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1  INNLEDNING
Siden begynnelsen av 1970-årene har de mest handlede
valutaene vært flytende mot hverandre.1 Valutamarkedet
har i denne perioden vært preget av store kursvariasjoner,
og et stort og voksende transaksjonsvolum. Ettersom store
svingninger i valutakursen antas å ha uheldige virkninger
for et lands økonomi, foreslo James Tobin2 (1974; 1978)
en skatt på valutatransaksjoner for å dempe svingningene.
En slik transaksjonsskatt i valutamarkedet har senere
blitt kalt en Tobin-skatt. Ifølge Tobin var hovedårsaken
til svingningene et betydelig omfang av kortsiktig spekula-

sjon. De kortsiktige spekulantene destabiliserte markedet,
og medførte at langsiktige, stabiliserende investeringer
ikke ble tilstrekkelig reflektert i valutakursutviklingen.
Tobin argumenterte også for at en slik transaksjonsskatt
kunne øke pengepolitikkens handlingsrom, spesielt i
artikkelen fra 1974. Senere har flere, blant annet organisa-
sjonen ATTAC, rettet oppmerksomheten mot inntekts-
potensialet ved en slik skatt. Det siste tiårets finanskriser,
økt internasjonal økonomisk integrasjon og sosial
ulikhet har bidratt til fornyet oppmerksomhet om for-
slaget. 

Tobin-skatten: 
Perspektiver fra mikro-finans*

Tobin-skatten er en skatt på valutatransaksjoner for å begrense kortsiktig, destabiliserende,

spekulasjon. Det er tre premisser som må være tilfredsstilt for at Tobins forslag skal være

vellykket. For det første må valutamarkedet ikke fungere som ønsket («pasienten må være

syk»); for det andre må kurssvingningene skyldes kortsiktig, destabiliserende spekulasjon

(«diagnosen må være riktig stilt»); og for det tredje må Tobin-skatten ha den ønskede virkning

(«medisinen må gjøre pasienten frisk»). Disse tre premissene diskuteres ut fra hvordan finans-

markeder faktisk fungerer.
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* Begge forfatterne jobber i Norges Bank. Artikkelen baserer seg henholdsvis på forfatternes hovedoppgave for cand.oecon-graden ved UiO og prøveforelesning
for Dr.Polit-graden ved Handelshøyskolen BI. Alle konklusjoner og resonnementer står for forfatternes regning, og representerer ikke nødvendigvis Norges
Banks syn. Takk til Randi Næs, Øistein Røisland, Haakon O.Aa. Solheim, Peter Englund, Geir Høidal Bjønnes, Nina Drange, Steinar Holden, Kjersti-Gro
Lindquist, og en anonym fagfelle for nyttige kommentarer. Alle resterende feil og uklarheter tar vi naturligvis på egen kappe.

1 De store valutaene er euro (tyske mark før euro), japanske yen, og amerikanske dollar. I praksis har også mindre lands valutaer vært flytende mot en av disse
(for eksempel norske kroner mot dollar mens vi hadde fast kurs mot ecu).

2 James Tobin mottok Sveriges Riksbanks pris til Alfred Nobels minne i 1981. Tobin døde 11. mars 2002, 84 år gammel. 
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Intuisjonen bak Tobin-skatten er enkel: En transaksjons-
skatt vil straffe kortsiktige transaksjoner hardere enn de
langsiktige. Dermed vil omfanget av de kortsiktige trans-
aksjonene avta, og de fundamentale betraktninger som
ligger bak de langsiktige transaksjonene vil få større betyd-
ning. Kursene vil derfor i større grad reflektere grunnleg-
gende økonomiske forhold som inflasjon og økonomisk
vekst. Et eksempel kan illustrere effekten på kortsiktig
spekulasjon: Anta at forventet daglig avkastning på en
utenlandsk investering (dvs. utenlandsk rente og mulig
kursendring) er 1 prosent. Dette er en enorm avkastning
regnet om til årsbasis, og som regel helt urealistisk. En
kortsiktig spekulant (her definert som en som bare inves-
terer for én dag) vil gripe muligheten. Hvis vi introduserer
en Tobin-skatt, på for eksempel 0,5 prosent, som må beta-
les når spekulanten både kjøper og selger valuta, må
avkastningen hjemme være tilnærmet null (faktisk ørlite
negativ) for å gjøre den utenlandske investeringen lønn-
som. Dette er naturligvis urealistisk lavt sett i forhold til
den utenlandske avkastningen, og det er derfor grunn til å
tro at skatten gjør den kortsiktige, utenlandske investe-
ringen ulønnsom. Tobin-skatten vil derimot ikke ha sær-
lig virkning på en langsiktig investering: Anta at den lang-
siktige investoren forventer 15 prosent avkastning over ett
år. De to omvekslingsgebyrene på 0,5 prosent vil nå ha
svært liten effekt, og investeringen vil bli gjort selv om
avkastningen hjemme er tilnærmet like høy.3

Ifølge Tobin kunne en skatt på valutahandel også gi større
handlingsrom i den økonomiske politikken. Det ville kan-
skje vært tilfelle med en skattesats på 1 prosent, slik Tobin
selv foreslo. Men for senere foreslåtte skattesatser, på om
lag 0,05-0,1 prosent, vil ikke en slik skatt gi nevneverdig
økt handlingsrom. Dette ser en lettest ved å betrakte en
udekket renteparitet (i logaritmisk tilnærming), i = i* + ∆se,
hvor i og i* er henholdsvis innenlandsk og utenlandsk
rente, og ∆se er forventet kursutvikling. Hvis venstresiden
er mindre enn høyresiden, vil en investor velge å låne
hjemme for å investere ute. Dersom en introduserer en
Tobin-skatt, τ, må investoren ha en tilleggsavkastning ute
tilsvarende hva det koster å betale skatten to ganger. Hvis
vi ser bort fra kursendringer, vil en Tobin-skatt gi et hand-

lingsrom på om lag ±2τ rundt den utenlandske renten,
eller ±0,1 prosentpoeng dersom τ = 0,05 prosent. Dette er
neppe tilstrekkelig til å kunne ha en rente som avviker fra
andre lands renter uten at det gir bevegelser i valutakur-
sen (alle andre forhold like), og vil derfor ikke bli nærme-
re diskutert her.

Formålet med denne artikkelen er å drøfte om en Tobin-
skatt kan bidra til å stabilisere valutakursene. Det er tre
premisser som må være tilfredsstilt for at Tobins forslag
skal være vellykket. For det første må valutamarkedet ikke
fungere som ønsket («pasienten må være syk»); for det
andre må kurssvingningene skyldes kortsiktig, destabilise-
rende spekulasjon («diagnosen må være riktig stilt»); og
for det tredje må Tobin-skatten ha den ønskede virkning
(«medisinen må gjøre pasienten frisk»). Tanken er natur-
ligvis at en kan oppnå en nest-best løsning, og at dette er
en forbedring i forhold til det eksisterende.

Det er særlig den høye variasjonen i valutakurser som har
vært trukket fram som en indikasjon på at markedet ikke
fungerer tilfredsstillende. Anekdoter om flokkadferd i
finansmarkeder, valutakrisene på 1990-tallet og det store
transaksjonsvolumet, spesielt bankenes høye andel av
volumet, har blitt betraktet som tegn på at markedet er
dominert av kortsiktige, destabiliserende, spekulanter.

I de to neste avsnittene vil vi diskutere om pasienten er syk
og om diagnosen er riktig, før vi drøfter mulige effekter/
bieffekter av medisinen. Vi vil også komme kort inn på om
pasienten vil svelge medisinen. Diskusjonen benytter en
relativt ny retning innen finansiell økonomi: Studiet av
markeders mikrostruktur. Her behandles spørsmål som
hvordan dealere (aktørene i interbankmarkedet) stiller
priser, hvordan markedslikviditet oppstår og hvordan
markedsstrukturen påvirker prissetting og likviditet.4

Forhåpentlig vil dette oppklare noen misforståelser.

2  FUNGERER VALUTAMARKEDET?
Empiri har vist at teoretiske modeller, basert på grunn-
leggende makroøkonomiske forhold, kan forklare valuta-

3 Så fremt avkastningen hjemme er 13,86 % eller lavere. Formelen som brukes er 1+i ≤ (1+i*)S1(1-τ)/S0(1+τ) hvor i* er utenlandsk rente over perioden (i
hundredeler), i er renten hjemme, S er valutakursen (pris på utenlandsk valuta i hjemmevaluta), og τ er Tobin-skatten. Hvis ulikheten holder vil en alltid inves-
tere ute. Dette er en variant av udekket renteparitets arbitrasje med skatter. Intuisjon for fortegnene på skatten er at en betaler mye når en kjøper valuta i
dag, mens en selger billig neste periode.

4 Spesielt interesserte henvises til Lyons (2001) og Bjønnes og Isachsen (2004) for valutamarkedets virkemåte, og Haq, Kaul og Grunberg (1996) og Jacobsen
(2002) for en mer detaljert diskusjon av Tobin-skatt.
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kurser rimelig godt på horisonter over ett år. Dette er også
i tråd med Tobins påstand: På lengre sikt dominerer de
investorer som representerer grunnleggende økonomiske
forhold. I fortsettelsen vil vi derfor rette oppmerksom-
heten mot kortsiktige kursbevegelser.

Kurssvingninger er i seg selv ikke uønsket. Hvis grunn-
leggende økonomiske forhold endrer seg, bør også valuta-
kursene avspeile disse endringene. Hvis valutamarkedet
fungerer som ønsket, vil det fremskaffe de «korrekte»
valutakursene og -endringene.

Valutakurser er generelt mer stabile enn aksjekurser.
Imidlertid er det også grunn til å tro at fundamentale for-
hold ved en bedrift endrer seg oftere enn for en valuta.
Problemet med variasjon i (flytende) valutakurser er at de
kan variere mer enn hva endringer i fundamentale forhold
skulle tilsi.5 Dette kan skyldes destabiliserende adferd som
teknisk analyse eller flokkadferd. Vi begynner med å dis-
kutere hvordan valutaer blir priset, og drøfter destabilise-
rende adferd i neste avsnitt.

I valutamarkedet finnes det ikke andre priser enn de
dealerne stiller. Dealerne er villig til å stille priser fordi de
gjør en handlemulighet tilgjengelig (skaper likviditet) som
de kan ta betalt for. Dealerne tjener på salg av likviditet
ved å stille kjøpsprisen (kjøp sett fra dealeren) litt lavere
enn salgsprisen. Forskjellen kalles spreaden, og vil typisk
være sentrert rundt hva de betrakter som korrekt pris.

Den korrekte prisen kan forstås ut fra følgende relasjon:

E[V | ℑ ]
P = –––––––––– ,

1 + i + ρ

hvor P er prisen, E er forventningsoperatoren, V er frem-
tidig verdi, ℑ er relevant informasjonssett, i er en risikofri
rente og ρ er en risikopremie. Av disse er bare renten
observerbar. Dealeren kjenner verken risikopremien, for-
ventningsdannelsen eller de andre aktørenes informasjon.
Hvis det var slik at det fantes kjente, stabile sammenheng-
er mellom fundamentale økonomiske forhold og kursen,
er det heller ikke et alternativ å vente til informasjon om
de fundamentale forhold er kjent, ettersom dealeren også
i tiden før publisering av slik informasjon må stille priser
for å sørge for en viss likviditet.

Å stille en «korrekt» pris er med andre ord vanskelig. Ved
å stille en pris har imidlertid dealeren (implisitt) gjort et
forsøk på å tallfeste høyresiden av likningen over. Hva kan
så litteraturen fortelle om dealernes prissetting?

Finansielle priser er riktige dersom de fyller sin oppgave
med å gi signaler til investorer om hvor de bør fordele sine
ressurser for å få høyest mulig (forventet) avkastning. For
å gi slike signaler må prisen reflektere all tilgjengelig infor-
masjon, og vi sier da at prisen og markedet er effisient.
Effisiente priser varierer siden ny informasjon blir reflek-
tert i prisen. Prisendringer i et effisient marked må derfor
nødvendigvis være uventede, og ytterligere endringer kan
ikke forventes ut fra å observere en isolert endring, siden
ny informasjon også må være uventet (ellers skulle den
allerede vært reflektert i kursen). Vi sier da at prisen følger
en tilfeldig gang prosess (random walk). Tester viser at
(flytende) valutakurser ofte har disse egenskapene, noe
som kan indikere at valutamarkedet er effisient og derfor
fungerer tilfredsstillende.

Det finnes også andre tester for om valutakurser er
korrekte. I valutamarkedet kan en handle flere typer
instrumenter. Spottransaksjoner er levering av valuta om
to dager, mens termintransaksjoner er levering av valuta
om for eksempel én måned til en kurs avtalt i dag. Så langt
har vi kun omtalt spottransaksjoner. Hvis valutamarkedet
er effisient, skulle en vente at terminkursen er markedets
beste estimat, basert på dagens informasjon, på hva spot-
kursen er ved terminens forfall. Litteraturen om dette er
stor og entydig: Terminkursen er systematisk et dårlig esti-
mat på fremtidig spotkurs. Dette tyder på at dealernes for-
ventningsdannelse ikke er rasjonell, og at ikke all infor-
masjon er reflektert i prisen. 

En kan også teste om det er lønnsomt med valutahandel
basert på enkle regler som kun bygger på historiske
valutakurser. Et eksempel kan være å kjøpe valuta hvis
kursen overstiger gjennomsnittskursen fra de siste 30
dager og selge hvis den går under. I teorien skal slik
handel ikke være lønnsom. Om den var lønnsom ville
noen allerede ha benyttet regelen, dermed ville kursen
blitt endret, og gevinstmuligheten ville bortfalt. Det finnes
en rekke problemer med å teste denne type handleregler,
og markedsaktørene vet hvor vanskelig det er å lage gode

5 Dette kan være problematisk, bl.a. fordi det gjør eksportører og importørers inntekter og utgifter usikre. Imidlertid er det mulig å «sikre» valutainntekter rela-
tivt billig i valutamarkedet. Empiri tyder på at variasjoner i valutakurser har liten betydning for import og eksport (se for eksempel Krugman, 1989).
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regler (ex ante), men noen resultater kan indikere at det
finnes slike enkle, lønnsomme handleregler. Dette er ytter-
ligere en indikasjon på at markedet ikke er effisient.

Det har vært trukket frem at testene nevnt ovenfor legger
urealistiske krav på aktørene, særlig de som er basert på
standard finans- eller makroøkonomisk teori. Standard-
modeller for kursbestemmelse antar at relevant informa-
sjon er allment kjent, og at aktørene vet hvordan ny in-
formasjon påvirker prisene. Men hvordan ny informasjon
påvirker prisene er ikke offentlig kjent med mindre alle
har samme forventningsdannelse. For eksempel har noen
banker mer ressurser til analyse enn andre, og dealere i
forskjellige banker kan derfor ha ulike forventninger.

Videre er det ikke nødvendigvis slik at alle har samme
informasjon. Valutamarkedet er ikke regulert, det finnes
derfor ingen plikt for bankene til å rapportere kundenes
transaksjoner. Kundenes valutahandel er bankens private
informasjon, og kan være av verdi. Hvis for eksempel en
bank har mange import- og eksportbedrifter som kunder,
vil banken kunne få informasjon om handelsbalansen tid-
ligere enn andre aktører. Relevant informasjon er derfor
trolig ikke allment kjent, men forskjellige aktører vil mer
sannsynlig besitte ulike deler av den relevante informa-
sjonsmengden.

I mikrostrukturlitteraturen studerer en dealeradferd der
informasjonen ikke er lik for alle. Man har særlig analysert
hvordan dealere kan bruke andres transaksjoner, såkalt
ordrestrøm, for å oppdatere sin informasjon. En ordre-
strøm er en transaksjon med et fortegn: Hvis den som
etterspør likviditet (handler på andres priser) kjøper uten-
landsk valuta, gis transaksjonen et positivt fortegn. Og til-
svarende er fortegnet negativt dersom etterspørreren av
likviditet selger utenlandsk valuta. Hvis en dealer har
privat informasjon, vil han handle basert på denne infor-
masjonen. Han må imidlertid handle før andre får infor-
masjonen, og vil derfor heller handle på andre dealeres
priser (og betale for det), fremfor å vente til noen ønsker å
handle på hans egne stilte priser. Dersom han kjøper uten-
landsk valuta, vil motparten kunne tolke dette som at
prisen på utenlandsk valuta skal øke. Motparten opp-
daterer dermed sine forventninger og reviderer egne
priser. Ordrestrømmer er derfor en viktig informasjons-
kilde for dealerne, og økonometriske tester av kurs-

bestemmelse er feilspesifiserte dersom man ser bort fra
effekten av ordrestrømmer.

Evans og Lyons (2002) (se Lyons, 2001) har estimert
daglige kursendringer med rentedifferanse og ordrestrøm-
mer som forklaringsfaktorer. Resultatene er slående: Hele
60 prosent av variasjonen i tyske mark-dollar kursen kan
forklares i deres modell. I empirisk valutaforskning er
dette uten sidestykke: En forklaringsgrad på 10 prosent er
regnet som et godt resultat når en benytter daglige data.
Ytterligere tester bekrefter at ordrestrømmen er relevant
informasjon.6 I dette perspektivet er prisingen rimelig
korrekt, og dealerne tar hensyn til eksisterende informa-
sjon. Den store graden av variasjon i valutakurser skyldes
at informasjonstilgangen til dealerne, ordrestrømmen, er
veldig varierende. Og det at ordrestrømmen viser høy
variasjon, kan skyldes usikkerhet om de fundamentale
forhold som ordrestrømmen forhåpentligvis reflekterer.

Andre typer studier har bekreftet dette. En har sammen-
lignet kursvariasjon over (ikke innen) perioder hvor det
er handel, med kursvariasjon over perioder hvor det ikke
handles, men hvor det samtidig er grunn til å tro at
underliggende informasjonsstrøm er upåvirket av
handlestoppen. Eksempler på det siste kan være lunsj-
pause uten trading eller stenging av trading for IT-opp-
dateringer. Både for aksjemarkeder (French og Roll,
1986) og valutamarkeder (Ito, Lyons og Melvin, 1998, se
Lyons, 2001) har en funnet at prisvariasjonen er større
når det handles enn når det ikke handles. Tolkningen er
at den underliggende informasjonsstrømmen ikke har
påvirket prisene når det ikke har vært handel, og at
prisene derfor har vært mer stabile. Ved handel blir
mer informasjon fanget opp i prisene, noe som gir mer
effisiente priser.

Vi kan ikke konkludere med at valutamarkedet er
effisient. Men ut i fra argumentasjonen ovenfor er det ikke
gitt at prisene varierer for mye, selv om de varierer
mer enn fundamentale forhold (som er observert etter
publisering). Det er imidlertid holdepunkter for at valuta-
markedet ikke er effisient: For det første har flere spørre-
undersøkelser rettet mot markedsaktører indikert ekstra-
polerende forventninger som bommer systematisk. Det
tyder på at bruken av informasjon ikke er effisient
(som nevnt er terminprisen en dårlig prediktor for frem-

6 For at ordrestrømmer skal tolkes som relevant informasjon, må effekten være permanent og ordrestrømmene må være (svakt) eksogene i forhold til kursen.
Dette blir bekreftet i arbeider av Lyons, Killeen og Moore (2005), se Lyons (2001) og Bjønnes, Rime og Solheim (2005).
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tidig spotkurs).7 For det andre har mikrostrukturtilnær-
mingen til valutakursbestemmelse kommet for kort i å
identifisere det faktiske informasjonsinnholdet i ordre-
strømmene. Vi kan derfor ikke hevde at det er rasjonelt for
dealerne å legge så stor vekt på ordrestrømmer når de
oppdaterer sin informasjon. For å bruke sjargongen oven-
for: Vi friskmelder ikke pasienten, men beholder ham til
ytterligere observasjon. I neste avsnitt diskuterer vi om
Tobins diagnose er riktig stilt.

3  ER SPEKULASJON DESTABILISERENDE?
Som nevnt har krisene i valutamarkedet på 1990-tallet, og
transaksjonsvolumet og dets sammensetning, blitt benyt-
tet som bevis på at det er stort omfang av destabiliserende
spekulasjon. Men hva er spekulasjon? Å spekulere er for
eksempel å kjøpe et verdipapir i den tro at en senere kan
selge dyrere. Spekulanter kan gjøre en viktig jobb: Ved sin
etterspørsel kan de bidra til at priser som er kunstig lave
presses opp til sitt riktige nivå, i tråd med Milton
Friedmans klassiske argument. Denne typen spekulanter
bidrar til å stabilisere valutakursene. Nyere forskning
innen adferdsbasert finans (se Shleifer, 2000) har imidler-
tid også vist at destabiliserende spekulanter kan overleve i
et marked, noe som er i strid med Friedmans argumenter.
Destabiliserende spekulanter gjør prisen mer varierende,
som igjen gir høyere forventet avkastning. De destabilise-
rende spekulantene tar høy risiko, men får også høyere
forventet avkastning, og blir derfor ikke drevet ut av mar-
kedet. I tillegg er ikke stabiliserende spekulasjon så effek-
tiv som Friedman argumenterte for. Porteføljeforvaltere
har ofte insentivordninger som gjør dem kortsiktige, og de
tar derfor ikke stabiliserende, spekulative posisjoner med
mindre de forventer at prisen vil være ved langsiktig like-
vekt før utgangen av evalueringsperioden. Påstanden om
utstrakt destabiliserende spekulasjon skal derfor tas på
alvor.

Transaksjonsvolumet
Et stort transaksjonsvolum i valutamarkedet impliserer
ikke nødvendigvis at hoveddelen av transaksjonene i dette
markedet er (destabiliserende) spekulasjon. Transaksjons-
volumet i valutamarkedet er enormt. Globalt ble det hand-

let valuta for 1900 milliarder dollar pr. dag i april 2004.8

Argumentet om at spekulasjon forårsaker volumet har
blitt understøttet av (i) at global import og eksport er i
størrelsesorden 5 prosent av totalvolumet og (ii) at banke-
nes andel av det er ca. 70-80 prosent. Men som vist av
Lyons (1997) (se Lyons, 2001) impliserer ikke dette
utstrakt spekulasjon. Snarere kan det store volumet og
interbankandelen skyldes risikostyring.

Bankenes hovedoppgave er å tilby likviditet til sine kun-
der. Ved å stille priser gjør bankene handlemuligheter til-
gjengelig, og de tjener på det ved å kjøpe billigere enn de
selger. Imidlertid vet de ikke på forhånd om kundene vil
kjøpe eller selge, og de ønsker å unngå store ubalanser i
sine porteføljer. Bankene tar sjelden store posisjoner over
natten, men selger derimot på ettermiddagen det de har
kjøpt gjennom dagen. Det store volumet og bankandelen
oppstår nettopp som følge av kundenes handel og banke-
nes rebalansering i etterkant. Den typiske kundehandel,
som enkelthandel å betrakte, er betraktelig større enn de
transaksjonene bankene gjør seg i mellom (1-10 millioner
euro). For å illustrere dette tar vi utgangspunkt i en kunde
som selger et stort eurobeløp til en bank. Dealeren i ban-
ken ønsker ikke å beholde hele beløpet han har kjøpt, og
selger nesten hele beløpet til andre dealere i andre banker.
De andre dealerne ønsker heller ikke å beholde hele belø-
pet de har kjøpt, og selger det igjen videre til andre ban-
ker. Slik fortsetter det, og til slutt vil alle de involverte dea-
lerne ende opp med en liten del av den opprinnelige kun-
deordren, og risikoen ved kundeordren er fordelt på
mange banker. Valutamarkedet fordeler slik risiko svært
effektivt, og er en viktig årsak til at dealerne er villige til å
handle med kundene for relativt liten kompensasjon
(spread). Som følge av bankenes risikospredning, blir det
transaksjonsvolumet som kunden forårsaker, mangedo-
blet sammenlignet med kundens opprinnelige valutahan-
del. Risikostyringen er nødvendig for å kunne tilby kun-
dene billig likviditet.

Valutakriser
De mange valutakrisene på 1990-tallet viser at land er sår-
bare når markedsaktørene angriper en valuta. Den til-
gjengelige kapitalen til markedsaktørene kan ofte overgå
det et lands sentralbank kan benytte i forsvar av kursen,

7 Denne type spørreundersøkelser blir imidlertid som regel ikke utført blant dealerne, som er den mest relevante målgruppen siden de setter prisene. Generelt
er det analytikere som svarer, og disse har ofte insentiver til å mene at kursen skal gå i en bestemt retning. Litteraturen for adferdsbasert finans har vist at
analytikernes kunder ofte foretrekker råd som sier at de vil tjene penger på å handle, fremfor råd som sier at de skal sitte i ro.

8 BIS gjennomfører hvert tredje år i april en undersøkelse av valutamarkedet, se http://www.bis.org/publ/rpfx05.htm. 
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og kostnadene ved renteøkninger kan bli for høye til at
det er et ønskelig virkemiddel. Men til tross for at det
kalles «kriser», er ikke nødvendigvis alle kriser uheldige.
For eksempel kan ERM-krisen i Europa i 1992/93 ha
blitt forårsaket av at europeiske regjeringer lot sine
valutaer over tid tape kjøpekraft (ved å holde for høy
inflasjon) vis-à-vis Tyskland. Særlig Storbritannia ser ut til
å ha bedret sin konkurranseevne etter at de lot pundet
flyte i 1992. 

Andre kriser, som i Sørøst-Asia i 1997/98, er heller ikke
nødvendigvis resultat av destabiliserende spekulasjon,
selv om spekulasjon utløser krisene. Ubalanser som fulgte
finansiell liberalisering i flere asiatiske land, kunne trolig
ikke opprettholdes. I Sørøst-Asia er det imidlertid mer
tvilsomt om landene i samme grad som Storbritannia tjen-
te på krisen. Det finnes også eksempler på at kriser kan
være drevet fram av spekulanter uten at økonomiske for-
hold skulle tilsi en endret valutakurs, krisen i Mexico i
1994 er et mulig eksempel.

Dessverre ville nok ikke en relativt liten Tobin-skatt for-
hindret spekulative angrep, selv der angrepet ikke er dre-
vet av økonomiske ubalanser. I et koordinert angrep kan
en investor regne med en gevinst på flere prosent i løpet
av én dag. Det er en så stor avkastning at ingen menings-
full Tobin-skatt kan forhindre slike angrep.

Dealernes strategier
I forrige avsnitt ble det nevnt at spørreundersøkelser indi-
kerer destabiliserende forventninger blant flere aktører.
Det finnes også spørreundersøkelser på hvilke strategier
for valutahandel dealerne bruker. Allen og Taylor (1990)
har vist at mange dealere benytter såkalt teknisk analyse.
Siden teknisk analyse gjør bruk av historiske data, som i
henhold til standard teori ikke inneholder informasjon om
fremtiden, kan dette virke destabiliserende på markedet.
Nyere forskningsresultater er imidlertid ikke like entydi-
ge. Cheung og medforfattere (2000, 2001) har spurt dea-
lere i USA, Storbritannia og Sørøst-Asia om deres handle-
strategier. Resultatene viser at de veksler mellom forskjel-
lige strategier, både stabiliserende og destabiliserende, og
at andelen som bruker destabiliserende strategier er lavere
enn hva en tidligere har antatt.

Det er heller ikke en selvfølge at flokkadferd eller bruk
av teknisk analyse er tegn på irrasjonell adferd. Nyere litte-
ratur viser at både flokkadferd og teknisk analyse kan
være en rasjonell reaksjon når dealere står overfor en kom-
plisert informasjonsstruktur. Hvis det er flere nyhetshen-
delser enn mulige signaler til å fange opp nyhetene, må
dealerne bruke historikk for å lære om tidligere informa-
sjonshendelser. Så ved å bruke prishistorikk lærer dealer-
ne om underliggende informasjon, og kan dermed stille
mer effisiente priser (se O’Hara, 1995). Flokkadferd, det å
handle i samme retning som tidligere handler, kan også
være rasjonelt. Hvis en tror at handler er basert på infor-
masjon, vil en oppdatere sine forventninger basert på de
observerte transaksjonene. Dersom det er slik at en for-
venter en prisoppgang, vil en handle i samme retning.
Dette vil en gjøre helt til markedsprisen har justert seg til
det forventede likevektsnivået. Ettersom aktørene også har
annen informasjon å basere forventningene på, og prisene
mest sannsynlig justerer seg, vil flokkadferd kunne funge-
re som stabiliserende spekulasjon. Det finnes imidlertid
tilfeller hvor slik adferd forårsaker prisbobler, men konse-
kvensen av flokkadferd er ikke entydig.

Både teori og empiri gir holdepunkter for utstrakt destabi-
liserende spekulasjon. Imidlertid er trolig bankers risiko-
styring en viktigere forklaringsfaktor for størrelsen på
transaksjonsvolumet.9 Det er heller ikke slik at destabili-
serende strategier for handel dominerer i valutamarkedet.
På den annen side er det flere valutakriser som ikke kan
forklares av økonomiske ubalanser. Men disse krisene ville
neppe blitt forhindret av en Tobin-skatt på 0,1 prosent. Vi
er derfor ikke rede til å skrive ut en resept enda.

4 KONSEKVENSER FOR VALUTAMARKEDET AV EN
TOBIN-SKATT?

I en diskusjon av konsekvenser for valutamarkedet av en
Tobin-skatt, tar vi utgangspunkt i hvordan en slik skatt vil
påvirke nøkkeloppgavene til ethvert finansmarked:
Aggregering av informasjon i priser og tilbud av likviditet. 
Er en skattesats på 0,1 prosent på valutatransaksjoner lite?
Dette avhenger av hvilke valutaer en studerer. I det mest
likvide interbankmarkedet, dollar/euro, er transaksjons-
kostnader, målt ved effektive spreader, svært små, ca.
0,01-0,02 prosent. For norske kroner vs. euro, som er

9 Tobin selv (se Haq m.fl., 1996) peker på at andelen transaksjoner med en horisont kortere enn 7 dager er tegn på destabiliserende spekulasjon. Dette skyldes
imidlertid at veldig store volumer plasseres i det såkalte overnight-markedet for at bankene skal styre sin egen likviditet. Dette har ingenting med spekulasjon
å gjøre.
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mindre likvid, er den effektive spreaden om lag 0,03-
0,06 prosent. Som utgangspunkt antar vi at den effektive
interbank-spreaden øker med det dobbelte av skattesat-
sen, for eksempel 0,2 prosent. Vi kan umiddelbart se at
dette mangedobler de effektive spreadene. Er det drama-
tisk? Ved overgang til euro økte den effektive transak-
sjonskostnaden i dollar/euro med nær 80 prosent i forhold
til mark/dollar, altså en vesentlig mindre økning enn skat-
teeffekten. Målt mot handel i mark/dollar, var resultatet en
halvering av antall dollar/euro-transaksjoner i interbank-
markedet!10

For å drøfte hvordan transaksjonskostnadene vil bli påvir-
ket, tar vi utgangspunkt i hva de består av. Vi benytter
interbankspreaden som uttrykk for transaksjonskostna-
den. Spreaden inneholder tre elementer: (i) ordrekostna-
der; (ii) risikostyringskostnader; og (iii) informasjonskost-
nader. 

Ordrekostnader: Dette er kostnader knyttet til selve gjen-
nomføringen av transaksjonen. Den direkte effekten av
Tobin-skatten er at den øker denne komponenten med det
dobbelte av skattesatsen. Det vil også være en økning via
en indirekte effekt. Ettersom det mest sannsynlig blir færre
transaksjoner for bankene å tjene penger på, må hver
enkelt transaksjon dekke en større del av bankens faste
kostnader ved å drive en valutaavdeling.

Risikostyringskostnader: Når en dealer stiller priser, er det
opp til motparten å avgjøre om det blir kjøp eller salg.
Dealeren vet ikke i forkant hva motparten gjør, og kan
ende opp med en uønsket posisjon. Han er villig til å ta
posisjonen fordi han blir kompensert for det gjennom
risikostyringselementet av spreaden. Jo lettere det er for
ham å selge den uønskede posten, desto lavere kompen-
sasjon er nødvendig. Likviditeten og konkurransen i inter-
bankmarkedet har drevet denne kompensasjonen til
et svært lavt nivå. Hvis transaksjonsvolumet avtar, blir
det vanskeligere for dealeren å finne en motpart i inter-
bankmarkedet. Det reduserer muligheten til og øker kost-
naden ved risikostyring, og spreaden vil derfor øke. I til-
legg må prisene endres mer og oftere for å få finne villige
motparter å handle med. Dette er det klassiske argumentet
for hvorfor mindre likvide markeder viser mer prisvaria-
sjon.

Likviditeten vil mest sannsynlig også falle som følge av en
annen årsak. De færreste valutapar handles direkte i inter-
bankmarkedet. For eksempel vil et kjøp av dollar mot kro-
ner av en kunde innebære at banken først kjøper euro for
kroner, så dollar for euro. Euro fungerer i dette tilfellet
som transportvaluta. Fremfor å ha ett marked for hvert ten-
kelig valutapar, har valutamarkedene utviklet seg slik at
det er noen få virkelig likvide markeder, fordi det gir lave-
re transaksjonskostnader. Med en skatt på 0,1 prosent,
som må betales to ganger hvis en bruker transportvaluta,
vil transportvalutaer kanskje opphøre. Det vil for eksem-
pel bli billigere å handle kroner direkte mot dollar, enn å
benytte euro som transportvaluta. I så fall vil valutamar-
kedet bli mer fragmentert, noe som normalt gir lavere
likviditet i alle delmarkeder. Eksisterende, direkte marke-
der mister transaksjoner til de tidligere indirekte marke-
dene. Dermed blir de (tidligere) direkte markedene min-
dre likvide, noe som bidrar ytterligere til å øke kostnade-
ne ved risikostyring. De nye markedene, kan også bli min-
dre likvide siden de ikke lenger kan benytte likviditeten i
de direkte markedene.11

Informasjonskostnader: Informasjonskostnader er kostna-
der som oppstår fordi dealeren ønsker å beskytte seg mot
aktører som er bedre informert enn ham selv. Dealeren vil
alltid tape penger i en transaksjon med en bedre informert
motpart. Siden dealeren ikke vet hvem som er informert
eller ikke, må han dekke inn disse tapene ved å øke spre-
aden. Jo større andel informerte handler, dess større er
behovet for å øke informasjonskostnaden i spreaden. 

En risikostyringstransaksjon er ikke styrt av forventet kur-
sutvikling, og kan derfor ikke kalles informert. Når kost-
nadene ved risikostyring øker, gir det færre slike transak-
sjoner. Dermed kan andelen av informerte handler øke,
som igjen gir en høyere informasjonskostnad i spreaden.
Transaksjonskostnadene vil derfor trolig øke med mer enn
skattesatsens størrelse, men det er usikkert hvor stor
økningen blir. Uansett vil den direkte effekten dominere,
og som antydet ovenfor kan den være betydelig. 

Hva med villigheten til å stille priser? I dagens interbank-
marked stilles de fleste priser over elektroniske handle-
systemer (elektroniske meglere). Priser som stilles på slike
systemer er en gratis opsjon på å gjøre transaksjoner, og

10 Avsnittet baserer seg på Bjønnes og Rime (2005) og Love m.fl. (2002).
11 Hvis transportvalutaer opphører vil volumet i markedet falle markant, og inntektene vil bli dertil mindre.



DAG HENNING JACOBSEN OG DAGFINN RIME ØKONOMISK FORUM NR. 5  2005  //  33

T
EM

A
FIN

A
N

S

kan sees av hele markedet. Hvis volumet i markedet faller,
vil transaksjonsintensiteten avta. Dermed vil en stilt pris
bli stående lenger (med mindre den trekkes). Dealere
ønsker ikke å la prisene sine stå for lenge, ettersom
opsjonsverdien på prisen øker med hvor lenge den er til-
gjengelig. Det vil derfor trolig bli stilt færre priser, og likvi-
diteten vil avta.

For informasjonsaggregeringen kan imidlertid en Tobin-
skatt i prinsippet ha en positiv effekt. Som nevnt ovenfor
fanger dealerne opp andres informasjon ved å observere
handlestrømmen. Vi har tidligere nevnt at risikostyring
ikke er styrt av informasjon. Risikostyringen innebærer
altså et element av støy i informasjonen, og gjør læringen
fra ordrestrømmen vanskeligere. Vi har argumentert for at
risikomotiverte transaksjoner vil avta. Ordrestrømmen vil
derfor innholde mindre støy, og læringen kan bli mer
effektiv. I så fall kan prisen fange opp mer av den infor-
masjonen som er tilgjengelig, noe som isolert sett bidrar til
at prisen blir mer effisient. 

På den annen side vil noen transaksjoner som inneholder
informasjon, bli ulønnsomme etter skattlegging, slik at
mindre informasjon fanges opp i prisene. Det gjør valuta-
kursene mindre effisiente. Siden en skatt på 0,1 prosent
mangedobler spreaden, er effekten mest sannsynlig stor. 
I flere aksjemarkeder har det fra tid til annen vært innført
skatter som tilsvarer Tobin-skatten, blant annet i Sverige i
midten av 1980-årene. De fleste erfaringene har vært at
aksjekursene har blitt mer variable etter skattlegging.12

Aksjemarkeder har også regler for hva som er minste til-
latte prisenhet (desimal). Endringer i denne kan betraktes
som en skatt (eller subsidie). Analyse av slike endringer
tyder også på at prisvariasjonen øker.

Diskusjonen over indikerer at en Tobin-skatt på 0,1 pro-
sent vil ha størst effekt i de mest likvide markedene, som
dollar/euro, siden den relative økningen vil være størst i
disse markedene. Hvordan vil dette slå ut for de mindre
markedene? Hvis transaksjonskostnader tidobles i dol-
lar/euro, men «bare» femdobles i mindre markeder, vil de
mindre markedene bli mer attraktive spekulasjonsobjekter
enn tidligere. I de mindre markedene kan (destabiliseren-
de) spekulanter få markedsmakt og muligheter til prisma-
nipulasjon, noe som er mindre sannsynlig i de større mar-
kedene. Destabiliserende spekulanter kan da skifte fokus

fra større markeder til mindre, med økt prisvariasjon som
resultat. 

Tobin-skatten er trolig ikke en medisin uten uheldige
bivirkninger. Kanskje vil ny forskning foreslå bedre virke-
midler?

5  KAN TOBIN-SKATTEN GJENNOMFØRES?
Teknologisk sett jobber tiden for en Tobin-skatt. Da Tobin
først kom med sitt forslag var det nok umulig å gjennom-
føre, men spredning av elektroniske handlesystemer etter
1992 har i det minste gjort at innsamlingen er praktisk
mulig. I dag utføres nesten all handel mellom banker via
elektroniske handlesystemer. Det finnes to handlesyste-
mer, eid av selskapene Reuters og Electronic Broker
Services (EBS). På samme måte som Reuters og EBS kre-
ver en betaling pr. transaksjon gjennom deres nettverk,
kan Tobin-skatten bli krevd inn via disse nettverkene. En
annen mulighet, foreslått av Scmidt (1999), er å la den nye
internasjonale oppgjørsbanken Continuous Linked
Settlement (CLS) ta seg av innkrevingen. Dealerne kan
naturligvis gå tilbake til å bruke telefon som tidligere, men
de elektroniske systemene har så opplagte fordeler at
dealerne mest sannsynlig vil fortsette å bruke dem.
Skatteparadiser kan oppstå, men få banker er nok villig til
å flytte sitt Londonbaserte trading-bord til Cayman
Islands. Så langt virker det ikke som de høye husleiene i
London bekymrer bankene. For øvrig kan skatteparadiser
begrenses ved å kreve en straffeskatt for handel med disse.

Tobin (1996) har foreslått å skattelegge bare kundene for
å ikke forstyrre dealerenes likviditetstilbud. Dette vil svek-
ke argumentene fra forrige avsnitt, men ikke fullstendig
etter som lavere kundevolumer også vil påvirke inter-
bankmarkedet. Frankel (1996)13 har advart mot at en
skatt i ytterste konsekvens kan sentralisere markedet og
gjøre interbankmarkedet overflødig. Hvis tilbud av likvi-
ditet fra dealerne blir ulønnsomt, vil det tvinge fram en
kunde-til-kunde struktur (a la mange aksjemarkeder)
hvor kundene selv står for likviditeten. For å få tilstrekke-
lig likviditet må dette skje i et sentralisert marked. En
mulighet er å åpne opp de elektroniske handlesystemene
for kunder, noe EBS og Reuters faktisk vurderer i disse
dager. Selv om aksjemarkeder ofte er organisert slik, er det
usikkert hvor egnet dette er for valutamarkedet. Den

12 Se Jacobsen (2002) for nærmere diskusjon.
13 Se Haq m.fl. (1996) for både Tobins og Frankels artikler.
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nåværende todelte strukturen med et kunde-bank marked
og et interbankmarked er tross alt resultatet av en utvik-
ling i markedet selv, uten noen form for eksterne inngrep.
Lyons (2002) argumenterer for at denne strukturen har
vokst fram fordi bankene er bedre egnet til å håndtere kre-
dittrisiko, og at et sentralisert kundemarked ikke i samme
grad er egnet til dette. Siden beløpene er så store er denne
type risiko viktigere i valutamarkedet enn i aksjemarkedet.
Et sentralisert valutamarked er derfor ikke nødvendigvis
et ønsket resultat selv om det kan være en gunstig struk-
tur for andre finansmarkeder. 

Det vi har sagt over omfatter spotmarkedet. Valuta-
markedet er imidlertid mer enn spottransaksjoner. For
eksempel vil en termintransaksjon med forfall om tre
dager (spot har forfall om to dager) være et nært alterna-
tiv og må også skattlegges. Hva med opsjoner? Opsjoner
er kontrakter som gir en rett til å kjøpe eller selge. Det er
med andre ord ikke sikkert en transaksjon finner sted.
Problemet er å skattlegge derivater uten å skape uheldige
vridninger mellom de forskjellige instrumentene. Det stør-
ste problemet kan imidlertid være at aktørene kan kon-
struere nye instrumenter for å omgå skatten.
Myndighetene vil bli løpende etter, muligens uten å få inn
så mye skatteinntekter. For eksempel kan en tenke seg at
ved internasjonale oppkjøp så skjer det ingen valutatrans-
aksjoner, i stedet bytter en bare aksjer. Vi vil tro at en kan
få pasienten til å svelge medisinen, men ikke uten en viss
motvilje!

6  OPPSUMMERING
Vi ønsker at du som leser skal sitte med tre hovedinntrykk
fra denne artikkelen: (i) Det er ikke opplagt at pasienten
(valutamarkedet) er syk; (ii) det er ikke opplagt at riktig
diagnose er stilt dersom pasienten er syk, det vil si at til-
standen skyldes destabiliserende spekulasjon; og (iii), det
er ikke opplagt at den foreslåtte medisinen, det vil si
Tobin-skatten, vil ha den ønskede virkningen. Med så mye
usikkerhet bør en trå forsiktig!

Hva bør myndighetene gjøre? Hvis det virkelig er behov
for å regulere valutamarkedet så finnes det andre alterna-
tiver. Flere, se Haq m.fl. (1996), foreslår å regulere banke-
ne. En kan også gjøre institusjonelle endringer i selve mar-
kedet, som en bl.a. har gjort på Oslo Børs og flere andre
børser de senere år, for å bedre informasjonsflyten og der-
med gjøre kursene mer korrekte. Disse virkemidlene vil

imidlertid ikke generere skatteinntekter. Dersom Tobin-
skatten har uheldige effekter som mer enn oppveier inn-
tektenes fordeler, bør man se seg om etter andre skattekil-
der.
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