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Konstitutionens utformning påverkar vilken typ av politiska beslut som fattas
och därmed hur ekonomin fungerar. Trots det har hittills ingen tonvikt lagts vid
konstitutioners ekonomiska konsekvenser i den pågående Grundlagsutredningens arbete. I denna artikel presenteras aktuell empirisk forskning som indikerar
att utformningen av grundlagen har tydliga ekonomiska effekter. Dessutom
presenteras förslag på konstitutionella reformer som har potential att förbättra
förutsättningarna för budgetdisciplin och ekonomisk tillväxt i Sverige, nämligen förstärkt äganderätt, ökat oberoende för domstolarna samt minskad proportionalitet i valsystemet.
Vad bestämmer hur en ekonomi fungerar? I grunden avgörs det av de ekonomiska aktörernas – uppﬁnnarnas, entreprenörernas, ﬁnansiärernas,
industrialisternas, konsumenternas etc – handlingar. Men dessa handlingar utf
utförs inte i isolering utan påverkas av en mängd faktorer, inte minst
politiska beslut. Därfö
rf r fokuserar nationalekonomer ofta på vilka politiska
rfö
beslut som bör fattas om vissa ekonomisk-politiska mål ska uppnås. Men i
ökad grad har insikten spridit sig att politiska beslut inte enbart fattas på
grundval av altruism, nationalekonomisk analys och goda råd: Public choice-litteraturen påvisar
visar fförekomsten av politikmisslyckanden (government
failures).1 Givet denna insikt blir det viktigt att undersöka vad som i sin tur
bestämmer de politiska besluten. Dessa beslut fattas inte heller i isolering
utan påverkas av en mängd faktorer, inte minst konstitutionen.2
Detta synsätt knyter an till ett av de starkare resultaten i senare års samhällsvetenskapliga forskning: att utformningen av institutionerna är av
stor och ofta avgörande
rande betydelse fför hur ett land fungerar och utvecklas.3
Skälet till att institutionerna har stor betydelse är att de påverkar människors beteenden genom att möjliggöra och premiera vissa sätt att handla och
genom att fförsvåra
ra och ffördyra andra. Som Buchanan (2002, s 14) uttrycker det:
1 För en översikt, se Mueller (2003).
2 Med ”konstitution” avses de rättsliga reglerna för ett lands styrelseskick, dvs de lagar, oftast
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svårare att ändra än andra, som speciﬁcerar statsapparatens utformning med avseende på
lagstiftning, exekutivmakt och dömande verksamhet, liksom vilka rättigheter som ska gälla.
Synonymer är ”grundlag” och ”författning”.
3 Med institutioner avses enligt North (1993, s 16) ”spelreglerna i ett samhälle eller, mer formellt uttryckt, de restriktioner som människor sätter upp för mänsklig samverkan”. För forskningsresultat om betydelsen av institutionernas utformning, se t ex North och Thomas (1973),
Rosenberg och Birdzell (1986), Eggertsson (1990), Mokyr (1990), Myhrman (1994), Coase
(1998), Kasper och Streit (1998) och Rodrik m ﬂ (2004).
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Constitutional rules have the effect of increasing the costs of taking certain actions. It is more costly to take action in violation of a rule than
it is to take the same action in the absence of the rule. If this much be
acknowledged, then rules must matter if the basic law of economics is
accepted. An increase in the cost of any choice alternative will reduce the
resort to that alternative.
I denna artikel behandlas två slags institutioner: politiska och ekonomiska.
De fförra syftar på de regler som styr den politiska maktutövningen (dvs
konstitutionen) och de senare på de regler som politiker beslutar ska gälla
f r ekonomisk verksamhet (t ex rättigheter, skatter och regleringar). Fokus
fö
ligger vidare på institutioners ekonomiska konsekvenser, där tesen är att
skillnader i ekonomisk utveckling mellan länder i huvudsak beror på skillnader i utformningen av de ekonomiska institutionerna, vilka i sin tur
påverkas av utformningen av de politiska institutionerna. I ﬁgur 1 illustreras denna teori.4
I tidpunkt t ﬁnns en uppsättning politiska institutioner (dvs en konstitution) och en resursf
resursfördelning. Dessa två variabler avgör vilka som har
politisk makt i tidpunkt t, både i formell och i reell mening. Detta politiska
maktinnehav avgör hur de ekonomiska institutionerna ser ut. De ekonomiska institutionerna i tidpunkt t avgör i sin tur hur ekonomin fungerar i
tidpunkt t vad gäller skapandet av sådant som välstånd och sysselsättning
(”ekonomiska utfall”). Här ser vi tydligt länken mellan konstitutionen och
ekonomin: Konstitutionen, jämte
mte resursf
resursfördelningen, avgör vilka som har
politisk makt, dessa utformar de ekonomiska institutionerna som de önskar, och hur de utformas avgör hur väl ekonomin fungerar.5
Denna till synes enkla men viktiga insikt tycks hittills ha gått den sittande Grundlagsutredningen fförbi.6 Därfö
rf r ser vi det som särskilt angeläget
rfö
att presentera den empiriska forskning som undersöker sambandet mellan
4 Liknande illustrationer av sambandet mellan politik och ekonomi ﬁnns i t ex Myhrman
(1994), Persson och Tabellini (2003) och Kurrild-Klitgaard och Berggren (2004).
5 Idén i konstitutionell ekonomi (constitutional economics) är att politiska institutioner kan förändras genom medvetna beslut – se t ex Buchanan och Tullock (1962), Brennan och Buchanan (1985) och Buchanan (1990). Traditionell nationalekonomisk analys betraktar däremot
institutioner som exogena. De politiska institutionerna i en given tidsperiod är att betrakta som
exogena för politiska beslutsfattare – det är därigenom dessa institutioner kan ses som restriktioner som styr beslutsfattandet.
6 Se www.grundlagsutredningen.se (slutredovisning 2008-12-31).
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1. Politiska institutioner och ekonomin
En konstitution består av ett antal politiska institutioner. Exempel som
behandlas i det fföljande är äganderätten, rättssystemet, parlamentet, valsystemet, folkomröstningar och folkinitiativ samt exekutiven.8 I denna sektion presenterar vi forskningsresultat om de ekonomiska effekterna av hur
dessa utformas.
Men fförst är det på sin plats att kortfattat diskutera en del av denna litteraturs metodproblem – problem den har gemensamt med institutionell
ekonomisk forskning i stort och som manar till fförsiktighet när resultaten
ska tolkas.9
• Subjektiva mått, baserade på bedömningar av ”experter,” används för
att mäta t ex ägandeskyddet och domstolars oberoende. En svaghet med
dessa mått är att de är svåra att veriﬁera. Samtidigt kan subjektiva mått, i
synnerhet när de avser informella institutioner, fånga relevanta aspekter
av det man idealiskt vill mäta. Problemet kan även dämpas när, som i
fallet med ägandeskyddsmåtten, ett ﬂertal olika subjektiva mått ﬁnns
tillgängliga.
• Sambandet mellan politiska institutioner och ekonomiska utfall kan
vara dubbelriktat och resultaten av regressionsanalyser kan visa korrelationer snarare än kausala samband. Inte ens användandet av instrumentalvariabler, som ffångar historiska, geograﬁska och kulturella faktorer och som ger exogen variation i de politiska institutionerna utan att
påverka utfallsvariablerna, lyckas helt klargöra kausalitet. Detta beror
på att de instrumentalvariabler som används ofta inte uppfyller statistiska metodkrav och eftersom de, även om de gjorde det, inte är lämpliga
f r att isolera effekterna av speciﬁka politiska institutioner. Detta talar
fö
7 Vi beaktar dock inte fördelningseffekter. Här ﬁnns oss veterligt inte särskilt mycket forskning, och den som ﬁnns fokuserar i hög grad på valsystem. Det allmänna resultatet är att proportionella valsystem har högre grad av omfördelning och en jämnare inkomstfördelning (efter
skatter och bidrag) än majoritetsvalsystem. För empiriska resultat och teoretiska förklaringar,
se t ex Birchﬁeld och Crepaz (1998), Austen-Smith (2000), Persson och Tabellini (2003) och
Iversen och Soskice (2006).
8 I Grundlagsutredningen studeras fyra områden: valsystemet, regeringsbildningsprocessen
och förhållandet mellan riksdag och regering i övrigt, folkomröstningsinstitutet samt lagprövning och behovet av en författningsdomstol. Det första, tredje och fjärde området berörs i
denna artikel.
9 För en mer djuplodande analys, se Persson och Tabellini (2003, kap 5), Glaeser m ﬂ (2004),
Acemoglu (2005) och Acemoglu och Johnson (2005).
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konstitutionens utformning och ekonomiska utfall.7 Slutligen presenteras
några
gra fförslag på konstitutionella reformer som i särskilt hög grad kan tänkas befrämja budgetdisciplin och ekonomisk tillväxt i Sverige. En konstitution kan (och bör) givetvis också utvärderas utifrån andra kriterier än strikt
ekonomiska. Men ett viktigt skäl till vår avgränsning är att konstitutioners
speciﬁkt ekonomiska konsekvenser inte är särskilt välkända eller uppmärksammade.

•
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•
•

f r att metoden kompletteras med t ex fallstudier; men som Acemoglu
fö
(2005, s 1043) säger: ”PT [Persson and Tabellini] have not necessarily
estimated the causal effects of the form of government and electoral systems. But even noncausal but robust relationships are important and
valuable inputs into our thinking and into our models”.
Utelämnade variabler kan röra landspeciﬁka faktorer som också påverkar ekonomiska utfall – och kanske också de politiska institutionerna i
sig. Ett exempel rör informella institutioner, som kan vara mer fundamentala än formella men som svårligen låter sig mätas. Beror t ex ett
visst ägandeskydd ytterst på lagregler eller på socialt fförankrade normer? Detta problem kan ge ”bias” i skattningarna.
Det är också svårt att separera effekter av olika institutioner. Beror ekonomiska utfall av en speciﬁk institution eller av den institutionella miljön i stort, kanske präglad av interaktionseffekter institutioner emellan?
På grund av liten variation i data – konstitutioner ändras sällan
llan – fförlitar sig litteraturen på tvärsnittsstudier, som har svårigheter
righeter att fförklara
f rändringar och vars resultat präglas av osäkerhet när länder av mycket
fö
olika karaktär studeras eller när antalet länder som studeras är litet.

Med detta som bakgrund presenteras nu de centrala empiriska resultaten.

Äganderätten
Den ekonomiskt mest fundamentala rättigheten är den privata äganderätten. Med äganderätt avses hur ägandet skyddas rättsligt, vilket kan
beskrivas i termer av användarfrihet, avtalsfrihet och rätt till säkerhet.10
Waldenström (2005) går igenom den samlade forskningen, både den ekonomisk-historiska, fallstudieinriktade och den moderna, regressionsbaserade, och ﬁnner stöd
d fför att äganderätten utövar ett starkt, positivt inﬂytande på den ekonomiska utvecklingen. North och Weingast (1989) och
Myhrman (1994, kap 3) framhäver t ex att ökad maktdelning i England
och Sverige ledde till att det fför ekonomins aktörer blev mer trovärdigt
att deras egendom inte godtyckligt skulle konﬁskeras av kronan. Detta stimulerade investeringar och ekonomisk tillväxt.
xt. Dessa resultat ffår stöd i
11
ﬂertalet statistiskt baserade studier. De ﬂesta indikerar en positiv effekt
på tillväxt av äganderätt; vissa uppvisar ingen effekt, men inga uppvisar en
negativ effekt.

Rättssystemet
Hög kvalitet på rättssystemet handlar om att rättsväsendet agerar i enlighet
med vissa grundläggande principer om proceduriell rättvisa i behandlingen
av medborgarna och att domstolarna är oberoende från övriga statsmakter.
Ekonomiskt är dessa ting viktiga genom att ge förvissning om att ägande10 Se vidare Karlson (2005).
11 Se tabell 1 i Waldenström (2005) för detaljerade resultat. En gemensam svaghet är att äganderättsmåtten är subjektiva. En styrka är att instrumentalvariabelmetoden relativt ofta används.
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Parlamentet
När det gäller parlamentets utformning är det främst tvåkammarsystem
som jämfö
mf rs med enkammarsystem.14 Man kan tänka sig att båda systemen
mfö
påverkar utformningen av de ekonomiska institutionerna och att de därmed ffår olika ekonomiska konsekvenser.15 Tvåkammarsystemet kan tänkas
verka mot särintresseinﬂytande genom att beslut måste godkännas av två,
sannolikt olika sammansatta, kamrar, vilket gör det svårare
rare med omf
omfördelning av resurser till en viss grupp på bekostnad av andra. Att beslut blir mer
rationella – i meningen bättre belysta och genomarbetade – genom existensen av en andra kammare, ibland tänkt som en chambre de rréééﬂﬂexion, torde
12 Se t ex Barro och Sala-i-Martin (1995, s 428-461), Barro (1996), Carlsson och Lundström
(2002), Rigobon och Rodrik (2004) och Rodrik m ﬂ (2004).
13 Se Berggren (2003).
14 I världen i dag kan 75 länder med tvåkammarsystem noteras och 112 med enkammarsystem,
enligt PARLINE, den Interparlamentariska unionens databas: se www.ipu.org.
15 Se Buchanan och Tullock (1962, kap 16), Riker (1992), Sartori (1997) och Tsebelis och
Money (1997).
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rätten respekteras, vilket ger ekonomiska aktörer incitament att ägna sig åt
produktiv verksamhet.
Empirisk forskning ger stöd åt dessa tankar. Det mest fundamentala
sambandet, det mellan rättsväsendets kvalitet och ekonomisk tillväxt, är väl
belagt i den moderna tillväxtlitteraturen.12 Ju högre kvalitet, desto högre
tillväxt. Exempelvis ﬁnner Berggren och Jordahl (2005) att om rättssystemets kvalitet, mätt på en skala från 0 till 10, ökar med 1 enhet ökar tillväxttakten med 0,4–0,8 procent, vilket är en ansenlig effekt.
La Porta m ﬂ (2004) lyfter fram två sätt på vilka domstolar bidrar till
ett system av maktdelning: domstolars oberoende (med rötter i England)
och lagprövning (med rötter i USA). De ﬁnner, i en statistisk analys av 71
länder, att domstolars oberoende bidrar till ekonomisk och politisk frihet,
medan lagprövning bidrar till politisk frihet. Forskningen påvisar också
att ekonomisk frihet – ett mått
tt som ffångar i vilken grad en ekonomi styrs
enligt marknadsprinciper – bidrar till ekonomisk tillväxt, vilket alltså indikerar att domstolars oberoende också kan fförväntas ha en positiv effekt på
tillväxten.13 Denna slutsats ges stöd av Feld och Voigt (2003, 2004), som
använder ett mått på den högsta domstolens de facto-oberoende i 73 länder och ﬁnner att denna variabel utövar ett robust, positivt inﬂytande på
ekonomisk tillväxt. Enligt en skattning skulle ett land som går från inget
till fullt oberoende fför den högsta domstolen öka sin tillväxttakt med 1,9
procentenheter. En så dramatisk fförändring av denna typ av oberoende är
f rstås osannolik, men icke desto mindre tycks även
fö
ven mindre fförändringar
kunna ge upphov till icke negligerbara tillväxteffekter. Vaubel (1996) ﬁnner vidare i sin studie av federala stater att det ﬁnns en tendens att makt
centraliseras till den federala regeringen – men också att den mest effektiva
bromsen mot denna utveckling ärr fförekomsten av en oberoende fförfattningsdomstol.
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också vara gynnsamt fför den ekonomiska utvecklingen.16 Men ett enkammarsystems större handlingskraft kan vara en styrka när ekonomiska reformer behöver
ver genomf
genomföras – två kamrar kan blockera varandra och göra det
politiska beslutsfattandet långsamt och tungrott.
Vad har den empiriska forskningen att säga
ga om detta? V
Väldigt lite. Lane
och Ersson (2000, kap 7) ﬁnner att tvåkammarsystem där båda kamrarna
har reell och ungef
ungefär lika stor makt ärr fförknippade med lägre offentliga
utgifter och ett mer positivt budgetsaldo som andelar av BNP än enkammarsystem. Detta kan i sin tur fförväntas
ntas vara svagt positivt fför tillväxten.17
En annan aspekt av parlamentet rör mandatperiodens längd. Man kan
där tänka sig två effekter. Å ena sidan kan en längre mandatperiod fjärma
politikerna från väljarnas återkommande utvärdering, vilket kan leda till
inﬂytande fför särintressen. Å andra sidan kan längre mandatperioder tänkas fförlänga politikernas tidshorisont, så att de tänker mer långsiktigt och
inte så ofta på att bli omvalda, vilket enligt teorin om politiska konjunkturcykler ärr fförknippat med att agera ﬁskalt oansvarigt.18 Crain (2002) ﬁnner
att den senare effekten verkar dominera: ju längre mandatperioder, desto
större andel av de offentliga utgifterna går till investeringar snarare än till
konsumtion, vilket antyder ett långsiktigt tänkande som troligen är tillväxtstimulerande.

Valsystemet
Det ﬁnns två huvudsakliga typer av valsystem i representativa demokratier,
proportionella valsystem (PV) och majoritetsvalsystem (MV).19 Grundtanken i det fförra ärr att partiernas andel i lagstiftande fförsamlingar ska motsvara de röstandelar
standelar de ffår i allmänna
nna val, inte bara fför att majoritetens vilja ska
råda utan också fö
f r att väljarnas preferenser i bredare mening ska representeras i maktutövningen. Ett system med MV är i stället mer inriktat på att
erhålla tydliga och starka majoriteter, så att handlingskraft och möjlighet
till ansvarsutkrävande erhålls i högre grad. Exakt representativitet är här
mindre viktigt. Ofta väljs en kandidat i en valkrets, och den av kandidaterna
som ffår ﬂest röster vinner.
Vilka ekonomiska effekter av valsystem kan konstateras? Det är
numera väletablerat, genom ett ﬂertal empiriska studier, att budgetunderskott och statsskuld är större i PV.20 Detta beror sannolikt på valsys16 Se Hayek (1979, kap 17) och Berggren och Karlson (2003).
17 Frånvaro av bestående budgetunderskott är tillväxtbefrämjande; vad gäller sambandet mellan offentliga utgifter och tillväxt är det mer osäkert men sannolikt negativt – se Fölster och
Henrekson (2001, 2006) och Agell m ﬂ (2006).
18 Se Paldam (1997) för en översikt av denna litteratur.
19 Se Lijphart och Grofman (1984) och Sartori (1997).
20 Se Roubini och Sachs (1989), Grilli m ﬂ (1991), de Haan och Volkerink (2001) och MilesiFerretti m ﬂ (2002). Detta problem kan emellertid dämpas med hjälp av en strikt budgetprocess, som också har införts i många länder, bl a Sverige, med goda resultat – se t ex Poterba
(1997), Blom-Hansen (2002) och Von Hagen (2002). Detta visar återigen att politiska institutioner ofta har tydliga ekonomiska effekter genom att forma politiska beslutsfattares beteende.
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Folkomröstningar och folkinitiativ
I de ﬂesta länder
nder fförekommer mer eller mindre distinkta inslag av direktdemokrati, i form av folkomröstningar eller folkinitiativ.23 Ett argument
f r sådana inslag är att även om medborgarna i genomsnitt har sämre kunfö
skaper än valda politiker, så kan folkomröstningar bidra till att befolkningen blir kunnigare än eljest.24 Enligt Frey och Stutzer (2006) leder
också möjligheten till direktdemokratisk utövning till större lycka, möjligen därfö
rf r att det känns
rfö
nns meningsfullt fför medborgarna att direkt kunna
21 Se Austen-Smith (2000), Moberg (2001) och Persson m ﬂ (2005).
22 För belägg, se Lane och Ersson (2000, kap 9).
23 En folkomröstning innebär att den lagstiftande fföörsamlingen
örsamlingen beslutar låta medborgarna rösta
om någon sakfråga. Ett folkinitiativ innebär att en grupp medborgare lägger fram ett förslag, t ex
om en ny lag, som medborgarna får rösta om. För en översikt om direktdemokrati, se Mueller
(1996, kap 12).
24 Att så kan vara fallet visas av Benz och Stutzer (2004): i europeiska länder med folkomröstning om Maastrichtfördraget var medborgarna kunnigare och hade tydligare uppfattningar
än i medborgare i länder utan folkomröstning. Detta resultat kan kopplas till Austen-Smith
(1997) som visar att mer informerade väljare försvårar för intressegrupper att få inﬂytande
över politiken.
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temens effekter på partistrukturen.21 PV ger upphov till ﬂer partier än
MV (där småpartier har svårt att hävda sig i enmansvalkretsar och där
det ﬁnns stordriftsf
stordriftsfördelar i att skapa nationella, och därmed
rmed ffå, partier)
och därigenom till ett större inslag av koalitionsregeringar.22 De senare
bygger på fö
f rhandlingar mellan partier, vars utfall observeras av väljarna, och detta ”givande och tagande” tenderar att driva upp de offentliga
utgifterna. Man kan även tänka sig att koalitionsregeringar är mindre
handlingskraftiga.
De Haan m ﬂ (1999) konstaterar att koalitionsregeringar, som alltså är
vanliga i PV, i allmänhet har svårare än enpartiregeringar med egen majoritet att förbli inom sina budgetramar efter en negativ ekonomisk chock
och att statsskulden växer snabbare under koalitionsregeringar. Alesina m ﬂ
(1998) ﬁnner att koalitionsregeringar i OECD med lägre
gre sannolikhet fförmår implementera framgångsrik budgetkonsolidering. Ashworth och Heyndels (2001) visar att ju mer fragmenterad regeringen är (vilket i sin tur är
beroende bl a av valsystemet), desto längre
ngre tid tar det fför skattestrukturen
att återgå till det önskade utseendet efter en ekonomisk chock. Veiga erhåller (2000) samma resultat när det gäller stabilisering av höga inﬂationstakter. Alesina m ﬂ (2006) ﬁnner att regeringar som har absolut majoritet
i parlamentet hanterar kriser bättre, liksom de hanterar ﬁnanspolitiken på
ett mer balanserat sätt rent allmänt. Persson och Tabellini (2003) konstaterar bl a i) att i länder med MV är de statliga utgifterna ca 3 procent lägre som
andel av BNP än i länder med PV; ii) att sociala utgifter (”välfä
lf rdsstaten”)
lfä
är 2–3 procent lägre som andel av BNP i länder med MV; iii) att budgetunderskotten i länder med MV är 1–2 procent lägre som andel av BNP; och iv)
att länder med individuellt valda politiker (typiska i MV) har högre BNP
per arbetare.
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medverka i viktiga kollektiva beslut. Det kan också ha att göra med att
direktdemokrati ökar
kar sannolikheten fför att medborgarnas preferenser
tillfredsställs bättre.25
Det ﬁnns också belägg
gg fför att direktdemokrati har ekonomiska effekter. Matsusaka (1995, 2000, 2005) har undersökt effekten av folkinitiativ
i amerikanska delstater och ﬁnner att storleken på den offentliga sektorn
i olika amerikanska delstater, både i termer av utgifter och inkomster, har
varit mindre där direktdemokratiska inslag var en realitet under perioden
1960–90. Han ﬁnner dock att folkinitiativ tenderade att öka de offentliga
utgifterna under den tidigare delen av 1900-talet, vilket antyder att resultatet av direktdemokrati i hög grad beror på medianväljarens preferenser, som
kan skifta över tid. Under den senare tidsperioden ﬁnner han vidare att folkinitiativ ärr fförknippade med mindre omf
omfördelning, mer decentraliserade
utgifter, högre
gre utgifter fför utbildning och lägre skuld.
En hel del forskning i Schweiz antyder också att den offentliga sektorn
är mindre ju starkare det direktdemokratiska inslaget är (7–15 procent lägre
närr utgifts- och skattef
skatteförslag måste godkännas i en bindande folkomröstning) och att statsskulden per capita är 45 procent lägre. Dessutom växer
de offentliga utgifterna långsammare, skatteﬂykten är mindre omfattande
och BNP per capita är 5 procent högre i kantoner med välutvecklad direktdemokrati.26
Det senare resultatet är det enda vi känner
nner till som fförsöker koppla
direktdemokrati till välståndsmått.27 De ﬂesta av de härr effekterna kan fförväntas vara positivt, men troligen svagt, relaterade till ekonomisk tillväxt
– som en mindre offentlig sektor, högre satsning på utbildning och lägre
skuld.

Exekutiven
I parlamentariska system, som det svenska, utses exekutiven – regeringschefen – av parlamentet. I renodlade presidentiella system utses exekutiven
i stället på samma sätt som parlamentet, i allmänna val. En rad mellanformer existerar.
Fördelarna med presidentialism brukar sägas vara ökad stabilitet och
handlingskraft – väl vald sitter presidenten valperioden ut; stärkt demokrati – även exekutiven väljs av och ärr ansvarig inf
inför folket; minskad risk fför
maktmissbruk och majoritetsf
majoritetsförtryck genom stärkt maktdelning; och ökat
genomslag fför allmänintresset i och med att en tydlig kraft representerar
helheten. På den mer negativa sidan kan fföljande anf
anföras: risk fför personkult; kompetenskonkurrens – dvs olika uppfattningar om vad presidenten
25 Frey (1994, s 73) anför att majoriteten av väljarna skilde sig från majoriteten i parlamentet i
39 procent av de folkomröstningar som ägde rum i Schweiz 1848–1990.
26 Se Kiewiet och Szakaly (1996), Pommerehne och Weck-Hannemann (1996), Feld och Savioz (1997), Frey (1997), Feld och Kirchgässner (2000, 2001) samt Feld och Matsusaka (2003).
27 Mot resultaten från Schweiz skulle kunna invändas att landet är väldigt speciellt i konstitutionell mening, med en särpräglad tradition som kanske svårligen låter sig dupliceras på annat
håll.
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Ekonomiska effekter

Stark äganderätt

trovärdighet i att avkastningen av produktiva satsningar
tillfaller den som satsar resurserna
ﬂer och mer omfattande produktiva satsningar (t ex högre
investeringar i utbildning, fortbildning och kapital, ﬂer innovationer)
mer konkurrens och effektivare resursallokering
högre tillväxt

Högkvalitativt rättssystem

trovärdigt och starkare egendomsskydd
till produktiv verksamhet
tillväxt

Författningsdomstol
Tvåkammarsystem
Lång mandatperiod

incitament

hämmar centraliseringen i federala stater
lägre offentliga utgifter och bättre budgetsaldo
något högre tillväxt
långsiktigt tänkande hos politikerna
högre andel
offentliga investeringar
troligen högre tillväxt

Majoritetsvalsystem*

mindre splittrade partisystem
mindre behov av
koalitionsregeringar
lägre budgetunderskott
högre
nationellt sparande
lägre räntor
högre investeringar
högre tillväxt
bättre
ttre fförmåga att hantera ekonomiska kriser

Folkomröstningar
och folkinitiativ

mindre offentlig sektor som dessutom
växer långsammare
högre
gre utgifter fför utbildning
lägre skuld
högre kunskapsnivå hos medborgarna
svårare
rare fför intressegrupper att ffå inﬂytande
högre BNP per capita

Presidentstyre

}

positiv
men
svag och
osäker
tillväxteffekt

betydligt lägre offentliga utgifter
mindre välfä
lf rdsstat
lfä
lägre BNP per capita och ekonomisk tillväxt

Anm: *Liknande effekter kan uppnås genom minskad proportionalitet i ett proportionellt valsystem.

f r göra självständigt,
få
ndigt, utan den lagstiftande fförsamlingens godkännande;
och fastlåsningar och minskad handlingskraft. För parlamentariska system
gäller motsatsen.28
Har formen på exekutivmakten ekonomiska konsekvenser? De främsta
aspekterna i det som har gåtts igenom ovan med ekonomiska konsekvenser
torde vara graden av handlingskraft i det exekutiva ämbetet,
mbetet, risken fför fastlåsning i ett system med maktdelning samt allmänintresseaspekten. Den
empiriska forskningen är relativt begränsad. Lane och Ersson (2000, kap
6) ﬁnner att presidentiella stater ärr fförknippade med lägre BNP per capita,
men detta ärr blott en korrelation och vad som fförklarar detta lägre välstånd
är oklart. En mer rigorös empirisk undersökning presenteras i Persson och
Tabellini (2003), och de ﬁnner bl a fföljande: i) De offentliga utgifterna som
andel av BNP är 6 procent lägre i presidentiella system än i parlamentariska (om parlamentariska länder med ett proportionellt valsystem jämfö
mf rs
mfö
28 Om presidentialism, se Nordquist (1999).
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med presidentiella länder med ett majoritetsvalsystem visar sig de offentliga utgifterna i de senare i genomsnitt vara hela 10 procentenheter lägre);
ii) välfä
lf rdsstatens storlek är 2–3 procent lägre, som andel av BNP, i presilfä
dentiella stater; iii) effekten på budgetunderskott är mycket liten; iv) korruptionen tycks vara mindre i presidentiella system; v) effektiviteten i den
offentliga sektorn skiljer sig inte märkbart åt;
t; vi) produktiviteten fförefaller
lägre i presidentiella system (men denna effekt verkar primärt
rt fförekomma i
dåligt fungerande demokratier); och vi) presidentiella stater verkar ha lägre
BNP per capita och tillväxt än parlamentariska länder.29 Tolkningen av den
negativa effekten på välstånd och tillväxt skulle kunna vara att presidentstyre innefattar stelhet, fastlåsningar
sningar och en of
oförmåga att reformera ekonomin
när så behövs.

Sammanfattning
De resultat som har presenterats ovan sammanfattas i tabell 1. På grund
av de inledningsvis diskuterade metodologiska problemen bör resultaten
tolkas med försiktighet.

2. Sveriges konstitution: några reformförslag
Med hjälp av den existerande forskningen kan 1974 års Regeringsform utvärderas – hur skulle den kunna reformeras för att förbättra budgetdisciplin
och ekonomisk tillväxt i Sverige? Vi presenterar några förslag, som givetvis
inte är de enda tänkbara och som därför snarast ska ses som utgångspunkter
för en vidare, kvaliﬁcerad diskussion.
De fförslag som vi bedömer
mer viktigast fför att fförbättra möjligheterna
jligheterna fför
budgetdisciplin och god tillväxt ärr markerade med asterisk (*), och de fförslag som står på agendan i Grundlagsutredningen med GU.

•

•

Förstärkt skydd av det privata ägandet genom inskrivning av ett egendomsskydd i Regeringsformen, genom restriktiva preciseringar av
begrepp däri som ”angelägna allmänna intressen”, genom full marknadsersättning vid expropriation och genom en förstärkt lagprövningsprocess.*
Förstärkning av domstolarnas oberoende genom ett eget kapitel i Regeringsformen vari deras självständighet fastslås, genom ett avskaffande av
uppenbarhetsrekvisitet (dvs kravet i Regeringsformen att domstolar ska
åsidosätta en lag som strider mot grundlagen endast om detta uppenbart
är fallet) och genom ett mer oberoende och transparent tillsättande av
högre domare.*GU

29 Persson (2005) ger det sista resultatet stöd då han undersöker om förändringar i exekutivmakten påverkar sannolikheten för att reformer genomförs som gynnar ekonomisk tillväxt.
Att introducera parlamentarism i en icke-demokrati eller i en presidentiell demokrati ﬁnner
han skulle förändra strukturpolitiken så att produktivitetstillväxten på lång sikt ökar med upp
till 50 procent.
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•
•
•

Införandet av en andra kammare i riksdagen för att uppnå högre rationalitet i beslutsfattandet och för att försvåra för särintresseinﬂytande
samt bibehållen fyraårig mandatperiod.
Minskad proportionalitet i det svenska valsystemet, antingen genom
byte till majoritetsvalsystem (helt eller delvis) eller genom att dagens
system reformeras.*GU
Förstärkt direktdemokrati genom att folkomröstningar blir bindande
och genom att konstitutionella reformförslag avgörs i folkomröstningar.GU
Bibehållande av en parlamentariskt grundad exekutivmakt.

Grundlagsutredningen har som påpekats ovan hittills ägnat mycket lite
uppmärksamhet åt just konstitutioners ekonomiska konsekvenser. Oavsett
om man tycker att ekonomiska kriterier ska vara avgörande eller ej när en
konstitution ändras är det enligt vår uppfattning synnerligen viktigt att de
beaktas och vägs in. Som tur är ﬁnns gott om tid för Grundlagsutredningen
att ta till sig forskningen inom konstitutionell ekonomi.
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