras att minskningen av HFT är ett steg i rätt 

riktning beträffande instituts agerande. Som ovan diskuterats är detta dock mycket 

osäkert.  

 Först och främst diskuteras konsekvenserna vad gäller instituts riskbeteende. FTT 

behandlar inte detta på något sätt. Snarare ges incitament för institut att växa sig än 

större, och därmed på sikt bli ett systemviktigt institut. Skatten tacklar inte heller 

problemen med överdrivna hävstänger. Dessa kan fortsatt användas även under FTT. 

Överlag handlar orsakerna till krisen om finansinstitutens agerande. FTT:s påverkan på 

detta är endast av marginell vikt. 

 De EU-rättsliga konsekvenserna av FTT är främst att skatten har en 

extraterritoriell effekt, då den påverkar länder som inte deltagit i det fördjupade 

samarbetet, och som i vissa fall varit starka motståndare till skatten. Det är förvisso sant 

att även institut belägna i länder utom samarbetet kommer påverkas, men detta innebär 

inte nödvändigtvis att FTT strider mot EU-rätt. Precis som inhemska straffrättsliga 
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regler är tillämpliga på personer som reser till ett visst land är även skatterättsliga regler 

tillämpliga på institut som vill genomföra transaktioner med institut i andra 

medlemsstater. Slutsatsen i denna del blir därmed att FTT ej står i strid med EU-rätt. 

 De övriga konsekvenser som diskuterats är att FTT ger skatteintäkter, samt att 

finanssektorn bidrar till kostnaderna för krisen. Dessa konsekvenser ligger i linje med 

kommissionens motiv till FTT. Det är oklart hur stora skatteintäkterna blir, särskilt om 

en eventuell minskning av andra skatter tas i beaktande. Det råder även osäkerhet 

beträffande vilka som i slutändan kommer stå för de extra kostnader som skatten 

innebär. Det finns viss risk att dessa övervältras på konsumenter.  

 

6 Alternativ till FTT 
 

I doktrin har diskuterats ett flertal alternativ till FTT, framförallt en finansiell 

aktivitetsskatt (’Financial Activities Tax’, FAT). Nedan diskuteras en sådan, samt andra 

alternativ. Uppräkningen av alternativ är inte uttömmande, utan det finns säkerligen fler 

idéer om hur problemen inom finanssektorn bör hanteras. De som analyseras är de, 

enligt min mening, mer intressanta och lämpliga. För att ett alternativ ska vara lämpligt 

bör det uppfylla vissa kriterier. Exempelvis bör det behandla åtminstone några av de 

problem som identifierats inom finanssektorn. Det bör även vara praktiskt genomförbart 

och inte endast en teoretiskt gångbar konstruktion. Slutligen bör ett alternativ 

åtminstone på längre sikt gagna samhället i stort. 

 

6.1 Reglering istället för beskattning 
 

Vid ett flertal tillfällen i denna text har behovet av reglering nämnts. I doktrin påpekas 

att finanskrisen var ett resultat av en stor oreglerad marknad av hybridinstrument och 

svårbedömda risker.153 Under 1980-talet avreglerades finansmarknaderna i västvärlden 

med framgång i form av högkonjunktur.154 Samtidigt misslyckades flera länder med 
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planekonomi där marknaden var fullständigt reglerad.155 Avregleringen fortsatte, med 

syfte att minska ”bördan av reglering”.156 Min uppfattning är dock att denna börda inte 

en generell effekt av reglering. Om det är möjligt att identifiera de specifika problem 

som föreligger inom finanssektorn och reglera bort just dessa torde det inte vara 

negativt för samhällsekonomin. Detta blir tydligare om man tänker i ett längre 

perspektiv. Den senaste finanskrisen visade att sektorn levde på gränsen, dvs. det fanns 

risk att den skulle fallera. Denna risk föreligger enligt min mening fortfarande. En 

reglering som minskar dessa risker bör i längden vara positivt för samhällsekonomin. 

En eventuell minskad tillväxt i det korta loppet vägs upp av minskade risker för 

framtida kriser, eller till och med fullständig kollaps av finanssektorn. Regleringen 

skulle på så vis faktiskt gynna sektorn på sikt. I och med finanssektorns betydelse för 

den övriga ekonomin bör en prioritet vara att bygga upp ett system som främjar sektorns 

fortlevnad.  

 Även i doktrin tas frågan om reglering upp.157 Frågan uppstår om det bör finnas 

någon reglering alls. Kan inte en fri marknad lösa eventuella problem som uppstår? 

Kaiding menar att det råder konsensus om att lagstiftaren bör ingripa om marknaden, i 

brist på reglering, på ett skadligt sätt påverkar resten av samhället. Om marknaden och 

dess aktörer får agera helt fritt kommer sådana skadliga externaliteter få stora 

konsekvenser, vilket även blivit följden av finanssektorns agerande under den 

nuvarande formen av reglering och beskattning. Reglering ska bidra till goda 

förutsättningar för finanssektorns roll som förmedlare av resurser, samtidigt som den 

bör minska risken för kriser.158 Denna maxim är också något som ligger till grund för 

analysen av de föreslagna regleringarna nedan. 

 Exempel på lämplig reglering vore att ta itu med de problem som identifierats 

tidigare i denna text. För att minska risken att aktörer blir för stora kan 

konkurrensregleringen ses över. Kanske bör det göras svårare att göra 

företagsöverlåtelser eller låta företag gå upp i varandra genom fusion. Även 

användandet av hävstänger och högfrekvent handel kan begränsas genom reglering. 

Givetvis är det av vikt att konsekvenserna av sådan reglering undersöks innan den 

implementeras. Nedan analyseras tre av de regleringar som skulle vara aktuella lite 

närmre.  
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6.1.1 Konkurrensreglering 

 

Under de senaste åren har det pågått en konsolideringstrend inom finanssektorn.159 Den 

innebär att två eller fler aktörer slås samman, eller att en aktör köper upp en annan. 

Detta har enligt doktrin skett som en respons mot regleringen av sektorn.160 Ett sätt att 

minska denna trend, och därmed hindra institut från att bli så stora att de måste räddas 

vid en kris, är att skärpa konkurrensregleringen. Vid sammanslagningar eller uppköp 

där finansinstitut är involverade kan en bedömning göras av huruvida resultatet blir ett 

institut som är för stort och för systemiskt viktigt. Om så är fallet bör inte 

sammanslagningen tillåtas. Det finns redan idag regler på konkurrensrättens område; i 

Sverige huvudsakligen Konkurrenslagen (2008:57), KL. I lagens 2 kap. 1 § stadgas i 

korthet att avtal som har till syfte att på något vis snedvrida konkurrensen på marknaden 

på ett märkbart sätt är förbjudna. Denna lag skulle kunna uppdateras för att även 

innefatta situationen som diskuteras i denna uppsats. Om en sammanslagning av institut 

leder till att det resulterande institutet blir TBTF, eller löper viss risk att bli det i 

framtiden, kan det förhindras.  

 Det finns olika intressen att beakta vid en sådan här reglering. Å ena sidan har 

instituten ett intresse av att få organisera sin verksamhet på det sätt de vill. Ett uppköp 

kan vara ett sätt att effektivisera verksamheten, vilket kan vara till fördel både för 

institutet och dess kunder. Det finns även större möjligheter att använda 

kostnadseffektiva teknologier, samt att sprida fasta kostnader över en större 

organisation.161Å andra sidan är det som nämnts ett problem om ett institut blir för stort. 

Då innebär sammanslagningen istället ett hot, inte bara mot kunderna, utan hela resten 

av samhället.  

 Vid en sammanvägning av dessa intressen anser jag att en begränsning av 

möjligheterna att växa är mer samhällsekonomiskt eftersträvansvärt. Genom en sådan 

reglering uppnår man till viss del målet att begränsa antalet institut som blir TBTF. Det 

som enligt min mening gör att en begränsning är att föredra är de grava konsekvenser 

det får om eller när ett institut som är TBTF är i behov av statsstöd.  
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 En svaghet med en skärpt konkurrensreglering är att en sådan inte behandlar 

situationen när institut växer organiskt, dvs. utan att köpa upp andra institut. 

Regleringen kan inte hindra institut från att expandera. Detta är dock inte ett argument 

för att inte skärpa regleringen alls. Trenden att institut blir allt större kan och bör trots 

allt mitigeras av att möjligheten att göra uppköp minskas. 

 IMF anser att de åtgärder som tas bör reducera incitamenten för finansinstitut att 

bli för systemiskt viktiga.162 Att minska incitamenten för institut att växa framstår som 

en klart mindre ingripande väg att gå än skärpt reglering. Tyvärr gör IMF ingen vidare 

analys av hur incitamenten ska reduceras. Ett sådant incitament som lanserats är 

’constructive ambiguity’.163 Det innebär att premisserna för när institut får statligt stöd 

inte preciseras, utan är vaga och svåra för instituten att utröna. Syftet är att instituten 

själva inte ska kunna vara säkra på att de kan åtnjuta statligt stöd vid risk för kris. Detta 

är dock enligt min mening inte rätt väg att gå. Det torde inte vara särskilt svårt att lista 

ut vad som krävs för att få stöd, samt vilka institut som omfattas. I doktrin har även 

förts fram att det kan ge oönskade konsekvenser när väl statligt stöd en gång har 

givits.164 När väl dörren öppnats är det möjligt att de vaga premisserna leder till motsatt 

effekt, dvs. institut kan få intrycket att de har möjlighet att få statligt stöd, och därmed 

justerar upp sin risk igen. Detta kan även gälla vissa institut som inte kommer få stöd 

vid behov. Att sådana institut justerar upp sin risk är givetvis också negativt för sektorn 

i stort. 

 Ett argument mot den förespråkade regleringen är att företag bör kunna bedriva 

sin verksamhet utan ingripande från lagstiftaren. Ur ett aktieägarperspektiv framstår det 

som problematiskt att bolagets expansion hindras av lagar. I förlängningen kan det 

tolkas som en urholkning av äganderätten. En annan konsekvens är att det blir mindre 

attraktivt att investera i institut, vilket gör kapitalanskaffningen mer besvärlig och 

kostsam. För att nå en slutsats bör detta intresse ställas mot samhällsintresset av att inte 

låta institut växa sig för stora. I mitt tycke är de negativa konsekvenserna endast av 

marginell karaktär. Samhällsnyttan med den reglering som föreslås är i sammanhanget 

betydligt större.  

 Sammanfattningsvis anser jag att konsolideringstrenden på finansmarknaden är 

problematisk. Jag ser för närvarande ingen bättre utväg än att stävja den genom 
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lagstiftning. Det förslag som givits ovan är något rudimentärt och bör endast ses som en 

utgångspunkt vid en utredning av en reglering. Som nämnts behandlar en reglering inte 

situationen där ett institut växer organiskt, vilket får anses vara ett ytterst svårt problem 

att lösa.  

 

6.1.2 Reglering avseende illojala transaktioner 

 

Under de senaste åren har finanssektorn präglats av nya innovationer och finansiella 

produkter produkter.165 Många av dem är oerhört komplicerade. Det är svårt för 

enskilda inom sektorn att förstå exakt hur de fungerar, medan det för gemene man ter 

sig nästan omöjligt. Vissa av dessa produkter kan inte prissättas på ett korrekt sätt, säljs 

inte på marknader, samt är illikvida. 166  De karaktäriseras som nämnts av sin  

komplexitet. Ett exempel som tas upp i doktrin är ’CDOs’, vilket innebär att huslån 

”buntas ihop”, varpå en andel i denna bunt säljs till kunder.167 Värdet på produkten 

beror sedan på återbetalningen av lånen – ju mer återbetalning, desto större vinst. 

Verkligheten blev den motsatta; låg återbetalning, och därmed stora förluster. I 

tidskriften Financial Times beskrevs innovationstrenden på följande sätt: ”[T]his 

innovation became so intense that it outran the comprehension of most ordinary 

bankers – not to mention regulators”.168 

För egen del anser jag att det inte finns någon samhällsnytta med en sådan 

utveckling. Innan finanskrisen såldes produkter som med största sannolikhet var på väg 

att bli värdelösa. Dessa såldes till privatpersoner. Samtidigt spekulerade samma institut 

som sålt produkterna i dess nedgång. Institut satsade alltså emot de produkter de själva 

sålt till privatpersoner, vilket senare ledde till att de ansvariga åtalades.169 Jag har i 

denna uppsats valt att kalla dessa transaktioner för illojala transaktioner, dvs. 

transaktioner som sker i linje med säljarens syften, men stick i stäv med köparens. 

 Enligt min mening torde det utgöra bedrägeri att bedriva verksamhet på detta 

sätt.170 Det är dock svårt att få till fällande domar. En skärpt lagstiftning på området kan 
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vara ett sätt att framtvinga en förändring av detta beteende. Det vore också lämpligt att 

införa vissa restriktioner för hur finansiella produkter sätts samman. Ökad transparens 

vore ett steg på vägen att förhindra illojala transaktioner. Det önskvärda vore att 

konsumenter själva krävde transparens från instituten. Därmed skulle en 

konkurrenssituation uppstå, där instituten söker konkurrensfördelar med lättförståeliga 

instrument. Detta har dock inte varit fallet hittills och framstår som osannolikt även i 

framtiden.  

Som med all reformering av finanssektorn är den svår att genomföra politiskt. 

Allmänheten borde gå att övertyga då det lätt går att argumentera för nämnda 

regleringar genom att hänvisa till historiska transaktioner där institut skott sig på 

kunders bekostnad. Det finns dock en stor och penningstark lobby som arbetar för 

bankerna, vilket försvårar processen. 

 

6.1.3 Begränsa användandet av hävstänger 
 

Användandet av stora hävstänger är ett riskfyllt sätt att skapa värde för banker. Ovan 

har diskuterats bankverksamhet och de positiva effekter samt risker sådan medför. Till 

viss del uppstår denna risk på grund av de skiftande tidshorisonterna för å ena sidan 

insättningar, och å andra sidan utlånade pengar. Insatta pengar ska vara väldigt likvida, 

dvs. möjliga att ta ut vid vilken tidpunkt som helst, medan lån ofta löper på mycket 

längre tid. 171  Enligt min mening är det lämpligt att användandet av hävstänger 

begränsas. Det mest önskvärda vore att institut själva gjorde denna begränsning. I ett 

längre perspektiv kan det argumenteras för att detta till och med skulle vara av gagn för 

hela sektorn. En minskad risk leder till lägre sannolikhet att en kris utbryter, vilket i sin 

tur är positivt för sektorn. Problemet är att aktörerna själva inte delar denna synvinkel. 

Istället ligger fokus på kortsiktig vinst. I förevarande situation är möjligen en skärpt 

reglering ett sätt att stävja utvecklingen.  

 Frågan är då varför vi har detta system. En av de främsta uppgifterna för 

finansmarknaden är resursallokering. Insättningar från kunder förs vidare via lån och 

investeringar till företag som banken anser har en stabil, lovande verksamhet. På så vis 

möjliggörs företagande, vilket skapar både nya innovationer, arbetstillfällen, samt 

skatteintäkter. Det är helt enkelt tillväxtskapande. Som nämnts tidigare är en fungerande 

                                                    
171 Wenne & Åbjörnsson, s. 309. 
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finanssektor mycket viktig för ett starkt och omfattande välfärdssystem.172 Därmed är 

det viktigt att sektorn kan fortsätta med sin kärnverksamhet och placera resurser där de 

gör mest nytta.   

 Det ovan sagda belyser enligt min mening svårigheten med reglering av 

finanssektorn. Utlåning och risktagning är en del av bankens kärnverksamhet och något 

som tillför samhällsnytta, samtidigt som det i sig utgör en risk för både sektorn och 

samhället. Hur bör då en reglering se ut? Hur mycket bör en bank ha i reserv i relation 

till insättningarna? Sådana kalkyler är snarare ekonomiska än juridiska, och därmed inte 

en del av denna uppsats. I denna uppsats argumenteras endast för att diskussioner och 

analys av hävstängernas storlek bör ske. Om hävstängerna skulle anses för stora kliver 

lagstiftaren in och gör adekvata förändringar. 

 Möjligen är de nya Basel III-reglerna ett steg i rätt riktning. Dessa skärper bl. a. 

reglerna om kapitaltäckning och likviditet. Basel III kommer stegvis implementeras 

under de närmaste åren.173 Huruvida dessa regler är tillräckliga kan endast framtiden 

utvisa. En effekt som förutses är ökade kostnader för bankerna.174 Indirekt kan detta 

leda till ökade kostnader för låntagare, då bankerna kan övervältra kostnaderna på 

dessa. 175  En annan effekt är en minskad tillväxt på uppskattningsvis 0,05–0,15 

procentenheter per år.176 På det stora hela torde Basel III leda till mindre hävstänger.177 

En fråga är dock om denna positiva effekt uppväger den negativa av ökade kostnader. 

Denna fråga sammanfattar i mitt tycke diskussionen om hävstänger; det är en avvägning 

mellan de positiva, samhällsnyttiga effekterna och de risker som de ofrånkomligen 

medför. Det bör framhållas att banker, redan innan Basel III tagits fram, ändrat sin 

struktur angående hävstänger i jämförelse med hur det såg ut innan krisen.178 Detta var 

resultatet av press från marknaden.179 Det finns alltså tendenser på att marknaden 

reglerar sig själv i detta avseende. Det vore intressant att se utvecklingen på detta 

område utan en ingripande reglering.  

 Sammanfattningsvis kan sägas att användandet av hävstänger är problematiskt 

och innebär stora risker. En skärpt reglering av storleken på hävstängerna kan vara ett 

                                                    
172 Hiort af Ornäs & Wiberg, s. 509. 
173 Riksbanken, Den nya bankregleringen Basel III. 
174 Bjuggren, s. 211. 
175 A.a. s. 212. 
176 Slovik & Cournède, s. 2. 
177 Bjuggren, s. 214. 
178 Slovik & Cournède, s. 5. 
179 A.st. 
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sätt at minska dessa risker. Det finns viss möjlighet att detta skulle kunna justeras på 

marknaden, utan ingripande reglering, men en sådan utveckling är svår att förutse. 

6.2 Finansiell aktivitetsskatt 
 

Innan kommissionen och de deltagande länderna bestämde sig för FTT diskuterades en 

finansiell aktivitetsskatt; FAT. En sådan beskattar bankers vinster och individuella 

anställdas ersättningar.180 Kommissionen rekommenderade ursprungligen FAT, men det 

fanns större stöd bland medlemsstaterna för FTT.181 Även IMF menade att FAT var att 

föredra.182 

Det finns flera fördelar med FAT i jämförelse med FTT. Det går exempelvis inte 

att omlokalisera transaktioner för att undvika skatten, eftersom det inte är transaktioner 

som beskattas. Istället är det hela verksamheter som måste flyttas, vilket inte utgör 

samma hot som under FTT.183 FAT riktar in sig mot bankvinster och löner, vilket är ett 

sätt att behandla problemet att aktörerna gör stora vinster under högkonjunktur, medan 

skattebetalarna bär en stor del av bördan under kriser.184  

I doktrin förespråkas FAT ofta före FTT.185 Som nämnts ovan ansåg både 

kommissionen och IMF detsamma. Anledningen till att det ändå är idén om FTT som 

utvecklats är troligen politisk. Stödet för FTT var helt enkelt större. Det visar hur 

problematiskt det kan vara att stifta lagar på global nivå. När det alternativ som enligt 

jurister och ekonomer framstår som mest lämpligt inte får gehör hos politiker eller 

folkopinionen uppstår frågan hur man ska gå vidare. I det här fallet valdes FTT. 

Alternativet hade varit att arbeta vidare och hitta en bättre lösning, eller försöka påverka 

opinionen genom att ytterligare påvisa fördelarna med FAT. Det politiska spelet är dock 

inte en del av denna uppsats och ska inte beröras vidare. 

Enligt min mening är FAT ett bättre alternativ än FTT. Med FAT undviks flera av 

de problem som FTT medför. Framför allt minskar risken för omlokalisering. Det 

förefaller föga troligt att hela verksamheter kommer flyttas för att undvika skatten. I 

sådant fall överges en hel marknad som utan skatten ansetts attraktiv. För att marknaden 

                                                    
180 FAT kan se ut på olika sätt beroende på hur vinster och ersättningar definieras, se Hemmelgarn, s. 
123ff. I denna uppsats behandlas dock FAT ur ett mer generellt perspektiv. 
181 Wikner, s. 127. 
182 IMF, A Fair and Substantial Contribution, s. 5. 
183 Kaiding, s. 41. 
184 Cortez & Vogel, s. 19. 
185 Kaiding, s. 41. 
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plötsligt, på grund av FAT, skulle anses icke lönsam krävs det att marginalerna varit 

väldigt små. FAT är dock enligt min mening inte ett optimalt alternativ, då det finns 

problem även med en sådan skatt. Eftersom den inte påverkar vilken sorts transaktioner 

som genomförs ger den inget incitament att upphöra med den potentiellt skadliga 

handeln. FAT är neutralt vad gäller affärsbeslut. 186 Det gäller alltid att göra bästa 

möjliga affär. Skatten påverkar alltså inte finanssektorns beteende, vilket torde vara ett 

av målen med en reform av sektorn. Visserligen finns fördelen att nyttiga transaktioner 

med låg marginal fortfarande kommer genomföras under FAT, medan de i viss mån 

undviks under FTT. Denna fördel väger dock inte, enligt min mening, lika tungt som de 

nackdelar som tagits upp.  

Att endast införa FAT leder alltså troligen inte till förändrat beteende inom 

finanssektorn. Om en FAT införs bör det ske i kombination med utökad och förändrad 

reglering. Då kombineras de handlingsdirigerande egenskaperna hos en reglering med 

en, i vissas ögon, önskad minskning av instituts vinster och enskildas ersättningar. 

 FAT uppfyller målet om att finanssektorn ska finansiera sina egna kriser. Den 

skatt som betalas in kan med fördel placeras i en stabiliseringsfond, vilket diskuteras i 

följande avsnitt, eller liknande konstruktion.  

 

6.3 Stabiliseringsavgift 
 

Ett sätt att finansiera framtida kriser är att upprätta en finansieringsfond. Det fungerar så 

att kreditinstitut varje år betalar en avgift, se 7 kap. 2 § Lag (2008:814), bankstödslagen. 

Storleken av denna avgift är avhängig institutets ekonomiska situation. I utbyte mot 

denna avgift finns det möjlighet att få statligt stöd vid risk för kris. Villkoren för detta är 

lagstadgade och förhållandevis strikta. I 2 kap. 1 § bankstödslagen anges att stöd endast 

får lämnas till livskraftiga institut eller till för rekonstruktion eller avveckling av institut 

som inte kan förväntas nå lönsamhet på lång sikt. En stabiliseringsavgift kan jämföras 

med en försäkring, där institut betalar en årlig avgift för att undvika   

 Bankstödslagen stiftades 2008, mitt under brinnande finanskris.187 Syftet var att 

motverka allvarliga störningar och att finansiera kostnaderna för stödåtgärder. Målet är 
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att fonden på femton år ska växa till ungefär 2,5 % av BNP.188 Enligt propositionen till 

bankstödslagen ska en stabilitetsfond kunna täcka alla kostnader i samband med en 

betydande bankkris.189 För att uppskatta kostnaderna används en metod som beaktar två 

faktorer; risken för att stödsystemet kommer behöva användas, samt den förväntade 

belastningen på systemet efter återvinning. Som jag ser det finns det problem med båda 

punkterna i denna metod. Om, eller när, en kris väl inträffar spelar det ingen roll hur 

stor risken var för att den skulle inträffa. Kostnaderna blir inte mindre för att 

sannolikheten för kris ansågs vara låg. Enligt min mening finns det även problem med 

den andra punkten, att belastningen beräknas efter återvinning. Stabilitetsfonden bör ju 

kunna täcka alla löpande kostnader under krisen. Det är ju dessa kostnader som 

möjliggör fortsatt verksamhet, som räddar institut, och som skapar förutsättningar för 

återvinning efter sektorns återhämtning. Enligt min mening bör storleken på en 

stabilitetsfond istället beräknas till de maximala uppskattade kostnaderna för en kris. 

 I övrigt för propositionen ett gott resonemang om finanskrisen, dess konsekvenser 

och vad som bör göras.190 Intrycket som ges är att regeringen insett allvaret inom 

sektorn. Bland annat nämns det problem med förtroende som finanssektorn brottas med, 

och svårigheten att återställa det.191 Propositionen tar även upp det faktum att det 

finansiella systemet är av central betydelse för en väl fungerande ekonomi, för 

sysselsättning och för tillväxt.192 För att kunna tackla eventuella problem anses att 

regeringen bör ges ett brett mandat att agera.193 Enligt min mening är det rimligt att en 

regering ska kunna agera snabbt i känsliga situationer. Å andra sidan gäller det då att 

regeringen verkligen har en välplanerad strategi för den uppkomna situationen. 

 Min uppfattning är att stabilitetsfonden är av godo. Den ger förutsättningar för att 

rädda finanssektorn vid risk för att den ska fallera. Dessutom sker det till stor del på 

finanssektorns egen bekostnad. Precis som i övriga fall när sektorn åläggs kostnader 

finns dock en risk att det i slutändan drabbar konsumenterna. I det här fallet torde dock 

den risken vara förhållandevis liten. De flesta institut kommer inte omfattas av 

möjligheten att få stödåtgärder, och kommer således inte betala någon stabilitetsavgift. 

Dessa har ingen anledning att höja avgifter etc. till följd av stabilitetsavgiften. I den 
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konkurrenssituation som råder blir det då även svårt för de betalande instituten att 

övervältra kostnaderna på konsumenterna. 

Storleken på stabilitetsfonden ska enligt propositionen uppgå till 2,5 % av BNP, i 

snitt. Hur denna siffra beräknats framgår ej.194 Storleken på avgiften bör enligt min 

mening beräknas med beaktande dels av hur mycket pengar som kan behövas vid 

fallering, men även med beaktande av de enskilda institutens behov. Det är viktigt att 

instituten inte drabbas av likviditetsproblem till följd av avgiften. De ska fortfarande, 

utan större hinder, kunna utföra de samhällsnyttiga funktioner som de är till för. 

 Även IMF förespråkar en stabilitetsfond.195 Ett starkt argument är att avgiften 

faktiskt kan sänka kostnaderna för instituten som omfattas.196 Detta blir konsekvensen 

av att aktörer är medvetna om att institutet omfattas av möjligheten till stödåtgärder, och 

därmed löper mindre risk att fallera. Institutet kan då anskaffa kapital till en mindre 

kostnad än annars vore fallet. Den naturliga frågan blir då huruvida detta är 

diskriminerande för övriga institut. Det skulle ju potentiellt sett kunna leda till att 

mindre institut slås ut, och de redan stora instituten växer sig än större. Lösningen på 

detta är, enligt IMF, att sätta avgiften på en så hög nivå att det ger incitament till institut 

att inte växa sig för stora. Det ska kosta att vara en stor aktör och åtnjuta den förmån det 

innebär att omfattas av möjligheten till statligt stöd.  

 Hur stabiliseringsfonden ska behandlas i framtiden är en viktig fråga. 

Finanssektorn är idag mycket internationaliserad; aktörer påverkas av vad som sker med 

andra aktörer i andra länder. Möjligen vore en internationell eller EU-omspännande 

stabiliseringsfond att föredra. Detta framstår dock som mycket svårt att genomföra. Det 

är enligt min mening orimligt att tro att alla EU:s medlemsstater skulle gå med på den 

omdistribuering av resurser mellan länder som detta förslag skulle innebära. Istället bör 

fokus ligga på att uppmuntra samtliga länder att upprätta en egen fond. Utöver detta 

behöver mer arbete utföras med hänseende till hur stor fonden bör vara. Dels är 

beräkningsgrunderna som använts bristfälliga, dels bör fonden vara större än vad även 

pålitliga beräkningar skulle resultera i. Det vore naivt att tro att inga framtida kriser kan 

ha större magnitud än de vi sett hittills. Dessa förbehåll är dock inte sådana som talar 

emot en stabiliseringsfond, utan endast sådant som bör beaktas när dess framtid 

diskuteras. 
                                                    

194 Siffran 2,5 % nämns på tre ställen; Prop 2008/09:61 s. 31, 46, 48. De bakomliggande 
bevekelsegrunderna framgår dock ej. 
195 IMF, s. 5. 
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6.4 Statligt stöd som lån 
 

Enligt min mening vore ett alternativt sätt att låta finanssektorn betala för sina misstag 

att helt enkelt göra stödet till ett lån. Om ett finansiellt institut undviker konkurs med 

hjälp av statligt stöd framstår det som rimligt att institutet i framtiden, vid uppkomst av 

vinster, betalar tillbaka. Under litteraturstudierna inför denna uppsats har detta alternativ 

tagits upp i mycket liten utsträckning, vilket framstår som en smula märkligt. Enligt min 

mening är detta något som bör diskuteras i långt större grad än vad som skett. EESK 

nämner i förbifarten i ett yttrande alternativet att finanssektorn betalar tillbaka sitt 

offentliga stöd.197 

 IMF tar i en rapport upp det faktum att finanssektorn bör betala tillbaka det stöd 

den fått.198 Här åsyftas dock att hela finanssektorn ska betala tillbaka hela stödet, dvs. 

att man ansvarar solidariskt för återbetalningen. Det framstår som mer lämpligt att varje 

institut ansvarar för det stöd det faktiskt mottagit. I rapporten tas det faktum att detta 

vore problematiskt både vad gäller incitament och rättvisa upp. 199  Den logiska 

fortsättningen på resonemanget vore att föreslå just det som tagits upp i texten, dvs. att 

instituten ansvarar för återbetalning av sitt eget stöd. Så sker dock inte, vilket framstår 

som något märkligt.  

 Ett annat perspektiv som tas upp i rapporten är att frånvaron av rättvisa kan leda 

till svårigheter att ge statligt stöd till institutioner i framtiden.200 Om det även i 

fortsättningen är så att vinster privatiseras, medan förluster till viss del socialiseras, kan 

det bli svårt att få politiskt stöd för de stödåtgärder som kan komma att behövas. Det är 

lätt att föreställa sig populistiska uttalanden om varför folket ska betala för 

finanssektorns misslyckande, när det inte ser röken av vinsterna. En sådan situation vore 

mycket prekär. Om instituten istället betalar tillbaka det stöd det fått, med ränta, torde 

det vara lättare att motivera stödåtgärder i framtiden. Beroende på räntan som uttas kan 

det till och med argumenteras för att det är till gagn för samhället att låna ut pengarna. 

Det bör dock inte ses som en investering med en viss avkastning. Det föreligger ju en 

viss risk att institutet, trots stödet det erhållit, fallerar. I sådant fall finns det ingen 
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möjlighet att återfå pengarna. Att utforma stödet som ett lån får alltså inte leda till att 

stöd ges mer lättvindigt, med stöd av argumentet att pengarna ändå till slut kommer 

återges till staten. Så kommer ju inte alltid vara fallet. 

 

6.5 Övervakning av finanssektorn 
 

Något som möjligen inte bör ses som ett alternativ till övriga åtgärder, utan snarare som 

ett nödvändigt komplement, oavsett vägval, är övervakning av den finansiella sektorn. 

Denna övervakning bör tillse att det agerande som mycket av denna uppsats handlat om 

minskar, samt att befintlig reglering följs. Det är allmänt ansett att effektiv övervakning 

minskar risken att bankanställda tar överdrivna risker.201 Enligt min mening bör inte 

endast finansinstituten övervakas, utan även lagstiftaren, i form av löpande utvärdering 

av regleringen av området. Finanssektorn står inte utan övervakning i dagsläget. I 

Sverige sköts sådan övervakning av Finansinspektionen (FI).202 Något som bör utredas 

är dock hur väl denna uppgift sköts, samt om den behöver utvidgas.  

 Det föreligger korrelation mellan svag övervakning och allvarliga finansiella 

kriser.203 Att undvika kriser torde vara samhällsekonomiskt fördelaktigt, och därmed 

bör även övervakning vara det. I doktrin har påpekats att stark övervakning gör det 

möjligt att kombinera en fri finansiell marknad och dess fördelar i form av tillväxt, med 

de risker som detta medför.204 Det är dock inte klarlagt exakt hur sådan övervakning 

sker på bästa sätt.205 

 En tanke som förts fram är en global institution som sysslar med övervakning av 

finanssektorn.206 Detta anses vara ett mer effektivt sätt att sköta övervakningen, samt 

skapa ett jämnare spelfält, då samtliga aktörer som omfattas bedöms av samma 

institution och enligt samma principer. En världsomspännande sådan institution är i 

princip otänkbar i dagsläget. Tillsynen av finanssektorn sker idag huvudsakligen på 

nationell nivå.207 Inom EU har ansatser gjorts, exempelvis genom instiftandet av ’The 

European System of Financial Supervision’ 2011. Detta skedde med finanskrisen i 

färskt minne. Det är dock värt att notera att hur övervakningen organiseras har 

                                                    
201 Amri & Kocher, s. 25. 
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203 Amri & Kocher, s. 29. 
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underordnad betydelse i jämförelse med hur många som arbetar med övervakning, 

kvaliteten på dessas arbete, vilka policyer de följer, samt institutionernas politiska 

oberoende.208 Det råder inte heller någon konsensus om hur övervakning struktureras på 

ett optimalt sätt, eller att det ens finns ett optimalt sätt.209 

Övervakning blir tandlöst utan tillfredsställande reglering. Övervakningen ska ju 

se till att instituten följer de uppsatta reglerna, men om dessa regler tillåter ett visst 

agerande står övervakaren utan medel att hindra det, hur omoraliskt eller skadligt för 

samhället det än må framstå. Att mäta hur väl reglerna uppfyller sitt syfte, dvs. reglernas 

kvalitet har kallats för ”[a] Herculean task”, vilket säger en del om svårigheten.210 För 

att utvärdera regleringen på finansmarknaden har det i doktrin föreslagits att ett 

oberoende institut bör instiftas.211 Detta institut ska vara politiskt och ekonomiskt 

oberoende och ha till uppgift att kontinuerligt utvärdera den finansiella regleringen.212 

Detta är alltså en övervakning av de som utformar regleringen, snarare än de finansiella 

aktörerna på marknaden. Institutet ska inte utforma reglering, utan endast utvärdera den. 

För att kunna utföra denna uppgift bör det ha möjlighet att få tillgång till all nödvändig 

information.213 Målet med institutet är att minska sannolikheten och kostnaden för 

misstag i regleringen.214 Om detta faller väl ut bör det i princip kunna finansieras sig 

självt, genom att de kostnader det medför vägs upp av de minskade kostnader som 

arbetet leder till. Frågan är dock hur institutet ska få del av dessa besparingar. 

Enligt min mening är denna tanke lockande. Den fråga som genast uppstår är 

hur man tacklar svårigheten med att skapa institut som i sanning är oberoende. De ska 

ju på något sätt finansieras, och med finansiering följer risk för korruption och 

partiskhet. I det fall ett sådant institut skulle instiftas blir detta en av de viktigaste 

frågorna att behandla.  

Sammanfattningsvis kan sägas att reglering och övervakning går hand i hand. 

Utan det förstnämnda blir det sistnämnda uddlöst, och vice versa. Hur institutioner som 

sysslar med övervakning struktureras på bästa sätt är inte klarlagt. Detsamma gäller hur 

övervakning faktiskt ska utföras. Det bör läggas tid på att utreda dessa frågor. Fram till 

dess bör dock fokus bör istället ligga på att övervakningen är omfattande, samt att 
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kvaliteten på arbetet är god. Viktigt att notera i debatten om övervakning är att det 

faktiskt är gynnsamt även för de aktörer som övervakas. En studie av Amri och Kocher 

visar att övervakning minskar riskerna för en bankkris.215 Detta är givetvis fördelaktigt 

även för bankerna, då dessas existens hotas under en kris. Således får övervakning anses 

samhällsekonomiskt viktigt utifrån flera aspekter.  

 

6.6 Sammanfattning 
 

I denna uppsats förespråkas främst reglering som alternativ till FTT. En välavvägd 

reglering bör syfta till att stävja oönskade beteenden och effekter, samtidigt som den 

inte minskar effektiviteten eller hindrar institutens samhällsnyttiga verksamhet. Enligt 

min mening uppfyller de exempel på reglering som lagts fram ovan dessa kriterier.  

 Enligt min mening torde det vara en enkel logisk övning att komma fram till rätt 

åtgärd i den förevarande situationen. Om målet endast är att minska bankers vinster, 

och/eller anställdas ersättningar, är det lämpligt att införa en skatt som gör just detta, 

såsom FTT eller FAT. Detta är enligt min mening att behandla ett av symptomen på 

problemen inom finanssektorn. Om bekymren istället gäller vissa aspekter på 

finansmarknaden, t.ex. det överdrivna riskbeteendet, är det rimligt att just dessa bemöts. 

Skärpt reglering är ett av sätten att minska dessa beteenden.  

 Ytterligare reglering utesluter dock inte andra åtgärder. Flertalet av de alternativ 

som diskuterats i detta kapitel kan med fördel kombineras med en reformerad reglering. 

Stabiliseringsfonden är redan implementerad i Sverige och det finns inga hinder för dess 

fortsatta existens i en reformerad finanssektor. Övervakning är en vital del av sektorn, 

och bör så fortsätta vara. Här finns utrymme för förbättring och effektivisering. 

Angående en finansiell aktivitetsskatt kan det argumenteras både för och emot. Dessa 

argument blir i någon mån juridiska och ekonomiska, men till stor del beror 

ståndpunkten i denna fråga på ideologiska bevekelsegrunder. FAT innebär att resurser 

omdistribueras från finanssektorn till statskassan. Om sådan omdistribuering råder det, 

precis som med stora delar av skatterätten, delade meningar. 

 

                                                    
215 Amri & Kocher, s. 38. 
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7 Avslutande diskussion 
 

I denna uppsats har den finansiella transaktionsskatten som finns på agendan inom EU 

analyserats. Enligt min mening är FTT inte rätt väg att gå för att tackla problemen inom 

finanssektorn. Som diskuterats ovan behandlar skatten inte de problem som ledde till 

finanskrisen. FTT för även med sig andra konsekvenser som antingen är oönskade eller 

inte tillräckligt kartlagda. Utöver detta finns det andra alternativ som framstår som mer 

lämpliga, såsom exempelvis en reformerad reglering av sektorn. 

 Ett av de argument som faktiskt talar för FTT är att sektorn rimligtvis bör betala 

för kriser, både passerade och framtida. Det framstår som orimligt och ohållbart att en 

bransch kan göra enorma vinster under högkonjunktur, samtidigt som den åtnjuter 

säkerhet i form av statsstöd i tider av nöd. Ett annat argument är det skifte i fokus från 

kortsiktig spekulation till traditionell bankverksamhet som en transaktionsskatt kan ge 

upphov till. Båda dessa aspekter kan dock bemötas på andra sätt.  

Genomgående under litteraturstudier om finansmarknaden är det påtagligt att 

finanssektorn numera ofta verkar i strid med samhällsekonomiska intressen. Detta är 

också något som genomsyrar denna uppsats. Istället ligger fokus på vinstmaximering 

för instituten, samt höga ersättningar till aktieägare och personal. Detta är en trend som 

pågått under decennier. Det skapas hela tiden nya produkter och instrument som 

gemene man inte förstår, vilka sedan säljs utan vidare förklaring. Som nämnts har 

dessutom produkter sålts som instituten själva vet löper stor risk att bli värdelösa. Inte 

nog med att instituten säljer dessa produkter, de satsar till och med på instrumentens 

nedgång. När sådant uppdagas skakas givetvis förtroendet för hela sektorn i grunden. 

Hur har detta beteende fått försteg inom branschen? Varför är just 

finansbranschen till viss del illojal mot sina kunder? Dessa frågor är svåra att svara på, 

och dessutom är de inte en del av frågeställningen i denna uppsats. De är dock likväl 

intressanta. Finner man svaren på dessa frågor finner man möjligen också ett sätt att 

hantera dem. Frågan är om detta beteende går att förändra. Enligt min mening är skärpt 

reglering ett lämpligt sätt att göra detta, vilket är anledningen till att detta förespråkas i 

denna uppsats. FTT kan ha viss påverkan på beteendet, särskilt vad gäller skifte i fokus 

från högfrekvent handel till traditionell verksamhet. Det är dock ett trubbigt instrument 

om målet är att förändra beteendet. Fördelen med reglering kontra taxering är att 

åtgärden kan rikta in sig på mycket specifika ageranden. Vill lagstiftaren exempelvis 
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minska möjligheten att använda överdrivna hävstänger är det lämpligt att lagstifta om 

just hävstänger. Vill lagstiftaren hindra att institut växer sig för stora kan regleringen 

inom konkurrensrätten ses över. På så vis bemöts de specifika problem som finns inom 

finansmarknaden, istället för att med väldigt breda penseldrag beskatta hela sektorn. I 

längden skulle en reglering även gynna finanssektorn och samhället i stort, då en väl 

utformad reglering leder till att risken för kollaps minskar. Möjligen innebär detta att 

viss kortsiktig tillväxt offras till förmån för långsiktiga fördelar i form av större 

stabilitet. Vid införandet av ny reglering bör stor vikt läggas vid att för stor börda inte 

läggs på finanssektorn. Det bör fortfarande vara möjligt att utöva traditionell 

bankverksamhet med förhållandevis fria tyglar, för att kunna bidra till de positiva 

effekter som en fungerande finanssektor har. 

 En skärpt reglering kan med fördel kombineras med andra åtgärder. De som 

diskuterats i denna uppsats är exempelvis en stabiliseringsfond och en finansiell 

aktivitetsskatt. Hur en kombination bör se ut är en svår fråga. Konsekvenserna av var 

och en av de alternativ som diskuterats är svåra att överblicka. Denna effekt blir än 

större vid en analys av hur flera åtgärder skulle verka i samklang. Utöver de alternativ 

som diskuterats är det viktigt att länder utreder och förbereder åtgärdsprogram som kan 

tillämpas vid en annalkande kris. Utan sådana förberedelser, med endast vanliga 

insolvensregler till hands, blir det närmast omöjligt att hindra krisen från att sprida sig 

till fler institut. 216  Finanskrisen avslöjade behovet av ett effektivt ramverk för 

hanteringen av fallerande banker.217 

 Det finns ett flertal studier som visar att en fungerande finansmarknad leder till 

högre ekonomisk välfärd.218 Detta är också anledningen till att institut blivit föremål för 

stödåtgärder. När finanssektorn fungerar som bäst allokerar den pengar där de gör som 

mest nytta och sprider risker. Den har därigenom en positiv effekt på 

samhällsekonomin.219 En skatt med så pass brett tillämpningsområde som FTT riskerar 

minska dessa positiva effekter. Det kan få ringar på vattnet för stora delar av samhället. 

Om kapitalanskaffningen blir dyrare för företag minskar tillväxten. Om företag inte kan 

växa i lämplig takt är det negativt för sysselsättningen. Dessa effekter leder till mindre 

skatteintäkter, samt större utgifter för arbetslöshet. Överlag påverkas den reella 

ekonomin på ett negativt sätt. Det faktum att finanssektorn är så viktig, men samtidigt, i 
                                                    

216 Wenne & Åbjörnsson, s. 331. 
217 A.a. s. 305. 
218 Hiort af Ornäs & Wiberg, s. 509.  
219 Eriksson, s. 5. 
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folks ögon, består av giriga, hänsynslösa personer och institut gör reglering och 

beskattning av sektorn till ett svårt område. 

 Om en skatt liknande FTT ska införas är det viktigt att så många länder som 

möjligt deltar. Vid en fullständig global uppslutning skulle den inte skapa några 

problem med omlokalisering, men det är inte en politisk möjlighet. Som visats har det 

varit svårt att uppnå enhälligt stöd ens inom EU. När det stod klart att endast elva länder 

var villiga att delta i samarbetet borde andra alternativ, som möjligen lockat fler, 

övervägts.  

 Avslutningsvis kan upprepas att finanssektorn har en komplicerad roll i dagens 

samhälle. Arbetet med reglering och taxering av sektorn är en viktig uppgift, nu såväl 

som i framtiden. Om man lyfter blicken från de rent juridiska aspekterna inser man även 

att det politiska spelet och populism spelar stor roll i debatter om skatterätt i allmänhet, 

och FTT i synnerhet. Möjligen är vägen till att reglera och taxera finanssektorn på bästa 

sätt att föra in saklighet i debatten och söka eliminera populismen. Detta är en uppgift 

nog så viktig och svår som att konstruera en skatt eller regel inom finanssektorn. 
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