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Tiivistelmä-Referat-Abstract

Pro gradu-avhandlingen behandlar förhållandet mellan inflation och inflationsosäkerhet i Finland, Tyskland och Sverige under
de senaste 35 åren. Hypoteserna av både Friedman (1976) samt Cukierman och Meltzer (1986) behandlas. Vi utreder också
om introduktionen av den gemensamma penningpolitiken i euroområdet har påverkat inflationsosäkerheten i Finland och
Tyskland. Effekten av introduktionen av inflationsmål i Finland och Sverige år 1993 behandlas även.

Det är allmänt accepterat att de huvudsakliga kostnaderna relaterade till inflation uppstår från inflationsosäkerhet. Friedman
(1976) har föreslagit att högre inflation leder till högre inflationsosäkerhet, och penningpolitik som sänker på inflationen
borde därför också minska på inflationsosäkerheten och därmed även på kostnaderna relaterade till inflation. Cukierman och
Meltzer (1986) har föreslagit ett omvänt kausalsammanhang, där högre inflationsosäkerhet leder till högre inflation. De här
hypoteserna diskuteras i avhandlingens teoretiska del.

I den empiriska delen använder vi oss av GARCH-M-modeller (GARCH-in-mean), där inflationens villkorliga varians
beskriver inflationsosäkerheten. GARCH-M modellen används för att undersöka inflationens och inflationsosäkerhetens
direkta samband. De olika modellerna som används i den empiriska undersökningen presenteras i den teoretiska delen av
avhandlingen. Osäkerhetens asymmetriska responser ifrån positiva och negativa inflationschocker fastställs med
GJR-GARCH-M-modellen. CGARCH-M-specifikationen, som skiljer på lång- och kortfristig osäkerhet, används också.

Friedmans hypotes accepteras i stort sett för alla länder i undersökningen, men inget ordentligt stöd för Cukiermans och
Meltzers hypotes kan etableras. Därmed borde en penningpolitik som stabiliserar och sänker på inflationen, så som till
exempel inflationsmål, också minska på inflationsosäkerheten. Resultaten är blandade, då vi undersöker ifall introduktionen
av inflationsmål i Finland och Sverige har resulterat i lägre inflationsosäkerhet. Fastän vissa modeller stöder hypotesen att
inflationsmål sänker på inflationsosäkerhet, beror resultaten långt på den exakta specifikationen som valts. Därutöver verkar
det som om inflationsosäkerheten har ökat i både Finland och Tyskland i anslutning till introduktionen av den gemensamma
penningpolitiken i euroområdet, fastän resultaten är blandade och effekten är minimal speciellt för Finland. Även om
medelinflationen sjunkit tydligt under de senaste 35 åren, verkar inflationsosäkerheten inte ha sjunkit i samband med
anslutningen till den Europeiska centralbanken.
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