Forskningsfronten

IFN

IFN:s forskningsresultat publiceras i olika kanaler. Arbeten i preliminär form publiceras som working papers. I regel utkommer de senare i reviderad form i forskningstidskrifter som är externt granskade, då som accepterade artiklar.

Senast accepterade artiklar
Olle Folke, ”Shades of Brown and Green: Party Effects in Proportional Election Systems”. Journal of the European Economic
Association.
I artikeln utvecklar författaren en metod för hur mandatfördelningen påverkar politiken, som bygger på att jämföra utfall i
kommuner där partier ligger precis på gränsen för att förlora eller vinna mandat. Resultaten visar bland annat att Ny Demokrati hade en negativ effekt på placering av invandrare och Miljöpartiet en positiv effekt på ambitionsnivån i miljöpolitiken.
Martin Ljunge (IFN), ”Social Capital and Political Institutions: Evidence that Democracy Fosters Trust”, Economics Letters.
Individer vars fäder härstammar från mer demokratiska länder har större tillit än de vars fäder är födda i mer autokratiska stater. Resultatet innebär att demokratiska institutioner formar normer som ger exempelvis högre inkomst och bättre
hälsa. Normerna överförs från far till barn även då barnet lever i en annan miljö.
Andrea Asoni och Tino Sanandaji (IFN), ”The Quality and Quantity of Entrepreneurship”, Journal of Economics.
Författarna menar att höga marginalskatter gör att fler blir företagare, men att den genomsnittliga kvalitén på företagen
sjunker. En förklaring är att höga skatter gör att skillnaden i avkastning mellan bättre och sämre affärsidéer sjunker,
vilket gör det mindre lönsamt att söka efter bästa möjliga idé. En annan förklaring är att höga skatter ökar antalet företag
som fokuserar på att undkomma skatter.
Niclas Berggren (IFN), Sven-Olov Daunfeldt och Jörgen Hellström, ”Social Trust and Central-Bank Independence”, European
Journal of Political Economy.
I uppsatsen studeras relationen mellan social tillit och centralbankers oberoende. Analysen av 149 länder visar på en
U-formad relation. Den kan förklaras med att låg tillit innebär ett stort behov av oberoende och att hög tillit innebär en
hög förmåga att införa och upprätthålla oberoende. Länder med mellanhög tillit har varken tillräckligt stort behov av eller
tillräckligt hög förmåga att införa högt oberoende.

Senaste working papers (titel från svensk sammanfattning)
•
•
•

Mindre restriktiv reglering ökar tillgängligheten till olika typer av dagligvarubutiker, av Florin Maican och Matilda
Orth (IFN).
Multilaterala miljöavtal i WTO: tystnaden talar, av Henrik Horn (IFN) och Petros C. Mavroidis.
Små effekter av 1990-talets skolvalsreformer, av Karin Edmark (IFN), Markus Frölich och Verena Wondratschek.

Renovatio Monetae är ett latinskt uttryck som syftar på myntindragningar, d.v.s. att gamla mynt förklarades
ogiltiga och ersattes med nya. Roger Svensson, IFN, har studerat detta fenomen och hans gedigna bok om i
första hand brakteater har nu i reviderad form utkommit även på engelska (Spink, London).

www.ifn.se

3

