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En generell uppfattning är att en stor offentlig sektor bidrar till låg tillväxt, de studier som 

finns visar dock olika resultat och vissa menar att resultaten påverkas av de variabler som 

används och vid en förändring inte längre är signifikanta. Ytterligare en frågeställning som 

ofta har undersökts är huruvida resultatet även påverkas av hur de offentliga resurserna 

distribueras. Denna studie avser svara på dessa frågor med hjälp av data från trettio länder i 

Europas från 2002 och 2006. Som bakgrund till undersökningen användes Solows klassiska 

tillväxtteori tillsammans med teorier kring hur tillväxt påverkas av investeringar i 

humankapital samt storlek på offentlig sektor. Resultatet från regressionen visade att storleken 

på den offentliga sektorn har ett visst negativt samband med tillväxt. Detta samband 

förändrades inte nämnvärt beroende av variabler i modellen. Genom att även undersöka olika 

nivåer på länders marginalskatt syntes att en nivå på 40-50 % hade det mest positiva 

sambandet med tillväxt. Resursallokeringen överlag visade däremot låg eller ingen signifikans 

för hur ett lands tillväxt ser ut. 
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1. Introduktion 

 

1.1 Inledning 

Tillväxt har varit ett ämne för många undersökningar och begreppet är fortfarande ett 

frågetecken ur många synvinklar. Dessutom är tillväxt ett relativt nytt begrepp, om man ser 

till hur länge människan har funnits. Idag är målet för många ekonomier att ha en årlig tillväxt 

på ca 2 % (Ray 1998 s.48), vilket innebär att ett lands BNP kan fördubblas på enbart 35 år. 

Det gör att tillväxt kan ha en stor effekt på levnadsstandarden vilket även är en orsak till att 

ekonomer lägger stort fokus på att undersöka vad och hur olika ekonomiska faktorer påverkar 

utvecklingen av BNP. Tillväxten kommer inte av sig självt, vilket man ser i många 

utvecklingsländer, utan många faktorer spelar in. En av dessa faktorer är den offentliga 

sektorns storlek (Calmfors och Persson 1999). Det finns inte någon modell för hur den 

offentliga sektorn bör var utformad för att på bästa sätt gagna tillväxt, utan det kan se olika ut 

i olika länder. Ekonomer är därför intresserade av att förstå hur den offentliga sektorn bör 

utformas för att ge bäst effekt. Finns det ett sätt som ger högre tillväxt än andra så borde det 

eventuellt tas hänsyn till i utformningen av ett lands politik. 

Enligt nationalekonomisk teori anses en stor offentlig sektor bidra till en låg tillväxt (Agell: 

Calmfors och Persson 1999 s.178). Men trots ett stort antal studier i ämnet så saknas robusta 

resultat och belägg för att så är fallet. För att finansiera en offentlig konsumtion krävs även 

skatter vars nivå självfallet påverkas av storlek på sektorn. Då skatter ofta har andra effekter 

än en direkt överföring från privat till offentligt, kan även dessa tänkas påverka tillväxten 

(Gruber 2007 s.608).  

 

Enligt Levine och Renelt (1992 s. 951) så fångar enbart storleken på den offentliga sektorn 

inte upp hur de olika faktorerna inom sektorn påverkar tillväxten.  Det är därför viktigt att 

undersöka vad den offentliga sektorn använder sina resurser till, är det på produktiva ”varor” 

eller är det till sådant som inte bidrar till högre tillväxt och vilka varor är i så fall produktiva, 

dvs. positiva för tillväxten? Bör staten därför investera sina pengar i utbildning, forskning, 

sjukvård eller något annat? Och i vilken omfattning bör den offentliga sektorn konsumera 

eller investera i dessa varor och tjänster? Om vissa satsningar i hög grad drar ner tillväxten 

kanske dessa bör få en mindre del.  
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1.2 Problemformulering 

Finns det ett samband mellan den offentliga sektorns storlek och tillväxt? Påverkas tillväxten 

även av hur resurserna allokeras? 

 

1.3 Syfte 

Vi avser med denna uppsats undersöka huruvida storleken på ett lands offentliga sektor har en 

signifikant effekt på landets tillväxt, samt vilken roll innehållet i sektorn spelar. 

 

1.4 Metod 

Frågeställningen besvaras med hjälp av paneldata för två år, 2002 och 2006, från 30 länder i 

Europa, sammanlagt 60 observationer per variabel. Med hjälp av de data som samlats in har 

en regressionsanalys genomförts för att svara på hur sambanden ser ut. Det jämförs sedan med 

de teorier och tidigare studier vi utgår från och sammanfattas slutligen i en slutsats.  

 

I uppsatsen undersöks europeiska länder, detta för att undvika alltför stora variationer som har 

andra orsaker än det vi kontrollerar för. Data har huvudsakligen inhämtats från både OECD 

och Eurostat, för att få ett större urval. Det slutade på trettio länder av 46 europeiska stater 

totalt, vilket delvis även beror på ett bekvämlighetsurval av de länder i Europa som data 

funnits för. 

 

Tabell 1  

1. Belgien 11. Italien 21. Portugal 

2. Bulgarien 12. Cypern 22. Rumänien 

3. Tjeckien 13. Lettland 23. Slovenien 

4. Danmark 14. Litauen 24. Slovakien 

5. Tyskland 15. Luxemburg 25. Finland 

6. Estland 16. Ungern 26. Sverige 

7. Irland 17. Malta 27. Storbritannien 

8. Grekland 18. Nederländerna 28. Island 

9. Spanien 19. Österrike 29. Norge 

10. Frankrike 20. Polen 30. Schweiz 
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De variabler som används, för att svara på frågeställningen angående skillnader i tillväxt 

mellan de olika länderna, är utgifter för utbildning, sjukvård, socialt skyddsnät, investeringar, 

försvar och bistånd samt som kontrollvariabler, initialt BNP, korruption, invånare per km2. 

Skillnader i marginalskatter undersöks mellan de 30 länderna i form av tre dummy-variabler 

som representerar fyra olika nivåer på marginalskatt.  

 

1.4.1 Avgränsningar 

Olika typer av skatter anses påverka effektivitet och tillväxt på olika sätt (Agell 1999). Dock 

kommer denna faktor inta tas upp här utan det som undersöks är enbart effekten av varje lands 

högsta marginalskatt, för att på så sätt se effekten av olika nivåer på inkomstskatt. Även 

förändringar i den skatt som tas ut kan påverka tillväxten, men då Mendoza (1996 s 124) visar 

att denna effekt ofta är liten kommer förändringar inte inkluderas. Utöver denna avgränsning 

exkluderas dessutom olika variabler som visar hur olika politiska system fungerar, studien 

kommer istället att fokusera på vad staten lägger sina pengar på, kvantitativt räknat. Fokus 

ligger på de skillnader som finns i resursallokeringen inom den offentliga sektorn och hur det 

påverkar tillväxten. Därför utelämnas bland annat handelshinder och annan politik som kan 

tänkas påverka tillväxten. 

 

1.5 Disposition 

I kapitel 2 presenteras relevanta teorier på området som följs upp i kapitel 3 med tidigare 

studier där problemet tidigare undersökts. Dessa fungerar även som underlag för förväntat 

resultat. I kapitel 4 presenteras det material som samlats in i form av data vilket följs av en 

presentation och motivering av de variabler som undersökts. I Kapitel 5 presenteras de 

regressionsmodeller som analysen utgår från innan resultaten visas i form av en tabell med 

koefficienter för de olika variablerna i de fem modeller som används. I en regressionsanalys 

tolkas sedan resultatet i kapitel 6 och jämförs med de tidigare presenterade teorierna. I kapitel 

7 avslutas uppsatsen med en sammanfattning av de slutsatser vi dragit och en diskussion kring 

problemområdet samt vad som kunde gjorts annorlunda. Avslutningsvis ges förslag till vidare 

studier. 
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2. Teori 

 

2.1 Solows tillväxtmodell 

Solowmodellen är utformad för att visa hur tillväxt i kapitalstocken, tillväxt av arbetskraft och 

utveckling i teknologi interagerar i en ekonomi (Mankiw (2007) s. 188), samt beskriver ur en 

dynamisk synvinkel hur sparande påverkar en ekonomi över tid. Enligt modellen så strävar 

alla ekonomier mot en långsiktig jämviktspunkt (steady state). Solowmodellen förklarar dock 

inte teknologisk tillväxt utan tar den som exogent given. 

 

Produktionsfunktionen i Solow modellen:   

 

Y= F(K,L)   

där Y = output K = kapital och L = arbetskraft 

 

Modellen antar konstantskalavkastning dvs. om kapital och arbetskraft ökar med en enhet (z) 

så ökar även produktionen med en enhet, zY = F(zK, zL) 

 

y= f(k), där y = Y/L (output per arbetare) och k = K/L (kapital per arbetare) 

   

Efterfrågefunktionen:  

Efterfrågan styrs av konsumtion och investeringar, y= c + i , där c står för konsumtion och i 

står för investeringar. Då modellen antar att en del av inkomsten går till sparande(s) så är  

c = (1-s)y  

y = (1-s)y + i 

i = sy, dvs. att investeringar är lika med sparande. Då vi tidigare har sett att y=f(k) kan vi sätta 

i=sf(k) 

Vi inkluderar nu en värdeminskning av kapital: δ, värdeminskningen per år anges som δk. 

Hur kapitalstocken påverkas av investeringar och värdeminskning utrycker vi som Δk = sf(k) 

– δk.  

Det finns en kapital nivå k* där investeringar är lika med andelen värdeminskning, vid denna 

punkt kommer inte investeringar längre ändras. Denna punkt anger den långsiktiga 

jämviktspunkten i en ekonomi.    
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För att ta reda på vilken långsiktig jämviktspunkt som är bäst för en ekonomi och veta vilken 

sparandenivå som genererar mest välbefinnande så borde den sättas där individen kan 

maximera sin konsumtion. Nivån på det kapital som maximerar konsumtionen i 

jämviktspunkten (k*) kallas ”gyllene regeln” (k*gold).  I den långsiktiga jämviktspunkten är 

effekt per arbetare f(k*) och då kapitalstocken inte ändras i den punkten så är investeringar 

lika med värdeminskningen δk*. Vi kan skriva c* = f(k*) - δk *, c* är i den punkten som 

konsumtion maximeras. Länder som startar med för mycket kapital än vad de bör ha enligt 

den ”gyllene regeln” i jämviktspunkten kommer landet behöva minska besparingar och öka 

konsumtionen för att nå jämvikt och vice versa då landet har för lite kapital. Solow modellen 

visar att andels sparande i en ekonomi bestämmer storleken på dess kapitalstock och 

därigenom nivån på produktion(Mankiw (2007) s.213).  

 

2.2 Endogena tillväxtmodeller (inkl. humankapital) 

I Solows tillväxtmodell tas den teknologiska utvecklingen som exogent given (Mankiw och 

Taylor 2007 s. 252). För att förstå varifrån denna utveckling kommer har det sedan slutet av 

1980-talet utvecklats ett flertal modeller där den teknologiska utvecklingen finns med i 

tillväxtmodellen, därav namnet ”endogen tillväxtmodell”. Den stora skillnaden i dessa 

modeller är att man inte längre antar en avtagande avkastning för kapital (Calmfors och 

Persson (red.) 1991 s. 182) samt att den långsiktiga tillväxten nu förklaras av en 

produktivitetsökning inom modellen.  

 

Den enklaste formen av en endogen modell är Y=AK där Y är output, K står för 

kapitalstocken och A är en konstant som mäter produktivitet till följd av teknologisk 

utveckling (Mankiw och Taylor 2007 s. 252). Man antar att arbetskraft (L) är konstant. Den 

teknologiska utvecklingen (A) gör att tillväxten inte stannar av som i Solow-modellen då 

deprecieringen blivit lika hög som ökningen av kapitalstocken. Mankiw och Taylor utvecklar 

modellen och visar att: 

 

ΔK = sY – δK, s står för den del av inkomsten som sparas eller investeras. Om vi kombinerar 

detta med att Y = AK så får vi fram att:  
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LnY = LnA + LnK, vilket leder till ΔY/Y=ΔK/K=sA-δ  

 

Den procentuella ökningen av BNP (tillväxt) är samma som den procentuella ökningen av 

kapitalet vilket i sin tur påverkas av sparande, teknologisk utveckling samt depreciering. Då s 

står för sparande vilket går till investeringar, innebär funktionen att så länge sparandekvoten, 

vilken skapar kapitalstocken, multiplicerat med den teknologiska utvecklingen (A) är större 

än deprecieringskvoten av kapitalet, så kommer produktionen att fortsätta växa även 

långsiktigt. 

 

Den endogena modellen kan även utökas med ytterligare en form av kapital, nämligen 

humankapital (Mankiw och Taylor 2007 s. 253). Man får då två sektorer med varsin 

produktionsfunktion:  

 

Y=F(K,(1-u)LE), produktionsfunktion för tillverkningssektorn 

ΔE=g(u)E, produktionsfuntion för utbildningssektorn 

 

E = Storlek på utbildningssektorn 

u = Anställda inom utbildningssektorn 

1-u = Anställda inom tillverkningssektorn 

g = En funktion av andel anställda inom utbildningssektorn (u) som visar hur ökningen av 

kunskap(E) beror på andel sysselsatta inom utbildningssektorn. 

Y = BNP som är en funktion av Kapitalstocken, samt anställa inom denna ((1-u)L) 

multiplicerat med storleken på kunskapsstocken. 

 

Den här modellen där kapital även består av kunskap ger en konstant avkastning istället för 

Solows avtagande avkastning. Så länge arbetskraft är sysselsatt inom kunskapssektorn 

kommer E att öka. Eftersom kunskapsstocken är viktig även för anställda inom den vanliga 

produktionssektorn gör detta att BNP ökar oavsett storlek på kapitalstocken. 

 

Slutsatsen blir att så länge ett land har hög investering i humankapital kommer det att växa 

även långsiktigt snabbare än ett land som investerar mindre. Därför spelar ekonomisk politik 

och inriktning i offentlig sektor en stor roll för den långsiktiga tillväxten, till skillnad från i 

Solows modell där det enbart påverkar nivån. Offentliga subventioneringar av utbildning och 
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andra investeringar skulle därför kunna motiveras av modellen (Calmfors och Persson (red.) 

1991 s. 183). Det innebär även att den offentliga sektorn inte enbart kan vara för stor, utan 

även för liten. 

 

2.3 Offentlig sektor och tillväxt 

I Barros artikel “government spending in a simple model of endogenous growth” (1988 s.7) 

utvecklar han de endogena modellerna genom att även lägga till den offentliga sektorn i 

modellen. Han motiverar detta med att den offentliga sektorns konsumtion samt skatter ofta 

medför externaliteter vilket ger en annan effekt än då man enbart räknar med privat sparande 

och utveckling av den privata sektorn (Barro 1988 s.1). Därför blir utformningen av den 

offentliga sektorn viktig för ett lands tillväxt. Barros modell: 

 

y=f(k, g)= Ak
1-α 

g
α
 

 

Barro tillför variabeln ”g” vilket står för den kvantitet offentlig service som ges till varje 

hushåll. Han ser denna service som en input till den privata produktionen. Det är i denna roll 

som den offentliga sektorn har potential att bidra till tillväxt. Ett exempel på detta är 

infrastruktur, där enbart det privata kapitalet skulle ge lägre avkastning utan offentliga 

investeringar i en välutvecklad sådan. Han antar därför konstant skalavkastning av offentlig 

service (g) tillsammans med privat kapital (k). Men en avtagande marginal produktion för k. 

En viss offentlig sektor blir då nödvändig för en långsiktig tillväxt. Den offentliga 

konsumtionen finansieras genom skatt vilket läggs till i modellen (s. 8): 

 

G=T=tY=t(Ak
1-α

 g
α
)

 

 

I Cobb-Douglasfunktionen ovan står produktionselasticiteten α för hur stort produktionsvärde 

offentlig service har för tillväxt. För maximal tillväxt bör andelen offentlig service av BNP 

(g/y) ha samma värde som dess exponent α. Han utvecklar sedan modellen genom att ta 

hänsyn till svårigheter för regeringar att planera, offentlig service som inte bidrar till den 

privata produktionen samt regeringar som mest är intresserade av sig själva. Barros slutsats 

blir att ett lands tillväxt och sparandekvot till en början stiger med andel offentlig konsumtion 

av BNP (g/y), men att både tillväxt och sparande når en topp och därefter sjunker.  
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Scully (2002) utgår från Barros modell (1988) då han försöker finna den optimala storleken 

på skattetrycket för att få en så hög tillväxt som möjligt. Även Scully menar att vid låga 

nivåer på offentlig konsumtion så kommer en ökning av skattetrycket att öka tillväxten (2002 

s.304). Detta på grund av att det som den offentliga sektorn tillhandahåller är produktivt 

(utbildning, hälsa, infrastruktur osv). När den offentliga konsumtionen stiger övergår det mer 

till icke-produktiva tjänster såsom transfereringar och subventioner vilket inte ökar tillväxten. 

Även detta innebär att offentlig sektor både kan vara för stor och för liten om man ser till 

tillväxten.  

 

För att finansiera den offentliga sektorn krävs en inkomst i form av skatter. Dessa är inte 

enbart en ”förflyttning” av pengar från den privata sektorn till den offentliga, utan kan 

dessutom ge ytterligare, indirekta, effekter.  Laffer-kurvan vilken visar hur de offentliga 

inkomsterna rör sig tillsammans med storleken på skatt (Gruber 2007 s. 594). Först ökar 

inkomsterna i och med att skattetrycket ökar men efter en topp minskar istället inkomsterna 

eftersom det minskade skatteunderlaget i form av färre arbetade timmar kostar mer än vad 

högre skatterna ger. Vid 100 % skatt på arbete lönar det sig inte längre att arbeta och 

intäkterna sjunker till noll. Befinner sig ett land på den dalande sidan av toppen innebär det att 

de offentliga inkomsterna faktiskt skulle kunna öka genom sänka skatterna. Minskar 

underlaget på grund av en hög skatt påverkas givetvis även möjligheten till offentliga 

satsningar på utbildning och andra investeringar negativt. 

 

Även omfördelningsaspekten av skatter kan påverka tillväxt. Enligt Ray (1998 s. 220) finns 

studier som visar att en jämn fördelning har en positiv effekt för tillväxt. Mycket på grund av 

att människor kan hamna utanför viktiga marknader, dels lånemarknaden vilket håller tillbaka 

potentiella investeringar samt möjlighet att utbilda sig. Då fler utbildar sig ökar möjligheten 

att utbilda människor som från början har hög potential. Annars riskerar man alltså att gå 

miste om människor som med utbildning skulle varit bra för landet. Ytterligare en aspekt av 

valet kring utbildning som uppstår på grund av inkomstskatt består i hur progressiva 

marginalskatter riskerar att minska incitamenten för högre utbildning. En effekt av detta är, 

även här, att färre personer skaffar sig en högre utbildning (Persson 1999 s.232). Enligt 

teorierna kring endogena tillväxtmodeller skulle detta innebära lägre tillväxt. 
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Sammanfattningsvis kan konstateras att medan Solows modell visar att det framför allt är 

sparandet som påverkar tillväxt och då enbart upp till en viss nivå så visar den endogena 

tillväxtmodellen att med hjälp av investeringar i humankapital skapas en långsiktig tillväxt. 

Därför ges även resursallokeringen av offentligsektor stor betydelse. Scully (2002) undersöker 

om det finns en optimal storlek på offentlig sektor och kommer fram till att både en för stor 

och en för liten offentlig sektor kan vara negativ för tillväxte. En ökning av en liten offentlig 

sektor ökar produktiva offentliga investeringar, medan en större offentlig sektor tenderar att 

ökar andelar som går till transfereringar vilket inte skapar tillväxt.  För att finansiera den 

offentliga sektorn krävs skatter. Blir skatterna väldigt höga finns en risk att de totala offentliga 

inkomsterna istället minskar. Progressiva skatter anses dessutom sänka incitamenten för 

studier då en del av den belöning som ges i form av högre lön minskar på grund av högre 

marginalskatt. Det finns dock även studier som visar att den utjämningseffekt som skatter ger, 

vilken skapar en mer jämn inkomstfördelning kan bidra till högre tillväxt. Främsta 

anledningen till detta är att fler ser till att utbilda sig (Ray 1998).  

 

3. Tidigare studier 

 

Kring offentlig sektor och tillväxt finns en stor mängd studier. Ofta förs det fram som en 

självklarhet att det finns ett negativt samband mellan dessa två (Agell 1999 s.185). En 

anledning till detta är den ekonomiska krisen i Sverige under tidigt 90-tal i samband med 

USA’s ekonomiska uppgång under samma tid. Men det finns även exempel på motsatta 

förhållanden där det exempelvis gått bra för Danmark med sina höga skatter medan Japans 

läge har försämrats. Ekonomisk framgång går i vågor och det är därför viktigt att studera 

förändringar långsiktigt. I den tidigaste forskningen på området (av exempelvis Smith 1975 

och Cameron 1982) utgick man ofta enbart från storlek på den offentliga sektorn. Men 

eftersom den offentliga sektorn finns i ett sammanhang är det viktigt att kontrollera för andra 

faktorer. Barro (1998) och Levine & Renelt (1992) är några av dem som gjort 

uppmärksammade och omfattande studier i ämnet. Vanligt är att bland annat inkludera 

humankapital samt kontrollera för den så kallade upphinnar-effekten, alltså initialt BNP per 

capita. Det har visat sig att det är svårt att ge en entydig och tydlig bild av frågan, resultaten 

skiljer sig och många variabler visar sig vid en kontroll inte vara signifikanta (Agell 1999 s. 
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186). Svårigheterna finns kvar oavsett huruvida man tittar på både industri- och 

utvecklingsländer eller enbart OECD-länder. 

 

Det var i slutet av 1980-talet som man började lägga mer fokus vid långsiktig ekonomisk 

tillväxt (Barro 1998 s.1). Detta på grund av att ett lands politiska inriktning antas ha en större 

effekt för hur ett land utvecklas i det långa loppet än för den kortsiktiga konjunkturcykeln. I 

varje land finns tre viktiga institutioner, den politiska, den rättsliga samt den ekonomiska. De 

varaktiga skillnaderna inom dessa institutioner har visat sig vara mycket viktiga faktorer för 

skillnader i tillväxt och investeringar mellan olika länder. Förutom resursfördelningen inom 

den offentliga sektorn, så är även storleken på hela sektorn av stor vikt (Barro 1998 s.9). Just 

storleken på den offentliga sektorns spelar en komplicerad roll då de finansiella medlen 

kommer från skatter vilka i sin tur påverkar effektiviteten och möjligtvis även tillväxten i ett 

samhälle. Enligt Barros studie skulle en ökning med 10 procentenheter av den offentliga 

sektorns del av BNP minska tillväxten med 1,5 % per år. 

 

En viktig politisk och ekonomisk faktor för långsiktig tillväxt är utbildning (Barro 1998 s.17). 

Detta på grund av att staten ofta är inblandad i utbildningssektorn och därför påverkar 

ackumuleringen av humankapital. Det finns olika sätt att räkna utbildning på, genomsnittlig 

längd på skolgång är ett exempel på kvantitet men även kvaliteten på utbildningen torde 

påverka utgången. Barro undersöker båda varianterna och kommer fram till att ytterligare ett 

år av utbildning för män ökar tillväxten med 0.7 % (för kvinnor ser han i princip ingen effekt). 

Samma resultat får han då han använder sig av provresultat med skillnaden att det har lägre 

effekt för tillväxten (0.35%). Barro undersöker även effekten av investeringar (1998 s. 21) 

och får resultatet att det finns ett positivt samband med tillväxt, men med en koefficient på 

enbart 0,059. Han resonerar dock kring möjligheten att investeringarna kan påverkas av andra 

variabler i regressionen såsom öppenhet och lagliga rättigheter, eller att sambandet är det 

omvända och att det är tillväxten som har en positiv inverkan för investeringar.  

 

Levine och Renelt undersöker i en artikel (1992) om resultat från tidigare undersökningar är 

robusta eller känsliga för små förändringar. De använder sig av två omfattande 

undersökningar, Kormendie & Miguire(1985) och Barro (1991). De studerar ett stort antal 

(119st) och variabler som har varit viktiga i många studier av ekonomisk tillväxt. Däribland 

tillväxttakt, hur den offentliga sektorn spenderar sina pengar, växlingskurser på svarta 
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marknaden, dummies för U-länder och I-länder, export och import samt olika investeringar. I 

undersökningen framkom att många variabler som används för att mäta tillväxt är signifikanta 

men svaga. Detta innebär att det inte finns något tillförlitligt statistiskt samband mellan många 

makroekonomiska indikatorer och tillväxt (s.943). I artikeln diskuterar de problemet med att 

det kan vara svårt att mäta den offentliga sektorns storlek då detta kan ta bort viktiga 

indikatorer på hur resurserna distribueras (s. 951) och om de spenderas effektiv eller 

ineffektivt. De hittar även några robusta sammanband, dels att det finns ett positiv samband 

mellan andel av investeringar och BNP och att förhållandet mellan handel och produktion är 

robust och positivt jämfört med investeringsgraden.  

 

Enligt Peter Svedberg (1999 s.87) finns dock vissa problem med Levines och Renelts 

regressioner, de kontrollerar för noggrant vilket gör att få variabler har en chans att klara 

testet. Bland annat Sala-i-Martin har kontrollerat deras undersökning, och finner med hjälp av 

2 miljoner regressioner att 22 av variablerna var robusta varav de tre viktigaste är initiala 

inkomstnivån och mängden humankapital i form av både utbildning och hälsotillstånd. Vilket 

även detta motiverar användningen av dessa i uppsatsen. Ytterligare en faktor som de flesta 

studier visar vara av vikt är att en högre investeringskvot bidrar till en ökad tillväxt. 

 

Mycket av den tidigare forskningen är från slutet av 80- till slutet av 90-tal. Sedan dess har 

ekonomier förändrats och skillnader på den offentliga sektorn har haft ytterligare tid på sig att 

påverka tillväxten i varje land. Möjligtvis på olika sätt och åt olika håll. Därför blir det 

intressant att se om sambanden ser annorlunda ut nu snart tio år in i 2000-talet.  

 

4. Data 

 

4.1 Beskrivning av data 

Bilden nedan representerar genomsnitten av de 30 länder vi har med i undersökningen för år 

2002. Vi använder det för att se vilka utgifter som är de som den offentliga sektorn lägger 

störst andel resurser på. Vi kan i cirkeldiagrammet se att sjukvård, utbildning och socialt 

skydd står för de största utgifterna. Det sociala skyddet står för det offentliga stöd som ges vid 

situationer där människor hamnat i kris och behöver statligt stöd. Här ingår ofta handikapp, 

pensioner, efterlevande, familjestöd, arbetslöshet, hemlöshet samt social utsatthet. I 
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diagrammet ingår även försvar men visar att den står för en mindre del av de offentliga 

utgifterna. Detta är endast ett genomsnitt för de 30 länderna, det undersökningen ska visa är 

hur variationer i spridingen av de offentliga resurserna påverkar tillväxten i ett land. 

 

Figur 2. Genomsnitt av de offentliga utgifterna år 2002. 

 

 

Data har samlats in för 30 länder i Europa för åren 2002 och 2006. Statistiken har inhämtats 

från Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Eurostat, 

Världshälsoorganisationen WHO, Statistiska Centralbyrån (SCB), Transparency International 

och Earthtrends. Tillväxten är i ökning av realt BNP där inflationen är borträknad, och 

inhämtad från Eurostat. Den offentliga sektorn storlek representeras av offentliga intäkterna i 

procent av BNP, även detta är hämtat från Eurostat. Statistiken för utbildning, sjukvård samt 

FoU står för den offentliga sektorns utgifter för dessa variabler i procent av sektorns totala 

utgifter. Data för FoU har vi hämtat av GBAORD (”Government Budget Appropriations or 

Outlays on R&D”) vilket står för de offentligt finansierade satsningarna på R&D (FoU) i % 

av total offentlig konsumtion, där ingår bland annat investeringar i miljö, infrastruktur, 

jordbruk och forskning. Variabeln avser fånga offentliga investeringar. Uppgifter om 

utbildning och FoU är inhämtad från Eurostat och sjukvårdsstatistiken kommer från WHO.  

 

Utgifterna för försvar och bistånd (ODA, Official Development Assistance, bistånd till 

utvecklingsländer) är den offentliga sektorns utgifter i % av BNP. Utbildning och FoU är i % 

av offentliga sektorns utgifter då det är hur innehållet fördelas, tillsammans med sektorns 
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storlek, som undersöks. Inte hur mycket ett land satsar på varje variabel då detta i sig 

påverkas av storleken på den offentliga sektorn. Data kring utgifterna för försvaret kommer 

från SCB och ODA kommer OECD. 

 

För att få ett trovärdigt resultat, ingår i undersökningen även två kontrollvariabler. En är 

initialt BNP per capita, vars data är inhämtat från Eurostat i form av ett index där ett 

genomsnitt av EU27 givits värdet 100. Den andra variabeln kontrollerar ländernas 

korruptionsgrad då denna kan ha en effekt för hur väl den offentliga sektorn fungerar. 

Information kring korruptionen kommer från ”Transparency.org” som är en organisation som 

undersöker just korruption. Korruptionsgraden ges i ordningen 0-10 där 0 är ”fullkomlig” 

korruption och 10 står för ett land helt utan korruption. Då denna information ger att hög 

siffra = låg korruption, är dessa siffror i denna uppsats omvända för att ge ett tydligare resultat 

av regressionen. 

 

Utöver storlek på offentlig sektor, fördelningen av dess utgifter samt kontrollvariabler har vi 

tillfört dummy variabler för marginalskatter, data har inhämtats från OECD och Eurostat. 

Dessa är indelade i fyra grupper om 0-29 %, 30-39 % (D1), 40-49 % (D2) samt 50+ % (D3). 

Siffrorna står för högsta potentiella marginalskatt vilket ofta är en sammanslagning av 

kommunal och statlig skatt. I första gruppen ingår 7-8 länder, i den andra 9-14 länder, den 

tredje 7-10 länder och den sista 3-4 länder (se tabeller i bilaga 1). 

 

4.2 Presentation av data 

För att ge en överblick av de variabler som används i regressionerna, samt deras värden ges i 

tabell 1 nedan ett genomsnitt för alla länder samt standardavvikelsen för varje variabel. Antal 

observationer står för 30 länder två olika år. Exakt data för varje enskilt land finns längst bak i 

bilaga 1. 
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Tabell 2. Medelvärde och standardavvikelse för alla länder. 

Variabler Medelvärde 2002 Standardavvikelse 2002 Medelvärde 2006 Standardavvikelse 2006 

Tillväxt 2,76 1,85 4,9 1,91 

Off. sektor 42,1 5,6 43,1 5,4 

Soc. skydd 35,6 3,5 35,6 3,3 

Utbildning 12,28 2,1 12,51 1,95 

Sjukvård 13,3 2,1 14,2 2,3 

FoU 1,21 0,4 1,13 0,45 

Försvar 1,5 0,5 1,5 0,5 

Bistånd 0,37 0,17 0,44 0,17 

Initialt BNP 98,84 35,7 102,5 33,7 

Korruption 3,5 1,8 3,2 1,7 

Antal observationer: 60 

 

5. Regressionsmodell 

 

Fem olika modeller används i studien för att på så sätt se vad som händer med koefficienterna 

samt vilken modell som förklarar mest av tillväxten. I den första undersöks enbart effekten av 

storlek på offentlig sektor för tillväxten. Den andra modellen inkluderar effekten av de största 

utgifterna inom sektorn vilket sedan utökas i modell 3 med utgifter för offentliga 

investeringar, förvar samt bistånd. I fjärde modellen undersöks alla variabler, 

kontrollvariabler samt marginalskatter och den femte modellen ingår alla signifikanta 

variabler samt marginalskatterna då dessa gav ett ökat förklaringsvärde även om de i sig inte 

visat sig vara signifikanta. 

 

Regressionsmodell med alla variabler: 

 

BNPg = β1 + β2OFFSEKT + β3SOC + β4UTB + β5SJUK + β6R&D + β7MIL + β8ODA + 

β9BNPi + β10INV/km
2
 + β11CPI + β12D1+ β13D2+ β14D3+ β15ÅR + μ 
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Förklaring av variabler: 

 

BNPg (Real ökning i BNP (tillväxt)) 

I regressionen är tillväxt den beroende variabeln som ska förklaras. 

 

Förklaringsvariabler 

OFFSEKT (totala intäkter i % av BNP) 

Variabeln avses att visa storleken på offentlig sektor, vilken representeras av den offentliga 

sektorns totalintäkter i procent av BNP. Tidiga undersökningar av den offentliga sektorns 

storlek har enligt Calmfors och Persson (1999) visat att det finns ett negativt samband mellan 

den och tillväxt. Men senare studier har kunnat visa att det kan vara svårt att finna ett 

signifikant samband (Levine och Renelt 1992). Storleken på offentlig sektor förväntas i den 

första regressionen ha en negativ effekt för tillväxt, men att denna förlorar signifikans då de 

andra variablerna tillförs. 

 

SOC (Socialt skydd i % av offentlig konsumtion) 

Socialt skydd är en stor utgift för offentlig sektor och står för många av de utgifter som enbart 

är transfereringar. Enligt Scully (2002 s.308) ökar transföreringarna när den offentliga sektorn 

blir större vilket har en negativ effekt för tillväxt, då de inte tillför någon 

produktivitetsökning. I regressionen förväntas därför variabeln ha en negativ effekt på tillväxt. 

 

UTB (Offentlig konsumtion av utbildning i % av total offentlig konsumtion) 

Karlsson (2004 s.41) visar i sin uppsats att ju högre andelen utbildning är desto bättre effekt 

för ett lands tillväxt. Det stämmer även överrens med de endogena modellerna samt Barros 

utvidgning av dessa vilka visar att tillväxten kommer att ständigt öka så länge investeringar i 

utbildning sker. Då folk utan ekonomisk möjlighet att själva betala för utbildning avstår, blir 

den offentliga sektorns satsningar på området en potentiellt viktig faktor för tillväxt. Det 

förväntade resultatet för variabeln är att den har en positiv effekt på tillväxt (Barro 1998 s.17), 

utbildning bidrar även till en ökad kunskap hos arbetskraften som enligt den endogena 

tillväxtmodellen med humankapital borde ge en ökad tillväxt. Å andra sidan får Levine och 

Renelt enbart ett signifikant och positivt resultat för en av de utbildningsvariabler de testar 

och för Barro ges effekten enbart för mäns utbildning. Det är därför inte självklart att studien 

kommer visa ett signifikant samband. 
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SJUK (Offentlig konsumtion av sjukvård i % av total offentlig konsumtion) 

Sjukvård är en av de största utgifterna för många länder men är inte en av de variabler som 

gett mest signifikanta resultat i andra undersökningar. Utom möjligtvis i Sala-i-Martins studie 

vilken, enligt Svedberg (1999 s.87), visar ett positivt samband mellan tillväxt och 

hälsotillstånd. Detta hänger nödvändigtvis inte samman med en stor offentlig sjukvård utan 

kan istället tänkas bero på exempelvis utvecklingsnivå. Variabeln utgör dock en stor del av 

den offentliga sektorn att det bör påverka resultatet. Förväntat resultat för sjukvård är att 

variabeln blir negativ men inte signifikant.  

 

FoU (Offentliga investeringar i forskning och utveckling) 

Barro (1998 s. 21) visar att även offentliga investeringar inom produktiva marknader kan 

spela en viktig roll vilket motiverar valet att undersöka satsningar på FoU. Det förväntade 

resultatet är positivt och signifikant. 

 

MIL (Utgifter för försvar/militär i % av BNP) 

Försvar är en utgift för den offentliga sektorn men utgör inte en så stor del av den offentliga 

sektorns utgifter, så effekten förväntas vara liten och negativ på tillväxt.  

 

ODA (Bistånd (Official Development assistance)) 

Även bistånd är bara en utgift för den offentliga sektorn som dessutom inte kommer det egna 

landet till del. Effekten förväntas därför vara negativ.  

  

Kontrollvariabler 

BNPi (Initial BNP per capita)  

I undersökningar som gäller tillväxt undersöks ofta varje lands initiala BNP för att kontrollera 

för länder som har en hög tillväxt, då upphinnareffekten kan göra att länder med ett lågt BNPi 

kan ha en högre tillväxttakt (Levine och Renelt 1992 s. 946). I regressionen förväntas BNPi 

ha en negativ och signifikant effekt på tillväxt. 

 

CPI (Grad av korruption) 

Visar på hur väl den offentliga sektorn fungerar vilket är särskilt viktigt för en stor offentlig 

sektor. Angavs från början som en skala mellan 1 till 10 där 10 är ingen korruption och 1 är 
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helt korrumperat vilket sedan vänds på för förtydliggöra effekten av korruption. Är en 

variabel som är viktig att kontrollera för då det har visat sig ha stora negativa effekter för 

tillväxt (Gruber 2007 s.252), vilket även är det förväntade resultatet.  

 

Dummyvariabler för skatter 

Enligt de teorier som uppsatsen utgår från har skatter flera effekter. Det finns även olika typer 

av skatter, vi kommer i den här uppsatsen fokuserar på inkomsternas marginalskatter. Dessa 

kan påverka arbetsutbudet på olika sätt men en teori är att om en inkomsttagare tjänar mindre 

på sitt arbete så kommer utbudet av arbete att minska vilket kan ha en negativ effekt för 

tillväxt. Då man vill undersöker hur löntagare beter sig vid valet av att jobba en extra timme 

är det just marginalskatten som är intressant då det är den som avgör hur mycket 

inkomsttagaren får kvar av nästa intjänade krona (Gruber 2007 s.598). Scully (2003) menar 

dock att skattenivån både kan vara för hög och för låg då satsningar från den offentliga 

sektorn kan öka landets produktivitet. Denna bakgrund motiverar en skattevariabel vilken är 

uppdelad i fyra olika nivåer för att fånga effekten av både lågt och högt skattetryck samt 

mittennivåer. 

 

D1 = 1 för marginalskatt på 30-39 % (resten = 0) 

D2 = 1 för marginalskatt på 40-49 % (resten = 0) 

D3 = 1 för marginalskatt på 50+ % (resten = 0) 

 

För skattepolitiken förväntas en alltför låg skatt eller en väldigt stor ge sämst resultat för 

tillväxt medan dummy-variablerna i mitten (30-39 % och 40-49 %) förväntas ha det mest 

positiva sambandet, då det finns teorier (Scully (2002) och Barro (1991)) som visar att en för 

stor offentlig sektor påverkar tillväxten negativt, men att en ekonomi med låg marginalskatt 

påverkas positivt av en skatteökning. 

 

Dummy för ÅR 

0=2002 1=2006 

 

μ = errorterm 
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6. Regressionsresultat 

 

6.1 Resultat 

Till en början undersöks det resultat som ges då enbart sambandet mellan storleken på 

offentlig sektor och tillväxt ingår i regressionsmodellen, utan att ta hänsyn till 

resursfördelning eller kontrollvariabler. Modellen utökas sedan i tre steg och avslutas med en 

modell med enbart signifikanta variabler. 

 

 Figur 3  

 

Figuren ovan illustrerar sambandet mellan storlek på offentlig sektor och tillväxt utifrån det 

dataurval som gjorts. Då man enbart ser till dessa två faktorer är sambandet något negativt 

men samtidigt ganska utspritt. Y-axeln visar varje lands tillväxt och X-axeln storleken på 

landets offentliga sektor. Då man rör sig framåt längs X-axeln och den offentliga sektorn 

växer tycks tillväxten sjunka något. Från en offentlig sektor på 45 % av BNP och framåt 

saknas dock ett tydligt samband. Det går emellertid inte att dra några slutsatser genom enbart 

detta diagram. 
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Tabell 3. Regressionsresultat för modell 1- 5 

t-värdet anges inom parentes under β-estimaten 

*koefficienten är signifikant på 1 % -nivå 

**koefficienten är signifikant på 5 % -nivå 
***koefficienten är signifikant på 10 % -nivå  

 

Variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 

  

β-estimat β-estimat β-estimat β-estimat β-estimat 

Intercept 10,817* 13,128* 16,046* 17,174* 13,474* 

  (6,725) (3,898) (3,732) (3,326) (7,254) 

       

OFFSEKT -0,191* -0,166* -0,184* -0,179* -0,205* 

  (-5,139) (-4,533) (-4,178) (-3,904) (-4,896) 

       

SOC  -0,022 -0,053 -0,050  

   (-0,358) (-0,807) (-0,771)  

       

UTB  0,105 0,049 -0,071  

   (1,068) (0,438) (-0,590)  

       

SJUK  -0,289* -0,286** -0,218*** -0,209** 

   (-2,901) (-2,235) (-1,665) (-2,124) 

       

FoU   -0,732 -0,565  

    (-1,143) (-0,788)  

       

MIL   -0,262 -0,677  

    (-0,633) (-1,572)  

       

ODA   2,320*** 5,220* 4,788* 

    (1,792) (-3,036) (3,507) 

       

BNPi    -0,022** -0,018** 

     (-2,197) (-2,360) 

       

CPI    -0,009  

     (-0,032)  

       

D1    1,230** 1,164** 

     (2,061) (1,976) 

       

D2    1,316*** 1,271*** 

     (1,763) (1,806) 

       

D3    -0,625 -0,476 

     (-0,521) (-0,454) 

       

ÅR 2,324* 2,515* 2,436* 2,209* 2,222* 

  (4,567) (-5,192) (-5,174) (4,746) (4,853) 

       

R
2
 0,436 0,527 0,587 0,674 0,636 

Adj. R
2
 0,417 0,484 0,522 0,582 0,579 
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Modell 1 visar enbart sambandet mellan offentlig sektor och tillväxt. β -estimaten för offentlig 

sektor har då ett värde på -0,191 vilket innebär att då den offentliga sektorn ökar i storlek med 

1 %, så sjunker tillväxten med 0,191 %. Resultatet är signifikant med ett p-värde på 0,000 och 

då vi inte har tagit hänsyn till några andra faktorer är förklaringsgraden 0,417 i justerat R
2
. 

Det saknas alltså förklarande faktorer vilka enligt teori och tidigare studier påverkar resultatet 

för tillväxt av storleken på offentlig sektor.  

 

Då de största utgifterna, socialt skydd, utbildning och sjukvård, inkluderas i regressionen ökar 

förklaringsvärdet för ett lands tillväxt något men endast från 0,417 till 0,484. Det innebär att 

modellen nu förklarar drygt 48 % av hur tillväxten utvecklas. Offentlig sektor är fortfarande 

signifikant på en 1-procentsnivå men har nu något lägre effekt för tillväxten med ett värde på 

-0,166.  Av de största offentliga utgifterna visar endast variabeln för sjukvård en signifikant 

effekt, vilken är negativ effekt med ett värde på -0,289. 

 

I modell 3 inkluderas samtliga variabler som beskriver den offentliga sektorns utgifter. 

Regressionen utökas alltså med investeringar i forskning och utveckling, försvar och bistånd. 

Även nu ökar förklaringsvärdet enbart marginellt till 52,2 %. Det negativa värdet för offentlig 

sektor ökar något till -0,184, och koefficienten för sjukvård får en lägre signifikans, nu på 5-

procentsnivån. Bistånd har en positiv effekt med 2,320 procentenheters ökning i tillväxt per 1 

ökad enhet i den procentuella andelen bistånd, men är enbart signifikans på en 10-

procentsnivå. Utbildning, socialt skydd, investeringar samt försvar saknar alla signifikans.  

 

Utöver innehållet i den offentliga sektorn krävs en kontroll av vissa variabler, exempelvis 

korruption, för att veta att det inte i själva verket är dessa som påverkar den beroende 

variabeln tillväxt. I modell 4 inkluderas kontrollvariablerna initialt BNP (BNPi), Korruption 

(CPI) samt tre dummy-variabler för marginalskatt. Justerat R
2
 ökar nu med 8 procentenheter 

från tredje modellen till 0,582 och vi kan se att förutom Offentlig sektor med ett värde på -

0,179, är koefficienterna för sjukvård, bistånd fortfarande signifikanta. Koefficienten för 

sjukvård har inte ändrats nämnvärt och är nu signifikant på enbart 10-procentsnivån medan 

biståndets effekt nu nästan fördubblats och signifikansen har ökat från 10 % till 1 %. Även 

initialt BNP är signifikant och visar ett negativt samband med tillväxt. Korruption visar för 

det aktuella urvalet dock ingen signifikant påverkan för tillväxt. Två av de tre 

dummyvariablerna för högsta marginalskatt, D1 (30-40 %) och D2 (40-50 %) har signifikanta 
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koefficienter. Båda dessa ger en högre tillväxt än den lägsta nivån på 20-30 % och den högsta 

nivån på 50+ % (D3) vars värde dock saknar signifikans. Den något högre nivån på 40-50 % 

verkar dock ge en något högre tillväxt. Anledningen till att D3 inte visar någon signifikans 

beror troligen på ett otillräckligt underlag med enbart fyra länder år 2002 och tre stycken år 

2006. 

 

I den sista modellen ville vi se hur resultatet blev med bara de signifikanta variablerna och se 

hur justerat R
2
 påverkas av detta. Modellen fick då ett lägre justerat R

2
 på 0,579. Det lägre 

förklaringsvärdet samt att de teorier som ligger till grund för studien tillstor del behandlar de 

variabler som är exkluderade i modell 5 gör att fokus kommer att ligga på modell 4 som 

analysunderlag.    

 

6.2 Resultatanalys 

 

6.2.1 Finns det ett samband mellan den offentliga sektorns storlek och tillväxt?  

I resultatet av regressionen syns att det finns ett signifikant, negativt samband mellan storlek 

på offentlig sektor och tillväxt. Vid en jämförelse av modellerna går att se att effekten av 

offentlig sektor minskar från -0,191 i modell 1 till -0,179 i modellen med högst 

förklaringsvärde. Koefficienten på -0,179 innebär att en ökning av den offentliga sektorn med 

10 procentenheter, minskar tillväxten med cirka 1,8 procentenheter. Tillskillnad från Levines 

och Renelts studie är signifikansen för det negativa värdet robust. Koefficienten ligger på 

ungefär samma nivå och har 0,000 i p-värde i alla modeller, vilket skiljer sig mot många av de 

resterande variablerna vilka skiftar mycket beroende på val av modell. Resultatet verkar 

därför bekräfta Barros studie från 1998 där han kom fram till att en ökning av den offentliga 

sektorn med 10 % av totala BNP skulle minska tillväxten med 1,5 % (se tidigare studier). 

Ändringen i förklaringsvärde mellan modellerna visar att det är viktigt att ta viss hänsyn till 

innehållet i sektorn samt att kontrollera för andra variabler som påverkar tillväxt för att få ett 

rättvisande resultat. 

 

Genom att även undersöka olika nivåer på högsta marginalskatt blir det även möjligt att se om 

det finns en optimal storlek så som Barro (1988) och Scully (2002) visar med sina modeller. 

Resultaten av vår studie visar att den lägsta och den högsta skatten är de som ger lägst tillväxt 
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vilket stöder deras teori om att en ekonomi med låg marginalskatt som ökar skattenivån 

genererar ökade offentliga investeringar som är positiva för tillväxt medan än hög skatt 

tenderar att gå transfereringar och annat som inte ökar ett lands produktivitet. En förklaring 

till effekten av den högsta marginalskatten skulle även kunna vara att toppen av Lafferkurvan 

passerats och de totala inkomsterna faktiskt sjunkit. Det skulle kunna förklara en negativ 

effekt på tillväxten då sektorn inte får in lika mycket pengar att lägga på exempelvis 

utbildning.  

 

Enligt denna studie skulle en högsta marginalskatt på 40-49 % vara det bästa avseende just 

tillväxt. Först ser resultatet ut att stödja Scullys teori om att de ökande transfereringarna i 

samband med en större offentlig sektor skulle ha en dämpande effekt på tillväxten. I denna 

studie motsvaras dessa utgifter av det sociala skyddet vilket representerar flertalet offentliga 

transfereringar. Vid en kontroll av sambandet mellan socialt skydd och storlek på offentlig 

sektor framgår att det inte verkar finns någon relation mellan de två variablerna. Andel 

transfereringar tycks alltså inte öka då den offentliga sektorn ökar i omfång, vilket framgår i 

bilaga 2 figur 4. I tabell 2 syns dessutom att medelvärdet för alla 30 länders andel sociala 

skydd är 35,6 % av den offentliga sektorn. Standardavvikelsen på enbart 3,5 innebär att de 

flesta ligger mellan 30-40 %, vilket även framgår av tabellerna i bilaga 1. Detta frångår 

Scullys teori att det är på grund av att andel transfereringar ökar vid en stor offentlig sektor 

som tillväxten dämpas. Det gör det dessutom svårt att överhuvudtaget se vilken effekt dessa 

har för tillväxt. Det verkar inte heller finnas något samband mellan hur stor den offentliga 

sektorn är i en ekonomi och hur stor andel de väljer att spendera på de två andra största 

utgifterna, sjukvård eller utbildning (se bilaga 2).  

 

6.2.2 Påverkas tillväxten av hur resurserna allokeras? 

Resultatet av studien visar på få samband mellan hur varje land väljer att fördela offentliga 

resurser och dess tillväxt. Regression 4 visar att signifikans saknas för två av de tre största 

utgifterna, socialt skydd, och utbildning, och på enbart 10 procents-nivån för sjukvård. 

Minustecknet framför sjukvårdsvariabelns koefficient visar dock att det finns ett negativt 

samband mellan andel sjukvård inom den offentliga sektorn och tillväxt. Både utbildning och 

socialt skydd ger ett negativt samband men då dessa inte visar signifikanta värden kan om 

detta inga slutsatser dras. Utifrån denna studie kan därför konstateras att allokering av 

offentliga resurser inte påverkar tillväxten märkvärt.  
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Resultaten i denna studie går därmed emot de tidigare studier vilka visat på en signifikant 

positiv effekt av utbildning. En anledning kan vara att den variabel som här används för 

utbildning är kvantitativ och inte kvalitativ. Den mäter alltså hur mycket pengar som satsas på 

utbildning i procent av totala offentliga sektorn men säger däremot inget om kvaliteten i de 

olika ländernas utbildning. Det i sin tur skulle då kunna tyda på att satsningar på utbildning 

enbart mätt i pengar inte nödvändigtvis leder till tillväxt. Det talar emellertid mot den 

endogena modellen (s.7) beståendes av en kunskaps- och en produktionssektor. Den visar hur 

ökningen av BNP till stor del påverkas av andel av befolkningen (kvantitativt) som är 

anställda inom just kunskapssektorn. Trots att denna även består även av privata medel, vars 

effekt denna studie inte visar, bör även de offentliga satsningarna ha en positiv effekt. 

Såtillvida det inte sker en undanträngning av privata finansiärer.  

 

Ytterligare en anledning till det låga sambandet mellan resursallokering och tillväxt kan bero 

på en otillräcklig spridning bland de länder som undersöks, vilket syns i bilaga 1. Sambanden 

riskerar då att bli otydliga. Exempelvis för utbildning, varpå den större delen av länderna 

satsar mellan 32 och 45 % av de offentliga resurserna (alltså inte av BNP). Är denna spridning 

tillräcklig för att få en påtaglig skillnad mellan ländernas tillväxt? Inte heller de mindre 

omfattande utgifterna för forskning och militär ger några signifikanta resultat. Däremot syns 

ett signifikant resultat mellan tillväxt och bistånd. Då ett land ökar biståndsandelen av BNP 

med 1 % ökar tillväxten med 5 %. Sambandet kan dock antas vara det omvända, d.v.s. att ett 

land med hög tillväxt ger mer i bistånd snarare än att en hög andel bistånd bidrar till en högre 

tillväxt.  

 

7. Diskussion 

 

Syftet med studien var att svara på är huruvida storleken på den offentliga sektorn påverkar 

tillväxten och i så fall hur mycket. En följdfråga till detta har varit om det spelar någon roll för 

tillväxten på vilket sätt sektorn väljer att fördelar sina resurser. Resultaten visar att den 

offentliga sektorn har ett svagt negativt samband med tillväxt som heller inte ändras nämnvärt 

vid förändringar av modellen. Variabeln ändras endast från -0,191 i den första modellen med 

bara offentlig sektor, till -0,179 i regressionen med alla variabler. Innehållet och 

resursallokeringen i den offentliga sektorn bedöms å andra sidan inte ha en så stor påverkan 
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på tillväxten. Den enda signifikanta variabeln av de utgifter som den offentliga sektorn har är 

utgifter för hälsa, vilken visar ett negativt samband med tillväxt. Det är en variabel som i 

tidigare undersökningar har visat låg signifikans nivå. Vi utesluter biståndet då vi anser att 

den troligtvis visar på ett om vänt beroendesamband.  

 

För storleken på offentlig sektor stöder resultatet farmför allt Barros teorier. Det gäller dels 

hans resultat från 1998 att en ökning av offentlig sektor med 10 procentenheter minskar 

tillväxten med 1,5 %. Men även hans teori från 1988 där slutsatsen dras att tillväxten först 

stiger med en ökning av offentlig sektor och att det når en topp varefter tillväxten sjunker 

igen. Det överrensstämmer med resultatet för marginalskattevariablerna.  

 

I fråga om resursallokeringen verkar studiens resultat framför allt stödja Levine och Renelt i 

deras slutsats att det är problematiskt att få tillförlitliga statistiska samband mellan flertalet 

makroekonomiska indikatorer och tillväxt. Det stöder i sin tur Solows modell snarare än de 

endogena att investeringar i humankapital inte är av den stora vikt de visar. I både endogena 

samt exogena modeller krävs ett sparande för att genom investeringar skapa kapital. Kanske 

är det då, likt Solows teori, att det är sparandet och investeringar i vanligt kapital som till 

störst del avgör hur ett lands tillväxt kommer att se ut. Det skulle i så fall kunna bero på att 

sparandet sjunker vid högre skatter, vilket även är det som Barro menar skapar en negativ 

effekt vid hög marginalskatt. Då sociala transfereringar inte visat sig öka tillsammans med 

storleken på den offentliga sektorn är det möjligtvis inte dessa som påverkar tillväxten 

negativt utan just den effekt en stor offentlig sektor har för sparande. Då denna studie inte 

undersökt hur sparandet sett ut i de olika länderna går det inte att svara på.  

 

Tillväxt är överlag ett svårt område att undersöka, då man inte med säkerhet kan veta genom 

enbart regressioner åt vilket håll sambandet går. Tillväxt i sig kan mycket väl påverka hur ett 

lands olika egenskaper förändras och utvecklas. Resultatet som redovisats visar sambanden 

under 2000-talet och då världen utvecklas på många olika sätt kan mycket mer än det som här 

undersökts ha förändrats. Därför går det kanske inte att jämföra rakt av med tidigare studier. 

Möjligtvis kan andra faktorer än de som undersökts spela en viktigare roll. Länderna i studien 

har visat sig ha relativt lika fördelning av sina offentliga resurser. Kan det vara åt det hållet 

det går? Länder tar efter varandra och blir allt mer lika i en globaliserad värld där alla är 
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beroende av varandra. Det blir därför även allt mer viktigt att kunna ta för sig i en global 

konkurrens. 

 

Denna studie visar på vilket svårt och mångfacetterat område den offentliga sektorn rör sig i. 

Är dess negativa påverkan på tillväxt ett resultat av att människor arbetar mindre vid höga 

skatter, är de offentliga satsningarna mindra produktiva än privata eller är det andra 

egenskaper hos den offentliga sektorn som har en negativ effekt? Även det lokala och globala 

sammanhang i vilket sektorn verkar torde spela en viktig roll. Och slutligen, då storleken på 

den offentliga sektorn ofta handlar om utjämning och inte tillväxt, är den negativa effekten för 

tillväxt tillräckligt stor för att väga upp utjämningsmotivet? 

  

7.1 Validitet och reliabilitet 

Då långsiktighet är viktig för tillväxt är ett av studiens validitetsproblem huruvida en 

tillräckligt lång period har undersökts. Visserligen är vi intresserade av hur resultatet blir vid 

en undersökning av 2000-talet men en möjligtvis säkrare variant hade varit att även undersöka 

en period längre tillbaka, för att på så sätt se hur utvecklingen ser ut ett decennium in på 2000-

talet. Ett annat mätproblem som ofta uppstår vid denna typ av studie är valet av variabler. 

Valet har varit att undersöka utgifterna kvantitativt mätt men det säger ingenting om 

kvaliteten på exempelvis utbildningen i varje land. Dock har det i vårt fall varit av intresse att 

kolla på just utgifterna för att se vad storleken på satsningarna ger för effekt. Dessutom är mer 

kvalitativa variabler svåra att mäta och kan därför även de ge missvisande resultat.  

 

Ett annat problem med mätningen av utgifterna är att de två variablerna försvar och bistånd 

ges i procent av totala BNP istället för procent av offentliga sektorn. För bistånd är det ett litet 

problem då det inte påverkar den offentliga sektorns funktion utan fungerar lite som en 

kontrollvariabel. För försvaret däremot kan det komma att även mäta storleken på den 

offentliga sektorn. Dock behöver det möjligtvis inte vara så, då satsningar på försvar inte 

behöver öka då den offentliga sektorn ökar utan är mer en politisk fråga som inte helt och 

hållet hänger ihop med diskussioner kring den offentliga sektorns roll för tillväxt. Studien ger 

ändå resultat för hur satsningar på försvaret påverkar tillväxten fast i procent av BNP istället 

för hur stor del den har av totala offentliga sektorn. 
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Ytterligare ett möjligt problem är att vissa av variablerna täcker väldigt många delar, särskilt 

FoU och socialt skydd. Det kan leda till att visa av dessa tar ut varandra och det går inte att se 

vilka exakta bitar som ger låg respektive hög tillväxt. Det kan vara en av anledningarna till att 

FoU i denna undersökning hade ett negativt samband mer tillväxt då de tidigare studier samt 

teorier vi hänvisat till ofta fått en signifikant positiv effekt. 

 

Även urvalet av länder kan ge bristande validitet. Tvärsnittsdata med olika länder kan givetvis 

skapa problem, hade exempelvis använder med en annan ekonomisk situation som t.ex. u-

länder undersökts istället hade vi möjligtvis fått helt andra resultat. På grund av de olika 

situationer som olika delar av världen befinner sig i kan vi med hjälp av denna studie 

egentligen enbart uttala oss om Europa. Valet av så pass lika länder berodde på att vi ville 

undvika för stora skillnader i faktorer som inte kontrollerades för. Men istället har deras likhet 

i fördelningen av den offentliga sektorn möjligtvis gjort det svårt att få signifikanta resultat. 

Detta gäller särskilt de tre ofta största utgifterna där skillnaden i fördelningen av dessa var 

ganska lika och inte till synes inte verkade följa något särskilt mönster (se bilaga 1). 

 

Det fanns en grupp där urvalet framför allt var för litet för att fånga ett resultat. Det gäller 

marginalskatterna och framförallt den högsta skatten på 50+ %, vilken bara innehöll fyra 

länder 2002 och tre länder för 2006. Problemet är inte enbart urvalet i just denna studie utan 

även att det finns så pass få länder med den nivån på skatter vilket över huvud taget gör det 

svårt att dra några slutsatser kring effekten av dessa. Samt att vissa variabler är i % av BNP 

och andra av offentlig sektor. 

 

De flesta problem som uppstått i studien har alltså att göra med validitetsproblem. Det största 

reliabilitetsproblemet å andra sidan har att göra med bristande data. Det gäller framför allt för 

biståndet vars luckor har fyllts i med medelvärden. Det gör att dessa värden inte är helt 

korrekta och kan orsaka bristande resultat. Möjligtvis hade det gått att hitta de data som 

saknades från en annan databas, vilket leder till ett annat möjligt reliabilitetsproblem. En 

undersökning med hjälp av andra databaser hade möjligtvis gett andra resultat än de vi fått 

fram här men detta har inte kontrollerats för. Eftersom ett flertal länder har studerats hade 

dock små skillnader nödvändigtvis inte gett ett annat resultat då det är de relativa skillnaderna 

vi är ute efter. 
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7.2 Förslag till vidare studier 

Utifrån denna studie föreslås som vidare forskning framförallt en mer detaljerad undersökning 

av de olika delarna inom socialt skydd och FoU. Då sparandet möjligtvis har en stor effekt 

och kan antas påverkas av hur den offentliga sektorn ser ut, vore även detta intressant att 

undersöka. Dessutom skulle nya studier gärna undersöka både kvantitet och kvalitet inom de 

offentliga satsningarna. Kvantitet för att se effekten av de pengar som satsas och kvalitet för 

att veta hur dessa satsas på bästa sätt. Det skulle även vara intressant med fler uppföljningar 

för länder där man satsat på förbättringar i kvaliteten inom exempelvis utbildning, för att på så 

sätt se hur stor roll det spelat för tillväxten samt huruvida utgifterna för den faktorn då får en 

annorlunda effekt. 
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Bilaga 1 

 
Tabell 4.1, 2002 

2002 BNPg SOC Off.sekt UTB SJUK FoU MIL ODA BNPi CPI D1 D2 D3 År 

Belgien 1,4 38,7 49,7 12,25 13,5 1,2 1,1 0,43 125,3 2,9 0 1 0 0 

Bulgarien 4,5 38,5 39,5 10,01 11,3 0,91 2,3 0,37
6
 31 6 0 0 0 0 

Tjeckien 1,9 30 39,5 9,34 13,8 1,07 1,7 0,07 70,4 6,3 1 0 0 0 

Danmark 0,5 37,2 54,8 15,46 13,2 1,34 1,4 0,96 128,4 0,5 0 0 1 0 

Tyskland 0 39 44,4 9,77 17,5 1,62 1,3 0,27 115,2 2,7 0 0 1 0 

Estland 7,9 39,3 36 15,29 10,5 1,08 1,4 0,37
6
 50 4,4 1 0 0 0 

Irland 6,5 31,4 33,2 12,75 16,1 0,98 0,5 0,4 138 3,1 0 1 0 0 

Grekland 3,4 33,4 40,3 7,93 11,7 0,58 3,2 0,21 90,2 5,8 1 0 0 0 

Spanien 2,7 40,9 38,4 10,93 13,3 1,89 1 0,26 100,5 2,9 0 0 0 0 

Frankrike  1 39,5 49,5 11,18 14,9 1,9 2,4 0,37 116 3,7 1 0 0 0 

Italien 0,5 38 44,4 9,75 13,1 1,41
1
 1,7 0,2 111,9 4,8 1 0 0 0 

Cypern 2,1 43 35,8 16,27 6,8 0,72
2
 1,48

4
 0,37

6
 89,2 5,4

7
 0 0 0 0 

Lettland 6,5 40,8 33,4 16,03 9 0,5 1,6 0,37
6
 41,2 6,3 1 0 0 0 

Litauen 6,9 35,6 32,9 16,81 14,2 0,79
1
 1,2 0,37

6
 44,1 5,2 1 0 0 0 

Luxemburg 4,1 40,3 43,6 9,13 14,8 0,48 0,8 0,78 240,2 1 1 0 0 0 

Ungern 4,4 33,7 42,3 10,46 10,4 0,74
3
 1,2 0,03 61,6 5,1 0 1 0 0 

Malta  2,6 36,4 37,7 10,14 13,4 0,4
1
 0,6 0,37

5
 79,5 3,2

7
 0 0 0 0 

Nederländerna 0,1 33,3 44,1 11,14 12 1,6 1,5 0,81 133,4 1 0 0 1 0 

Österrike 1,6 38,5 50,1 11,23 15 1,32 0,8 0,26 126,2 2,2 1 0 0 0 

Polen 1,4 39,5 39,2 12,24 10,2 0,88
1
 2 0,01

5 48,3 6 0 0 0 0 

Portugal  0,8 34,3 41,4 12,51 14,7 1,5 2,1 0,27 77 3,7 1 0 0 0 

Rumänien 5,1 38,9 33 10,03 10,5 0,4 1,9 0,37
6
 29,4 7,4 0 0 0 0 

Slovenien 4 36,2 43,9 12,47 13,6 1,14 1,7 0,37
6
 82,3 4 0 1 0 0 

Slovakien 4,8 30,9 36,8 9,56 11,2 0,7 1,7 0,02 54,1 6,3 0 0 0 0 

Finland  1,6 40,5 52,9 12,72 11 1,98 1,4 0,35 115,1 0,3 0 1 0 0 

Sverige 2,4 39,6 55,3 13,1 13,5 1,48
1
 1,4 0,84 121,1 0,7 0 0 1 0 

Storbritannien 2,1 36,7 39,1 12,66 15,2 1,83 2,6 0,31 120,6 1,3 0 1 0 0 

Island 0,1 21,2 41,7 15,34 18,4 2,28 0 0,15 129,8 0,6 0 1 0 0 

Norge 1,5 33,5 56,3 16,1 17,4 1,61 1,5 0,89 154,7 1,5 0 1 0 0 

Schweiz 0,4 37,6 35 15,9 18,1 1,89 0,9 0,33 140,5 1,5 0 0 0 0 
1 
Data från 2001,  

2  
Data från 2004, data från 2005, 

4
 Genomsnitt använt, 

5
 Data från 2003 

6
 Genomsnitt använt, 

7 

data från 2004 
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Tabell 4.2, 2006 

8 
Data från 2005 har använts, 

9 
data från 2003, 

10
data från 2005,  

11
genomsnitt, 

12 
 Genomsnitt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 BNPg SOC Off.sekt UTB SJUK FoU MIL ODA BNPi CPI D1 D2 D3 År 

Belgien 2,8 38,3 48,7 12,37 13,9 1,26 1,1 0,5 118,4 2,7 0 1 0 1 

Bulgarien 6,3 37,9 39,5 11,61 11,9 0,82 2,3 0,44
12

 36,5 6 0 0 0 1 

Tjeckien 6,8 30,2 41,1 10,51 13,6 1,3 1,7 0,12 77,6 5,2 0 0 0 1 

Danmark 3,4 34,8 56,6 15,46 15,6 1,41 1,4 0,8 123,1 0,5 0 0 1 1 

Tyskland 3,2 38,9 43,7 9,73 17,6 1,67 1,3 0,36 115,9 2 0 1 0 1 

Estland 10 38,5 36,3 14,04 11,3 1,5 1,4 0,44
12

 65,9 3,3 1 0 0 1 

Irland 5,4 30,2 37,2 14,29 17,3 1,31 0,5 0,54 146,9 2,6 0 1 0 1 

Grekland 4,5 33,6 39,7 9,23
8
 11,5 0,76 3,2 0,17 92,9 4,6 1 0 0 1 

Spanien 4 38,9 40,4 11,12 15,3 2,59 1 0,32 104,2 3,2 1 0 0 1 

Frankrike  2,2 37,7 50,4 10,59 16,7 1,53 2,4 0,47 109 2,6 1 0 0 1 

Italien 2 36,9 45,4 9,71 14,2 1,26 1,7 0,2 103,8 5,1 1 0 0 1 

Cypern 4,1 43,4 42,2 16,15 6,4 0,75
2
 1,48

11
 0,44

12
 90,2 4,4 0 0 0 1 

Lettland 12,2 39,6 37,7 13,28 10,2 0,7 1,6 0,44
12

 52,5 5,3 1 0 0 1 

Litauen 7,8 36,5 33,1 14,41 13,3 0,97
2
 1,2 0,44

12
 55,5 5,2 1 0 0 1 

Luxemburg 5,6 38,3 39,7 8,84 16,8 0,87 0,8 0,9 268,7 1,4 1 0 0 1 

Ungern 4 33,7 42,6 10,43 10,4 0,74
10

 1,2 0,13 63,5 4,8 1 0 0 1 

Malta  3,8 35,1 41,2 15,5
8
 14,7 0,47

2
 0,6 0,44

12
 76,7 3,6 0 0 0 1 

Nederländerna 3,4 28,9 46,1 11,97 16,4 1,57 1,5 0,81 130,9 1,3 0 0 1 1 

Österrike 3,5 38 47,9 11,01 15,5 1,33 0,8 0,47 123,7 1,4 1 0 0 1 

Polen 6,2 39,8 40,2 11,99 9,9 0,72
2
 2 0,09 52,3 6,3 0 0 0 1 

Portugal  1,4 33,5 42,3 11,34 15,5 1,55 2,1 0,21 76,3 3,4 1 0 0 1 

Rumänien 7,9 37 33,1 10,39
68

 12,4 0,94 1,9 0,44
12

 38,3 6,9 0 0 0 1 

Slovenien 5,8 36,3 43,2 12,84 13,5 1,25 1,7 0,44
12

 87,8 3,6 0 1 0 1 

Slovakien 8,5 28,3 33,5 10,28 13,8 0,73 1,7 0,1 63,5 5,3 0 0 0 1 

Finland  4,9 39,4 52,6 12,6 12,1 2,08 1,4 0,4 114,8 0,4 0 1 0 1 

Sverige 4,2 39,7 56,5 12,66 13,4 1,58 1,4 1,02 121,4 0,8 0 0 1 1 

Storbritannien 2,9 35,4 41,4 12,42 16,5 1,76
9
 2,6 0,51 120,7 1,4 0 1 0 1 

Island 4,3 21,5 48 18,12 18,1 2,05 0 0,27 123,7 0,4 1 0 0 1 

Norge 2,3 33 59 16,19 17,9 1,76 1,4 0,89 183,7 1,2 1 0 0 1 

Schweiz 3,5 36,1 34,3 16,33 19,6 2,14 0,9 0,39 136,4 0,9 0 0 0 1 
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Bilaga 2 

 

Figur 4. Samband mellan storlek på offentlig sektor och andel socialt skydd. 

 

 

Figur 5. Samband mellan storlek på offentlig sektor och andel utbildning. 
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Figur 6. Samband mellan storlek på offentlig sektor och andel sjukvård. 

 

 


