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Abstract 
I denna uppsats studeras hur den Europeiska Monetära Unionen inverkat på några europeiska 
länders export till EMU-länder och icke-EMU-länder. Skattningen görs med paneldatametod 
på kvartalsobservationer mellan 1985 och 2003. Modellen som används är en dynamisk 
exportfunktion. Resultaten tyder på en signifikant effekt. Den genomsnittliga exporten för de 
europeiska nationerna till EMU-länderna ökade 1999 med 10 % och till icke-EMU-länderna 
med 14 %. För de exportländer som var medlemmar skattades en extra effekt på ungefär lika 
mycket vilket innebär att totaleffekten på exporten för medlemsländerna var cirka det dubbla 
mot icke-medlemmarna. Det uppseendeväckande med resultaten är att exporten till icke-
EMU-länderna skattades konsekvent till att ha ökat mer än exporten till EMU. Resultaten är 
dock mycket känsliga för förändringar i specifikationen och stämmer dåligt då modellen 
skattas på varje land för sig. Slutsatsen som dras av studien är således att en effekt på 
exporten verkar finnas till följd av unionen men är något mindre än tidigare forskning visat 
och fortfarande osäker.  
 
Nyckelord: dynamisk exportmodell, valutaunion, EMU, paneldatastudie 
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1 Inledning 
 

En av de mest betydande utvecklingarna inom de gångna 50 åren är den enorma tillväxten i 

världshandeln. Den allmänt vedertagna förklaringen till detta är att handelshindren har 

minskat bland annat på grund av sänkning av internationella tullar. De lägre tullarna minskar 

prisdifferensen mellan utländska och inhemska varor med följden att import och export ökar. 

Andra orsaker är att transporter över lag har blivit billigare. Dessutom har infrastrukturen 

förbättrats och underlättat för varuflöden inom och mellan länder.  

En förklaring till den eskalerande handeln är den ökande internationella 

vertikala specialiseringen, både inom Euro-området och i handeln med övriga världen. Den 

vertikala specialiseringen innebär en ökad integrering över landsgränserna, då 

produktionsledet delas upp och de olika länderna specialiserar sig på olika nivåer i produktens 

tillverkningsprocess. För att ta ett exempel ifrån bilindustrin: stålet kommer från Sverige och 

skickas till Polen där det svetsas ihop till en kaross. Detta medan motorn kommer från USA 

och elektroniken ifrån Kina. När länderna allt mer är anpassade till en sorts produktion 

utnyttjas de komparativa fördelarna och handeln mellan länderna ökar (Yi, 2003).  

En gemensam valuta syftar till att 1) minska transaktionskostnaderna 2) minska 

växelkursrisker och 3) öka konkurrensen genom ökad transparens. Frågan om en valutaunion 

är fortfarande aktuell i och med utvidgningen av EU då många länder står inför beslutet att 

också ansluta sig till valutasamarbetet. Detta beslut är beroende på de förväntade kostnaderna 

för projektet i förhållande till de förväntade fördelarna. Detta gäller inte bara för de nya 

medlemmarna i den Europeiska Unionen, utan också de tidigare medlemmar som valt att tills 

vidare stå utanför. Meningarna har gått isär i forskarvärlden huruvida de förväntade positiva 

effekterna på handel går att bevisa empiriskt eller inte.  

Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida EMU-medlemmarnas export till 

länder inom och utanför unionen (i fortsättningen benämnda som NEMU) har påverkats mer 

än exporten från de europeiska länder som valt att stå utanför. Metoden jag använder är en 

empirisk panelstudie. Jag studerar exporten från 5 EMU-länder och 4 icke-EMU-länder 

(NEMU). De fem EMU-länderna är: Österrike, Finland, Frankrike, Tyskland och Holland. De 

fyra NEMU-länderna är: Danmark, Norge, Sverige och Storbritannien. Observationerna 

sträcker sig över åren 1985 till 2003 och är kvartalsdata. Jag studerar ländernas export till två 

områden: till länder inom EMU samt till länder utanför EMU (NEMU). EMU-området som 

består av Finland, Frankrike, Italien, Irland, Luxemburg, Portugal, Spanien, Tyskland och 

Österrike. NEMU-området representeras av Australien, Danmark, Japan, Kanada, Norge, 

Sverige, Storbritannien och USA.  
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Dessa länder har valts då dessa är bland de viktigaste handelspartnerna för 

Sverige och eftersom resultaten av skattningarna senare skall appliceras på Sverige ansåg jag 

det viktigt att göra den kopplingen. Jag begränsar mig till dessa länder dels för att data inte 

var tillgängliga för vissa andra Europeiska länder samt därför att dataunderlaget blir för stort 

med tanke på den avsatta tiden för arbetet. Skillnaden mot tidigare studier på området är att 

modellen som kommer att användas är en dynamisk exportmodell framtagen av Gottfries 

(2002) som tillåter för trögrörligheter i marknaden. Dataunderlaget kommer i huvudsak från 

OECD:s statistikbas.  

Skattningen syftar till att besvara frågan om introduktionen av euron givit en 

signifikant högre effekt på exporten för europeiska länder inom valutaunionen än för de 

länder som valt att stå utanför samarbetet. Tidsmässigt kommer perspektivet att vara på 

medellång sikt 2-3 år. För att undersöka hur stabil modellen är för förändringar utförs diverse 

känslighetsanalyser. Det är rimligt att om sambanden håller under den skattade tidsperioden 

kommer de även att hålla om den studerade tidsperioden ändras något. Andra förändringar jag 

gör är att modellen skattas på varje land för sig. De sista känslighetstesterna jag gör är att 

skatta modellen med utelämning av vissa variabler samt att undersöka utvecklingen över åren 

1995 till 2003 för att se vilket år som en eventuell euroeffekt inträder, det vill säga årsvisa 

effekter. 
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2 Tidigare forskning 
 

Calmforsutredningen (SOU 1996) drog slutsatsen att valutafluktuationer ger upphov till 

mycket små om ens några förändringar i utrikeshandeln. Utredningen slog därför fast att 

avskaffandet av valutaosäkerhet inte förväntades öka handeln markant. Fyra år senare skrev 

en av experterna som bidragit till ovan nämnda utredning, professor Andrew Rose, en 

forskningsartikel där han fann att en gemensam valuta påverkar utrikeshandeln positivt. 

Dessutom ger en gemensam valuta så mycket som tre gånger högre handel mellan länder 

inom samma valutaområde. Denna betydliga skillnad mellan de olika rapporterna kan delvis 

förklaras av det faktum att tidigare forskning inte beräknat effekten av en gemensam valuta, 

utan endast skattat effekten av minskad valutaosäkerhet - vilket bara är en av de positiva 

effekterna av en valutaunion.  

En positiv effekt som Rose poängterar i denna studie är att unionsinträdet kan 

tänkas vara ett statligt löfte om långsiktig integration vilket upplevs som betryggande av 

medlemmar och därför främjar handel. (Rose, 2000) Den främsta kritiken mot Rose har varit 

att så få som 1 procent av länderna ingick i ett valutasamarbete och oftast var det ena landet 

både litet och fattigt. Rose, likväl som många av de nyligen gjorda studierna, utgår från den så 

kallade gravitationsmodellen. Där representeras handel mellan två ekonomier som funktionen 

av deras respektive ekonomiska massa, dvs. BNP, och andra avgörande faktorer som avstånd, 

språk, landsgränser och liknande egenskaper. Modellen har ansetts vara en av 

standardmodellerna inom nationalekonomi på grund av dess goda empiriska resultat. 

De följande fyra ekonometriska problem som Rose främst har kritiserats för är: (Nordgren, 

2003) 

1) Kausalitetsproblem/Verkansriktning – Hur kan man bevisa att det är en gemensam 

valuta som ger en positivt inverkan på handel och att det inte är länder som redan 

initiellt handlar mycket med varandra och därmed också har större incitament att verka 

för ett valutasamarbete? 

2) Problem med icke observerbara faktorer (utelämnade variabler) – Länder inom en viss 

region kan ha vissa förutsättningar som inte är mätbara i modellen men tillräknas som 

fördel av valutasamarbetet 

3) Problem med icke-linjäritet - (såsom att jämföra äpplen och päron) Att det föreligger 

systematiska skillnader mellan de länder som ingår i ett valutasamarbete (små och 

fattiga) och de som står utanför och därför ej går inte att jämföra 
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4) Bristande relevans - Genom tvärsnittsanalysen avser Rose att svara på frågan ”Är 

handel mellan medlemmar i en valutaunion större än handel mellan länder med en 

nationell valuta?” Den svarar således inte på frågan om vad som händer vid en 

bildning av en union 

 

Flera av dessa problempunkter kan man kringgå genom en paneldatastudie eftersom paneldata 

kombinerar tidsseriedata med tvärsnittsdata och på så vis innehåller en större datamängd och 

ökar informationen för skattningen. En effekt man då också slipper ta hänsyn till genom en 

paneldatastudie är en så kallad tidseffekt; en tvärsnittsanalys som konstaterar en signifikant 

skillnad mellan länder säger inte någonting om hur lång tid denna eventuella övergång skulle 

ta efter ett beslut om en gemensam valuta. Många ansatser har gjorts av andra forskare för att 

bättre modellera sambanden mellan valutaunioner och export och dessa beskrivs nedan. Flera 

forskare har visat att små justeringar av Roses specificering av modell och underlag leder till 

stora skillnader i utslag. Förändringarna blir framförallt att effekterna blir mindre och att de 

skiljer sig åt mellan olika länder. Resultaten förblir positiva men de visar på stor osäkerhet. 

Detta tyder på att Roses resultat inte kan sägas vara robusta.(Nitsch, 2002)  

Pakko & Wall (2001) rensar bort landsspecifika, det vill säga konstanta effekter, 

från Roses observationer när de skattar gravitationsmodellen med hjälp av en paneldatastudie. 

Resultatet blir att inga effekter på handelsvolymer blir signifikanta. Persson (2001) väljer en 

annan metod då han kritiserar Rose för att hans val av modell endast reflekterar systematiska 

och icke observerbara skillnader mellan länderna. Persson använder sig av en kontrollgrupp 

med liknande egenskaper som de länder som anslutit sig. Denna metod försöker matcha 

länder där så mycket är så lika som möjligt förutom att en av dem är med i en valutaunion. 

Resultaten blev att skillnaderna inte kan sägas vara signifikanta men den skattade effekten på 

handeln är fortfarande stor. Persson redovisar en rad olika estimat, beroende på specifikation 

och metod. De varierar från 13 till 150 procent.(Persson, 2001) 

Anderson & Wincoop (2001) har visat genom en teoretisk analys av 

gravitationsmodellen att effekten av en gemensam valuta två länder emellan bör bero på hur 

långt integreringen av ländernas handel redan hunnit i andra avseenden. Detta är väsentligt då 

vi vill applicera resultaten på exempelvis Sverige som redan är väl integrerat i den europeiska 

marknaden. Därför kan vi vänta oss att effekten av en minskning av handelshindren kommer 

att påverka Sverige i mindre utsträckning än för ej så väl integrerade länder vilka tidigare 

legat långt ifrån varandra i ekonomisk-politiskt avseende. En metastudie gjordes av Rose 

(2004) där han sammanställer 34 studier som tillsammans resulterat i 754 punktestimat av en 

handelseffekt genererad av en valutaunion. Resultatet av metastudien förkastar på samtliga 
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signifikansnivåer hypotesen att inga handelseffekter uppkommer. Vidare visar de 

kombinerade estimaten att en bilateral valutaunion ökar handeln mellan 30-90 %. 

Studien av Micco et al.(2003) använder sig även de av en gravitationsmodell på 

en panel av 22 OECD-länder och baseras på årsdata. De följer handeln över tiden mellan 

handelspartners ”parvis” och försöker hitta ett skift orsakat av en valutaunionsbildning. 

Skattningen sker med OLS och de inkluderar dummys för varje land de studerar. Denna 

dummy är av en så kallad fixed-effekt koefficient som fångar upp alla faktorer som är 

speciella för det paret och anses vara konstanta över tiden.  Valutaeffekten beräknar de med 

två olika specifikationer. I den första specifikationen används en årsdummy gemensam för 

alla EMU-länderna. Denna parameter ger ett årligt mått på handelsökningen för 

medlemmarna, som kan jämföras med exporten för de som stod utanför. 

Den andra specifikationen använder en dummy för ett EMU-land endast under 

unionsåren och låter denna dummy vara konstant över åren. Det vill säga att en medeleffekt 

estimeras för medlemsländerna under unionsåren. I den första specifikationen är den årliga 

euroeffekten på handeln 18 procent 1999 och 28 procent 2002. I den andra specifikationen är 

medeleffekten per år beräknad till 13 procent för medlemsländerna. Micco et al upptäcker 

också att handel mellan euroländer och ickeeuro-länder har ökat med i medeltal 8 procent sett 

över unionsåren. Detta trots att de hade väntat sig en omställning av euroländernas handel till 

att mer omfatta inbördes handel.  

Flam & Nordström (F & N) (2003) går vidare på samma spår som Micco et al. 

med parvisa jämförelser länder emellan. De använder sig också av en paneldatastudie av den 

nu kända gravitationsmodellen, med det undantaget att de studerar den unilaterala handeln, 

dvs. exporten som beroende variabel istället för den bilaterala (export plus import). F & N 

skattar ett linjärt samband i modellen för de tre grupperna: export mellan EMU, export från 

EMU till NEMU, export från NEMU till EMU. Som referensgrupp har de handeln mellan 

NEMU-länderna. Den positiva trenden som startar efter 1997, är starkast för export inom 

EMU och svagast för export från NEMU till EMU.  

De gör sedan ett chi-två test för att undersöka om dessa skillnader är statistiskt 

säkerställda, vilket de visar sig vara. F & N anser att de skift i exporten, som observeras efter 

1998, inte kan tillräknas någon annan förklaring än introduktionen av euron. De anser vidare 

att slutsatsen förstärks av att denna observerade effekt är växande över tiden. Att skiftet 

inträffar redan år 1998 är inte så konstigt med tanke på att redan då var unionsbildandet ett 

faktum. Växelkurserna knöts av de kommande medlemmarna redan 8 månader före bildandet. 

En alternativ förklaring som F & N lyfter fram för de signifikanta värdena på EMU-dummyn 

är att en allmän eufori skulle ha utbrutit vid nämnda tidpunkt. En andra är att IT-boomen 
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skulle ha haft en större inverkan på EMU-länderna än för de utanför. Flam & Nordström 

finner också att Sveriges, Finlands och Österrikes inträde i EU inte hade någon signifikant 

inverkan på deras export. Detta var förväntat då de redan sedan tidigare var medlemmar av 

handelsavtalet ”Single market” som avreglerat de flesta handelshindren.  

Resultaten som Flam & Nordström presenterar är att exporten mellan euroländer 

har ökat med 15 %.  Exporten från NEMU till EMU har ökat med motsvarande 7,5 procent 

och från NEMU till EMU med 8 procent. Det är denna senare siffra som kan betecknas som 

en spillover-effekt på handeln från Euroområdet till omkringliggande länder. Likaså Micco et 

al. (2003) hittar en positiv spillover-effekt, det vill säga den avsmittande effekt som den 

expanderande ekonomin ger upphov till. Det som inte är i linje med de förväntningar som 

man kan ha är att den skattande effekten är så pass lika för de två senaste (7,5 respektive 8 

procent). Detta diskuterar inte Flam & Nordström vidare. Eftersom de också visat att 

skattingarna verkar vara växande över tiden, så kan de långsiktiga effekterna vara högre än 

dessa 15, 7,5 och 8 %. 
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3 En dynamisk exportmodell 
 

3.1 Val av modell 
 
För att beskriva ett lands export och vilka faktorer som påverkar denna kan olika modeller 

användas. De flesta studier på detta område har som tidigare beskrivits utgått ifrån den 

allmänna gravitationsmodellen som är en statisk modell. Denna har sedan utökats till att 

innehålla diverse laggar av variablerna. Dynamiken som därigenom uppkommer är mycket 

viktigt eftersom det är känt att både kvantiteter och priser reagerar med en viss eftersläpning. 

Dynamiken består i att tidigare observationer av den beroende variabeln också finns med som 

förklarande variabel. Varför finns det då en eftersläpning? Gottfries (2002) har konstruerat 

den dynamiska exportmodellen som tillåter dessa typer av dynamiker.  

Det finns två typer av dynamik som ges utrymme i modellen och det är;  

1) kundmarknadsmodellen 2) förutbestämda priser. Bakgrunden till dessa förklaras nedan. 

Kundmarknadsmodellen: Gottfries (2002) utgår delvis från Phelps och Winters modell (1970) 

om kundmarknaden. I denna har varje firma en kundstock som på grund av asymmetrisk 

information sakta anpassar efterfrågan efter en prisändring. På många marknader finns det 

etablerade långsiktisiga relationer mellan kunder och säljare och där köparen ogärna bryter 

banden. Dels på grund av att det kan vara kostsamt i rent monetära termer att byta leverantör 

och dels att det är kostsamt i tid att göra prisjämförelser mellan övriga säljare. Viss 

information är lättillgänglig för köparen medan annan information måste inhämtas till 

betydligt högre kostnad och därför begränsar köparens vilja att byta säljare.  

Det finns i huvudsak två anledningar till trögheterna; först skall köparen 

upptäcka prisskillnaderna mellan sin egen säljare och andra på marknaden, sedan skall 

anpassningskostnaderna som köparen möter jämföras med fördelarna av att byta leverantör. 

Kostnaderna kan bestå i att välja sig vid en ny vara eller en ny affär. Men till skillnad från 

Phelps & Winter så anser Gottfries att produkterna på marknaden är imperfekta substitut och 

tillåter för detta sin modell. Marknadsandelarna (som kan approximeras med kundstocken) 

anpassas långsamt mot en långsiktig jämvikt som bestäms av relativpriset. Exporten påverkas 

dock omedelbart av förändringar i efterfrågan. Kundmarknadsmodellen är också överförbar 

på företag såsom kunder; det exporterande landet har som sina kunder företag i 

mottagarlandet.  

Förutbestämda priser: Exportpriset avgörs av både företagets kostnader och 

konkurrenternas priser. Det finns starka bevis för att priserna är satta några kvartal i förväg 

och att dessa sätts i hemlandets valuta och därför tenderar att överreagera på fluktuationer i 
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växelkursen på kort sikt. Detta motsägs dock av en modell med inkludering av 

”anpassningskostnader” vid förändring av handelsvolymer. Med detta menas att vid en 

oförväntad förändring av konkurrenskraften, exempelvis efter en devalvering, så kommer 

därför företagen att gradvis förändra sina priser för att på detta sätt öka sin export successivt. 

Kan inte firmor som möter förändringar i antingen priser eller efterfråga anpassa sig direkt? 

För att förstå detta måste vi tänka oss de kostnader som det är förknippat med att förändra 

utbudet. Exempel på kostnader kan vara utbyggnad och investeringar i produktionskostnader, 

nya transportkontrakt, mer komplex logistik osv. Tidigare forskning har visat att i modeller 

där anpassningskostnaden kan anses vara betydande, medför den att den exporterande 

volymen reagerar med samma fördröjning på oförväntade och permanenta förändringar i de 

förklarande variablerna.  

Det innebär att om vi inkluderar anpassningskostnader i modellen kommer 

firmorna att påbörja expansionen först efter viss fördröjning. Kundmarknadsmodellen säger 

att exporten reagerar långsamt vid prisförändringar men snabbt vid efterfrågeförändringar. 

Konsumenterna reagerar långsamt då det tar tid att först upptäcka prisjusteringen och sedan 

också att byta leverantör, vilket kan vara både kostsamt och ta tid. Gottfries (2002) kommer i 

sin studie fram till att relativpriserna överreagerar på kort sikt i förhållande till förändringar i 

växelkursen. Exporten reagerar långsamt på prisförändringar men snabbt vid skift av 

efterfrågan. Trögheten hos konsumenten att upptäcka prisförändringar och byta 

handlingsmönster är långsammare än om konsumtenten upplever ett ökat eller minskat behov 

av en vara.  

Gottfries drar slutsatsen att företag agerar som prissättare och tar stor hänsyn till 

konkurrenternas priser när dessa bestäms. Exportörer kan inte sälja vilken kvantitet som helst 

men möter mycket oelastiska efterfrågekurvor hos konsumenterna på kort sikt. Den 

långsiktiga efterfrågan på export har hög elasticitet, men marknadsandelar förändras 

långsamt. Detta dynamiska anpassningsmönster visar att långsiktiga kundrelationer är 

väsentliga.  
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3.2 Härledning av den dynamiska exportmodellen 

I det följande redovisas Gottfries modell (2002). Den långsiktiga jämvikten för kundstocken 

XL kan uttryckas som  

( ) η−
= */ PPX L   (Ekvation 1) 

 

Där P är det inhemska priset, P* är det genomsnittliga marknadspriset. I modellens grundform 

avses priset på en vara, men i den aggregerade formen ländernas olika prisnivåer. η är den 

långsiktiga priselasticiteten. Den dynamiska anpassningsvägen hos kunderna kan beskrivas 

som: 
ληλ −

−
−= 1

1
* )/( tttt XPPX               (Ekvation 2) 

 

Kundstocken Xt antas, som beskrevs tidigare, att reagera långsamt mot den långsiktiga 

jämvikten i ekvation 1. λ är förändringshastigheten och ligger mellan 0 och 1, beroende på 

vilken grad som eftersläpningen eller trögheten sker. Ett värde nära 1 skulle visa att en effekt 

nästan är omedelbar på exporten då en förändring sker i den förklarande variabeln och ett 

värde nära 0 visar följaktligen att trögheten är mycket stor. η är den långsiktiga 

priselasticiteten. σ är den efterfrågeelastcitet som mottagarlandet har på importerade varor.  

Låt varje kunds efterfrågan (Q) vara lika med ut
t eY σ , där Y är mottagarlandets import, ut är en 

exogen chock (oberoende av förklarande variabler) och σ är större än noll. Då blir den 

aggregerade efterfrågan på ett företags export:  
σ

ttt YXQ =                            (Ekvation 3) 

 

Eftersom data över kundstocken inte finns tillgängliga substitueras (2) i (3). Sedan används 

Ekvation 3 i t-1 för att ersätta Xt-1. Genom att logaritmera genereras en ekvation av den 

logaritmerade marknadsandelen. Basmodellen visas nedan (Ekvation 4). 

 

111
*

0 )1())(1()( −−− −−++−−+−−= ttttt
x

t uuyyqppq λσσλληλα                           (Ekvation 4) 

 

Ingen tröghet (λ) finns i förändringar av industriproduktionen/efterfrågan (yt) utan dessa har 

en direktverkan på exporten, i enlighet med kundmarknadsmodellen. Även om det primära i 

Gottfries modell är att undersöka hur prissättningen påverkar 
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kvantitetsanpassningen/efterfrågan på exportmarkanden kan denna modell stå som grund när 

jag utökar den med dummyvariabler för att försöka finna en eventuell EMU-effekt i panelen.  

 

4 Data och skattningsmetod 

4.1 Variabelförteckning 
 
Alla serier är rensade för säsongsvariationer och därför behövs ingen sådan komponent i 
modellen. 
 
Exportvolym 
Den beroende variabeln export är definierad som total export och har hämtats från OECD 

databas, Monthly statistics of International Trade och mäts i miljoner dollar och är 

säsongsjusterad. Exportvärdet har sedan räknats om till inhemsk valuta. För att illustrera så 

tittar vi nedan på ett lands export till de två regionerna:  

x
t

i
itusdt

EMU PVEq /)ln(
8

∑=   x
t

j
jtusdt

NEMU PVEq /)ln(
8

∑=  

q är den logaritmerade exportvolymen till mottagarland, Eusd är den nominella växelkursen i 

inhemsk valuta per US $, och PX
t är exportprisindex för avsändarlandet vid tidpunkt t. 

 
Exportpriserna 
Exportpriset Px

t är en säsongsjusterad indexerad serie med 2000 som basår. Exportpriset är 

satt i den inhemska prisnivån och konverteras till US $ genom att divideras med den 

amerikanska växelkursen vid tidpunkt t.  

 
Viktningen 
När exportpris och exportvolymer jämförs mellan olika länder måste hänsyn tas till hur viktigt 

det enskilda mottagarlandet är för den exporterande nationen. Det är alltså inte bara storleken 

på marknaden i mottagarlandet utan också faktorer som avstånd, transportkostnader och 

kulturella band som man måste ta hänsyn till. Detta kan liknas vid det resonemang som förts i 

gravitationsmodellen. För att dessa skillnader skall ges betydelse i modellen gör jag precis 

som Gottfries genom att konstruera viktade index för industriproduktion och producentpris. 

Vi ser på ett lands export till de två regionerna: index i står för exporten till ett land i EMU-

regionen och index j står för exporten till ett land i NEMU-regionen. Detta är alltså den 

relativa vikt som mottagarlandet ges beroende på dess marknadsandel i det exporterande 

landet. 
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Vikterna har bestämts så att exporten till de olika mottagarländerna har dividerats med den 

totala exporten i regionerna, antingen EMU eller NEMU. Året som vikterna bestämdes i valde 

jag till 1995 för alla länder och detta får vara referenspunkt för hela den undersökta 

tidsperioden, med förutsättningen att exportandelarna hålls konstanta. Valet av tidpunkt kan 

vara viktigt för resultaten och med vetskap om detta valdes en tidpunkt inte alltför tidigt innan 

unionsbildandet. wi är vikten som mottagarlandet i ges i EMU och wj är vikten land j ges i 

NEMU. De två vikterna summerar var för sig till 1. Vi och Vj står för exportvolymen. Vi får 

därmed en viktning för var och en av länderna.  

 
Efterfrågan i mottagarland 
Som ett mått på efterfråga har ländernas industriproduktion valts. Detta kan jämföras med 

tidigare studier som ofta använder BNP. Båda dessa variabler kan anses vara goda  mått på 

aggregerad efterfrågan. Industriproduktionen har valts då data varit lättare tillgänglig. De två 

regionerna som jag arbetar med (EMU och NEMU) har vägts ihop till två olika aggregerade 

mått på efterfråga beroende på mottagarlandets betydelse för exportlandets del. Vi får alltså 

två mått på marknadsefterfrågan i regionerna EMU och NEMU sett ur exportlandets 

synpunkt. Industriproduktionen är en säsongsjusterad indexerad serie med 2000 som basår.  

it
i

i
EMU

t ywy ∑=
8

  jt
j

j
NEMU

t ywy ∑=
8

 

 

Prisnivå i mottagarlandet 
Prisnivån i utlandet får i min studie representeras av producentpriset i mottagarlandet. På detta 

sätt har sedan de olika producentpriserna i EMU-området samt NEMU-området vägts ihop till 

ett enda, fast då olika beroende på avsändarlandets exportstruktur. Producentpriserna är en 

säsongsjusterad indexerad serie med 2000 som basår. Nu har vi alltså konstruerat två 

marknadspris i US $ för regionerna. 
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pt
EMU och pt

NEMU är det vägda producentpriset i mottagarregionen inom tillverkningsindustrin, 

och pit och pjt är producentpriset i land i och j vid tidpunkt t. eusd
i och eusd

j är de nominella 

växelkursen i mottagarlandet i US $ per inhemsk valuta. Samtliga variabler är logaritmerade. 
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4.2 Skattning av EMU-effekten med hjälp av dummys 
När Gottfries modell berikas med en konstant och de dummyvariabler jag tänkt estimera så är 

den kompletta modellen klar för empirisk skattning. Basmodellen inkluderar en linjär trend 

som motiveras i modellen med att den rensar för många oobserverade trender som 

produktionsökning, råvarupristrender och avregleringar som är gemensamt för alla länder. 

Två dummys kommer att skattas i dessa  två paneler: 

* En dummy för alla kvartal från och med 1999 (dEMU). Denna dummy kommer 

att vara gemensam för alla de nio länderna och på detta sätt kommer en genomsnittlig 

”euroeffekt” för dessa länders export att skattas. Denna dummy väljs då jag är intresserad av 

att undersöka vilken effekt på den aggregerade export som EMU-införandet hade. Jag sätter 

därför dummyvariabeln dEMU till 1 i båda panelerna från första kvartalet 1999 för samtliga 

länder och 0 för alla andra kvartal. Detta genererar alltså ett genomsnitt för 

exportförändringen för mina nio länder oavsett om dessa var medlemmar eller inte. 

* Den andra dummyn (dmedlemseffekt) kommer att separera exportländerna i EMU-

medlemmar och icke-medlemmar för att studera om effekten är en medlemseffekt och inte en 

EMU-effekt. Detta görs med ett bivillkor till dEMU att exportlandet är medlem. Alla nio 

länderna är inkluderade. Två panelskattningar görs, en för exporten till EMU-området och en 

till NEMU-området. Detta betyder att icke-medlemmar kommer att ha värdet noll på dummyn 

under hela tidsperioden, medan EMU-medlemmar kommer att ha värdet ett på dummyn efter 

1999. Denna dummy är specificerad som 1 om EMU har trätt i kraft (dvs efter 1999) och 

exportlandet är medlem och noll för alla andra. Det vill säga dmedlemseffekt ≡ (dEMU*dmedlem).  

På detta sätt kommer medlemsländernas effekt att isoleras. Detta kommer alltså 

att tolkas som den extra effekt som exportlandet som var medlem upplevt på grund av EMU. 

dEMU och dmedlemseffekt kommer att skattas simultant i basmodellen. Två panelskattningar görs, 

en för exporten till EMU-området och en till NEMU-området. Alla nio länderna är 

inkluderade. 
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4.3 Data 
Data kommer ifrån OECD:s databas och är kvartalsdata för perioden 1985 till 2003, vilket 

innebär 76 observationer per land (9 länder) vilket ger totalt 675 observationer i panelen. 

Exportpriserna i nationell valuta kommer från International Trade and Competativeness. 

Exportvolymen har hämtats från Monthly Statistics of International Trade och anges i 

Miljoner US $. Producentpriserna inom tillverkningsindustrin kommer från International 

Trade and Competativeness. Växelkurserna kommer från Main Economic Indicators. 

Samtliga variabler, utom växelkursen, är säsongsjusterade.  

Producentpris, exportpris och industriproduktion är indexerade serier. Det 

saknades uppgifter för Luxemburg tom 1987 och de är extrapolerade utifrån Hollands 

historiska utveckling, då de har följt varandra relativt väl under senare tid. Tysklands 

industriproduktion innan återföreningen approximeras med Västtysklands industriproduktion. 

Detta görs med en länkning av data där övergången kompenseras genom att den relativa andel 

som Västtysklands produktion utgjorde vid 1990 förutsätts ha gällt också tiden innan 1990.  

 

4.4 Vad visar rådata? 
Det är också av intresse att redan innan mina data utvärderas se hur tidsserierna utvecklats 

över tiden genom en visuell granskning. Kan vi skönja ett skift i kurvorna kring årsskiftet 

1998-1999 som möjligen kan härledas till EMU-inträdet och i så fall för vilka länder? Det ska 

dock betonas att en eventuell exportökning vid denna tid inte med bestämdhet kan knytas till 

de minskade valutafluktuationerna om andra förändringar som inte är kända, samtidigt 

inträffade.  
 

Diagram 1) De nio ländernas export till EMU-länderna (Rensad för växelkursrörelser) 
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Diagram 2) De nio ländernas export till NEMU-länderna (Rensad för växelkursrörelser) 
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Genom att bara se på diagrammen 1 och 2 är det svårt att urskilja något skift i exporten till 

någon av regionerna. Det vi dock kan se är att exporterna till NEMU inte verkar vara 

stationära, utan drar iväg fram till millennieskiftet för att sedan vända nedåt. En liknande bild 

visas över exporten till EMU. Det kan också noteras att det finns en skillnad i utvecklingen 

efter år 2000 mellan de två mottagarregionerna. Exporten till EMU-länderna visar en stabil 

och något uppåtgående utveckling medan exporten till NEMU-länderna snarare har en negativ 

trend. Detta skulle kunna tydas som att de nio länderna har en stabilare export till länderna 

inom EMU än de utanför och inte lika känsliga för politiska chocker och lågkonjunktur. De 

verkliga effekterna måste dock undersökas partiellt med en linjär regression då det inte är 

tillförlitligt att endast studera detta grafiskt. 
 

Diagram 3) Genomsnittlig export till EMU och NEMU, relativt den genomsnittliga industriproduktionen i 

exporterande landet 

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

86 88 90 92 94 96 98 00 02

RELATIVEMU2 RELATIVNEMU2
 

Vi ser att de två graferna i det nedersta diagrammet följer varandra mycket väl och ingen 

tydlig positiv effekt kan skönjas efter 1999. Vi ser snarare en negativ trend fram till 2002 som 

sedan vänder uppåt. 
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4.5 Skattningsmetod 
Paneldatastrukturen på min studie innebär att det är en kombinerad tidsserie- och 

tvärsnittsanalys. Den enklaste formen av paneldatamodell ser ut enligt följande: (Guijurati, 

2002)  

                     ∑
=

++Χ+=
K

k
ittitkkiity

1

ελβα                       (Ekvation 6) 

 

Den landsspecifika effekten (alfa) är den individspecifika effekten som är konstant över tiden. 

Alfa kan ha olika strukturer såsom normalfördelad, randomiserad eller konstant och detta 

modelleras med antingen en fixed effect eller en random effect i panelmodellen. Random 

effect har den starka restriktionen att den landsspecifika effekten är okorrelerad med de 

förklarande variablerna. Detta är inte troligt eftersom samtliga parametrar; industriproduktion, 

prisindex och export är individuella för varje land och med just dess förutsättningar. Detta 

antagande släpps i fixed effect vilket gör att jag väljer den modellen till mina skattningar. 

Random-effect-estimatorn är effektivare än fixed-effect-estimatorn, men är inte 

konsistent/förväntansriktig om det finns ett samband mellan landsspecifika effekten och de 

förklarande variablerna (Hayashi, 2002).  

Lambda är den tidsspecifika effekten som påverkar samtliga 

tvärsnittsobservationer. För varje land kommer unika intercept att skattas då varje land 

behandlas var för sig. Ett enkelt sätt att ta hänsyn till individuella konstanttermer är att göra en 

”within group” skattning, där för varje land och dess förklarande variabler, transformeras 

variablerna genom att för varje observation beräknas differensen mellan medelvärdet och 

punktskattningen. Jag kommer alltså att generera en tidsserie med avvikelser från varje lands 

genomsnitt och detta skattas med en OLS-modell.  

De för varje land unika intercepten kommer på detta sätt att försvinna och inte 

störa det man avser att undersöka (Hayashi, 2002). En förutsättning för att en tidsserie skall 

kunna skattas med OLS är att samtliga variabler är och stationära. Med hjälp av test för 

enhetsrot studerar jag egenskaperna för de olika serierna. Det görs med ett Augmented 

Dickey-Fuller test (ADF)1. Fixed-effect-konstanten fångar upp de specifika förhållandena 

som just dessa exportländer har såsom avstånd, landsgränser, kulturella likheter och språk. 

Skattningarna har utförts i statistikprogrammet Eviews 5.1.  

 

 

                                                 
1 Se appendix B 
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5  Resultat 

5.1 Stationaritet 
 
Jag måste också kontrollera att serierna är stationära. Det finns annars en risk för felaktigheter 

om tidsserier med enhetsrötter inkluderas i regressionsmodellen. 

• Om de inte är differentierade kan de orsaka falska signifikanser om de 

skattas mot andra icke-stationära tidsserier 

• Om stationära tidsserier differentieras när detta inte är nödvändigt får vi 

ineffektiva skattningar eftersom information går förlorad 

Panel-unit-root test är gjorda för den logaritmerade exporten till EMU och till NEMU2. 

Summeringen av testen tyder på att någon eller några av ländernas export innehåller en 

enhetsrot. Samma sak visar sig stämma för industriproduktionen3. Det är inte särskilt 

förvånande att serierna industriproduktion och export innehåller enhetsrötter.  

Med hänsyn till att världen är en växande ekonomi kan inte dessa förväntas vara 

stationära. En plot av dessa serier antyder också det. (se diagram 1) Serierna är alltså inte 

stationära men förutsätts ha ett långsiktigt samband, de är alltså kointegrerade. Något som är 

intressant är att då de individuella serierna är I(1):or, dvs integrerade av ordning 1, så kommer 

en linjär kombination av dessa att bli stationär, förutsatt att variablerna är kointegrerade. 

Genom att göra ett ADF-test på residualerna i panelskattningen visar denna att ingen trend 

finns i residualerna, de är I(0).4 Slutsatsen som därav kan dras är att modellen kan utvärderas 

med minsta kvadratmetoden (OLS). 

ARCH-LM-test 
För att försäkra mig om att inget mönster finns i residualerna gör jag också ett ARCH-LM-

test. Testet utförs på samtliga nio länders residualer i exportekvationen till de två regionerna 

och av alla 18 residualtesten var inget signifikant, vilket gör att jag drar slutsatsen att ingen 

autokorrelation finns i residualerna. Se appendix B 

White-Heteroskedasticitets-test 
Inte heller detta test visar på något mönster i residualerna för någon skattning. Se appendix B. 

 

                                                 
2 Se Appendix B 
3 Se Appendix B 
4 Se Appendix B 
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5.2 Skattningen av basmodellen5 
 

(Tabell 1)  De två panelerna inkluderande samtliga länder 
 
Beroende variabel: Export till EMU Export till NEMU 
 
Parameter  Koefficient p-värde  Koefficient p-värde 

λ η kortsikt. priselasticitet 0,23∗∗ 0,000 0,283∗∗ 0,000 

λ förändringshastighet 0,35∗∗ 0,000 0,305∗∗ 0,000 

η långs. priselasticitet 0,64∗∗ 0,000 0,716∗∗ 0,000 

σ efterfrågeelasticitet 1,71∗∗ 0,000 2,41∗∗ 0,000 

dEMU   0,097** 0,006 0,137** 0,000 

dmedlemseffekt  0,113** 0,003 0,144** 0,000 
R2  0,99  0,99 
Noter: **innebär en signifikans på 1 %-nivån, *innebär en signifikans på 5%-nivån, Skattningar med OLS 

 

Exportökningen till EMU-regionen ligger för både medlemmar och icke-medlemmar på 

omkring 10 %. Exportökningen till NEMU-regionen ligger för både medlemmar och icke-

medlemmar på omkring 14 %. λ är förändringshastigheten i laggarna. η är den långsiktiga 

priselasticiteten. σ  är den efterfrågeelasticitet som mottagarlandet har på importerade varor. 

Den linjära trenden är utelämnad i tabellen, men motiverades i modellen med att den rensar 

för många oobserverade trender som produktionsökning och råvarupristrender.  

Vi ser här i tabellen att alla parametrar är signifikanta på 1 % -nivån. Alla 

elasticiteter har rätt tecken och skiljer sig åt mellan regionerna på så sätt att den långsiktiga 

priselasticiteten är något lägre i EMU-regionen, men fortfarande ganska oelastisk. 

Efterfrågeelasticiteten är högre inom NEMU-området, det vill säga export till EMU-länder är 

något mindre priskänslig än exporten till NEMU. Anpassningshastigheten (λ) är i princip lika 

för exporten till EMU (0,35) och till NEMU (0,31). Detta tolkas på så sätt att en förändring i 

en förklarande variabel gör att anpassningen av exporten till den långsiktiga jämvikten görs 

till 35 % inom en tidsenhet (ett kvartal). Motsvarande anpassningshastighet till NEMU är 31 

%. Vidare så är det konsekvent de långsiktiga effekterna av euron som jag vill urskilja 

eftersom dessa är de mest intressanta.  

De kortsiktiga effekterna inom ett par kvartal efter införandet av valutan anser 

jag är mindre viktiga att analysera då projektet är av sådan omfattande art. Dessutom har 

modellen en inbyggd dynamik som gör att anpassningen kommer att ske successivt inom en 

period på 2-3 år, det vill säga en medellång sikt. Men då koefficienten för emu-dummyn som 

                                                 
5 Se Appendix A 
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kommer att skattas i modellen, är en produkt av lambda och dummyn vilket gör att de måste 

separeras. Se vidare diskussion om detta senare i detta kapitel. Värt att notera är att 

efterfrågeelasticiteten är nära tre gånger så hög som den långsiktiga priselasticiteten i 

modellen för EMU. Skillnaden mellan elasticiteterna är ungefär densamma i NEMU. Den 

kortsiktiga priselasticiteten är lägre än den långsiktiga vilket är i linje med Gottfries (2002) 

estimat och kundmarknadsmodellen som säger att priserna är stela. Skillnaderna i 

elasticiteterna kan bero på olika sammansättningar (av varor) i exporten till de olika 

regionerna.  

En anledning till att jag undersöker koefficienterna och signifikanserna på 

priselasticiteterna är att om de skulle skattats helt emot teorin eller få för låga p-värde, så kan 

ju inte modellen anses vara korrekt anpassad och därför kommer en analys av 

dummyvariabeln för EMU-inträdet också sakna mening, även om just den parametern skulle 

vara signifikant. De mycket höga R2-värdena spåras till industriproduktionen, vilken 

naturligtvis är starkt korrelerad med exporten.  

EMU-effekten 
Men den variabel som jag var mest intresserad av är dEMU. Parametern för denna 

är signifikant på 1 % nivån för exporten till både EMU-regionen och till NEMU-regionen. Då 

vi ur skattningen erhåller den kortsiktiga effekten (λdEMU ) men avser att undersöka den 

långsiktiga effekten måste dessa separeras. Det görs genom en flerstegsprocess som beskrivs 

närmare i appendix B och vi får nu det skattade långsiktiga värdet för euroeffekten (dEMU). 

Basmodellen visar att exporten till EMU-området ökade med 9,7 % på grund av 

valutaunionen, medan exporten till NEMU-området ökade med 13,7 %. Det något 

anmärkningsvärda är att koefficienten är större för exporten till NEMU-regionen, vilket gör 

att vi visat att exporten ökat mer till dem. Det är svårt att spekulera i vad som skulle vara 

orsaken till detta. Det skulle kunna vara att beroende på att exporten är beroende av den vägda 

industriproduktionen i mottagarregionen. Men om det exporterande landet själv upplever en 

större ekonomisk svacka än resterande nationer kommer exporten att överskattas och ett 

neråtgående samband observeras.  

Vi har ett större ekonomiskt oberoende mellan de nio utvalda länderna och 

NEMU-området, vilket skulle kunna leda till att den svaga konjunkturutvecklingen i Europa 

inte fått lika stora genomslag i exporten till NEMU. Denna signifikanta effekt motsade alltså 

det jag observerade tidigare i avsnittet om rådatan och graferna av dem. Det är möjligt att 

skattningarna hade blivit annorlunda om fler länder hade fått representera NEMU-området. 

Observera att detta inte säger något om nivåerna, dvs. exporten i absoluta tal, men detta 

återkommer jag till i avsnitt 5.3. Det är knappast rimligt att anta att till exempel Sveriges 
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export till USA eller Australien på kort sikt skulle påverkas av en gemensam europeisk valuta. 

Exporten till dessa länder skulle följaktligen snarare kunna betraktas som benchmark. 

Däremot finns det starka skäl att exporten på lång sikt kommer att öka även till NEMU-

området, om den ekonomiska utvecklingen ökar i Europa. Rullar hjulen snabbare på vår 

kontinent påverkar detta hela världen i en global marknad. 

Medlemseffekten 

Notera att för att studera den långsiktiga effekten måste koefficienterna 

(λdmedlemseffekt )separeras på samma sätt som för den första dummyn (se appendix B) och då får 

vi det skattade värdet för medlemseffekten (dmedlemseffekt). Vad som sedan kan utläsas från 

skattningen i tabell1 är att den extra effekt (dmedlemseffekt ) ett exporterande land som var 

medlem i unionen kunde tillräkna just medlemskapet är i storlek ungefär lika stora som EMU-

effekterna: medlemseffekten för exporten till EMU skattades till 11,3 % och medlemseffekten 

till NEMU skattades till 14,4 %. Den totala effekten för ett exportland som var medlem är 

således summan av medlemseffekten och EMU-effekten vilket innebär att exportökningen till 

EMU har ökat med 21 % på grund av unionen och exportökningen till NEMU har ökat med 

28 %. Slutsatsen är att medlemsländerna fördubblade sin export till båda regionerna jämför 

med de europeiska länder som valde att stå utanför samarbetet. 

 

5.3 Ekonomisk tolkning av basmodellen 
 

Syftet är här att med paneldatastudien som bas göra en uppskattning av den 

absoluta exportförändringen Sverige erfarit då EMU startade. Beräkningarna grundas på 

uppgifter på Sveriges export från SCB för år 1999.6 Ökningen med 9,7 % av exporten skulle 

inneburit en ökning med 4800 miljoner kronor baserat på Sveriges export till EMU7. Exporten 

till NEMU ökade med 13,7 % det vill säga 8500 miljoner kronor.8 Vi kan säga att vi har en 

statistisk signifikans och en ekonomisk sådan eftersom förändringarna i absoluta tal är 

betydande.  

Jag skall nu uppskatta den absoluta exportförändringen Sverige skulle erfara vid 

ett EMU-inträde med paneldatastudien som bas. Beräkningarna grundas på uppgifter på 

Sveriges export från SCB för år 2004.9 Ökningen med 11,3 % av exporten skulle innebära en 

extra ökning med 6 miljarder kronor baserat på Sveriges export till EMU-länder10. Exporten 

                                                 
6 http://www.scb.se 
7 beräknat som 0,097*48654 miljoner 
8 beräknat som 0,137*65888 miljoner 
9 http://www.scb.se 
10 beräknat som 0,113*55319 miljoner 
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till NEMU skulle öka med 14,4 % och 12 miljarder kronor.11 Detta förutsätter dock att 

Sveriges export kan tänkas reagera på effekten av en gemensam valuta på samma sätt som 

Finland, Österrike, Frankrike, Tyskland och Holland. Det är också viktigt att ha i åtanke att 

dessa skattningar gällde under inträdet just vid det tillfället (1999) och det är knappast troligt 

att omständigheterna vid det tillfället skulle ha samma implikationer på ett medlemskap idag. 

Detta skulle kunna tolkas som den extra effekt på grund av unionen som Sverige ”gick miste 

om” då vi valde att stå utanför samarbetet. 

                                                 
11 beräknat som 0,144*79953 miljoner 
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6 Robusthetstest 
Om parameterestimaten förändras mycket när den undersökta tidsperioden ändras är detta ett 

tecken på att resultaten är känsliga för förändringar och ger därför inte en bra beskrivning av 

exportutvecklingen i de olika länderna. Diverse ommöbleringar i modellen har utförts och kan 

sammanfattas i följande punkter: 

• Förändrad tidsperiod 

• Länderna skattade var och en för sig 

• Utelämning av variabler 

• Årseffekter 

Det är rimligt att om sambanden håller som redovisats i tabell 1 kommer också detta att hålla 

om tidsperioden minskas till att omfatta åren 1994 till 2003, eller om modellen skattas på 

länderna var för sig. Antalet insignifikanta parametrar ökar från 0 till 4 i exportmodellen för 

EMU, och ökar från 0 till 2 i exportmodellen för NEMU. Inga parametrar byter dock tecken. 

Det gemensamma för de två panelerna är att medlemseffekten försvinner. Ytterliggare 

gemensamma skillnader för de två panelerna är att då tidsintervallet förkortades, så minskade 

den kortsiktiga efterfrågeelasticiteten (λσ), men kortsiktiga priselasticiteten (λη) ökade. 12  

Notera att bortfallet av EMU-effekten inte kan likställas med att vi inte har 

någon effekt, utan att underlaget är för osäkert att göra en skattning på. 13 Exportmodellen 

kommer också att skattas för de enskilda länderna och jämföra utfallen med de tidigare. 

Samma exportmodell användes till skattningarna på de enskilda länderna. Resultatet visar att 

medlemseffekten inte längre är signifikant i de två skattningarna, men andra variabler blir 

signifikanta.  

                                                 
12 se Appendix A 
13 se Appendix A 
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(Tabell 2) Tabell över EMU-dummyn skattad genom exportmodellen på enskilt land. 

 

 Koefficient P-värde Koefficient P-värde 

               EMU             NEMU 

Österrike  0,084** 0,005 0,016 0,724 

Finland  0,068 0,19 -0,029 0,49 

Frankrike  0,077** 0,004 0,015  0,648 

Tyskland  -0,023 0,34 0,002 0,91 

Holland   0,031 0,12 -0,048 0,26 

Danmark   -0,04 0,129 -0,05 0,17 

Norge   -0,20** 0,003 -0,20** 0,003 

Sverige  0,05 0,34 0,083 0,22 

Storbritannien    0,046 0,113 0,011 0,70 
 

Noter: Data: egen bearbetning, ** innebär en signifikans på 1 % nivån 

 

Vi ser i tabell 2 att fyra EMU-effekter är signifikanta på 1 % -nivån. Österrikes export till 

EMU verkar ha ökat med 8,4 % medan Frankrike som ökade sin export till EMU-området 

med 7,7 %. Norge tappade export till både EMU-området och NEMU-området med så mycket 

som 20 %. En korrekt specificerad panelmodell bör inte tappa signifikansen på parametrarna 

då länderna separeras från varandra. Då detta är vad som sker tyder det på att antagandet om 

att ländernas exportfunktion är identisk inte stämmer, vilket var det implicita panelantagandet. 

Den simultana skattningen av medlemseffekten och EMU-effekten ger dock inte några större 

skillnader än då de skattades var för sig och tyder på en låg känslighet. Några av dessa 

robusthetstest antyder att resultaten är känsliga för förändringar i underlaget och jag ställer 

mig tveksam till att det skulle finnas en EMU-effekt, med den dynamiska exportmodellen 

som underlag för skattningarna.  

 

Årseffekter 
Jag ansåg det motiverat att också undersöka vilken effekt som inträdde årsvis. Jag begränsade 

tidsintervallet till att gälla de enskilda åren 1995 till 2003. Detta gjordes först genom att 

tilldela alla fyra kvartalen i ett visst år värdet 1 och resterande kvartal värdet 0. Den 

dynamiska exportmodellen stod förövrigt oförändrad. Först undersöktes årseffekten för hela 

panelen, oavsett om det exporterande landet var med i EMU eller inte. Jag har endast gjort 

kontrollen för exporten till EMU, då detta ansågs mest intressant. Resultatet visade endast ett 

signifikant resultat (se resultaten för samtliga år i Appendix): 
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                              Noter: **innebär en signifikans på 1 %-nivån, *innebär en signifikans på 5%-nivån, Skattningar med OLS 

 

År 1998 ökade alltså exporten med 3,2 % vilket är betydligt mindre än både EMU-effekten 

och medlemseffekten som skattades tidigare. Det är inte särskilt konstigt med tanke på att 

detta bara avser förändringen under ett enda år. Jag gjorde sedan om skattningarna, men med 

bivillkoret att exportlandet måste vara med i EMU: Ingen årseffekt blev då signifikant.  

 
6.1 Separat skattning av medlemseffekt och emueffekt 

Jag avser nu att utelämna variabler, dvs. skatta exportmodellen fast med dummyvariablerna 

EMU-effekt och medlemseffekt separerade i två panelskattningar för att se om resultaten 

påverkas. 

 

Specifikation 1 
Nu skattas en panel för samtliga länder där jag endast inkluderar en dummy för hela perioden 

efter EMU-inträdet för de nio länderna. (Ekvation 7) 
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  (Ekvation 7) 

 

 

Detta kommer att tolkas som en genomsnittlig EMU-effekt för de nio länderna på deras totala 

export till de två regionerna. Alla nio länderna är inkluderade. Två panelskattningar görs, en 

för exporten till EMU-området och en till NEMU-området. Resultatet visas i sin helhet i 

appendix men parameterskattningen för medlemseffekten nedan i tabell 3. 

År  Parameter Koefficient P-värde 

1998 Årseffekt  0.033* 0.020 
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 (Tabell 3)  De två panelerna inkluderande samtliga länder 
   

Beroende variabel: Export till EMU Export till NEMU 
 
Parameter  Koefficient p-värde  Koefficient p-värde 

λ η kortsikt. priselasticitet 0,239∗∗ 0,000 0,289∗∗ 0,000 

λ förändringshastighet 0,355∗∗ 0,000 0,403∗∗ 0,000 

η långs. priselasticitet 0,637∗∗ 0,000 0,717∗∗ 0,000 

σ efterfrågeelasticitet 1,670∗∗ 0,000  2,19∗∗ 0,000 

dEMU   0,100** 0,005 0,132** 0,001 

R2  0,99  0,99 
Noter: **innebär en signifikans på 1%-nivån, *innebär en signifikans på 5%-nivån, Skattningar med OLS 

 

Skillnaden mellan effekterna av EMU är liten i denna skattning i jämförelse med basmodellen 

(Tabell 1). Alla koefficienter är signifikanta och har förväntade tecken. 

Specifikation 2 
Vi ska nu enbart studera dmedlemseffekt och skattar denna för de två panelerna. (Se ekvation 8) 
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  (Ekvation 8) 

 

Vi ser alltså inte längre på den aggregerade handeln till de två mottagarregionerna utan 

separerar exportländerna till medlemmar och icke-medlemmar. Denna dummy är specificerad 

som 1 om EMU har trätt i kraft (dvs efter 1999) och exportlandet är medlem och noll för alla 

andra. Det vill säga (dEMU*dmedlem). På detta sätt kommer medlemsländernas effekt att 

isoleras. Resultatet visas nedan i Tabell 4.  

(Tabell 4)  De två panelerna inkluderande samtliga länder 

    

Beroende variabel: Export till EMU Export till NEMU 
 
Parameter  Koefficient p-värde  Koefficient p-värde 

λ η kortsikt. priselasticitet 0,021 0,180 0,01 0,58 

λ förändringshastighet 0,25∗∗ 0,000 0,236∗∗ 0,000 

η långs. priselasticitet 0,09 0,180 0,042 0,58 

σ efterfrågeelasticitet 1,70∗∗ 0,000 2,40∗∗ 0,000 

dmedlemseffekt   0,11* 0,028 0,133* 0,009 

R2  0,99  0,99 
Noter: **innebär en signifikans på 1 %-nivån, *innebär en signifikans på 5%-nivån, Skattningar med OLS 
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I denna skattning får vi signifikanta resultat för medlemseffekten på 5 % nivån. Enligt denna 

modell ökade exporten 1999 till EMU med 11 % för ett medlemsland, samtidigt som exporten 

ökade med 13 % till NEMU. Det är inte i enlighet med mina förväntningar att exporten till 

området utanför samarbetet ökade mer än inom området. Skillnaden mellan effekterna på 

medlemsländerna är liten i denna skattning i jämförelse med basmodellen (tabell 1).           

Prisdifferensen i denna skattning är dock insignifikant vilket gör att modellen verkar osäker. 

Efterfrågeelasticitet och förändringshastighet har annars rimliga koefficienter och förväntade 

tecken. Den simultana skattningen av medlemseffekten och EMU-effekten ger dock inte 

några större skillnader än då de skattades var för sig och tyder på en låg känslighet vid 

utelämnande av variabler.   

 
Robusthetstesten då länderna skattades var för sig, den årsvisa skattningen och den kortade 

tidsperioden antyder att resultaten är känsliga för förändringar i underlaget och jag ställer mig 

tveksam till att det skulle finnas en EMU-effekt, med den dynamiska exportmodellen som 

underlag för skattningarna. Robusthetstesten vid utelämnande av variabler visade dock på 

mindre känslighet. 



 30

7 Slutsatser och diskussion 
Första skattningen av basmodellen visar att EMU-effekten för de nio länderna, till EMU-

området uppskattas till 10 % och till NEMU-området med 14 % av den totala exporten. Dessa 

parametrar var båda signifikanta på 1 % nivån. Med utgångspunkt i tabell 1 appliceras dessa 

skattningar på Sveriges handel 1999 och exportökningen orsakad av valutaunionen beräknas 

till cirka 4800 miljoner till 8 EMU-länderna och med 8500 miljoner till de 8 NEMU-länderna. 

Övriga parametrar är också signifikanta med förväntat tecken och storlek. De visade att den 

kortsiktiga priselasticiteten är cirka hälften av den långsiktiga vilket innebär att 

prisförändringar tar tid innan de slår igenom i efterfrågan. Utifrån detta kan vi säga att 

Sveriges export torde ha upplevt en markant ökning som följd av valutaunionen.  

De extra effekter som valutaunionen haft på ett medlemsland beräknades utifrån 

parametrarna i Tabell 1. Skattningarna applicerar jag på Sveriges handel 2004 och uppskattar 

att exporten skulle idag öka med 6 miljarder till de 8 EMU-länder och med 12 miljarder till de 

8 NEMU-länderna om Sverige gick med i EMU 2004. Dessa uppskattningar gäller bara om 

man förutsätter att Sveriges handel skulle förändras på samma sätt som det gjorde för 

medlemmarna vid tidpunkten för införandet (1999). Denna förutsättnings giltighet är dock 

tveksam och skattningen måste därför betraktas med försiktighet. Alternativt kan detta tolkas 

som den effekt Sverige gick miste om 1999 då vi inte ingick i valutasamarbetet. Likheten 

mellan storleken på koefficienterna för EMU-effekten och medlemseffekten är intressant för 

det innebär att totaleffekten för ett medlemsland är summan av EMU-effekten och 

medlemseffekten. Detta skall tolkas så att ett exporterande land som var medlem upplevde en 

fördubblad handelseffekt av euron jämfört med ett EU-land som inte var medlem.  

Rent intuitivt så är det svårt att tänka sig att exporten skulle öka så drastiskt som 

forskningen visat. Vetskapen om att unionen skulle komma att bildas flera år innan den 

inträffade samt att många länder redan knutit sina växelkurser borde ha gjort att anpassningen 

skedde och sker gradvis. Det som stödjer mina resultat att de faktiska skillnaderna inte är 

särskilt stora mellan exportflödena till EMU och NEMU är de resultat som Flam & 

Nordström presenterade (se tidigare forskning). Mina skattningar på exportförändringarna är 

också i stort överensstämmande med Flam & Nordströms. 

En viktig del i studien är robusthetstesten. Där visas att då den dynamiska 

exportmodellen i sin basform skattas på de enskilda länderna erhålls signifikanta effekter i 

endast 4 av 18 skattningar. Österrike och Frankrike ökade sin export till EMU-området med 

8,4 och 7,7 %. Norge minskade sin export till både EMU och NEMU-området med 20 %. En 

korrekt specificerad panelmodell bör inte få insignifikanta parametrar om länderna separeras 

från varandra. Jag studerade sedan de årsvisa effekterna mellan 1995 och 2003 som 
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resulterade i en signifikant effekt för 1998, det året ökade exporten för de nio länderna med 

3,2 %. Då länderna delades upp mellan medlemmar och icke-medlemmar resulterade inte 

detta i någon signifikant skattning. Mina känslighetsanalyser visar att förändringar i 

specifikationen av modellen medför stora avvikelser i skattningarna. Detta kan jämföras med 

de förändringar Nitsch gjorde på Roses modell och som också medförde skillnader i 

resultaten. Det skulle kunna betyda att den sanna modellen är svår och komplex att specificera 

samt skatta och att det finns det effekter som inte ges utrymme i den nuvarande modellen. Att 

estimaten för exportökningen som gick utanför den monetära unionens gränser är signifikant 

kan tänkas vara orsakat av en spillover-effect. Den expanderande marknaden smittade helt 

enkelt av sig på efterfrågan och handeln ökade totalt sett. Att denna effekt är större än 

effekten på handeln till EMU är dock mindre rimligt. Skillnaden är dock så liten att man inte 

bör dra några långtgående slutsatser av detta.  

De varierande resultaten definitivt skäl nog att ifrågasätta de antaganden som 

studien bygger på. Skillnaderna i grad av industrialisering länderna emellan dvs. strukturen i 

samhället, alltifrån bankväsendet, till domstolar och företagsstrukturer bör också påverka 

utfallet. Den lättaste identifierbara kostnaden för projektet är att landet förlorar ett av sina 

vapen i ekonomistyrningen. Frågan om detta är negativt eller positivt är dock inte helt enkel 

att besvara. Vidare bör också nämnas att hur landets export skulle komma att påverkas är en 

bidragande faktor i avgörandet, men knappast det enda som vägs in i beslutsfattandet. 

Valutaunionen är i allra högsta grad ett politiskt projekt som är en del i det stora 

integrationsprojektet EU. Det är alltså inte klarlagt om vilka eventuella fördelar det är som 

styr införandet av en gemensam valuta.  

Jag kan med utgångspunk i mina resultat säga att skattningarna på den 

europeiska valutans inverkan på exporten stämmer väl överens med tidigare forskning på 

området, men möjligen bland de mer försiktigare. Den dynamiska exportmodellen levererar 

en liknande bild som gravitationsmodellen och ju fler olika modeller som ger en entydig bild 

gör att vi lite bestämdare kan hävda att resultaten överrensstämmer med verkligheten. 

Tidigare har många studier baserats på samma data, liknande skattningsmodeller, och/eller 

samma författare. Flera andra studier som jag referat till i uppsatsen har baserat sina 

skattningar på BNP i gravitationsmodellen, medan jag har industriproduktion som mått på 

utländsk efterfrågan.  

Detta kan vara en ytterliggare tänkbar förklaring till att resultaten skiljer sig åt 

länderna emellan då industriproduktionen tenderar att vara mer volatil än BNP-utvecklingen. 

Dessutom är valet av år som vikterna fastställs viktigt. Det är inte rimligt att anse att 

exportandelarna skall vara konstanta under en 20-årsperiod, men underlättande ur 
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underlagssynpunkt. Är det också verkligen möjligt att så här snart efter unionsbildandet 

utvärdera effekterna? Fyra år är en mycket kort tid när det gäller att utvärdera 

implikationerna. Men och andra sidan desto längre tidsperiod man undersöker, ju komplexa 

blir ekonomi och verkansriktningarna. En europeisk integration av marknaderna har pågått 

sedan andra världskriget och kommer troligen att fortgå. En gemensam valuta är som sagt en 

del i detta och kan svårligen att isoleras som en enskild händelse. 

Vidare studier skulle kunna undersöka påverkan på skattningarna om 

viktningarna för exportmarknaden uppdateras exempelvis varje år och därmed inte felaktigt 

påverkar skattningarna då länders exportmarknad förändras. Fler länder skulle också kunna 

inkluderas i modellen. Ett alternativt angreppssätt skulle kunna vara att med den dynamiska 

modellen som utgångspunkt, göra parvisa skattningar som beskrivits i avsnittet om tidigare 

forskning.  Det vill säga att exporten mäts mellan två länder över tiden och studerar effekten 

av en unionsbildning.  

Med all förmodan kommer framtiden att utvisa bättre uppskattningar av EMU 

och påverkan på handeln när observationerna efter 1999 blivit fler. Som avslutande 

kommentar kan man dock hävda att med tanke på det politiska samarbete som karaktäriserar 

den Europeiska Unionen kommer en ekonomisk analys, som inte beaktar övriga styrande 

parametrar i ekonomin, alltid vara otillräcklig. 
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8 Appendix A 
Basmodellen för exporten till EMU 
Antal observationer : 600 Metod: Panel Least Squares Urval: 1985Q2 2003Q4 
R-squared: 0,99 
Variabel Koefficient Std. Fel P-värde   

C -1.697 0.213 0.000 
PRISDIFF -0.238 0.034 0.000 
LQXEMU(-1) 0.645 0.029 0.000 
INDPROD(-1) -0.843 0.356 0.018 
INDPROD 1.667 0.346 0.000 
EMUEFFEKT 0.035 0.012 0.005 
LINJARTREND 0.001 0.000 0.045 

 
Basmodellen för exporten till NEMU 
Antal observationer : 600 Metod: Panel Least Squares Urval: 1985Q2 2003Q4 
R-sq:0,99 
Variabel Koefficient Std. Fel P-värde   

C -1.884 0.208 0.000 
PRISDIFF -0.289 0.038 0.000 
LQXNEMU(-1) 0.597 0.029 0.000 
INDPROD(-1) -1.314 0.376 0.000 
INDPROD 2.191 0.366 0.000 
EMUEFFEKT 0.053 0.013 0.000 
LINJARTREND 0.001 0.000 0.070 

 
 
Utökad modell med bivillkor (EMU)  
Antal observationer : 600 Metod: Panel Least Squares Urval: 1985Q2 2003Q4 
R-sq:0,99 
Variabel Koefficient Std. Fel P-värde    

C -0.635 0.470 0.176 
PRISDIFF -0.020 0.015 0.178 
LQXEMU(-1) 0.754 0.027 0.000 
INDPROD(-1) -1.300 0.391 0.001 
INDPROD 1.698 0.380 0.000 
MEDLEMSEFFEKT 0.028 0.018 0.027 
LINJARTREND 0.001 0.001 0.161 

 
Utökad modell med bivillkor (NEMU)  
Antal observationer : 600 Metod: Panel Least Squares Urval: 1985Q2 2003Q4 
R-sq:0,99 
Variabel Koefficient Std. Fel P-värde   

C -0.699 0.500 0.162 
PRISDIFF -0.009 0.017 0.583 
LQXNEMU(-1) 0.756 0.027 0.000 
INDPROD(-1) -2.015 0.418 0.000 
INDPROD 2.402 0.413 0.000 
MEDLEMSEFFEKT 0.031 0.013 0.019 
LINJARTREND 0.000 0.001 0.275 
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Robusthetskontroll då samplet utgjordes mellan 1995 och 2003(EMU)  
Antal observationer : 300 Metod: Panel Least Squares Urval: 1995Q2 2003Q4 
R-sq:0,99 
Variabel Koefficient Std. Fel P-värde    

C -0.59 0,98 0,55 
PRISDIFF -0.41 0,05 0.00 
LQXEMU(-1) 0.52 0,04 0.00 
INDPROD(-1) 0,068 0.45 0.87 
INDPROD 0,57 0.013 0.20 
MEDLEMSEFFEKT 0,02 0.003 0.15 
LINJARTREND 0,005 0.002 0.04 
 
Robusthetskontroll då samplet utgjordes mellan 1995 och 2003(NEMU)  
Antal observationer : 300 Metod: Panel Least Squares Urval: 1995Q2 2003Q4 
R-sq:0,99 
Variabel Koefficient Std. Fel P-värde    

C 0,16 1,03 0,87 
PRISDIFF -0.51 0,06 0.00 
LQXEMU(-1) 0.40 0,05 0.00 
INDPROD(-1) -1,55 0.47 0.00 
INDPROD 2,02 0.47 0.00 
MEDLEMSEFFEKT 0,015 0.015 0.29 
LINJARTREND 0,007 0.002 0.00 
 
Utökad modell med EMU-dummy och medlemsdummy (EMU)  
Antal observationer : 600 Metod: Panel Least Squares Urval: 1985Q2 2003Q4 
R-sq:0,99 
Variabel Koefficient Std. Fel P-värde   

C -1.165 0.432 0.007 
PRISDIFF -0.225 0.034 0.000 
LQXEMU(-1) 0.649 0.029 0.000 
INDPROD(-1) -1.043 0.352 0.003 
INDPROD 1.716 0.344 0.00 
EMUDUMMY 0.034 0.012 0.006 
MEDLEMSEFFEKT 0.040 0.013 0.003 
LINJARTREND 0.001 0.001 0.130 
 
Utökad modell med EMU-dummy och medlemsdummy (NEMU)  
Antal observationer : 600 Metod: Panel Least Squares Urval: 1985Q2 2003Q4 
R-sq:0,99 
Variabel Koefficient Std. Fel P-värde   

C -1.402 0.458 0.002 
PRISDIFF -0.283 0.038 0.000 
LQXEMU(-1) 0.605 0.029 0.000 
INDPROD(-1) -1.674 0.373 0.000 
INDPROD 2.412 0.365 0.000 
EMUDUMMY 0.054 0.013 0.000 
MEDLEMSEFFEKT 0.057 0.014 0.000 
LINJARTREND 0.001 0.000 0.245 
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9 Appendix B 
Enhetsrots-test  över panelerna 
 
För EMU. 
Panel unit root test: summering 
Newey-West bandwidth selection med Bartlett kernel  
Urval: 1985Q1 2003Q4 
Exogen variabel: Individual effects 
Metod Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -2.07363  0.0191  9  657 

Breitung t-stat  2.35780  0.9908  9  648 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat   0.71860  0.7638  9  657 

ADF - Fisher Chi-square  11.1697  0.8870  9  657 

PP - Fisher Chi-square  10.9542  0.8963  9  675 

     

Null: No unit root (assumes common unit root process)  

Hadri Z-stat  18.1866  0.0000  9  684 

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asympotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
 
För NEMU 
Panel unit root test: summering 
Newey-West bandwidth selection med Bartlett kernel  
Urval: 1985Q1 2003Q4 
Exogen variabel: Individual effects 
Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -1.86378  0.0312  9  657 

Breitung t-stat -0.46614  0.3206  9  648 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat   1.08303  0.8606  9  657 

ADF - Fisher Chi-square  12.1722  0.8382  9  657 

PP - Fisher Chi-square  8.79134  0.9644  9  675 

     

Null: No unit root (assumes common unit root process)  

Hadri Z-stat  19.0966  0.0000  9  684 

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asympotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
 
 
Residualtest för EMU 
Nollhypotes: Enhetsrot (individuell enhetsrotsprocess) 
Urval: 1985Q1 2003Q4 
Exogen variabel: Individuell effekt 
Antal observationer : 648 
Metod  Statistic Prob.** 
ADF - Fisher Chi-square  154.700  0.0000 
ADF - Choi Z-stat -10.3287  0.0000 
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** Probabilities for Fisher tests are computed using an asympotic Chi 
        -square distribution. All other tests assume asymptotic 
        normality.   

 
 
 
 
 
 
 
 
Residualplot för EMU 
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Residualtest för NEMU 
Nollhypotes: Enhetsrot (individuell enhetsrotsprocess) 
Urval: 1985Q1 2003Q4 
Exogen variabel: Individuell effekt 
Antal observationer : 648 
Metod  Statistic Prob.** 
ADF - Fisher Chi-square  151.119  0.0000 
ADF - Choi Z-stat -10.2706  0.0000 

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asympotic Chi 
        -square distribution. All other tests assume asymptotic 
        normality.   
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Residualplot för NEMU 
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Enhetsrot-test för log export 
Panel unit root test: summering 
Newey-West bandwidth selection med Bartlett kernel  
Urval: 1985Q1 2003Q4 
Exogen variabel: Individual effects 
 
Metod Statistic Prob.** sections Obs 
Null: Unit root (assumes common unit root process)  
Levin, Lin & Chu t* -1.86378  0.0312  9  657 
Breitung t-stat -0.46614  0.3206  9  648 
     
Null: Unit root (assumes individual unit root process)  
Im, Pesaran and Shin W-stat   1.08303  0.8606  9  657 
ADF - Fisher Chi-square  12.1722  0.8382  9  657 
PP - Fisher Chi-square  8.79134  0.9644  9  675 
     
Null: No unit root (assumes common unit root process)  
Hadri Z-stat  19.0966  0.0000  9  684 

 
Enhetsrots-test  för log export 
Panel unit root test: summering 
Newey-West bandwidth selection med Bartlett kernel  
Urval: 1985Q1 2003Q4 
Exogen variabel: Individual effects 
 
Metod Statistic Prob.** sections Obs 
Null: Unit root (assumes common unit root process)  
Levin, Lin & Chu t* -2.07363  0.0191  9  657 
Breitung t-stat  2.35780  0.9908  9  648 
     
Null: Unit root (assumes individual unit root process)  
Im, Pesaran and Shin W-stat   0.71860  0.7638  9  657 
ADF - Fisher Chi-square  11.1697  0.8870  9  657 
PP – Fisher Chi-square  10.9542  0.8963  9  675 
     
Null: No unit root (assumes common unit root process)  
Hadri Z-stat  18.1866  0.0000  9  684 
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Enhetsrots-test för industriproduktionen 
Panel unit root test: summering 
Newey-West bandwidth selection med Bartlett kernel  
Urval: 1985Q1 2003Q4 
Exogen variabel: Individual effects 
 
Metod Statistic Prob.** sections Obs 
Null: Unit root (assumes common unit root process)  
Levin, Lin & Chu t* -1.74236  0.0407  9  657 
Breitung t-stat -1.24426  0.1067  9  648 
     
Null: Unit root (assumes individual unit root process)  
Im, Pesaran and Shin W-stat   2.02115  0.9784  9  657 
ADF - Fisher Chi-square  4.69390  0.9993  9  657 
PP - Fisher Chi-square  4.71364  0.9992  9  675 
     
Null: No unit root (assumes common unit root process)  
Hadri Z-stat  19.7592  0.0000  9  684 

 
 
Frish-Waugh-Lovells teorem (decomposition) 

Jämför ekvationerna: 

 y=a+b3x+b4z+e 
och 
 y=a+b1b2x+b1z+e 
 
Vilket då betyder att b1b2=b3. Nästa fråga jag ställer mig är om andra parametriseringen är en 
restriktion. Det är den inte eftersom för givet värde på b1 kan b2 anta vilket värde som helst. 
Detta betyder att 
 1) Var(b4)=V(b1) 
 2) Var(b3)=V(b1b2) 
 
Jag använder mig av Frish-Waugh-Lovells teorem när jag gör regressionerna nedan. 
Generellt gäller då man vill skatta b7 i y=a+b7x+b8z+e 
Sätt y=a+b5z+e1 
 x=a+b6z+e2 
och kör sedan regressionen 
 e1=a+b7e2+e 
Då blir b7, och dess varians, som om man kört OLS på y=a+b7x+b8z+e. 
Jag använder detta på mitt problem: 
 y=a+b5z+e1 
 x=a+b6z+e2 
Notera att b5 inte är lika med b1. Däremot kan jag skatta y=a+b3x+b4z+e där 
b4 =b1. Därefter gör jag följande regression där jag bildar variabeln q =b1*x, 
 
Jag använder denna i ekvationen e1=a+b2q+e  
Då kommer b2 och dess medelfel att skattas rätt. 
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Årseffekterna skattade med OLS 
EMU-effekt 
År Koefficient P-värde 
   
1995 0.002230 0.8767 
1996 0.018092 0.2055 
1997 0.004888 0.7316 
1998 0.032993 0.0199 
1999 0.000624 0.9657 
2000 -0.023525 0.1342 
2001 -0.007921 0.6380 
2002 -0.012855 0.3977 
2003 -0.006941 0.6541 
 
Årseffekterna skattade med OLS 
Medlemseffekt 
År Koefficient P-värde 
   
1995 -0.007601 0.6733 
1996 0.019397 0.2769 
1997 -0.004321 0.8078 
1998 0.016822 0.3416 
1999 0.025210 0.1593 
2000 0.009277 0.6233 
2001 0.000418 0.9831 
2002 0.003104 0.8682 
2003 0.020673 0.2756 
 
 
            ARCH-LM     White-Heteroskedasticitetstest 
 EMU NEMU  EMU NEMU
 P-värde P-värde  P-värde P-värde
Österrike 0,48 0,51 0,19 0,31
Finland 0,23 0,34 0,65 0,67
Frankrike 0,19 0,23 0,55 0,81
Tyskland 0,52 0,54 0,36 0,66
Holland 0,56 0,48 0,44 0,41
Danmark 0,18 0,23 0,19 0,45
Norge 0,19 0,25 0,33 0,48
Sverige 0,32 0,39 0,19 0,36
Storbritannien 0,37 0,42 0,24 0,31
 


