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Abstract 

 

This thesis investigates the relationship between inflation and long term GDP/capita growth on the 

OECD countries from 1970–2014. Data is secondary collected from acknowledged organizations and 

institutes and consist of a paneldata framework. The study is conducted with a Log-Semilog-regression 

model analysis and the dependent variable in question is GDP/capita growth. The main focus of the 

study is the effects of the independent variable inflation on growth. Several independent explanatory 

variables are included to avoid bias and help determine the impact of inflation on growth. The empirical 

results suggest a positive effect of inflation on gdp/capita growth in most models. The findings are not in 

line with estimations of this study in regards to theory. The results could however be explained by other 

work on the subject and give rise to curiosity for further studies. 
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1. Introduktion            

Det är ingen nyhet att ekonomisk tillväxt och inflation är viktiga nationalekonomiska frågor i vår tid. I 

Sverige har riksbanken sedan januari 1993 tolkat målet för penningpolitiken till att hålla inflationen låg 

och stabil, mer specifikt innebär det en målsättning om inflation på två, plus minus en procent  

(Riksbanken, 2012). ECB har som mål att upprätthålla inflationsnivån under, men nära två procent 

(ECB, 2016). En låg och stabil inflation är viktigt för att den finansiella marknaden och företag lättare 

ska kunna anpassa verksamheter och prissätta varor, tjänster och löner efter inflationsförväntningarna. 

Det skapar en mer stabil miljö och skadar inte ekonomin och samhället i stort som både deflation och 

hög inflation kan göra. James Tobin presenterade i sitt arbete Money and Economic Growth ett positivt 

samband mellan inflation och tillväxt. Han redovisade hur samhället valde att investera sina pengar i 

andra tillgångar och kapital när inflationen steg (Tobin J. 1965). Forskare bl.a. Stanley Fischer och 

Robert J. Barro m.fl. kom senare att bevisa det motsatta jämfört med Tobin. Alltså att inflation och 

tillväxt är negativt korrelerade varpå låg inflation leder till tillväxt (Fischer 1993). Att ekonomiska 

teorier och modeller tenderar att förändras över tid gör att frågan om hur inflation påverkar tillväxt är 

fortsatt intressant, detta trots att det numera får anses vedertaget att inflationen har både en negativ och 

en positiv inverkan på tillväxt. Genom att fokusera på OECD länderna syftar den här uppsatsen 

undersöka sambandet mellan inflation och tillväxt. Då inflationen sedan 1970-talet har varierat kraftigt 

och nu är på historiskt låga nivåer undersöker uppsatsen hur inflationen påverkat tillväxt under perioden 

samt hur inflationen har varierat över tid. 

1.1 Studiens syfte 

Hur inflationen varierar och om inflationen är hög eller låg i ett land har stora konsekvenser för ett lands 

tillväxt och välstånd. Syftet är därför att med denna studie undersöka på vilket sätt inflationen påverkar 

tillväxt per capita. Är inflationen positiv eller negativ för tillväxten? 

 

1.2 Problemformulering 

 

Är inflationens påverkan på BNP/Capita positiv eller negativ? 

 

1.3 Metod och problemavgränsning 

 

Uppsatsen genomför en ekonometrisk regressionsanalys på paneldata som undersöker sambandet mellan 

inflation och BNP/capita tillväxt för OECD länderna mellan åren 1970–2014. OECD är en organisation 
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för ekonomiskt samarbete och utveckling. Organisationen uppstod i eftermälet av andra världskriget då 

världens ledare insåg värdet i att arbeta för samarbete och utveckling (OECD, 2016). Anledningen till 

att OECD är av intresse för studien beror på att många medlemsländer är bland de mest utvecklade i 

världen (OECD, 2016). Att inflationen för utvecklade länder idag tenderar att vara låg och stabil är 

OECD länderna intressanta att undersöka för att studera inflationens påverkan på tillväxt. Den beroende 

variabeln som analyseras är BNP/capita uttryckt i årlig tillväxt i procent. Sex oberoende förklarande 

variabler är inkluderade. Den naturliga logaritmen av inflation, vilken är den oberoende variabeln i 

fokus för studien samt ytterligare fem förklarande/kontrollerande variabler. inflation2, är inkluderat för 

att undersöka hur inflationen påverkar tillväxt då inflation är hög. Den naturliga logaritmen av inhemsk 

bruttosparande som procent av BNP (GDS%/BNP), naturliga logaritmen av befolkningstillväxt i procent 

(POP), naturliga logaritmen av utländska direktinvesteringar (FDI) samt logaritmen av kriterier för 

handel (ToT) är samtliga inkluderade kontrollvariabler vilka har använts i liknande tidigare studier. 

Samtliga variabler presenteras utförligt inom den empiriska analysen. De data som använts är av 

sekundär karaktär och har inhämtats från världsbanken (Worldbank, 2016).  

 

1.4 Disposition 
 
Följande disposition gäller för uppsatsen. Kapitel två ger en presentation av tidigare studier inom 

området. Kapitel tre sammanfattar det teoretiska ramverket för studien, teori kring inflation och en 

koppling till tillväxt utvecklas. Kapitel fyra innehåller den empiriska metoden. Här utvecklas 

regressionsmodellen, variabelförklaring. Kapitlet fem innehåller den empiriska analysen där 

regressionsresultatet sammanfattas i tabell fem regressionsresultatet, kapitlet avslutas med en diskussion 

av resultatet. Kapitel sex innehåller slutsatsen. 

2. Tidigare studier 

Robert J. Barro konstaterar i sin studie Determinates of economic growth: A cross-country empirical 

study, att för en given startnivå av BNP finns ett positivt samband mellan lägre inflation och BNP/capita 

tillväxt, dvs inflation har en negativ effekt på tillväxt (Barro 1996). I denna tvärsnittsstudie över hundra 

länder delar Barro upp observationerna i tre grupper utifrån den uppmätta inflationen; upp till 15 %, 

mellan 15 % och 40 % och över 40 % med syftet att mäta det linjära sambandet. Resultatet visar att det 

finns ett statistiskt signifikant negativt samband främst i grupperna över 15 % (Barro 1996). Barro går 

vidare till att beskriva tillkortakommanden med studien däribland endogeniteten hos inflation, det finns 

en risk att regressionen inte visar kausalitet från inflation till tillväxt. Här menar författaren att det 
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istället kan vara fråga om ett inverterat samband där exogena faktorer som hämmar tillväxt leder till att 

inflationen stiger (Barro 1996). 

 

I Bruno och Easterlys studie “Inflation crises and long-run growth” har de utfört en tvärsnittsstudie för 

att utforska sambandet mellan inflation och tillväxt. De menar att tidigare studier som har hittat ett 

negativt samband mellan inflation och tillväxt bara presenterats på långt sikt. I studien har de tillämpat 

en ”tröskel” för inflation som ligger på 40 %. De menar att 40 % tröskeln är en naturlig brytpunkt i 

deras studie mellan låg och hög inflation. Det är vid den punkten som risken för höginflation ökar. 

Bruno och Easterly kommer fram till att tillväxten faller när inflationen är över tröskeln. Efter 

inflationskrisen associeras ekonomin med en starkare tillväxt när inflationen faller (Bruno & Easterley 

1998). 

 

I Fisher (1993) presenteras ett resultat som stöder den numera konventionella synen på 

makroekonomiska förhållanden som leder till tillväxt, dvs. en låg inflation samt litet budgetunderskott är 

positivt för tillväxt. Han deklarerar hur inflation och tillväxt är negativt korrelerade. Inflation reducerar 

tillväxten genom att minska på investeringar och reducera marginaleffekten av produktion. Större 

budgetöverskott har ett starkare samband till snabb tillväxt genom ett samlat kapital och ökad 

produktivitet. Vilket innebär att samlat kapital och produktivitet har ett negativt samband till 

budgetunderskott. Han nämner även att ett effektivt växelkurssystem leder till tillväxt. 

 

F. Guerro utgår ifrån hyperinflation, vilket innebär att inflationen stiger med 50% per månad. 

Författaren undersöker sambandet mellan inflation och tillväxt och konstaterar att kausaliteten mellan 

inflation och tillväxt inte kan fastställas. Vidare styrker studien tidigare forskning med hänsyn till den 

negativa effekten av inflation på tillväxt (Guerro, 2006). Författaren visar i studien att länder som erfarit 

tider av hyperinflation upplever lägre inflation i snitt. Tidigare “hyperinflationserfarenheter” ger då 

enligt Guerro ett bra instrument för att mäta sambandet mellan inflation och tillväxt. Guerro 

argumenterar för att hyperinflation inte korrelerar nämnvärt med andra för tillväxt bestämmande 

faktorer. Vilket kan minska uppkomsten av statistiska mätfel i andra studier. 

 

Författarna Moshin S. Khan and Abdelhak S.Endhadj undersöker tröskeleffekter för inflationens 

påverkan på tillväxt i sin studie Threshold Effects in the Relationship Between Inflation and Growth. De 

undersöker data för 140 länder och använder sig av moderna ekonometriska metoder för att testa 

tidigare resultat av Bruno & Easterly. Bevis för tröskeleffekter av inflationens påverkan på tillväxt 

presenteras som varierar mellan utvecklade och utvecklingsländer där inflation över 1-3 % för de 



 4 

förstnämnda och 10-11 % för utvecklingsländer verkar negativt för tillväxt (Moshin S, Abdelhak S, 

2001). 

 
Bernanke and Mishkin presenterar i sin studie den monetaristiska policyn gällande inflationsmål som 

industriella länder har tillämpat sedan 1970-talet och alltfler börjat följa sedan 1990-talet. De länder som 

har anpassat sig efter den ’nya’ policyn har efter egna preferenser skräddarsytt sina inflationsmål. 

Generellt ligger inflationsmålet mellan 1-3 %. Staten vill stabilisera det finansiella systemet för att 

förhindra obalanser som byggs upp i den finansiella sektorn som sedan kan spridas vidare till 

samhällsekonomin. Prisstabilitet skapar bättre förutsättningar för företagare att anpassa sina 

verksamheter och prissätta varor, tjänster, löner etc. Därav jobbar de finansiella organen som 

Riksbankerna med transparens och publicerar regelbundet penningpolitiska rapporter som rör 

inflationen, där förklaras inflationsläget, prediktioner och diskussioner som ska leda inflationen mot 

inflationsmålet. Författarna menar att fördelarna med denna policy ger är en ökad transparens, en 

sammanhållen policy bland beslutsfattare, en ökad ansvarsskyldighet för de finansiella organen och det 

bidrar till en långsiktig approach (Bernanke and Mishkin 1997). 

 

Andrés & Hernando utförde en studie på OECD-länderna mellan 1973–1984 för att se hur inflation 

påverkar tillväxten bland medlemsländerna. Under denna period genomgick OECD-länderna en 

makroekonomisk distress där inflation steg till ett genomsnitt på 13 %. En högre inflation minskar 

stimulansen för inhemska respektive utländska investeringar i landet. Inflation påverkar även 

ackumulationen av andra determinanter för tillväxt som humankapital och forskning och utveckling, 

denna influenskanal kan även ses som inflationens effekt på investeringar och tillväxt. 

 

Inflationen reducerar produktiviteten (total factor of productivity) vilket försämrar den långsiktiga 

makroekonomiska prestandan i länderna. En högre inflation medför mer frekventa förändringar i priser 

vilket kostar för företagen (menu costs) och inflationen minskar konsumenternas vilja att inneha 

kontanter (shoe leather costs), (Andrés & Hernando, 1999). Högre inflation medför även större problem 

med att förnimma framtida värden och priser, vilket innebär att ekonomer av olika slag kommer 

spendera mer tid och resurser på att samla information för att skydda och reducera riskerna med sina 

investeringar till grund för minskad prisstabilitet. Vilket även förhindrar en effektiv resursallokering i 

ekonomin (Andrés & Hernando, 1999). Författarna kommer fram till att inflationen inte enbart reducerar 

investeringsviljan men även hur effektivt produktions faktorer används. Deras resultat deklarerar hur 

marginalkostnaden för inflationen minskar i takt med en lägre inflationsnivå. Det uppskattade värdet 

som ska gynna produktionen när inflationen reduceras med en procentenhet beror på inflationens 
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startnivå. Andrés & Hernando förklarar hur en minskning av inflationen från 20 % till 19 % stimulerar 

produktionen och output ökar med 0,5 % på lång sikt. Fördelen med att reducera inflationen fortsätter att 

öka och kan bli dubbelt så stor när ekonomin når en inflationsnivå på 5 %. Författarna förklarar att 

resultaten indikerar att de långsiktiga kostnaderna för inflation är oundvikliga, men att hålla inflationen 

under kontroll på en låg och stabil nivå kommer resultera i bättre långsiktiga prestanda för ekonomin 

och högre BNP/capita (Andrés & Hernando 1999). 

 

I studien Nonlinear effects of inflation on economic growth (Sarel M, 1996), undersöker författaren 87 

länder mellan 1970–1990. Det urvalet om 20 år delar han in i 4 perioder, 5 år under varje period. 

Studien finner en möjlig ickelinjär effekt eller samband mellan inflation och ekonomisk tillväxt. Han 

tillägger även att det finns en tröskel som skiljer inflationens effekt på ekonomisk tillväxt. Den tröskeln 

ligger vid en inflation med årligt genomsnitt på 8 % och studien kommer fram till att om inflationen 

befinner sig under 8% tröskeln har den ingen effekt på tillväxt, alternativt marginellt positivt samband 

med tillväxt. Om inflationen överstiger tröskeln har fenomenet statistisk signifikans och en stark negativ 

påverkan på tillväxt. Utifrån studien och tröskeln som Sarel har funnit menar han den siffran bör ligga 

till grund för olika inflationsmål och föreslår en policy som alltid söker en lägre inflation under tröskeln. 

Med det empiriska resultatet som grund menar Sarel att när inflationen dubblas (exempel från 20 – 40 

procent), minskar tillväxten med 1,7 procentenheter. Författaren förklarar även att 1,7 procentenheter är 

mycket högre än vad tidigare studier har uppskattat och den siffran är lika med den genomsnittliga 

globala tillväxten per capita i inkomst de senaste två årtiondena. Vilket även utgör skillnaden mellan 

ihållande tillväxt och stagnation. Utifrån denna studie och tolkningen av studien menar Sarel att 

resultatet tyder på att den makroekonomiska policyn bör vara sådan att den undviker en hög inflation. 

”Det är den bästa rekommendationen ekonomer kan ge” (Sarel 1996). 

3. Teoretiskt ramverk 

   
3.1 Inflation  
 

Inflation är för många människor synonymt med stigande priser men ursprunget till ordet inflation dyker 

först upp i litteraturen i samband med att den klassiska tillväxtteorin utvecklas (Bryan, M. F. 2002). 

Ordet syftade till en början på att beskriva skillnaden i mängden pengar i omlopp i förhållande till 

andelen ädelmetall som vid tiden representerade en nations pengar (Bryan, M. F. 2002). Det är således 

svårt att prata om inflation utan att prata om pengar. Klassikerna hade en tydlig uppdelning av nominella 

och reala priser där det reala priset alltid var knutet till kostnaden mätt i arbetskraft för att producera en 
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specifik vara. Nominella priser motsvarade den producerade varans värde i form av valutan och kunde 

fluktuera beroende på hur mycket pengar som fanns i omlopp. Detta fundamentala antagande gav senare 

upphov till utvecklingen av the quantity theory of money, utvecklad av ekonomen Irving Fisher som 

beskriver inflationen på lång sikt (Bryan, M. F. 2002). 

 

3.1.1 Inflation på lång sikt 
 

Monetaristerna har utvecklat ett antal ekvationer som ger oss möjligheten att göra en koppling mellan 

inflation och pengar som kan beskrivas på följande sätt. 

 

• Quantity theory of money: MtVt = PtYt 

 

Där M står för antalet pengar i ekonomin, V står för pengarnas hastighet i ekonomin, vilket innebär 

genomsnittet för varje enstaka sedel används i en transaktion under ett år. P syftar till prisnivån i 

ekonomin och Y står för reala BNP. Den högra sidan av ekvationen, PtYt kan sammanfattas som den 

nominella BNP med andra ord den totala mängd varor och tjänster som produceras och köps i 

ekonomin. Den vänstra sidan summeras som beskrivet i ekvationen, mängden pengar som cirkulerar i 

ekonomin Mt multiplicerat med antalet transaktioner som sker Vt. Utifrån Quantity theory of money 

menar ekonomen Friedman att inflation uppstår när penningutbudet ökar eller när hastigheten ökar med 

mer än BNP tillväxten (Jones, 2014). 

 

Den andra ekvationen lägger grunden för en mycket viktig insikt i frågan om inflation och dess 

påverkan på tillväxtdeterminanter på lång sikt. Grunden bygger på vad som kallas den klassiska 

delningen vilket innebär att långsiktig BNP endast styrs av reella värden, såsom investeringar, nya idéer 

och produktionsfaktorer. Implikationen kan ses i ekvationen nedan då real BNP 𝑌 är exogent given 

tillsammans med mängden pengar och pengars hastighet. Ekvationen förklarar således hur en ökning av 

penningmängden eller en minskning i real BNP får priset att stiga (Jones, 2014). 

 

• Quantity theory for the price level; 𝑴t𝑽t/𝒀t = Pt* 

 

Slutligen har vi den sista ekvationen som beskriver sambandet mellan inflation, tillväxten i pengar och 

tillväxten i real BNP. Av ekvationen framgår att inflationen beror på tillväxtfasen på pengar (gM) 
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subtraherat med tillväxtfasen på reala BNP (gY). Med andra ord när tillväxtfasen på penningutbudet är 

större än tillväxtfasen på BNP uppstår inflation (Jones, 2014). 

 

• Quantity Theory for inflation; π* = gM - gY. 

 

Effekten av Quantity theory for inflation är att på lång sikt leder tillväxt i pengar till 1:1 tillväxt i 

inflation. Det brukar kallas Neutralitetsteorin och håller empiriskt över lång sikt (Jones, I. 2014). Om 

inflationen enligt teorierna ovan skulle fungera som förklarat även på kort sikt hade inflation inte haft 

någon påverkan på ekonomin.  

 

3.1.2 Inflation på kort sikt 
 

Kopplingen mellan inflation och tillväxt kan observeras i den moderna förväntningsutvidgade 

Philipskurvan som visar att när kortsiktig produktion är över sin potentiella nivå så är förändringen i 

inflationen positiv. Alltså, med ökad produktion kommer ökad inflation. Eftersom det finns ett negativt 

samband mellan hög inflation och tillväxt finns det en brytpunkt för när kostnaden för inflation blir 

större än nyttan av ökad produktion. Inflation påverkar således inte produktionsfaktorerna explicit. 

Inflationen har istället en implicit påverkan på tillväxt och då framförallt i det korta perspektivet på de 

faktorer som driver tillväxt (Jones 2014). 

 

3.1.3 Faktorer som driver tillväxt 

Jonathan Temple har i sin survey Inflation and growth: Stories short and tall sammanfattat mycket av 

den forskning som förklarar inflationens påverkan på faktorer som driver tillväxt, vilket kommer 

presenteras nedan.  

 

Under 70-talet när inflationen steg började större fokus att läggas på interaktionen mellan inflation och 

ett imperfekt indexerat skattesystem. Feldstein (1983) studerade effekterna av skatteplikten, räntor, 

priset på tillgångar och kapitalstocken. 

När inflationen stiger minskar värdet på avskrivningarna och kostnaden för kapital stiger, vilket i sin tur 

leder till att det investeras mindre. Trots att ekonomin skulle vara effektiv och befinna sig i ”steady 

state” skulle konsumtionen och välfärden minska. 

Vikten av skatter och dess effekt på ekonomin varierar beroende på landets öppenhet. Länder med ett 

liknande skattesystem och mer öppenhet medför att effekten av inflation inte påverkar öppna ekonomier 

lika mycket (Cohen et al. 1997). Samtidigt menar forskare som Desai & Hines och även Tobin (1965) 



 8 

att kapital kan flöda till länder med högre inflation enligt (Desai & Hines 1997). I annan litteratur som 

rör skatter råder inget generellt antagande om att hög inflation reducerar kapitalinflöde. Utifrån det 

menar Temple att interaktionen mellan inflation och ett imperfekt indexerat skattesystem är den 

viktigaste konsekvensen av inflation, särskilt för i-länder med en relativt låg inflation. Ragan (1998) 

argumenterar för att nå en mer effektiv och bättre indexering på skatter snarare än att söka disinflation 

som kan bli mer kostsamt för att få bukt på inflationen. 

 

Vidare påverkar även en hög inflation humankapitalet i ett land. En högre inflation har en negativ effekt 

på företagens möjlighet att anpassa sina verksamheter efter prisförändringar, se framtida kostnader, 

löner etc. Även kostanden för kapital som stiger gör det svårt för företagen att effektivt allokera sina 

resurser. Samma problematik går att applicera på humankapitalet i ekonomin. Implikationen som en hög 

inflation medför är en mindre effektiv distribution av humankapitalet i landet (Temple 2000).  

 

Inflation bidrar inte enbart till att fördelningen av humankapital kan bli snedvriden utan en hög inflation 

påverkar även den finansiella aktiviteten. Temple förklarar att det finns bevis för att aktiviteten på 

finansmarknaden har ett negativt samband till inflation och hänvisar till Boyd, Levine & Smith (1996). 

Deras studie redovisar att bankerna blir mer återhållsamma med sin kreditutgivning, hur deras 

investeringsvilja på aktiemarknaden minskar och på så sätt är inflation negativt korrelerat med den 

finansiella aktiviteten. Temple skriver att ett tydligt tecken på att en stabil inflation råder är när 

kreditutgivning återigen ökar på marknaden (Temple, 2000). Temple hänvisar till ytterligare en studie 

av Huybens & Smith (1999) som förklarar interaktionen mellan inflation, den finansiella marknaden och 

den reala aktiviteten. Huybens & Smith (1999) förklarar att i takt med en högre inflation minskar 

penningvärdet vilket förknippas med lägre avkastning på utgivarens lån och mindre kapitalinvesteringar. 

En högre inflation leder som sagt till en lägre avkastning på utgivna lån, det reducerar finansieringen på 

marknaden och bidrar till en mindre kapitalstock. 

 

Ytterligare ett problem som uppstår vid en volatil inflation eller inflationsvarians är arbetet att värdera 

företag som i sin tur minskar inflödet av kapital till företag på aktiemarknaden. Då inflationen är hög 

blir det svårt att värdera företag, på grund av att företagens olika storlekar varierar försvårar det 

uppgiften för marknaden att värdera företagen under rådande hög inflation, menar Temple och hänvisar 

till studier gjorda av Davidson & Weil (1976) och Shoven & Bulow (1975, 1976). 

 

Makroekonomisk volatilitet påverkas av hög inflation om det samtidigt förknippas med osäker 

prisstegring är det negativt för tillväxten (Temple, 2000). Beaktas tillväxteffekten, blir det svårare att 
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skilja mellan dåliga och bra projekt att investera i under osäkra omständigheter. Det i sig kan innebära 

att företagens överlevnad mer avgörs av företagens reserver i tillgångar än den ekonomiska 

avkastningen från verksamheternas aktiviteter. Den generella osäkerheten kan därför reflekteras i 

räntenivån vilket medför en minskad investeringsvilja menar Temple och hänvisar till studien (Federer, 

1993). Temple skriver även att de finns goda anledningar att tro att inflation medför instabilitet i andra 

makroekonomiska faktorer. Det finns flera studier enligt Temple som har studerat kopplingen mellan 

inflation och en volatil produktion. Temple hänvisar till en studie av Cukierman et al. (1993) som finner 

att den nominella och den reala räntan varierar mindre i länder med en centralbank som är relativt 

självständig. De argumenterar även för att man kan reducera variationen i den reala räntan om 

centralbanken är självständig och man lyckas upprätthålla en låg inflation vilket minskar riskpremien 

(Temple, 2000). 

 

3.2.1 Solow Growth 

 

Under senare delen av 1900-talet har nutida ekonomer försökt förstå sig på hur tillväxtfasen för olika 

länder med relativt lika förutsättningar kan öka i olika takt. Robert Solow en amerikansk 

nationalekonom och nobelpristagare utarbetade Solow-Growth model där han kunde påvisa tillväxtfasen 

i olika länder med hjälp av en produktionsfunktion, “Cobb-Douglas production function”; Y = F(K,L) = 

A(konstant), Kt1/3, Lt2/3 . Produktionsfunktionen innehar produktionsfaktorerna arbetskraft (L) som ges 

exogent i modellen och kommer från populationen i ett land, kapitalstocken (K) som syftar till 

investeringar i kapital och grundar sig i landets sparande och slutligen produktiviteten (A) som visar hur 

produktivt landet är genom att se hur effektivt arbetskraften och kapitalstocken används av varandra. 

Utifrån modellen kan ett land nå långsiktig tillväxt genom att produktiviteten ökar (Solow, R. M. 1956). 

Då A förklarar huruvida produktivt ett land är med hjälp av produktionsfaktorerna kan den faktorn även 

refereras till som ’total factor productivity’ (TFP). TFP kan även förklaras som kvoten av GDP per 

capita och kapital per person, ett mått som har kokats ihop då TFP inte har något oberoende mått i 

jämförelse med kapital som kan räknas ihop efter maskiner, produktionsanläggningar, datorer etc. 

Utifrån figur 4.7 i litteraturen (Jones, 2014) kan vi se sambandet mellan GDP per capita och TFP. 

Grafen visar tydligt hur rikare länder har ett högre TFP-värde än fattigare länder med lägre TFP-värde. 

Skillnaden i TFP mellan länderna är stora och enligt författaren är de rika länderna rika på grund av de 

har ett högre värde på kapital per person än de fattigare länderna. Samt att de rika länderna är betydligt 

mycket bättre och effektivare att kombinera arbetskraft och kapital för att producera mer i jämförelse 

med fattigare länder (Jones, 2014). Författaren fortsätter med att förklara vad skillnaden på TFP mellan 
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länderna kan bero på och tar upp tre huvudsakliga faktorer som kan skilja sig mellan länder. Jones pratar 

om humankapital, teknologi och institutioner. Humankapitalet är den skicklighet och erfarenhet som en 

individ har samlat på sig vilket bidrar till att individen blir mer produktiv. Den mest uppenbara variabeln 

i det här fallet är utbildning som bidrar till mer kunskap och skicklighet som personen sedan kan utnyttja 

och bli mer effektiv. Den andra faktorn som kan skilja i TFP är teknologi, där den teknologiska 

utvecklingen i rikare länder är mer utvecklad än fattigare länder. Vilket gör att länderna producerar med 

olika effektiva teknologier. Rikare länder jobbar då med effektivare och renare teknologi för miljön, ny 

medicin, effektivare militär och effektivare produktionstekniker etc i jämförelse med fattigare länder. 

Den tredje faktorn institutioner som ger upphov till framstående teknologi och humankapital. Lagar och 

regler som följs, respekteras och upprätthålls i rikare länder ger upphov till en säker miljö att vistas i för 

privatpersoner som företag. Slutligen pratar författaren om ytterligare en variabel som kan skilja på 

länders TFP, nämligen missallokering. Satsas det resurser på fel områden, sektorer, företag etc resulterar 

det i att länder blir mindre produktiva och TFP sjunker. Dessa variabler kan alltså vara skillnaden på 

TFP mellan rika och fattiga länder (Jones, 2014). 

 
 
3.3 Inflationens påverkan på tillväxt 
 
Nedan följer en sammanfattning på de effekter som inflation har på tillväxtfaktorerna vilka har 

presenterats i ovanstående teoretiska ramverk.  

 

3.3.1 Hög- och Hyperinflation 
 
Hög inflation eller hyperinflation innebär att inflationen stiger över 50 % per månad vilket var relativt 

vanligt under första halvan av 1900-talet. Situationen kan uppstå när regeringen i ett land stöter på 

problem med att finansiera sina utgifter med hjälp av lån eller skatter. För att finansiera sina utgifter 

tillämpar man då monetär finansiering. När riksbanken ökar utbudet av pengar i cirkulation leder det 

som bekant till en ökning av inflationen. På kort sikt kan regeringen då balansera finanserna men på 

lång sikt kommer tillväxt i pengar leda till 1:1 tillväxt i inflation (Jones 2014). Hög inflation leder till att 

ekonomin i helhet kommer prestera sämre då investeringar, konsumtion och produktion försämras 

(Carlin, W., & Soskice, D. 2006). 

 

Med stöd för hur Solowmodellen ser ut och fungerar kan vi tillämpa modellen för att se hur en högre 

inflation påverkar investeringar och i sin tur tillväxt. ∆Kt+1 = 𝑠Y – 𝑑K, utifrån ekvationen kan vi tydligt 

se sambandet mellan investeringar och förändringar i kapitalstocken som leder till tillväxt. Med 
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Fisherekvationen; i = R + π, där i står för den nominella räntan, R står för den reella räntan och π för 

inflation kan vi se sambandet mellan höginflation och nominell ränta. Vid en högre inflation stiger den 

nominella räntan (Jones, 2014) vilket innebär att banker höjer den nominella räntan för att få avkastning 

på det kapital som är utlånat. Högre räntor betyder att fler låntagare, privatpersoner som företag, får 

större utgifter vilket minskar deras kapital för investeringar. Även löner och pension som är indexerad 

mot tidigare inflation minskar i värde på grund av att inflationen stiger vilket minskar sparkraften i 

samhället när avkastningen på kapital urholkas. Minskat sparande utifrån Solowmodellen visar på 

mindre investeringar och därmed en minskad tillväxt på kort sikt. I ett längre perspektiv, om inflationen 

kvarstår, kommer den nominella räntan att stiga ikapp med inflationen. Med grund för 

neutralitetsprincipen kommer inte inflationen ha någon effekt på sikt om inflationen består och 

nominella ränta får stiga utan ytterligare störningar (Jones, 2014). 

 

3.3.2 Volatil inflation 
 

Om inflationen är hög tenderar ekonomin att uppleva en mer varierande inflationsutveckling vilket kan 

förklaras som en volatil inflation. Volatil inflation ökar osäkerheten i ekonomin jämfört med om 

inflationen är låg stabil. Med en lägre inflation ökar priserna i en lugnare takt vilket skapar bättre 

förutsättningar för en välvillig ekonomisk utveckling. Förändringar i inflationen på en hög nivå 

implicerar förändringar i reala värden. Det blir med andra ord svårare för företag att se framtida 

kostnader, prisförändringar och löneutvecklingar. Det kan resultera i att företagen blir mer 

återhållsamma med sina investeringar vilket dämpar den ekonomiska utvecklingen i ekonomin. 

Förändringar i de reala värdena skapar även problem för privatpersoner som låntagare. De kräver då en 

försäkring mot att det framtida värdet av deras pengar minskar, en så kallad riskpremie som bidrar till att 

räntorna stiger. Högre räntor resulterar i högre lånekostnader som i sin tur reducerar investeringar och 

därmed den ekonomiska utvecklingen. Då rådande löner och pension är indexerad mot tidigare inflation 

bidrar en högre inflation till lönerna och pensionen urholkas när reala värdena förändras. 

 

Den teknologiska utvecklingens framfart i ekonomin utvecklas i olika takter i olika sektorer. I de 

sektorer där teknologiska utvecklingen är mer progressiv än andra sektorer resulterar det i att priserna 

pressas ner då produktiviteten ökar i de mer teknologiskt utvecklade sektorerna relativt till de mer 

stagnerade sektorerna. Den volatila inflationen döljer de relevanta förändringar i relativpriserna i 

ekonomin, vilket resulterar i att allokeringen av resurser blir snedvriden. Om oljan till exempel skulle bli 

en knappare resurs resulterar det i att priset på oljan stiger, vilket betyder att relativpriset på olja stiger. 

Det är viktig information som är enkel att urskilja ifall inflationen är låg och stabil, då kan företagen 
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enkelt värdera om och investera i annat än den knappa resursen. Men om priset generellt stiger i 

snabbare takt i ekonomin är det betydligt svårare att avgöra om oljeprisökningen är ett stigande 

relativpris eller är en del i den allmänna prisstegringen. Volatil inflation bidrar därmed till oundvikliga 

effekter i ekonomin som inte gynnar samhället i stort. (Carlin, W., & Soskice, D. 2006) (Riksbanken, 

2011). 

 

Då inflationen är hög är oftast variationen också större vilket skapar en osäkerhet i ekonomin då 

prisstabiliteten minskar. När osäkerheten ökar uppstår kostnader eftersom ekonomin måste diskontera en 

högre riskpremie som försäkring för att parera effekterna av volatiliteten. Likaså gäller för samhällets 

sparande då avkastningen på kapitalet minskar i värde på kort sikt när inflationen stiger. På längre sikt 

om inflationen kvarstår kommer den nominella räntan justeras upp och hinna ikapp inflationen. Under 

denna period har sparande minskat i kraft och vi kan återigen tillämpa Solowmodellen för att se hur 

tillväxten minskar då sparande i samhället går ner. På sikt kan vi återigen applicera neutralitetsprincipen 

som säger att penningutbudet inte har någon effekt på ekonomin på lång sikt (Jones, 2014). 

 
3.3.3 Konstant inflation 
 
Det diskuteras även om konstant inflation är lämpligt för att möta framtida prissättningar och 

förväntningar. Låt oss anta att en ekonomi opererar med en konstant inflation på 3 % och ekonomi 

hoppar från en konstant inflation på 3 % till en konstant inflation på 10 % per år. Där den reala räntan, 

produktionen och arbetsnivån är oförändrade, om vi antar att inflationsförändringen hade tillkännagivits 

i god tid innan skiftet. Under dessa förhållanden med högre inflation kommer det reala penningutbudet 

att vara lägre än initialt. Vid en högre inflation kommer samhället att värdera om och hushålla mer med 

sitt kapital, vilket bidrar till att mindre sedlar är i cirkulation. I samband med skiftet från 3 % till 10 % 

inflation har den allmänna prisnivån ökat med 7 %. Den stegrade prisnivån minskar på penningutbudet 

till en lägre nivå för att överensstämma med en mindre efterfrågan på pengar när inflationen stiger. 

Ekonomer talar om två kostnader som uppstår ’shoe-leather cost’ när fler människor kommer söka sig 

till bankerna för att sätta in sina pengar på sparkonton och ’menu-cost’ för att företag mer frekvent 

måste ändra priserna vid en högre inflation. Problemet med inflation är inte att ekonomin inte kan 

hantera fenomenet, hade ekonomin haft en inflation som ständigt ligger på 10% kan det indexeras mot 

löner, pension, skatter, transaktioner etc. Problemet med inflationen i detta sammanhang är alltså att den 

uppstår oförberett som en chock. (Jones, 2014). 
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Ett annat alternativ är att söka disinflation när pengar ökar i värde, motsatsen till inflation. Policy mot en 

disinflation börjar när inflationen är hög och fortsätter att öka. I takt med att försöka minska och 

stabilisera inflationen uppstår kostnader i ekonomin. Då regeringar eftersträvar stabilitet i ekonomin så 

kan försöken att få ner en hög och volatil inflation bli kostsamma för samhället vilket innebär att 

förtroendet för de regerande minskar. Oväntade skift i inflation förändrar ekonomins välmående. Som 

nämnt ovan drabbas bland annat de äldre i samhället då deras pension som är indexerad mot tidigare 

inflation minskar i värde, likaså gäller för löntagare i ekonomin (Carlin, W., & Soskice, D. 2006). 

 

Precis som nämnt tidigare så resulterar ett hopp in inflation från 3 % till 10 % kostnader för samhället 

där besparingar och investeringar minskar, vilket resulterar i kapitalstocken reduceras och tillväxten 

bromsar in på kort sikt. I det längre perspektivet gäller neutralitetsprincipen, då monetära medel är 

neutralt för ekonomisk tillväxt (Jones, 2014). 

 

3.3.4 Deflation 
 
Milton Friedmans syn på optimal inflation är: ”the rate of deflation should equal the real rate of 

interest, leaving the nominal interest rate equal to zero.” (Carlin & Soskice 2006 s.137) En uppenbar 

frågeställning utifrån citatet blir då huruvida deflation är optimalt. Deflation infaller när inflationen är 

negativ, skulle ekonomin ha en inflation på -2 % innebär det en deflation på 2 %. Det betyder att priser 

och löner kommer vara 2 % lägre det kommande året. Två huvudsakliga problem som uppstår då 

ekonomin har deflation är först att företagen inte kan sänka lönerna om löntagarna motsätter sig 

lönesänkningar. Detta bidrar till att kostnaderna för produktion fortfarande kommer vara höga vilket är 

negativt för tillväxten. Med en positiv inflation blir ekonomin mer flexibel och leder till att reallönerna 

ändras i takt med inflationen. Ett exempel kan vara om efterfrågan på en typ av arbetskraft skulle 

minska så kan reallönerna anpassas med hjälp av en positiv inflation medan den nominella lönen 

kvarstår. På så sätt kan inflationen stimulera arbetsmarknaden. Det andra problemet som kan uppstå 

under deflation är så kallat “deflation trap” eller deflationsspiral, som centralbankerna försöker att 

förhindra. Deflationsspiralen uppstår när efterfrågan är svag i ekonomin vilket leder till att inflationen 

minskar och övergår till deflation. Det förekommer när stabiliseringsfaktorer i ekonomin inte lyckas 

stimulera efterfrågan och inflationen minskar, det andra är när beslutsfattarna inte lyckas förhindra 

prisfall. 

 

När en riksbank försöker tillämpa en expansiv penningpolitik för att stimulera ekonomin resulterar det i 

att den nominella räntan sjunker. En kombination av låg nominell ränta och deflation leder till en positiv 
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realränta. Detta skapar problem med att stimulera efterfrågan i den privata sektorn. En fortsatt svag 

efterfrågan spinner på deflationen och pressar upp realräntan, vilket är raka motsatsen till vad ekonomin 

behöver. Dessa förhållanden tenderar att försvaga efterfrågan än mer och fortsatt pressa upp realräntan. 

När deflation infaller kan den per automatik spinna på i en ond spiral i motsats till vad en stigande 

inflation kan som kan styras av penning- och finanspolitik. 

 

Med utgångspunkt i Fisherekvationen i = R + π ser vi hur inflation samspelar med realräntan och 

påverkar den nominella räntan. Då den nominella räntan inte kan bli lägre än noll och ekonomin har en 

deflation på 2 % (inflation på -2 %) resulterar det i en positiv realränta. En högre realränta reducerar 

investeringarna i ekonomin och trycker den djupare ner i en recession (Carlin, W., & Soskice, D. 2006). 

Förhållandet mellan realräntan och 𝑌  kan förklaras med hjälp av IS/MP diagrammet. (Jones, 2014). 

Mindre investeringar i ekonomin leder till en mindre kapitalstock och därmed en lägre tillväxt på kort 

sikt. Deflationens negativa påverkan på tillväxt förklaras även av Engelbrecht & Langley (2001) i deras 

studie om “Inflation crises, deflation, and growth”. I det längre perspektivet gäller neutralitetsprincipen 

åter (Jones, 2014). 

 

Låg och stabil inflation 

Carlin & Soskice uppmanar i sin litteratur att beslutsfattare bör etablera ett inflationsmål som är lågt och 

stabilt (Carlin, W., & Soskice, D. 2006). Sedan 90-talet har Sverige med fler industriländer eftersträvat 

ett inflationsmål som ska vara lågt och stabilt. Med en låg och stabil inflation ökar priserna i en lugnare 

takt och det skapar gynnsammare förutsättningar för en förmånlig ekonomisk utveckling. Prisstabilitet 

förenklar förhållandena för vilka företag verkar i då det blir lättare för dem att anpassa sina 

verksamheter och se framtida kostnader, prisförändringar och löneutvecklingar (Riksbank, 2011). 

Företagen blir mer villiga att investera sitt kapital vilket gynnar den ekonomiska utvecklingen. Likaså 

gäller även för hushållen i ekonomin då en låg och stabil inflation ger goda förutsättningar för hushållen 

att fatta ekonomiska beslut. Med gynnsamma förutsättningar för hushållen och företagen att fatta 

ekonomiska beslut blir aktörerna på marknaden mer villiga att spara och investera sitt kapital. Ett ökat 

sparande leder i enlighet tillväxtmodellen till mer investeringar som i sin tur ökar kapitalstocken och 

leder till ökad produktion och tillväxt. (Jones, 2014). 
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4. Empirisk Metod 

 

Studien är utförd med paneldata där inflationens påverkan på BNP/capita undersökts. Den data som 

använts är av sekundär karaktär och har inhämtats från världsbanken (Worldbank 2016). 

Observationerna är från samtliga OECD länder mellan åren 1970 till 2014 och består av obalanserad 

panel data då värden för vissa variabler och år inte fanns tillgängligt. Datamaterialet är strukturerad i 

fem modeller. De första två modellerna spänner över hela perioden 1970-2014 varpå övriga modeller är 

tre perioder á 15 år. 1970-1984, 1985-1999 samt 2000-2014. Totalt innefattar således den första och 

andra modellen 35 tvärsnittssektioner och 45 tidsperioder. För övriga tre modeller 35 tvärsnittssektioner 

och 15 tidsperioder. Genom att dela upp i olika modeller kan vi undersöka hur inflationen har förändrats 

över tid och påverkat BNP/capita under flera perioder. 

 

Vid regression med paneldata finns det olika metoder att välja ibland. För vår studie är regressionerna 

genomförda med Pooled OLS samt Fixed Effect(FE) metoder. För att utröna vilken metod som lämpar 

sig bäst för datamaterialet genomfördes paneldiagnostictest på samtliga modeller där ett F-test utesluter 

om modellen passar bäst i Pooled OLS eller Fixed Effect. Efter F-testet utförs ett Breusch-Pagan test för 

att utesluta Pooled OLS till fördel för Random Effect alternativ. Slutligen utförs ett Hausman test för att 

utesluta Random Effect alternativet till fördel för Fixed Effect metoden. Metoden som valts för de olika 

modellerna framgår av regressionsresultatet. 

 

Fördelen med att använda sig av paneldata jämfört med en tvärsnittsstudie eller tidsserieanalys är att 

panel data fångar dels tvärsnitt men även tidsperspektivet i data. Effekten blir att det går att utläsa mer 

information vilket minskar risken för statistiska fel såsom heterogenitet, mindre kollinearitet mellan 

variabler. Det ökade antalet observationer  minskar även risken för bias i resultaten (Baltagi 2001). 

 

4.1 Regressionsmodellen 
 

Regressionsmodellen har utvecklats med inspiration från studien Nonlinear Effects of Inflation on 

Economic Growth (Sarel, M. 1996). Utöver de variabler som studien innefattar har FDI, GDS%/BNP 

och Inflation2 inkluderats för att fånga effekterna av inflation mer utförligt. 

  

GDPgrowthit = α + b1INFLATION2
it + b2lnINFLATIONit + b3lnGDS%/BNPit + b4lnPOPit + 

b5lnFDI%/BNPit + b6lnToTit + uit 
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4.1.1 Förklaring av variabler 
 

GDPgrowth = BNP tillväxt per capita 1970–2015  

α = Interceptet 

bn = Korrelationskoefficient 

 

Inflation2 = Inflation i kvadrat 

lnInflation = ln av Inflation 

lnGDS%/BNP = Ln av Inhemska investeringar som % av BNP 

lnPOP = Ln av den årliga procentuella populationstillväxten i länderna  

lnFDI%/BNP = Ln Utländska direktinvesteringar som en procentuell andel av BNP 

lnToT = Ln av kriterier för handel som % av BNP 

uit = Idiosynkratisk felterm 

 

4.3 Variabler 
 

Variabel                           Beskrivning                     Källor         Förväntat utfall 

lnGDPGROWTH 

 

INFL2 

lnInflation 

lnGDS%/BNP 

 

lnPOP 

 

lnFDI 

 

lnToT 

Naturliga Logaritmen av BNP 

tillväxt per capita 

Kvadrat av inflation 

Naturliga logaritmen av inflation 

Naturliga logaritmen av inhemska 

investeringar 

Naturliga logaritmen av 

population 

Naturliga logaritmen av utländska 

direktinvesteringar 

Naturliga logaritmen av kriterier 

för handel 

Världsbanken 

 

Världsbanken 

Världsbanken 

Världsbanken 

 

Världsbanken 

 

Världsbanken 

 

Världsbanken 

Beroende variabel 

 

- 

- 

+ 

 

- 

 

+ 

 

+ 
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4.3.1 BNP/capita tillväxt 
 
Den beroende variabeln som undersöks är BNP/capita tillväxt mätt som procentuell förändring i snitt 

över perioden 1970–2014. BNP/capita är ett vedertaget mått för tillväxt och har använts av forskare för 

att mäta tillväxten i länder (Barro, R. J, 1995).  Dock beaktar inte måttet huruvida ett lands resurser 

rättvist allokeras och kan i den aspekten vara missvisande. Trots det är BNP/capita ett av det mest 

lämpliga måttet för att mäta tillväxten i länder. Då måttet är allmänt vedertaget underlättar det 

datainsamlingen för variabeln. (Barro, R. J, 1996).  

 

4.3.2 Inflation 
 
Variabeln inflation är definierad som den naturliga logaritmen av konsumentprisindex (KPI) i form av 

årlig procentuell förändring. Data för åren 1970–2014. Inflation är den huvudsakliga oberoende 

variabeln som är av intresse för frågeställningen. Senare studier med nationalekonomer som Barro m.fl. 

menar att inflation och tillväxt har ett negativt samband (Barro, J.1995). Enligt dessa studier bör 

inflationen hållas på en låg och stabil nivå för en långsiktig tillväxt. Samtidigt har det funnits tidigare 

studier som menat på motsatsen. James Tobins studie (1965) kommer han fram till att inflation har ett 

positivt samband med tillväxt. När inflationen är hög kommer samhället att värdera om och investera 

sina pengar i andra tillgångar som i sin tur ska leda till tillväxt på kort sikt. Vidare har även modernare 

studier konstaterat att inflationen har en viss positiv marginell effekt om den hålls på låga nivåer (Sarel 

M, 1996). 

 

4.3.3 Inflation2 
 
Variabeln är definierad som kvadraten av inflationsvariabeln. Variabeln är av intresse för studien då en 

hög inflation enligt tidigare studier har bevisats ha ett negativt samband med tillväxt. En hög och 

varierande inflation skapar osäkerhet på marknaden vilket bidrar till missgynnsamma förutsättningar för 

hushållen och företagen att fatta ekonomiska beslut. En högre inflation försvårar företagens möjligheter 

att planera sina verksamheter och förnimma framtida kostnader. Det resulterar i att företagen reducerar 

sina investeringar vilket dämpar tillväxten i ekonomin. Likaså verkar en hög varians i inflationen 

negativt för determinanter av tillväxt som FDI och GDS. I enlighet med flera forskare och institutioner 

som förklarar att en låg och stabil inflation utgör goda förutsättningar för tillväxt förväntar vi oss att en 

högre varians i inflationen har en negativ påverkan på tillväxt (Carlin, W., & Soskice, D. 2006).  
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4.3.5 Inhemskt sparande (Gross Domestic Savings) 
 
GDS%/BNP är det inhemska sparandet i procent av BNP i landet definierad i naturlig logaritm form. 

Variabeln förväntas ha en positiv inverkan på tillväxt. I enlighet med teori och tidigare studier har ett 

större sparande i en ekonomi en positiv effekt på tillväxt, Med andra ord, större sparande leder till fler 

investeringar som i sin tur leder till tillväxt (Jones, 2014). 

 

4.3.6 Årlig populationstillväxt (Ln av Pop tillväxt) 
 
Variabeln är definierad som den naturliga logaritmen av den årliga tillväxten för populationen. 

Populationen i länderna har vi valt att ha med för att se om en ökning i befolkningsmängd kommer bidra 

till tillväxt, då en ökning i befolkningsmängd ger ett större utbud av arbetskraft. Med grund för tidigare 

studier har denna variabel en negativ inverkan på ekonomisk tillväxt då begränsade resurser ska fördelas 

mellan fler människor i populationen (Kuznets, 1967). En ökad befolkningsmängd har således en 

negativ inverkan på marginalprodukten av population då andra variabler hålls konstant och därmed en 

dämpad tillväxt. (Jones, 2014). 

 
4.3.7 Utländska Direktinvesteringar (FDI) 
 
Foreign direct investments, eller utländska direktinvesteringar är inflöden av kapital mätt som den 

naturliga logaritmen i procentuell andel av BNP/capita i snitt mellan 1970–2014. Variabeln förväntas ha 

en positiv effekt på tillväxt då utländska investeringar i ett land medför kunskap och ny teknologi och 

därmed tillväxt. Detta förklaras av forskare som Borensztein, De Gregori och J-W Lee (1998) och De 

Mello, L. R. (1999).  

 

4.3.8 Kriterier för handel (ToT) 

Kriterier för handel utgör relativpriset mellan ett lands export och import. Även ToT är uttryckt i den 

naturliga logaritmen i regressionen. Med kvoten av export dividerat på import går det att utläsa hur 

mycket man kan importera av en vara mot en exportvara. Det går att tyda ifall det finns ett över- eller 

underskott i export respektive import. Stiger priset för den exporterade varan gynnar det landet då ToT 

ökar. Med andra ord kan landet då få mer av den importerade varan mot en exporterad vara. Med det 

förväntar vi oss att ToT ska ha en positiv effekt på tillväxt i regressionen. Datat kriterier för handel har 

beaktats i regressionen för att eliminera den negativa korrelationen mellan tillväxt och inflation som kan 

orsakas av externa chocker i utbudet (Sarel M, 1996). 
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4.4 Deskriptiv statistik 

 

Nedan presenteras en sammanställning av deskriptiv statistik som ger en översikt av samtliga variabler. 

Övergripande är värt att nämna, att för samtliga variabler är den inre variationen större än variationen 

mellan länderna. Det innebär att variationen inom länderna över tid är den största faktorn till förändring. 

Diagram ett visar en grafisk översyn av medelvärdet för inflation över perioden 1970-2014 för alla 

länder. Där kan vi tydligt se hur inflationen för perioden 1984-99 utmärker sig. Vid närmare granskning 

av datamaterialet är det klart att enstaka extremvärden för två länder under 1994 och 1995 har stor 

påverkan. Exempelvis varierar medelvärdet för 1994 och 1995 med 75,9 till 12,5 samt 30,8 till 10,6 

respektive, i de fall extremvärdena exkluderas. Se diagram ett nedan. Ett annat exempel som är värt 

nämna är att variationen mellan länder för LnInflation är stigande för de tre perioderna 1970-84, 1985-

99 och 2000-14. Alltså variationen i inflation mellan länderna har ökat från 0,33, 041 till 0,5 respektive 

vilket kan utläsas i diagrammet nedan. Det innebär att olika länder inom OECD haft olika 

inflationsutveckling över tid samt att variationen länder emellan för inflation ökat. 

 
 

4.4.1 Diagram 1 
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4.4.2 Tabell 1 Deskriptiv statistik 1970-2014 
 

		 		
Totalt	

1970-2014	 		 		 		

Variabel	 Variation	 Medelvärde	
St.	

Avvikelse	 Min	 Max	
Log	av	

BNP/Capita	 Total	 0,88	 0,89	 -4,05	 3,24	
		 Mellan	

	
0,31	

	
		

		 Inre	
	

0,86	
	

		
Log	av	Pop	
Tillväxt	 Total	 -0,6	 1,09	 -9,15	 1,8	

		 Mellan	
	

0,23	
	

		
		 Inre	

	
1,07	

	
		

Log	av	GDS%/BNP	 Total	 3,16	 0,33	 -0,48	 3	
		 Mellan	

	
0,05	

	
		

		 Inre	
	

0,33	
	

		
Log	av	Inflation	 Total	 1,53	 1,29	 -7,39	 7,71	

		 Mellan	
	

0,76	
	

		
		 Inre	

	
1,08	

	
		

Log	av	FDI%/BNP	 Total	 0,22	 1,5	 -7,21	 5,54	
		 Mellan	

	
0,89	

	
		

		 Inre	
	

1,24	
	

		
Log	av	ToT	 Total	 23,6	 3,3	 16,5	 31,8	

		 Mellan	
	

0,61	
	

		
		 Inre	

	
3,34	

	
		

Inflation^2	 Total	 6052	 1,37E+05	 0	 4,93E+06	
		 Mellan	

	
24331	

	
		

		 Inre	 		 1,36E+05	 		 		
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4.4.3 Tabell 2 Deskriptiv statistik 1970-1984 
 

		 		
Perioden	
1970-1984	 		 		 		

Variabel	 Variation	 Medelvärde	
St.	

Avvikelse	 Min	 Max	
Log	av	

BNP/Capita	 Total	 1	 0,87 -3,16 2,61 
		 Mellan	

	
0,37 

 
		

		 Inre	
	

0,85	
	

		
Log	av	Pop	
Tillväxt	 Total	 -0,44 1,07 -9,15 1,39 

		 Mellan	
	

0,33 
 

		
		 Inre	

	
1,05 

 
		

Log	av	GDS%/BNP	 Total	 3,12 0,4 -0,48 3,86 
		 Mellan	

	
0,09 

 
		

		 Inre	
	

0,42 
 

		
Log	av	Inflation	 Total	 2,34 0,86 0,054 6,22 

		 Mellan	
	

0,33	
	

		
		 Inre	

	
0,83 

 
		

Log	av	FDI%/BNP	 Total	 -0,9	 1,22 -6,9	 1,76 
		 Mellan	

	
0,36	

	
		

		 Inre	
	

1,23 
 

		
Inflation^2	 Total	 2268	 17418	 0,01	 2,55E+05	

		 Mellan	
	

4749,9	
	

		
		 Inre	 		 17524	 		 		
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4.4.4 Tabell 3 Deskriptiv statistik 1985-1999 
 

		 		
Perioden	
1985-1999	 		 		 		

Variabel	 Variation	 Medelvärde	
St.	

Avvikelse	 Min	 Max	
Log	av	

BNP/Capita	 Total	 0,97	 0,83	 -4,1	 2,57	
		 Mellan	

	
0,29	

	
		

		 Inre	
	

0,81	
	

		
Log	av	Pop	
Tillväxt	 Total	 -0,79	 1,14	 -6,44	 1,79	

		 Mellan	
	

0,23	
	

		
		 Inre	

	
1,16	

	
		

Log	av	GDS%/BNP	 Total	 3,16	 0,29	 0,54	 3,83	
		 Mellan	

	
0,06	

	
		

		 Inre	
	

0,29	
	

		
Log	av	Inflation	 Total	 1,63	 1,39	 -4,07	 7,71	

		 Mellan	
	

0,41	
	

		
		 Inre	

	
1,37	

	
		

Log	av	FDI%/BNP	 Total	 0,05	 1,27	 -7,21	 3,11	
		 Mellan	

	
0,54	

	
		

		 Inre	
	

1,21	
	

		
Inflation^2	 Total	 16481	 2,39E+05	 0,00029	 4,93E+06	

		 Mellan	
	

57938	
	

		
		 Inre	 		 2,41E+05	 		 		
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4.4.5 Tabell 4 Deskriptiv statistik 2000-2014 
 

		 		
Perioden	
2000-2014	 		 		 		

Variabel	 Variation	 Medelvärde	
St.	

Avvikelse	 Min	 Max	
Log	av	

BNP/Capita	 Total	 0,75	 0,93	 -2,9	 2,55	
		 Mellan	

	
0,47	

	
		

		 Inre	
	

0,89	
	

		
Log	av	Pop	
Tillväxt	 Total	 -0,57	 -0,57	 -5,38	 1,06	

		 Mellan	
	

0,19	
	

		
		 Inre	

	
1,04	

	
		

Log	av	GDS%/BNP	 Total	 3,19	 0,29	 2,12	 3,96	
		 Mellan	

	
0,06	

	
		

		 Inre	
	

0,29	
	

		
Log	av	Inflation	 Total	 0,88	 1	 -7,39	 5,12	

		 Mellan	
	

0,5	
	

		
		 Inre	

	
0,91	

	
		

Log	av	FDI%/BNP	 Total	 1,07	 1,31	 -6,52	 5,54	
		 Mellan	

	
0,39	

	
		

		 Inre	
	

1,30	
	

		
Inflation^2	 Total	 109,31	 1283,70	 0,00	 28433,00	

		 Mellan	
	

325,39	
	

		
		 Inre	 		 1285,30	 		 		
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5. Regressionsanalys 
 

Resultatet av regressionsanalysen presenteras i tabell 2 nedan. Fem modeller har testats och av resultatet 

så framgår att LnPop tillväxt har en negativ koefficient i samtliga modeller utom för perioden 1970-

1984. Ett negativt värde är att förvänta då en ökad befolkningstillväxt har negativ marginaleffekt på 

arbetskraften, variabeln är signifikant under perioden 2000-2014. LnGDS%/BNP är signifikant på 5% 

för perioden 1970-2014 i pooled OLS modellen samt 1% för perioden 1985-1999 och koefficienten är 

positiv för samtliga modeller. Riktningen är korrekt mot estimatet då variabeln påverkar tillväxten 

positivt i form av ökande investeringar. LnInflation är signifikant i samtliga modeller men varierar i sin 

påverkan på den beroende variabeln och visar inte rätt tecken mot förväntat i de flesta modeller. Om 

inflationen är positiv för tillväxt kan det bero på att inflationen har varit låg och stabil vilket ger bättre 

förutsättningar för tillväxt, då visibiliteten i prisutvecklingen är god för företag, diskonteringen för 

osäkerheter blir mindre och aggregerat genererar en stabil låg inflation implicita positiva effekter på 

tillväxten. Om inflationen är negativ för tillväxten innebär det att inflationen är hög och motsatta 

effekter av låg inflation uppstår. Det sker genom att bl.a. allokeringen av humankapital blir mindre då 

osäkerheten i prisförändringen skapar begränsningar för investeringar i utbildning och praktik. 

Osäkerheten blir hög, företag måste diskontera en högre riskpremie och investeringar minskar vilket 

minskar finansiell aktivitet och bankers kreditgivning minskar (Temple, 2000). Alltså huruvida 

inflationen är positiv eller negativ för tillväxten varierar. LnFDI%/BNP variabeln uppvisar signifikans i 

de flesta modeller och den positiva riktningen på koefficienten stämmer med förväntningarna om att 

utländska direktinvesteringar är positivt för tillväxt vilket stämmer med tidigare studiers resultat (De 

Mello, L. R. , 1999). LnToT är positiv och signifikant för samtliga modeller vilket är i linje med 

förväntningarna. Inflation2 som adderats för att fånga den polynom form som inflation förväntas inneha 

i relation till BNP/capita är negativ för samtliga modeller och signifikant vilket styrker teorin om att 

inflation har en negativ påverkan på inflation vid höga nivåer. Variabeln har utelämnats i perioden 1970-

84 till förmån för signifikans på lnInflation variabeln. Förklaringsgraden för vår huvudmodell Fixed 

Effect för perioden 1970-2014 uppmäter en R2-inre förklaringsgrad på 0,11 och R2-Mellan på 0,25. Det 

innebär att för FE modellen så kan 11% av variablernas påverkan på den beroende variabeln förklaras av 

variation inom de olika länderna över tid. R2-Mellan förklaringsgraden innebär att 25% av påverkan på 

den beroende variabeln beror på variation mellan länderna. I övriga modeller där Pooled OLS har 

använts som estimator, förklarar de olika R2 resultaten hur många procent, 10%, 13%, 27% och 14%  av 

modellen som förklarar förändringen i BNP/capita.  
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5.5.1 Tabell 5 Regressionsresultat 
 
Beroende	Variabel:	
LnBNP/capita	

Pooled	
OLS	

Fixed	
Effect	

Pooled	
OLS	

Pooled	
OLS	

Pooled	
OLS	

Oberoende	variabler	 1970-2014	 1970-2014	
1970-
1984	

1985-
1999	

2000-
2014	

Konstant	
-1,74	
(0,59)	
***	

-1,58	
(0,58)	
***	

-1,07	
(1,70)	

-	

-4,38	
(1,14)	
***	

-1,84	
(0,92)	
**	

LnPop	Tillväxt	
-0,03	
(0,03)	

-	

-0,02	
(0,03)	

-	

0,11	
(0,07)	

-	

-0,03	
(0,05)	

-	

-0,25	
(0,07)	
***	

LnGDS%/BNP	
0,39	
(0,18)	
**	

0,28	
(0,18)	

-	

0,43	
(0,46)	

-	

1,15	
(0,40)	
***	

0,38	
(0,28)	

-	

LnInflation	
0,19	
(0,04)	
***	

0,11	
(0,05)	
**	

-0,26	
(0,14)	
*	

0,23	
(0,06)	
***	

0,14	
(0,10)	
*	

LnFDI%/BNP	 0,04	
(0,03)	

0,11	
(0,04)	
***	

0,13	
(0,07)	
*	

0,21	
(0,05)	
***	

0,06	
(0,06)	

-	

LnToT	
0,05	
(0,01)	
***	

0,06	
(0,01)	
***	

0,07	
(0,03)	
*	

0,06	
(0,02)	
**	

0,04	
(0,02)	
*	

Inflation^2	
-0,0004	
(0,0001)	

**	

-0,0004	
(0,0002)	
***	

-	
-	
-	

-0,0006	
(0,002)	
***	

-0,005	
(0,002)	
***	

R2	 0,10	 -	 0,13	 0,27	 0,14	

R2-inre	 	 0,11	 	  		
R2-mellan	 	 0,25	 	  		

Rho	 		 -0,25	 		 		 		
Standard Error i parantes 

*** Signifikans på 1% 

** Signifikans på 5% 

* Signifikans på 10% 
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5.1 Diskussion 
 
Övergripande är regressionen signifikant och överensstämmer i delar mot vad som var förväntat enligt 

tidigare studier samt presenterad teori. Huvudmodellen Fixed Effect ger ett signifikant resultat för 

variabeln lnInflation under perioden 1970-2014 på 1%. Resultatet för koefficienten 0,11 innebär att om 

lnInflation ökar med 1% då övriga variabler hålls konstanta så ökar BNP/Capita med 0,11%. Resultatet 

att inflation har en positiv påverkan på tillväxt stöds av tidigare forskning, bl.a. (Bruno & Easterly, 

1998) vilka funnit att inflation upp till 40% är positivt för tillväxt. Den positiva effekten av inflation kan 

förklaras av att investeringarna ökar då inflationen stiger då pengar allokeras till andra tillgångar. (Tobin 

J.,1965).  

 

Resultatet att inflationen har en positiv påverkan på inflation över perioden 1970-2014 för OECD strider 

dock mot det förväntade värdet utifrån denna studie samt senare studier kring sambandet mellan 

inflation och tillväxt. Senare studier har funnit bevis för negativa effekter av inflation över en viss 

tröskelnivå. Faktumet har även konstaterats av flera och får anses vedertaget (Moshin S, Abdelhak S, 

2001). Att resultatet då är positivt tyder på att det kan finnas något fel i utformningen av modellen, brus 

i datamaterialet alternativt bias i estimatorer (Studenmund, 2014). Att anta att inflationen har hållit sig 

under tröskelnivån då inflationen ej påverkar eller kan ha en positiv effekt på tillväxt är inte heller det 

troligt. Som presenterades i diagram ett har perioden upplevt tider av väldigt hög inflation vilket 

sammantaget har resulterat i ett medelvärde av 17,4% inflation över perioden vilket tordes ligga långt 

över den tröskel för vilken inflation är positivt för tillväxt, varför det går att ifrågasätta om signifikansen 

som uppmätts är riktig. 

 

Intressant är att inflation2 som är inkluderad i modellen för att fånga upp den ovannämnda effekten att 

vid hög inflation så är effekten på den beroende variabeln negativ, visar signifikanta resultat i samtliga 

modeller förutom för perioden 1970-84. Resultatet visar att hög grad av inflation är negativt för 

tillväxten vilket styrks av tidigare forskning, däribland Bruno & Easterly, 1998. Hög inflation leder till 

osäkerhet i prisutvecklingen vilket innebär att investeringarna minskar i samhället. Osäkerheten behöver 

diskonteras vilket leder till en avmattning i tillväxten. Förekomsten av tröskeleffekter i förhållande till 

inflationens påverkan på tillväxt är konstaterat av tidigare studier (Khan, M. S., & Ssnhadji, A. S. 2001). 

Det är således möjligt att de observerade positiva koefficienterna för variablerna inflation och kan vara 

sanna. 
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6. Slutsats 

De olika effekterna av positiv och negativ inflation som diskuterats tidigare varierar kraftigt och 

huruvida inflationen är positiv eller negativ beror på vilken nivå inflationen ligger på. Av vårt resultat 

kan vi konstatera att för vår avgränsning om OECD länder i en period om varierad inflation mellan 

1970-2014 så är inflationens påverkan positiv för tillväxt. För perioden 1970-1984 är den negativ. 

Resultatet är dock som tidigare nämnt värt att ifrågasätta då förväntningen om inflationens påverkan på 

tillväxt för perioden 1970-2014 samt 1984-1999 bör vara negativ då flera tidigare studier visat ett 

signifikant negativt samband mellan inflation och tillväxt på höga nivåer. Dock är resultaten signifikanta 

i samtliga modeller vilket innebär att inflationen har haft en positiv inverkan på tillväxt i fyra av fem 

modeller. Förslag till vidare studier eller förbättring av denna studies utformning kan vara att leta efter 

den exakta tröskelnivå där inflationens tecken ändras från positiv till negativ alternativt undersöka en 

tröskelnivå för ett specifikt land som inte har definierats då länders inflationsnivåer varierar.  
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