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Sammanfattning 

 

Syftet med denna uppsats är att studera om det finns ett samband mellan ett lands 

ekonomiska öppenhet och handel med ekonomisk tillväxt. Majoriteten av tidigare studier 

visar på ett positivt samband mellan handel och ekonomisk öppenhet med ekonomisk 

tillväxt. Det finns dock också forskare som ifrågasätter detta positiva samband. 

 

För vår analys på området har vi gjort en tvärsnitts-regressionsanalys på 73 länder, för 

åren 1995 till 2010. Som beroende variabel, i regressionen, har vi använt oss utav 

genomsnittlig BNP per capita tillväxt. Som oberoende variabler har vi använt oss utav två 

huvudvariabler, handelsvolym och ett ekonomiskt frihetsindex.  

 

Studien finner att ekonomisk öppenhet har ett positivt signifikant samband med 

ekonomisk tillväxt. Handelsvolym visar dock ingen signifikant effekt på ekonomisk 

tillväxt.  

 

Nyckelord: ekonomisk öppenhet, handel, ekonomiska frihetsindexet, ekonomisk tillväxt, 

endogen tillväxtteori, tvärsnittsstudie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

The purpose of this study is to investigate the relationship between a country´s economic 

openness and trade with economic growth. The majority of previous studies show a 

positive correlation between trade and economic openness with economic growth. 

However, there are also scientists who question this positive correlation. 

 

For our analysis we have made a cross-sectional regression analysis of 73 countries and 

covers the years from 1995 to 2010. The dependent variable in the regression is average 

GDP per capita growth. As independent variables we have used two main variables, trade 

volume and the economic freedomindex. 

 

The study finds that economic openness has a positive significant correlation with 

economic growth. Trade volume however shows no significant correlation with economic 

growth. 

 

Keywords: economic openness, trade, economic freedomindex, economic growth, 

endogenous growth theory, cross-sectional study. 
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1. INLEDANDE KAPITEL 
 

Vi lever i en tid där begreppet tillväxt ligger högt upp på den politiska agendan och är 

viktigt för länders fortsatta utveckling. För att nå tillväxt finns det dock inte en självklar 

formula, utan det finns många faktorer som påverkar tillväxten. Handel och länders 

öppenhet anses inom forskningen vara två av dessa faktorer.  

 

Majoriteten av forskningen pekar på ett positivt samband mellan länders öppenhet och 

handel med ekonomisk tillväxt (Romer 1990, Sachs och Warner 1995, Yanikkaya 2003 

m.fl.). Länders öppenhet definieras av parametrar som; fungerande legala system, 

fungerande regelverk för ekonomiska transfereringar, fungerande regelverk för 

arbetsmarknad och låga tullavgifter m.fl. Ekonomisk öppenhet blir därför synonymt med 

institutionell stabilitet vilket främjar ekonomisk tillväxt. 

 

Handel sammanlänkar marknader, vilket möjliggör för knowledge spillovers och 

skalfördelar, som i sin tur innebär effektivare resursallokeringar (Romer 1990). 

Skalfördelar innebär att en vara eller tjänst produceras i en större skala samtidigt som det 

i genomsnitt krävs mindre i produktionskostnader, de fasta kostnaderna fördelas på ett 

större antal enheter, vilket blir fördelaktigt för företaget. För länder som 

handelsliberaliserat sin marknad för världsmarknaden, har det i många fall inneburit en 

rasande snabb ekonomisk tillväxt under flera år. De asiatiska “tiger” ekonomierna (Hong 

Kong, Taiwan, Syd Korea och Singapore) är goda exempel på det (Segerström 2011). 

Endogena tillväxtteorier talar för att handel kan påverka långsiktig tillväxt, som en kanal 

för teknologisk överföring dvs. knowledge spillovers (Romer 1990). Handel mellan 

länder skapar större marknader, vilket också skapar ökad konkurrens. Ökad konkurrens 

pressar företag till ökad effektivitet i användandet av sina resurser. För stora företag blir 

utnyttjandet av skalfördelar därför en viktig faktor för att nå långsiktig överlevnad. Små 

företag kan tvingas hitta nya nischer och mer specifika produkter för att inte konkurreras 

ut. Att tillhöra en världsmarknad ger också incitament till innovation. Genom forskning 

och utveckling kan länder skapa nya komparativa fördelar, inom olika branscher, och på 

så sätt bli konkurrenskraftiga på världsmarknaden.  
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Det positiva samband som förespråkas mellan ekonomisk öppenhet och handel med 

ekonomisk tillväxt har dock kritiserats av vissa forskare, där ibland Rodriguez och 

Rodrik (2000). De anser det komplext att bestämma vilka parametrar som ska definiera 

ett lands öppenhet och därmed är det också svårt att skapa korrekta öppenhetsindex för 

länder. Carlsson och Lundström (2001) är inne på samma linje. De bryter dessutom ner 

det ekonomiska frihetsindexet
1
 och lyckas påvisa ett negativt samband mellan handel och 

ekonomisk tillväxt.  

 

Med detta som bakgrund har vi valt att forska på ämnet och undersöka om det finns ett 

samband mellan ekonomisk öppenhet och ekonomisk tillväxt samt om det finns ett 

samband mellan handel och ekonomiskt tillväxt. Länders öppenhet och handel är 

besläktade men olika i hur de mäts. Handel mäts genom handelsvolym medan ekonomisk 

öppenhet mäts genom ett ekonomiskt frihetsindex, taget från Fraser institutet (2015). Vårt 

syfte är att undersöka för dessa variabler och se vilka skillnader som kan finnas mellan de 

två. 

 

I studien görs en tvärsnitts-regressionsanalys baserad på data från 73 länder, för åren 1995 

till 2010. Vi använder oss av OLS-modellen (Ordinary Least Squeres) i programmet 

GRETL. Den beroende variabeln är procentuell genomsnittlig BNP per capita tillväxttakt 

medans uppsatsens två huvud- oberoende variabler är genomsnittlig handelsvolym och 

genomsnittlig ekonomisk öppenhetsgrad. Vi avgränsar oss till att studera hur 

genomsnittlig tillväxttakt beror av en genomsnittlig ekonomisk öppenhetsgrad samt en 

genomsnittlig handelsvolym under valda tidsperioden. Studien mäter ingen förändring 

utan direkta samband mellan genomsnittliga värden.   

 

Då vi har valt ekonomisk tillväxt som beroende variabel antar vi att ett visst 

orsakssamband förekommer till våra oberoende variabler, men det går dock inte att 

utesluta att ett motsatt förhållande kan finnas. Med tanke på uppsatsens omfattning och 

tidsbegränsning har vi valt att inte undersöka detta samband vidare. 

                                                        
1Economic freedom of the world, annual report 2015, www.freetheworld.com, (Detaljerad 
beskrivning finns i bilaga 1) 

http://www.freetheworld.com/
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Studien består av 67 procent utvecklingsländer och 33 procent industriländer. För att 

klassificera länderna enligt industri- och utvecklingsländer har vi följt FNs rapport från 

2012 (United Nations 2012). All data är fullständig för denna tidsperiod och för 

respektive land. Fler länder eller andra åratal hade inneburit ofullständig data till vår 

regressionsanalys. All data är kostnadsfri och finns tillgänglig på nätet. 

 

Studien är indelad i avsnitt. Avsnitt två presenterar ett urval av tidigare studier inom 

forskningsområdet medan avsnitt tre tar upp relevanta teorier. Avsnitt fyra beskriver vår 

data samt regressionsanalysen. I avsnitt fem presenteras en resultatsanalys och avsnitt sex 

avslutar vår studie med en slutsats.  
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2. TIDIGARE STUDIER 

 
I det här avsnittet börjar vi med att presentera studier som beskriver det positiva 

samband som finns mellan handel och ekonomisk frihet med ekonomisk tillväxt. Vidare 

presenteras studier som ifrågasätter detta samband. Avslutningsvis tar vi upp studier som 

argumenterar emot den forskning som har ifrågasatt detta samband. På detta sätt 

underlättar vi för läsaren att först sätta sig in i vad majoriteten av forskningen beskriver 

för att därefter få en inblick i den forskning som talar emot majoriteten.  

 

Romer (1990) skriver om handelns inverkan på innovation, teknologisk utveckling och 

knowledge spillovers mellan länder. Han menar att handel mellan länder påverkar 

ekonomisk tillväxt genom tre olika kanaler; ökar utbudet och variationen av produkter, 

vilket ger incitament till vidare innovation då konkurrensen ökar, länder får tillgång till 

insatsvaror som inte innehas på hemmamarknaden, vilket i sin tur främjar 

produktiviteten i tillverkningssektorn, handel mellan länder ger knowledge spillovers.  

 

Två andra mycket inflytelserika forskare inom området är Sachs och Warner (1995). I 

deras mycket erkända rapport från 1995, gör de en studie över 79 länder under 

tidsperioden 1970-1989. För sin studie kategoriserar de varje land som antigen 

handelsliberalt eller handelsprotektionistiskt. De parametrar som använts för att 

klassificera ett land som handelsliberalt är bl.a; att landets genomsnittliga tullnivå är 

mindre än 40 procent under hela perioden, att inga statliga monopol medverkar som 

exportörer och att landet inte innehar ett socialistiskt ekonomiskt system. Sachs och 

Warner (1995) undersöker sedan för ländernas BNP per capita tillväxt under denna 

period. Resultatet, som är statistiskt signifikant, visar att tillväxten var i genomsnitt 2,2 

procent högre för de länder som klassificerades som handelsliberala under denna period. 

Slutsatsen i deras rapport är därför att, ju mer handelsprotektionistiskt ett land är ju lägre 

tillväxt har det. 
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Frankel och Romer (1999) analyserar sambandet mellan handel och ekonomisk tillväxt 

från en annan aspekt, nämligen hur länders geografiska egenskaper kan påverka handel. 

De beskriver hur klassiska tvärsnittsanalyser ofta visar en liten statistisk signifikans från 

handel på ekonomisk tillväxt och menar att detta samband egentligen inte visar handelns 

riktiga effekt på ekonomisk tillväxt, då handeln kan vara endogen. Geografiska aspekter i 

utbytet mellan invånare är inte uppkomna av inkomster eller politiska faktorer, utan 

närheten till utbytet är det avgörande. Deras resultat visar att handel har en stark positiv 

påverkan på den ekonomiska tillväxten, genom att handel främjar human- och 

kapitalackumulation vilket ökar produktionen per capita. Studien visar att en ökning med 

en procentenhet i handelns förhållande till BNP ökar inkomsten per person med minst en 

halv procent. Resultatet visar också att små länder tenderar att ha större utbyte med andra 

länder, av den enkla förklaringen att avståndet är mindre. 

 

Yanikkaya (2003) undersöker sambandet mellan handelsöppenhet och tillväxt. 

Undersökningen är delad i två kategorier; handelsvolym och handelsrestriktioner. Det är 

en paneldataanalys på 100 länder under perioden 1970-1997. Analysen över 

handelsöppenhet, mätt i bl.a. export plus import delat på BNP, visar på ett positivt och 

signifikant samband mellan handelsöppenhet och tillväxt. Analysen över handelsbarriärer 

visar, till skillnad mot vad man kan förvänta sig, dock också ett positivt och signifikant 

samband mellan handelsbarriärer och tillväxt. Förklaringen till detta tycks ligga hos 

utvecklingsländer. Utvecklingsländer verkar under vissa omständigheter kunna gynnas av 

att skydda sin inhemska marknad. Yanikayya (2003) kommer vidare fram till att handel 

skapar teknologiöverföring, i synnerhet om handel sker med industriländer. Andra viktiga 

effekter som uppnås av handel är skalfördelar och utnyttjandet av komparativa fördelar. 

Schneider (2005) undersöker betydelsen av högteknologisk handel mellan länder, detta 

för att fastställa ett lands innovationstakt och ekonomiska tillväxt. Undersökningen görs 

genom en paneldatastudie av 47 industri- och utvecklingsländer under perioden 1970-

1990. Resultatet visar att import av högteknologi är betydande för att förklara inhemsk 

innovation, både för industri- som för utvecklingsländer. Resultatet visar även att 

utländsk importerad teknologi har större inverkan på BNP per capita tillväxt än inhemsk 
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teknologi. Resultat ger stöd för att en mer öppen inställning till handel främjar den 

ekonomiska tillväxten. 

Segerström (2011) diskuterar en rad olika modeller där liberalisering av handeln främjar 

teknologiska framsteg och i sin tur ekonomisk tillväxt. Segerströms (2011) fokus ligger 

dock på nedsättning av tullsatsen. Som exempel för sin tes beskriver han hur ”tiger” 

ekonomierna i Asien (Hong Kong, Taiwan, Syd Korea och Singapore) fick fart på 

tillväxten när det öppnade upp för handel med andra länder. Efter att dessa länder 

öppnade upp för handel i mitten av 1960-talet har de haft en tillväxttakt på 8-9 procent. 

Detta fram till den asiatiska finanskrisen 1997. Som en jämförelse hade USA 2-3 procent 

i tillväxttakt för samma tidsperiod. Segerström (2011) menar att när tullsatsen mellan 

länder sänks kan företag tjäna högre vinster på att exportera. Eftersom dessa vinster utgör 

en belöning för innovation har företag starkare incitament till att ägna ytterligare mer 

resurser till forskning och utveckling. Dessa ekonomier drar nytta av snabbare 

teknologiska framsteg som i sin tur också har positiva spridningseffekter på resten av 

ekonomin. 

 

Haq och Luqman (2014) undersöker hypotesen om handel mellan länder bidrar till 

ekonomisk tillväxt genom humankapital. Studien är gjord på nio asiatiska länder och 

kommer fram till att; handel mellan dessa länder bidrog till ökad ackumulering av 

humankapital vilket i sin tur bidrog till en positiv effekt på den ekonomiska tillväxten. 

Rodriguez och Rodrik (2000) har ifrågasatt sambandet mellan handel och tillväxt och att 

sambandet dessutom skulle ha stark signifikans. De har skrivit flera artiklar om varför 

detta statistiska samband inte bör tas för självklart. De anser t.ex. att Sachs- och Warners 

artikel från 1995 (finns ovan) inte ger ett fullständigt mått på ett lands ”öppenhet”, då de 

anser det komplext att mäta länders öppenhet. I analysen av den statistiska metoden tror 

de också att det kan förekomma multikollinearitet mellan dålig förd politik och 

handelsprotektionism i olika länder, vilket i sådant fall påverkar resultatet 
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Carlsson och Lundström (2001) ifrågasätter också sambandet mellan handel och tillväxt. 

De för liknande argument som Rodriguez och Rodrik (2000) angående de ”öppenhets” 

parametrar som använts i olika index. De håller även med Rodriguez och Rodrik (2000) i 

den komplexitet som finns i att mäta om ett landsöppenhet samt risken för 

multikollinearitet i den ekonometriska analysen. Carlsson och Lundström (2001) väljer 

därför att bryta ner ekonomiska frihetsindexet, ett välkänt index som genom olika 

parametrar ger länder olika grader för öppenhet, för att se vad som är signifikant i 

indexet. Analysen görs över en period av 25 år där 74 länder är inräknade. Deras resultat 

visar ett negativt signifikant utslag på variabeln, handel mellan länder. Resultatet är 

robust vilket visar på en stark negativ signifikans. De variabler som i undersökningen 

visar på ett starkt positivt samband på tillväxten är, juridisk struktur och säkerhet i privat 

ägande. 

Wacziarg och Welch (2008) gör en av de största studier som gjorts inom området. De vill 

ge svar på Rodriguez och Rodrik (2000) kritik och göra en mer precis studie i hur 

öppenheten ska mätas. Det är en paneldatastudie av 136 länder under perioden 1950-

1998. De använder sig av samma kriterier som Sachs och Warner (1995) använde sig av 

som parametrar för ett lands öppenhet, men istället för kriteriet att ett land måste uppfylla 

kriterierna under hela perioden, så använder de data på tidpunkter då olika länder inlett 

sin handelsliberalisering. Sverige öppnade t.ex. för handel 1960 medan Kina fortfarande 

var stängt år 1998. På så sätt blir tidpunkten för länders handelsliberalisering av sin 

marknad en intressant utgångspunkt. Studiens resultat visar att handelsreformer som 

underlättar för handel med omvärlden visar på stark positiv och robust signifikans med 

tillväxten. Genomsnittsökningen i länders tillväxttakt per år för studieperioden, var 1,5 

procent efter att man handelsliberaliserat sin marknad.  

Berggren och Jordahl (2003) gör en vidare analys av Carlsson och Lundström´s artikel 

från 2001 där de i sin ekonometriska analys fått att variabeln, handel mellan länder, hade 

ett negativt statistiskt samband med tillväxt. Detta anser Berggren och Jordahl (2003) är 

uppseendeväckande med tanke på att den stora majoriteten av litteraturen anser att det 

finns ett positivt samband. De gör därför en tvärsnittsanalys på 78 länder, under perioden 

1970-2000, för att undersöka detta resultat mer på djupet. De använder en nyare version 

av ekonomiska frihetsindexet, gör en mer omfattande känslighetsanalys samt bryter ner 

indexet ytterligare för att se exakt vad det är som skapar detta resultat. Det statistiska 

resultatet visar, precis som för Carlsson och Lundström (2001), att det finns ett negativt 
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samband mellan handel och tillväxt. Då det bryter ner resultatet ytterligare, visar det sig 

att den avgörande faktorn bakom detta resultat är tullnivån mellan länder. Efter en ännu 

mera omfattande känslighetsanalys, visar det sig dessutom att resultatet inte alls är robust. 

De identifierar även en del extremvärden i deras resultat. Efter en vidare analys, utan 

dessa extremvärden, blir resultatet positivt. Det visar sig alltså, att det negativa 

sambandet mellan handel och tillväxt som Carlsson och Lundström (2001) yrkat på, 

drivits av vissa extremvärden från vissa utvecklingsländer. Detta resultat stöds även av 

Yanikkaya (2003). Berggren och Jordahl (2003) menar därför, att man ska vara försiktig 

med att acceptera fastställandet av det negativa samband som Carlsson och Lundström 

(2001) fått i sina resultat. 

Vi kan se att den övervägande forskningen talar för ett positivt samband mellan handel 

och ekonomisk öppenhet med ekonomisk tillväxt. Vissa forskare hävdar dock att det är 

komplext att skapa perfekta index för öppenhet samt att de ekonometriska mätmetoder 

som använts kanske inte är det mest passande, vilket gör att man inte ska ta sambandet 

för givet. Forskningen har också visat att sambandet kan vara negativt för en del 

utvecklingsländer.  
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3. TEORI 

 
I det här avsnittet går vi igenom teorier om handelsöppenhet och ekonomisk tillväxt. 

Avsnittet börjar med att beskriva genom vilka kanaler handel påverkar den ekonomiska 

tillväxten. Sedan beskrivs hur handelsprotektionism har motiverats för framväxande 

industrier i utvecklingsländer. Avsnittet avslutas med relevanta tillväxt- och 

handelsteorier inom ämnet för uppsatsen.  

 

3.1 Handelsliberalisering 

Majoriteten av forskningen visar på ett positivt samband mellan handel och tillväxt. Dock 

är det vad handeln för med sig som är det essentiella. Den primära kanalen, genom vilken 

handel ökar BNP per capita, är ökad produktivitet. Produktiviteten innehar i sin tur två 

viktiga komponenter; teknologi och effektivitet. Ett land kan höja sin teknologiska nivå 

via handel, genom att importera mer avancerad teknologi. Detta kan leda till positiva 

knowledge spillovers, genom att olika branscher höjer sin produktivitet vilket gynnar det 

importerande landets tillväxt.  

 

Att tillhöra en större marknad innebär också ökad konkurrens, vilket gör att företag 

behöver effektivisera sin produktion. Stora företag kan på en stor marknad dra nytta av 

skalfördelar, medan små företag kan tvingas hitta nya nischer och mer specifika 

produkter för att inte konkurreras ut på marknaden. Tillgången till nya produkter, från 

andra marknader, tvingar företag till att bli mer produktiva och innovativa för att 

överleva. Sänkta produktionskostnader är nödvändigt för vinstmaximering och 

överlevnad. Det kan innebära att företag flyttar delar av sin produktion till ett land med 

lägre löner. Om företag dessutom etablerar sina huvudkontor i dessa länder kan det bli 

väldigt gynnsamma knowledge spillovers, för de mottagande länderna, eftersom den mest 

utbildade delen av företagets humankapital följer med. Detta är möjligt om handel 

existerar. 

 

Skillnaden i hur länder använder sina resurser dvs. effektiviteten, är ofta något som 

skiljer rika och fattiga länder. Monopolföretag är ofta representativt i protektionistiska 
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länder vilket representerar ineffektivitet i användandet av resurser. Ökad konkurrens 

leder oftast till att monopolföretag tappar sin maktposition på marknaden. Handel leder 

därför till en bättre allokering av resurser och höjer samhällets produktivitet. (Weil 2013 

sid. 298-326 ) 

 

3.2 Handelsprotektionism 

Att vara handelsprotektionistiskt i vissa branscher, under vissa perioder, förespråkas av 

det “framväxande industri argumentet”, på engelska kallat ”The Infant industry 

argument”. Argumentet bygger på att framväxande inhemska industrier behöver skydd 

mot internationell konkurrens, under en bestämd tidsperiod, för att de inte ska 

konkurreras ut i en uppbyggnadsfas. Regeringar inför därför olika skydd, såsom 

importtullar, kvoter och valutakurs kontroller under denna period. Dessvärre har denna 

teori inte alltid fungerat i praktiken. Skydden har i vissa fall varit motverkande och svåra 

att avlägsna, vilket inte lett till de effektivitets förbättringar man hoppats på. En del 

branscher har blivit beroende av skydden eller subventioner.  

 

Ett exempel är Brasilien som på 80-talet skyddade sin framväxande datorindustri. Utan 

möjlighet till strategiska allianser och internationell konkurrens, lyckades de inte heller 

bli konkurrenskraftiga på världsmarknaden och gick därför miste om en enorm möjlighet 

till utveckling. Att skydda sin marknad gör att knowledge spillovers hämmas, vilket på 

den aggregerade nivån blir ogynnsamt för samhället. (Slaughter 2004) 

 

3.3 Tillväxtteori 

Solow-modellen beskriver hur ekonomisk tillväxt sker genom teknologisk utveckling. 

Investeringskvoten för ett land i kombination med en given teknologisk nivå ger en viss 

produktion per capita. Modellen beskriver även varför länder kan ha olika tillväxttakt 

under vissa tidsperioder, genom teorin om transitional dynamics (övergångsdynamiken). 

Ett land som befinner sig långt ifrån sin steady state (jämviktsläge) kommer att röra sig 

snabbare mot det, medan ett land som befinner sig nära kommer att ha en långsammare 

tillväxt. På så sätt antas alla länder konvergera mot varandra (konvergensteorin) då länder 

antas ha samma tillväxttakt på lång sikt. (Jones 2014, sid 100-133) 
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Romer-modellen är en endogen tillväxtmodell som skiljer på material och idéer. Nyckeln 

i modellen är att idéer är icke rivaliserande och obegränsade i samhället, medans material 

är begränsat. Med innovativa idéer kan man effektivisera arbetet och skapa bättre 

teknologi. Idéer ger därför ökande avkastning, vilket är en avgörande faktor för den 

långsiktiga ekonomiska tillväxten. Ökar kunskapsstocken kommer också produktionen 

per capita att öka i ekonomin. Genom handel kan länder öka sin kunskapsstock, vilket i 

sin tur gynnar den ekonomiska tillväxten i respektive land. Romer-modellen tillsammans 

med Solow-modellen ger en hållbar förklaring till hur tillväxt på långsikt är möjligt. 

(Jones 2014 sid. 135-158) 

 

3.4 Handelsteori 

David Ricardo utvecklade den klassiska Ricardo-modellen om komparativa fördelar. 

Komparativ fördel har man i den vara som produceras till lägst alternativkostnad. Ett 

exempel är om land (A) är bättre på att producera alla varor jämfört med land (B) dvs. har 

absolut fördel i alla varor, så kommer land (A) ändå gynnas av att handla med land (B), 

om båda handlar med varandra enligt komparativa fördelar. Ricardo förespråkade därför 

fri handel. Modellen är en bra utgångspunkt till hur länder gynnas av att handla med 

varandra (Feenstra 2014 s. 33). Heckscher-Ohlin-modellen, som är en vidareutveckling 

av Ricardo-modellen beskriver vad som ger komparativa fördelar, förutom 

arbetsproduktivitet. Länder tjänar mest på att exportera de varor som produceras av den 

produktionsfaktor man har mest utav. Kapitalintensiva länder kommer därför att tjäna på 

att exportera kapitalintensiva varor och arbetsintensiva länder kommer att tjäna på att 

exportera arbetsintensiva varor. 

 

Modellerna visar hur handel är gynnsamt för länder. Exporterar länder i enlighet med 

komparativa fördelar kommer de också få ett överskott i sin relativa handelsbalans, på 

engelska ”Terms of Trade”, vilket gynnar den ekonomiska tillväxten i varje land. 

(Feenstra 2014 s. 88) 
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4. EMPIRISK ANALYS 

I det här avsnittet görs en presentation av samlad data, beskrivning av variabler, hur de 

förväntas påverka ekonomisk tillväxt och slutligen hur korrelationen ser ut mellan dem.   

Detta för att ge läsaren en ökad förståelse av vår undersökning.  

 

4.1 Regressionsmodell  

För att besvara vår frågeställning har vi gjort en tvärsnittsanalys på 73 länder, för åren 

1995 till 2010, med hjälp av OLS modellen. Att vi valt 73 länder har berott på den 

tillgängliga data som har funnits tillhanda. Att vi gör en tvärsnittsanalys är för att vi är 

intresserade av att undersöka absoluta genomsnittsvärden, av EFI och handel, med 

tillväxt. På så sätt ser vi om ett land, som har en viss grad av EFI, också har en viss 

tillväxttakt samt om ett land med en viss handelsvolym har en viss tillväxttakt.  

 

För att skapa modellen har vi baserat oss på tre forskningsartiklar; Frankel och Romer 

(1999), Berggren och Jordahl (2003) och Barro (1989). 

 

BNP Tillväxt = β0 + β1[Handel] + β2[EFI] + β3[UDI] + β4[BNP/C] + β5[I/BNP] + β6[Utb] 

+ β7[Pop t] + β8[DH] + β9[DDxH] + β10[DEFI] + β11[DDxEFI] + ε  

 

4.2 Variabler i undersökningen  

Variablerna har valts ut baserat på tidigare forskning inom området. Den beroende 

variabeln är genomsnittlig tillväxttakt i procent i real BNP per capita (BNPTillväxt). 

Oberoende variabler är handel (Handel), ekonomiska frihetsindexet (EFI), utländska 

direkta investeringar (UDI), initial BNP per capita (BNP/C), investeringskvot i procent 

av BNP (I/BNP), årlig genomsnittlig utbildningslängd per person (Utb), populationens 

tillväxttakt (Pop t), dummyvariabel för handel (DH), dummyvariabel som en 

interaktionsterm för handel (DDxH), dummyvariabel för ekonomiska frihetsindexet (DEFI), 

dummyvariabel som en interaktionsterm för ekonomiska frihetsindexet (DDxEFI). 
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4.2.1 Beroende variabel 

BNP - Tillväxt  

I regressionen används genomsnittlig tillväxttakt i procent i real BNP per capita justerad 

för inflation. Detta som ett mått på tillväxt, för åren 1995 till 2010 med 2005 års värden 

som basår. Forskare som använt sig av detta mått är Barro (1989) och Yanikkaya (2003). 

Variabeln kan anses vara en imperfekt proxy för tillväxten i ett land, då den inte tar 

hänsyn till om fördelningen av ett lands rikedomar är jämnt fördelade. Dock är det en 

allmänt accepterad proxy bland forskare inom området. 

 

4.2.2 Oberoende variabler 

Handel 

Variabeln för handel är beräknad som en genomsnittlig handelsvolym i procent dvs. 

export plus import delat på BNP, för åren 1995 till 2010. Majoriteten av forskningen 

förespråkar för att det finns ett positivt samband mellan handel och ekonomisk tillväxt. 

Tidigare studier som använt sig av denna variabel är Frankel och Romer (1999) och 

Yanikkaya (2003). Denna variabel kan också anses vara en imperfekt proxy för handel, 

eftersom den inte tar hänsyn till ett lands storlek. Mindre länder antas importera mera, 

eftersom de inte alltid har kapaciteten att producera alla varor som de kan tänkas behöva 

och av det enkla skälet att distansen till andra länder är mindre. Större länder däremot har 

större kapacitet att producera mer inhemskt och har därmed större inhemsk handel. Ett 

högt värde på denna variabel kan därför delvis förklaras av att ett land är litet (Frankel 

och Romer 1999).  

 

Ekonomiska frihetsindexet (EFI) 

Ekonomiska frihetsindexet är framtaget av Fraser Institutet (2015) och beskriver den 

ekonomiska frihetsgraden för 127 länder, för åren 1970 till 2015. Indexet består av fem 

olika mått, med delparametrar, på ekonomisk frihet
2
. All data sammanvägs sedan för att 

ge ett allomfattande värde. Värdet ligger i skalan 0 till 10, där tio representerar total 

ekonomisk frihet i ett land. Indexet har använts av flera forskare inom området, däribland 

Berggren & Jordahl (2003) och Carlsson & Lundström (2001). Ett högt värde på indexet 

                                                        
2 För en mera detaljerad beskrivning se bilaga 1. 
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antas ha ett positivt samband med tillväxt. Dock har Carlsson & Lundström (2001) även 

fått andra resultat, vilket beskrivs i tidigare studier. Detta gör variabeln extra intressant. 

Vi har i regressionsanalysen tagit det genomsnittliga värdet av öppenhetgrad för 

respektive land, för åren 1995 till 2010. 

 

Utländska direkta investeringar (UDI) 

Utländska direkta investeringar (UDI) är inflöde av utländskt kapital (pengar) i ett land. 

Vi använder ett genomsnitt av varje lands procentuella UDI inflöde, i förhållande till 

BNP, för åren 1995 till 2010. UDI anses ha en positiv effekt på tillväxt. Forskare som 

Borensztein, Gregorio och Lee (1995) slutleder att UDI har en positiv inverkan på 

knowledge spillovers mellan länder och därmed också tillväxten. Blomström (1999) 

beskriver UDI som den faktor som har störst inverkan på den långsiktiga ekonomiska 

tillväxten. 

 

Initial BNP/capita (BNP/C) 

Initial BNP per capita gäller för året 1995. Variabeln används som utgångspunkt och som 

en proxy för länders initiala levnadsstandard. Amable (1993) beskriver sambandet med 

att ju lägre initial BNP per capita ett land har, ju snabbare tillväxttakt borde det sedan ha. 

Grunden till denna tes ligger i Solow-modellens teori om övergångsdynamiken. 

Variabeln antas därför ha en negativ korrelation med tillväxten. Forskare som använt 

denna variabel är Barro och Sala-i-Martin (2004). 

 

Investeringskvot (I/BNP) 

Investeringskvoten är representerad av totala investeringar, inom ett land, delat på dess 

BNP. Vi har använt länders genomsnittliga procentuella investeringskvot för åren 1995 

till 2010. Solow-modellen beskriver hur ökade investeringar ökar produktionen i ett land 

fram till steady state. Forskare som Barro och Sala-i-Martin (2004) påvisar ett positivt 

samband mellan inhemska investeringar och tillväxt.  
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Utbildning (Utb) 

Utbildningsvariabeln är baserad på Barro och Lee´s (2010) dataset. Den beskriver 

personers totala utbildningsår, i genomsnitt, för åren 1995 till 2010. Måttet är beräknat på 

en femårsbasis och innefattar grundskolan samt högre utbildning för personer över 15 år i 

respektive land. Variabeln kan anses som en proxy för humankapital i respektive land. 

Utbildning antas ha en positiv inverkan på tillväxten. Mankiw (2012) har i sin bok 

kommit fram till, att kunskap införskaffad genom utbildning bidrar till långsiktigt 

ekonomisk tillväxt genom att höja produktiviteten i ett land. Även denna variabel kan 

anses vara en imperfekt proxy eftersom den inte beskriver något om utbildningens 

kvalitet. Ett bättre mått hade kunnat vara, att använda data från internationella 

testresultat. Då denna data inte var tillgänglig för flera länder, anser vi att datan från 

Barro och Lee (2010) dataset ger en relevant proxy för humankapitalet. 

 

Befolkningstillväxt (Pop t) 

Befolkningstillväxt beskrivs som genomsnittlig procentuell befolkningstillväxt för åren 

1995 till 2010. Weil (2013, sid 84-86) och Dao (2012) visar i sina forskningsresultat en 

signifikant negativ effekt för populationstillväxt med ekonomisk tillväxt. 

Befolkningstillväxt anses därför ha en negativ effekt på ekonomisk tillväxt. Dock är det 

problematiskt att bestämma i vilken riktning detta samband sker. I vissa U-länder, där det 

sociala skyddsnätet är bristfälligt, kan fler barn innebära högre pension. Barnafödande 

tenderar dock att minska när länders ekonomier stärks och inkomsterna stiger. Detta gör 

att den ekonomiska tillväxten i genomsnitt ökar. Därför kan inte ett orsaks-samband 

konstateras enligt Ray (1998 sid. 314-317).  

 

Dummyvariabel (DH) 

Dummy variabeln används för att skilja på industri- och utvecklingsländer i 

regressionsanalysen. Referensgruppen är utvecklingsländer, vilka antar värdet 0 i 

regressionen. Industriländer antar värdet 1. Dummyvariabeln för handel förväntas ha en 

negativ effekt på ekonomisk tillväxt då Solow-modellen antar att industriländer har lägre 

tillväxttakt än utvecklingsländer vilket beskrivs i teorin om övergångsdynamiken. 
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Indelningen för industri- och utvecklingsländer har gjorts med hjälp av Förenta 

Nationernas indelning om inkomster per capita i respektive land för året 2011 (United 

Nations 2012). Indelningen är gjord i fyra inkomst kategorier; höginkomst, över-

medelinkomst, under-medelinkomst och låginkomst. För industriländer har vi valt länder 

som tillhör kategorin höginkomst.  

 

Interaktionsterm (DDxH) 

Dummyvariabeln ovan är en intercept dummy, som gör skillnad på industri- och 

utvecklingsländer. Vi har därför valt att också ta med en interaktionsterm eftersom 

dummyvariabeln inte förklarar lutningen på regressionslinjen som förekommer mellan 

industri- och utvecklingsländer. Interaktionstermen däremot tar med den 

interaktionseffekt som finns mellan industri- och utvecklingsländer på ekonomisk tillväxt 

(Studenmund 2014, sid 235-240). Enligt tidigare studier
3
 förekommer handel i högre grad 

hos industriländer än hos utvecklingsländer. Utvecklingsländer, som är referensgruppen, 

antar värdet 0 i regressionen (0*Handelsvariabeln = 0) och ger därför ingen effekt på 

regressionslinjens lutning. Syftet med interaktionstermens är att ge industriländer, som 

antar värdet 1, en större effekt på handel (1*Handelsvariabeln) vilket i sin tur påverkar 

lutningen på regressionslinjen.  

 

Dummyvariabel (DEFI) 

Dummyvariabeln för Ekonomiska frihetsindexet skiljer också på industri- och 

utvecklingsländer. Utvecklingsländer är referensgruppen och antar därför värdet 0. Med 

variabeln testar vi för eventuella signifikanta skillnader mellan dessa två grupper inom 

ramen för det ekonomiska frihetsindexet. Dummyvariabeln förväntas ha en negativ effekt 

på ekonomisk tillväxt då Solow-modellen antar att industriländer har lägre tillväxttakt än 

utvecklingsländer, vilket beskrivs i teorin om övergångsdynamiken.  

 

Interaktionsterm (DDxEFI) 

Interaktionstermen för Ekonomiska frihetsindexet förväntas få ett positivt värde. Detta 

eftersom industriländer, som antar värdet 1 i regressionen, antas ha högre grad av 

                                                        
3 Se kapitel 2 Tidigare studier. 
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ekonomisk öppenhet jämfört med utvecklingsländer, och därmed också en högre 

förväntad påverkan på ekonomiskt tillväxt.  

 

 

 

Tabell 1. Variabler, förväntat resultat och källa 

Variabel Förväntat resultat Källa 

BNPTillväxt Beroende variabel Världsbanken (2015a) 

Handel + Världsbanken (2015b) 

EFI + Fraser Institute (2015) 

UDI + Världsbanken (2015c) 

Initial BNP/Capita - Världsbanken (2015d) 

Investeringskvot + Världsbanken (2015e) 

Utbildning + Barro-Lee (2015) 

Befolkningstillväxt - Världsbanken (2015f) 

DummyvariabelH - United Nations (2012) 

InteraktionstermH + United Nations (2012) 

DummyvariabelEFI - United Nations (2012) 

InteraktionstermEFI + United Nations (2012) 
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4.3 Korrelation av variabler 

Tabell 2. Korrelationsmatris 

 BNPTillväxt Handel EFI UDI BNP/C I/BNP Utb Pop t 

BNPTillväxt 1.00 0.13 0.38 0.21 -0.06 0.42 0.22 -0.24 

Handel  1.00 0.26 0.66 0.13 0.43 0.19 0.04 

EFI   1.00 0.30 0.66 0.46 0.64 -0.37 

UDI    1.00 0.22 0.33 0.31 -0.09 

BNP/C     1.00 0.22 0.62 -0.40 

I/BNP      1.00 0.43 -0.27 

Utb       1.00 -0.67 

Pop t        1.00 

 

Handel och utländska direkta investeringar visar en positiv korrelation på (+0,66). 

Korrelationen kan bero på att länder med hög grad av öppenhet, vilket tillåter för hög 

grad av UDI, ofta också har hög grad handel eftersom större grad av öppenhet är relaterat 

med låga handelsbarriärer. EFI och initial BNP per capita visar också en korrelation på 

(+0,66). Sambandet kan förklaras av att, majoriteten av forskningen beskriver detta, en 

hög grad av öppenhet också förväntas leda till högre tillväxt. Högre tillväxt innebär att 

BNP per capita stiger vilket därför gör sambandet starkt. EFI är också positivt korrelerat 

med utbildning, (+0,64). Korrelation kan grunda sig i att industriländer, som visar en 

högre grad av öppenhet, också visat sig ha en högre genomsnittlig grad av utbildad 

befolkning (Barro och Lee 2010 dataset). Korrelationen mellan initial BNP per capita och 

utbildning visar en positiv korrelation på (+0,62). Båda har höga tal hos industriländer 

vilket gör korrelationen logisk. Utbildning och populationstillväxt har en negativ 

korrelation på (-0,67). Förklaringen kan ligga i att länder med högt humankapital ofta är 

länder med låg befolkningstillväxt.  

 

I övrigt är variablerna inte särskilt högt korrelerade med varandra vilket indikerar att det 

inte föreligger något större multikollinearitets problem. 
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

I det här avsnittet presenterar vi resultatet från regressionsanalysen samt analyserar 

resultatet. Tabell 4 visar våra 5 modeller där vi successivt inkluderat variablerna. 

 

Tabell 3. Resultat av regressionen 

Variabel Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 

Intercept 1.73706 
(<0.0001) *** 

−5.15732 
(0.0002) *** 

−4.62203 
(0.0013) *** 

−4.45061 
(0.0021) *** 

−5.59731 
(0.0004) *** 

Handel 0.00465711 
(0.2329) 

−0.00332712 
(0.4407) 

−0.00481091 
(0.2753) 

−0.0101799 
(0.1136) 

−0.00383657 
(0.3844) 

Eco. fre. index  1.15409 
(<0.0001) *** 

0.957576 
(<0.0001) *** 

0.927832 
(0.0002) *** 

1.09871 
(<0.0001) *** 

UDI  0.0966327 
(0.1761) 

0.0927576 
(0.1805) 

0.0688143 
(0.3416) 

0.0993592 
(0.1515) 

Initial BNP/C −0.000012 
(0.4975) 

−0.000084 
(<0.0001) *** 

−0.000083 
(<0.0001) *** 

−0.000086 
(0.0023) *** 

−0.000055 
(0.0974) * 

Investeringskvot   0.0841841 
(0.0380) ** 

0.0973857 
(0.0220) ** 

0.0799885 
(0.0476) ** 

Utbildning   −0.0538708 
(0.5633) 

−0.0263651 
(0.7908) 

−0.0707717 
(0.4578) 

Bef. tillväxt   −0.330053 
(0.0887) * 

−0.318278 
(0.1061) 

−0.257016 
(0.1946) 

DummyH    −0.648817 
(0.4551)  

InteraktionstermH    0.00869141 
(0.2445)  

DummyEFI     6.70982 
(0.0941) * 

InteraktionstermEFI     −0.96527 
(0.0948) * 

R
2 0.024111 0.342220 0.426345 0.438839 0.451584 

Justerad R
2 -0.003772 0.303528 0.364566 0.358674 0.373238 

Antal länder 73 73 73 73 73 

F-värde 0.864736 8.844526 6.901206 5.474149 5.764022 

P-värde (F) 0.425612 0.00000825 0. 00000388 0.000015 0.0000082 

P-värdet är inom parantes.  * Koefficienten är signifikant på 10 procents nivå. ** Koefficienten är 

signifikant på 5 procents nivå.  *** Koefficienten är signifikant på 1 procents nivå. 
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Handel  
Handelvolym, som är en huvudvariabel, visar ingen signifikant effekt på ekonomisk 

tillväxt. Variabeln visar dessutom ett motsatt förväntat tecken i resultatet. På fyra, av våra 

fem modeller, visar handel en negativ effekt på ekonomisk tillväxt men är inte 

signifikant. Detta går emot majoriteten av tidigare studier och teorier vilka visar på en 

positiv signifikant effekt från handel på ekonomisk tillväxt. Då vår data innehåller 67 

procent utvecklingsländer och 33 procent industriländer, kan det vara en möjlig anledning 

till detta resultat. Dock borde detta ha kontrollerats för genom dummyvariabeln för 

handel, men dummyvariabeln har inte heller visat någon signifikans. Detta resultat visar 

att handelns effekt på tillväxt inte alltid är given och att det är oklart om det är ett negativt 

eller positivt samband mellan handel och tillväxt. Andra orsaker kan vara utlämnandet av 

relevanta variabler i regressionen, till exempel en geografivariabel som skulle ha haft en 

direkt effekt på handel som i sin tur har en effekt på ekonomisk tillväxt (Frankel och 

Romer 1999). 

 

Ekonomiska frihetsindexet 

Ekonomiska frihetsindexet, som är en huvudvariabel, visar en stark positiv signifikant 

effekt, i alla modeller, på ekonomisk tillväxt. Detta är ett tillfredsställande resultat då det 

stämmer överens med förväntat utfall. Tidigare studier, (Wacziarg och Welch 2008) samt 

(Berggren och Jordhal 2003), har påvisat samma resultat. Resultatet visar att graden av 

öppenhet i ett land har en stor betydelse för den ekonomiska tillväxten. Både industri- 

och utvecklingsländer visar i resultatet en stark positiv signifikant effekt på ekonomisk 

tillväxt. Magnituden är ca. en procentenhets ökning av tillväxttakten, för en enhets 

ökning i det ekonomiska frihetsindexet. 

 

Utländska direkta investeringar 

UDI visar ingen signifikans på ekonomisk tillväxt. Detta resultat kan bero på att handels- 

och UDI variabeln har en korrelation på (+0.66). Det kan vara så att dessa variabler 

motverkar varandra och därmed bidrar till att de blivit insignifikanta.  
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Initial BNP/C 

Intitial BNP/capita visar stark negativ signifikans i alla modeller. Utfallet stämmer 

överens med förväntat utfall. Solow-modellen förklarar hur länder tenderar att 

konvergera mot varandra, då alla på långsikt antas ha samma tillväxttakt. Lägre initial 

BNP leder till snabbare tillväxttakt i utvecklingsländer, medan högre initial BNP i 

industriländer leder till en långsammare tillväxttakt i ekonomin. Även Amable (1993) 

talar om detta utfall.  

 

Investeringskvot 

Variabeln för länders investeringskvot visar också en stark positiv signifikans i alla 

modeller, som innehåller denna variabel. Detta stämmer överens med förväntat utfall. I 

Solow-modellen är investeringskvoten avgörande för länders kapitalackumulation, vilket 

höjer produktionsnivån tills att länder nått sin steady state. Barro och Sala-i-Martin 

(2004) styrker investeringskvotens betydelse för tillväxt.   

 

Utbildning 

Utbildning visar ingen signifikans på ekonomisk tillväxt. Då vårt stickprov till största 

delen består av utvecklingsländer (67 procent), och dessa visar lägre värden på totalt 

genomsnitt av befolkning med utbildning, kan det vara en anledning till att variabeln inte 

blivit signifikant för tillväxten.  

 

Befolkningstillväxt 

Befolkningstillväxten visar en negativ effekt på ekonomisk tillväxt. Det stämmer överens 

med förväntat värde. Dock visar den endast signifikans i modell tre. Det kan förekomma 

en bias-effekt av dummyvariablerna, i modell fyra och fem, som har påverkat regression 

och inte gjort variabeln signifikant. Tidigare studier styrker detta negativa förhållande 

som finns mellan befolkningstillväxt och ekonomisk tillväxt. (Weil 2013, sid 84-86 och 

Dao 2012). 
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DummyvariabelH 

Dummyvariabeln för handel visar ingen signifikans. Detta kan bero på att 

handelsvariabeln inte visade någon signifikans. 

 

InteraktionstermH 

Interaktionstermen för handel visar inte heller någon signifikans. Även här kan det bero 

på att handelsvariabeln inte visade någon signifikans. 

 

DummyvariabelEFI 

Dummyvariabeln för EFI visar svag signifikans men ett motsatt förväntat tecken.  

Variabel antogs ha en negativ korrelation med ekonomisk tillväxt men gav ett positivt 

utslag i regressionen. Detta tyder på att Solow-modellens teori om transition dynamics 

inte alltid gäller, då det verkar som om industriländer har högre tillväxttakt än 

utvecklingsländer. I regressionsanalysen så har industriländer, som antar värdet ett, högre 

ekonomisk öppenhet än utvecklingsländer. Därför förväntade vi oss en lägre tillväxttakt 

hos industriländer och alltså ett negativt samband. Dock har vi fått ett positivt resultat, 

vilket går emot teorin om övergångsdynamiken. Dessutom är magnituden orimligt hög, 

där industriländer enligt modellen har i genomsnitt 6,7 procent högre tillväxttakt än 

utvecklingsländer. 

 

InteraktionstermEFI 

Interaktionstermen för EFI förväntades ha en positiv effekt, men fick en svag negativ 

signifikant effekt på ekonomiskt tillväxt. Detta är ett förvånande resultat och är tvärtemot 

vad teorierna säger om att högre ekonomisk öppenhet ger högre ekonomisk tillväxt. Att 

effekten på tillväxt är negativ kan förklaras av att interaktionstermen påverkas av att 

industriländer har högre grad av ekonomisk frihet, vilket i sin tur leder till högre 

tillväxttakt. Men den kan också förklaras av teorin om övergångsdynamiken där 

industriländer antas ha lägre tillväxttakt. Det senare alternativet verkar stämma in mer på 

vårt resultat, då effekten av interaktionstermen är negativ för industriländer som antar 

värdet ett. Både dummyvariabeln och interaktionstermen för EFI är motsägelsefulla 
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vilket kan tyda på multikollinearitets problem när man inkluderar dem i 

regressionsmodellen. 

 

Förklaringsgrad 

Analyserar vi regressionsmodellerna ser vi att modell fyra visar ett justerat R
2
-värde på 

0,36 och modell fem ett justerad R
2
-värde på 0.37. Båda visar låga förklaringsgrader 

vilket indikerar att vår modell lämnar utrymme till förbättring. 
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6. SLUTSATS 

 
Syftet med vår uppsats var att undersöka om det fanns ett samband mellan ekonomisk 

öppenhet och handel med ekonomiskt tillväxt. Studien visar att ekonomisk öppenhet har 

ett signifikant positivt samband med ekonomisk tillväxt. Studien kan däremot inte påvisa 

ett signifikant samband för handel med ekonomisk öppenhet.  

 

Ekonomiska frihetsindexet innehåller parametrar som kan anses synonyma med 

institutionell stabilitet. I vår undersökning har ekonomiska frihetsindexet i alla fyra 

modeller fått en signifikant positiv påverkan på ekonomisk tillväxt. Detta visar att det 

ekonomiska frihetsindexet inte beror av om det är ett industri- eller utvecklingsland, utan 

att oavsett land, leder en högre grad av ekonomisk frihet till ekonomisk tillväxt. 

Resultatet bekräftar därmed betydelsen av ekonomisk frihet i ett land för att få ekonomisk 

tillväxt. Tidigare forskning som påvisat detta positiva samband, är Berggren & Jordahl 

(2003).  

 

Undersökningen har däremot inte kunnat påvisa något samband mellan handel och 

ekonomisk tillväxt, baserat på vår regressionsmodell. Merparten av teorin förespråkar ett 

positivt samband mellan handel och ekonomisk tillväxt, men vissa studier har också 

lämnat en reservation för detta påstående gällande utvecklingsländer, däribland 

Yanikkaya (2003). Då studien består av 67 procent utvecklingsländer, kan detta ha varit 

en faktor för detta resultat. Andra orsaker till resultatet kan vara att handelsvariabeln 

korrelerar med UDI variabeln vilket kan påverka resultatet. Att vi inte har fått någon 

signifikans, kan också peka på att handel kan ha en mera indirekt effekt på tillväxt, 

genom att vara en kanal för knowledge spillovers, som i sin tur har en direkt effekt på 

ekonomisk tillväxt. 

 

Vidare visar vår modell signifikanta resultat på tillväxten från variablerna, initial BNP 

per capita, investeringskvoten och befolkningstillväxt. Detta är ett tillfredsställande 

resultat, då resultatet stämmer överens med teori- samt tidigare forskning. 
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I regressionen använde vi oss utav dummyvariabler för att separera utvecklingsländer 

med industriländer. Detta förbättrade dock inte vår modell vilket ger anledning att tro att 

det kunde varit bättre att göra två helt olika modeller för industri- respektive 

utvecklingsländer. Kanske hade handel då fått en signifikant effekt på tillväxten, vilket 

majoriteten av forskningen har fått. Det kan det vara så att vi har multikollinearitets 

problem när det kommer till dummy variablerna och interaktions variablerna. Vi kan 

även ha missat att inkludera andra relevanta variabler, som en geografivariabel som 

täcker upp för avstånd och storlek mellan länder, vilket Frankel och Romer (1999) gjort. 

Vi anser dock att, med tanke på både tid och omfattning, ha gått igenom litteraturen på ett 

sådant sätt att vi känt oss nöjda med valda variabler. Skulle den här undersökningen göras 

om med samma val av variabler skulle resultatet bli detsamma.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Då ämnet är brett finns det gott om utrymme för en djupare analys inom det. I 

regressionsanalysen skulle det t.ex. vara intressant att använda sig utav paneldata eller att 

göra en tidsserieanalys. Det skulle kontrollera för om det är genomsnittet av de 15 åren 

som påverkar våra modellers utfall. Man skulle även kunna studera förändringen i 

tillväxttakt för samma tidsperiod och på sätt se om förändringen i ekonomisk öppenhet 

eller förändringen i handelsvolym påverkar förändringen i tillväxt.  

 

Undersökningen skulle även kunna göras med andra kontrollvariabler i regressionen, t.ex. 

ett lands storlek, i befolkning eller yta, vilket vissa tidigare studier gjort. Man skulle 

också kunna göra en jämförelse av olika proxyn som finns för ett lands ekonomiska 

öppenhet. Göra en undersökning områdesvis, t.ex Afrika, skulle också skulle kunna bidra 

till att man såg tydligare skillnader mellan industri- och utvecklingsländer.   
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Bilaga 1 

Areas, Components, and Sub-components of the EconomicFreedom of the World Index 

(Fraser institute 2015)
4 

1. Size of Government 

A. Governmentconsumption 

B. Transfers and subsidies  

C. Governmententerprises and investment  

D. Top marginal tax rate  

(i) Top marginal income tax rate  

(ii) Top marginal income and payroll tax rate  

2. Legal System and Property Rights 

A. Judicialindependence 

B. Impartialcourts 

C. Protection of propertyrights 

D. Militaryinterference in rule of law and politics 

E. Integrity of the legal system  

F. Legal enforcement of contracts 

G. Regulatorycosts of the sale of real property 

H. Reliability of police 

I. Business costs of crime 

3. Sound Money 

A. Money growth 

B. Standard deviation of inflation  

C. Inflation: most recent year 

D. Freedomtoownforeigncurrency bank accounts 

 

4. FreedomtoTradeInternationally 

A. Tariffs  

(i) Revenue from tradetaxes (% of tradesector)  

(ii) Mean tariff rate  

                                                        
4 För mera detaljerad beskrivning, se Economicfreedom of the world, annualreport 2015, 
www.freetheworld.com 



 31 

(iii) Standard deviation of tariff rates  

B. Regulatorytradebarriers 

(i) Non-tariff tradebarriers 

(ii) Compliancecosts of importing and exporting 

C. Black-market exchange rates  

D. Controls of the movement of capital and people 

(i) Foreignownership / investmentrestrictions 

(ii) Capitalcontrols 

(iii) Freedom of foreignersto visit  

5. Regulation 

A. Credit market regulations 

(i) Ownership of banks  

(ii) Private sectorcredit 

(iii) Interest rate controls / negative real interest rates  

B. Labor market regulations 

(i) Hiringregulations and minimum wage 

(ii) Hiring and firingregulations 

(iii) Centralizedcollectivebargaining 

(iv) Hoursregulations 

(v) Mandatedcost of workerdismissal 

(vi) Conscription 

C. Business regulations 

(i) Administrative requirements 

(ii) Bureaucracycosts 

(iii) Starting a business  

(iv) Extra payments / bribes / favoritism 

(v) Licensingrestrictions 

(vi) Cost of tax compliance
5 

 

 

 

 

                                                        
5 Källa: Utdrag från Fraser institute, (2015), Economicfreedom of the world, Annualreport. 
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Bilaga 2 Land specifik data 

Land BNPTillväxt Handel EFI UDI GDP/C I/BNP Utb Pop t DH DDxH DEFI DDxEFI 

Albania 6,57 64,5 6,85 4,58 761 24,6 9,37 -0,60 0 0 0 0 

Argentina 2,07 30,0 6,35 2,53 7373 18,0 9,07 1,10 0 0 0 0 

Australia 2,12 40,3 8,02 2,66 20364 26,4 11,30 1,31 1 40,3 1 8,02 

Austria 1,73 86,7 7,67 4,07 30253 24,9 9,17 0,33 1 86,7 1 7,67 

Burundi -1,54 34,0 5,06 0,14 160 13,2 2,74 2,71 0 0 0 0 

Benin 1,15 52,3 5,89 1,08 362 19,6 3,47 3,10 0 0 0 0 

Belize 1,42 115,6 6,90 6,14 2996 21,5 10,38 2,92 0 0 0 0 

Bolivia 1,91 58,8 6,51 5,34 887 16,3 8,22 1,81 0 0 0 0 

Brazil 1,87 23,2 6,13 2,71 4827 18,7 6,82 1,34 0 0 0 0 

Barbados 1,39 90,5 6,46 4,07 8537 15,6 9,12 0,36 1 90,5 1 6,46 

Botswana 2,85 92,8 6,98 3,66 3001 30,3 8,96 1,78 0 0 0 0 

Central AfricanRepublic 0,46 40,9 5,14 1,51 334 10,6 3,40 1,95 0 0 0 0 

Canada 1,64 71,4 8,12 3,19 20509 21,5 11,50 0,97 1 71,4 1 8,12 

Chile 3,12 64,5 7,79 6,48 5027 23,3 9,33 1,22 0 0 0 0 

Cote d'Ivoire -0,18 82,4 5,77 2,10 764 12,2 4,02 2,29 0 0 0 0 

Cameroon 1,11 42,1 5,90 1,46 627 17,2 5,60 2,62 0 0 0 0 

Congo, Rep. 1,21 134,6 4,69 11,73 778 24,5 5,75 2,68 0 0 0 0 

Colombia 1,86 35,5 5,97 3,19 2471 20,1 7,35 1,38 0 0 0 0 

Costa Rica 2,71 92,2 7,39 4,27 3339 20,8 7,80 1,77 0 0 0 0 

Cyprus 1,82 122,3 7,31 6,25 15233 23,0 9,97 1,73 1 122,3 1 7,31 

CzechRepublic 2,88 104,4 6,89 5,37 5765 30,6 12,55 0,08 1 104,4 1 6,89 

Germany 1,26 63,4 7,63 2,00 31716 21,1 10,88 0,03 1 63,4 1 7,63 

Denmark 1,18 83,8 7,83 3,26 35351 21,8 10,80 0,40 1 83,8 1 7,83 

DominicanRepublic 3,99 71,7 6,53 3,68 2073 21,2 7,14 1,53 0 0 0 0 

Ecuador 1,24 52,8 5,96 1,70 2136 22,3 7,29 1,80 0 0 0 0 

Egypt, Arab Rep. 3,05 50,7 6,40 2,90 964 19,2 6,24 1,82 0 0 0 0 

Spain 1,77 53,3 7,47 3,26 15562 26,4 9,36 1,06 1 53,3 1 7,47 

Finland 2,62 72,5 7,78 3,73 26273 22,8 9,26 0,33 1 72,5 1 7,78 
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France 1,22 51,3 7,30 2,40 27038 21,7 9,84 0,57 1 51,3 1 7,3 

Gabon -0,99 89,5 5,74 0,33 4564 25,6 7,34 2,35 0 0 0 0 

United Kingdom 1,72 54,5 8,17 4,51 21296 18,7 10,68 0,51 1 54,5 1 8,17 

Ghana 2,64 84,0 6,38 3,49 386 23,2 6,60 2,49 0 0 0 0 

Honduras 1,77 115,3 7,02 4,53 700 28,9 5,78 1,99 0 0 0 0 

Hungary 2,54 125,5 7,03 10,55 4470 25,2 11,28 -0,21 1 125,5 1 7,03 

Indonesia 2,69 60,1 6,37 0,75 1026 25,3 5,95 1,37 0 0 0 0 

Iceland 2,17 75,2 7,64 3,92 26938 23,3 10,09 1,12 1 75,2 1 7,64 

Israel 2,89 70,5 7,03 3,18 17912 20,9 11,55 2,16 1 70,5 1 7,03 

Italy 0,75 48,5 7,19 0,81 20604 20,6 8,96 0,26 1 48,5 1 7,19 

Jordan 2,76 124,1 7,35 7,82 1604 26,1 8,65 2,49 0 0 0 0 

Kenya 1,01 55,9 6,85 0,50 330 17,8 5,84 2,60 0 0 0 0 

Morocco 2,82 64,4 6,24 1,52 1356 28,4 4,13 1,14 0 0 0 0 

Mexico 0,81 53,0 6,66 2,73 3641 21,6 8,03 1,54 0 0 0 0 

Mauritius 3,69 122,6 7,56 1,82 3600 24,9 7,56 0,73 0 0 0 0 

Malawi 2,41 67,4 5,62 2,11 142 18,8 3,94 2,61 0 0 0 0 

Malaysia 2,93 195,1 6,82 3,53 4286 26,9 9,41 2,07 0 0 0 0 

Namibia 2,31 96,7 6,60 3,84 2383 21,5 5,98 1,95 0 0 0 0 

Niger 0,20 47,3 5,37 2,54 201 18,3 1,52 3,68 0 0 0 0 

Nicaragua 2,19 66,9 6,97 4,54 898 25,4 5,78 1,49 0 0 0 0 

Netherlands 1,84 122,2 7,74 16,08 28772 21,9 10,89 0,48 1 122,2 1 7,74 

Norway 1,62 70,8 7,49 2,89 34875 23,6 11,28 0,75 1 70,8 1 7,49 

New Zealand 1,61 59,8 8,40 2,53 17400 23,0 11,55 1,15 1 59,8 1 8,4 

Peru 3,37 40,7 7,33 4,00 2163 20,4 8,79 1,36 0 0 0 0 

Philippines 2,40 92,2 6,98 1,53 1061 21,0 8,01 1,94 0 0 0 0 

Poland 4,62 65,3 6,63 3,75 3612 21,7 10,60 -0,08 1 65,3 1 6,63 

Portugal 1,65 64,3 7,33 2,67 11783 24,9 7,17 0,35 1 64,3 1 7,33 

Paraguay 0,94 98,3 6,54 1,21 1903 17,5 6,91 1,81 0 0 0 0 

Romania 3,61 70,4 6,35 4,18 1564 23,5 10,18 -0,72 0 0 0 0 

Russian Federation 3,63 56,0 5,93 2,06 2666 21,0 10,89 -0,24 1 56,0 1 5,93 

Rwanda 6,78 34,5 6,11 0,69 219 16,3 3,52 3,38 0 0 0 0 

Senegal 1,47 66,6 5,83 1,89 560 20,5 2,11 2,65 0 0 0 0 
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Singapore 3,36 371,5 8,75 15,26 24937 28,3 9,19 2,47 1 371,5 1 8,75 

Sierra Leone 1,17 42,4 5,50 2,69 227 9,2 3,17 2,52 0 0 0 0 

El Salvador 1,98 66,9 7,49 2,45 1700 16,2 6,78 0,55 0 0 0 0 

Thailand 2,69 121,9 6,70 3,45 2835 27,7 6,54 0,80 0 0 0 0 

Tunisia 3,48 90,5 6,53 3,09 2013 24,5 6,31 1,14 0 0 0 0 

Uganda 3,83 39,1 6,93 3,60 282 20,6 4,74 3,22 0 0 0 0 

Ukraine 2,30 101,3 5,33 3,35 936 22,0 10,68 -0,77 0 0 0 0 

Uruguay 2,47 47,6 7,07 3,09 5984 17,1 7,94 0,33 0 0 0 0 

United States 1,52 24,6 8,24 1,61 28782 21,8 12,82 1,01 1 24,6 1 8,24 

Venezuela, RB 0,84 50,0 4,70 2,18 3375 24,0 7,12 1,80 0 0 0 0 

South Africa 1,44 53,9 6,84 1,63 3974 18,5 8,58 1,77 0 0 0 0 

Congo, Dem. Rep. -1,25 53,3 4,83 2,90 134 11,1 3,47 3,00 0 0 0 0 

Zimbabwe -3,17 81,3 3,95 1,32 609 11,7 7,20 1,23 0 0 0 0 

 

 

 


