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SAMMANFATTNING 

 
Detta är en empirisk undersökning av sambandet mellan tillväxt och historisk volatilitet på 

tillväxt. Många uppsatser har tidigare studerat sambandet mellan tillväxt och volatilitet på 

tillväxt, t ex Ramey och Ramey (1995), Hnatkovska och Loayza (2004), Siegler (2005). Vi 

menar dock att volatilitet på tillväxt inte är en tillräckligt exogen variabel. Vi har funnit att 

det, för alla länder, inte finns ett generellt samband mellan tillväxt och historisk volatilitet. 

Däremot kan det finnas ett samband mellan tillväxt och historiskt volatilitet för 

industrialiserade länder (OECD länder). Vi har även studerat om det är någon skillnad i 

sambandet mellan tillväxt och historisk volatilitet beroende på den historiska tillväxten, men 

funnit att så inte är fallet. 

 

Nyckelord: Tillväxt, historisk volatilitet, konjunkturcykler. 
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1. INLEDNING 
 
Konjunkturcykelteori och tillväxtsteori har traditionellt setts som två separata delar av 

forskningen inom nationalekonomin. Konjunkturcykelteorin har till stor del behandlat hur 

marknader inte återanpassar sig till jämviktsläge på grund av de inbyggda stelheter som finns 

inom marknadsekonomin (Easterly, Islam och Stiglitz (2000), s. 4) medan tillväxtsteori har 

baserats på Solow-modellen, där produktionen förklaras som en funktion av kapital och 

arbetskraft (Jones (2002), s 22-26).  

 

De senaste tio åren har dock sambandet mellan årlig BNP-tillväxt och volatilitet på 

BNP-tillväxt studerats empiriskt. Ramey och Ramey (1995) och Hnatkovska och Loayza 

(2004) har funnit ett negativt samband mellan tillväxt och volatilitet. Stephenson och Dawson 

(1997) och DeJuan och Gurr (2004) har funnit ett svagt positivt samband mellan tillväxt och 

volatilitet. Imbs (2002) har dessutom påvisat att sambandet mellan tillväxt och volatilitet både 

kan vara positiv och negativ beroende på om man studerar på sektornivå eller en mer 

aggregerad nivå. 

 

I tidigare undersökningar har volatilitet används som förklarande variabel till tillväxt. Vi anser 

dock att volatilitet inte är en tillräckligt exogen variabel till tillväxt och har istället valt att 

studera sambandet mellan tillväxt och historisk volatilitet. Detta gör vi utifrån Schumpeter 

(1994) teori om skapande förstörelse. Teorin om skapande förstörelse bygger på att en 

recession bryter ner motståndet att tillämpa innovationer. Så när någon genomfört en 

innovation så underlättar det för entreprenörer att följa efter. Detta sker inte direkt utan med 

en viss eftersläppning. Om man implementerar detta i studier om sambandet mellan tillväxt 

och volatilitet borde modellen också innehålla en tidsfördröjning. För att kunna studera 

sambandet mellan tillväxt och historisk volatilitet har vi används oss av tvärsnittdata som är 

uppdelade över tioårsperioder. Sambandet kommer sedan studeras mellan tillväxten i en 

period och volatiliteten i föregående period.  
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2. TIDIGARE STUDIER 
 

Sambandet mellan tillväxt och volatiliteten på tillväxt kan antingen vara positivt eller 

negativt. Schumpeter(1994), Caballero och Hammour(1994) och Black (1987) menar att det 

finns ett positivt samband mellan tillväxt och volatilitet medan Pindyck (1991) och Martin 

och Rogers (1998) argumenterar för ett negativt. Vi kommer här nedan närmare att studera 

hur de olika författarna argumenterar. 

 

Schumpeters (1994) teorier om skapande förstörelse kan ses som en förklaring till att det finns 

ett positivt samband mellan tillväxt och volatilitet. Han ansåg att innovationer var den enda 

inre faktorn inom ekonomin som kunde förändra den ekonomiska jämvikten. Tillämpningen 

av en innovation skapar nya produkter, produktionsmetoder eller tjänster. Dessa ersätter 

föråldrade produkter eller produktionsmetoder vilket på sikt leder till en process av 

likvidation, återanpassning och absorption. Denna process beskrev han som att en innovation 

leder till nya produktionssätt som leder till vinster, vilket lockar andra entreprenörer. 

Processen pågår tills ett nytt jämviktsläge har uppstått då den ökade konkurrensen tagit bort 

vinstmöjligheterna. Konjunkturcykler är, enligt Schumpeter, ett ofrånkomligt inslag i 

ekonomin där depressioner hjälper att rensa ut det gamla till förmån för nya idéer. Detta leder 

till långsiktig tillväxt. Det beror på att det är lättare att förverkliga innovationer under 

depressioner på grund av att det sociala motståndet mot nya idéer är nedbrutet. Ett 

framgångsrikt exempel kommer att inspirera andra att följa efter och implementera 

innovationer i nya riktningar. Processen förgrenar sig även till närliggande branscher vilket 

innebär att en uppgång inom en sektor, med tiden, sprider sig över hela ekonomin. Denna 

teori kallade han för skapande förstörelse.  

 

Caballero och Hammour (1994) har studerat efterfrågefall. De konstaterade att vid efterfråge-

minskning så sänks antingen graden av skapande eller så höjs graden av förstörande. Minskad 

efterfrågan gör att gamla produktionsmedel blir olönsamma vilket ökar incitamenten för att ta 

investera i nya produktionsmedel, då alternativkostnaden temporärt är lägre för att förnya 

produktionsmedlen. Eftersom nyinvesteringar ökar tillväxten kan deras studie ses som en 

argumentering för att ökad volatilitet ger ökad tillväxt.  

 

Black (1987) menar också att det finns ett positiv samband mellan tillväxt och volatilitet. 

Detta visar han genom att studera hur olika länder har olika möjligheter att välja investeringar. 
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Länder kan om möjligt att välja mellan investeringar i sektorer med låg tillväxt och låg 

volatilitet eller investeringar i sektorer med hög tillväxt och hög volatilitet. Har man möjlighet 

att investerar i sektorer med både hög och låg tillväxt blir ekonomin mer diversifierad och 

uppvisar lägre fluktuation i produktionen, men tillväxten blir också lägre. Om man endast, 

eller i huvudsak, investerar i sektorer med hög tillväxt blir tillväxten högre men fluktuationen 

i produktionen ökar, vilket medför att det finns ett positivt samband mellan tillväxt och 

volatilitet. 

  

Pindyck (1991) har studerat hur investeringar är oåterkalleliga. När en investering är gjord 

och efterfrågan minskat så går det inte att göra investeringen ogjord och om man säljer det 

kapital man investerat i så är marknadsvärdet lägre än vid inköpet. Vilket medför att en ökad 

osäkerhet i priser och efterfrågan leder till att investeringarna minskar då lönsamheten blir 

mer osäker. Därmed argumenterar Pindyck för ett negativt samband mellan tillväxt och 

volatilitet. 

 

Martin och Rogers (1998) har visat på ett negativt samband mellan tillväxt och volatilitet. De 

utgår från att tillväxten skapas av humankapital. Då lågkonjunkturer höjer arbetslösheten 

minskar humankapitalet vilket leder till minskad tillväxt. Detta resonemang har även 

underbyggts med en empirisk studie där de visar att det finns ett negativt samband mellan 

tillväxt och volatilitet. Detta samband har dock inte funnits för icke industrialiserade länder, 

vilket de förklarar med att humankapital inte är drivande för tillväxten i dessa länder. 

 
2.1 Tidigare empiriska studier  

Det har tidigare publicerats ett antal uppsatser om sambandet mellan volatilitet och tillväxt. Vi 

kommer att först att redovisa de som har använt sig av ”cross-country modeller” och sedan 

presentera de arbeten som inte har gjort det.  

 

En ”cross-country modell” är en enkel regression som har applicerats på tvärsnittdata från 

olika länder. Modellen som använts för att studera sambandet mellan tillväxt och volatilitet är 

oftast iiiy εβσα ++=∆  där standardavvikelsen för tillväxt användes som förklarande 

variabel. Till detta används ofta också kontrollvariabler. Den mest refererade artikeln om 

sambandet mellan tillväxt och volatilitet är Ramey och Ramey (1995). De påvisade ett 

statistiskt signifikant negativt samband mellan tillväxt och volatilitet. Undersökningen 

utfördes på två stickprov, dels ett stickprov på 92 länder med data från 1962-85, samt ett 
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stickprov med 24 OECD länder med data från 1952-88. I Hnatkovska och Loayza (2004) 

gjordes samma undersökning som i Ramey och Ramey (1995) fast med data från 1960-2000. I 

uppsatsen konstaterades i likhet med Ramey och Ramey (1995) att sambandet mellan tillväxt 

och volatilitet är negativt. Deras resultat tyder på att det negativa sambandet är starkare för 

utvecklingsländer och att det negativa sambandet har visats vara starkare de senaste tjugo 

åren. Hnatkovska och Loayza (2004) menar inte på att volatiliteten blivit starkare utan att 

länderna har haft svårare att hantera den. 

 

Dawson m fl (2001) ifrågasätter Rameys samband och menar att det är skapat av det dataset 

de har använt. De menar att länder som har dålig tillväxt ofta också har dålig kvalité på BNP-

data vilket också skapar högre volatilitet. Detta har man visat genom att dela upp länderna i 

grupper beroende på kvalitet på landets BNP-siffror. Delvis på grund av bristen som Dawson 

m fl (2001) påvisade har modellen även applicerats på andra dataset. Stephenson och Dawson 

(1997) samt DeJuan och Gurr (2004) applicerade modellen på delstatsdata från USA 

respektive Canada. De båda uppsatserna fann ett svagt positivt samband mellan tillväxt och 

volatilitet som inte var statiskt signifikant. Siegler (2005) undersökte sambandet mellan 

tillväxt och volatilitet på data från 12 länder under perioden 1870-1929 och fann att det finns 

ett negativt statistiskt signifikant samband. 

 

Imbs (2002) har visat att sambandet mellan volatilitet och tillväxt är både positivt och negativt 

beroende på vilken nivå man studerar. Han genomförde studien dels sektornivå och dels på 

aggregerad nivå med data från UNIDO1 och fann att för en enskild sektor i en ekonomi så är 

sambandet mellan tillväxt och volatilitet positivt. Det positiva sambandet som finns på 

branschnivå förklaras av att hög volatilitet ofta är förknippat med strukturomvandling och 

teknikskifte. Det positiva sambandet på branschnivå visar sig inte stämma då man aggregerat 

hela ekonomier eller använt tvärsnittsdata över länder. Detta hävdar författaren kan bero på att 

aggregerad volatilitet innehåller dels sektorerna volatilitet samt även skillnaderna mellan 

sektorerna. Därmed blir sambandet för den aggregerade modellen negativ.   

 

Ozer och Norrbin (2005) har studerat sambandet mellan tillväxt och volatlitet för icke 

industrialiserade länder. De visade att export av primärvaror är stor i icke-industrialiserade 

länder och att priserna på primärvaror har högre volatilitet än tillverkningsvaror. Detta innebär 

att även tillväxten har högre volatilitet. Ozer och Norrbin har skattat sambandet mellan 

                                                 
1 United Nations Industrial Development Organization 
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tillväxt, andelen primärvaror av exporten och volatilitet och funnit två negativa samband. 

Detta tolkas som att länder med högre andel export av primärvaror i förhållande till BNP har 

lägre tillväxt samt att volatiliteten har en negativ effekt på tillväxten. 

 

3. METOD 
 

Denna del av uppsatsen beskriver de metoder som vi har använt för att studera sambandet 

mellan tillväxt och volatiliteten på tillväxt . Det kan även vara så att tillväxten påverkar 

volatiliteten. Detta är dock svårstuderat och faller inte inom ramen för denna uppsats. Därför 

har vi inte valt att studera detta närmre. Istället börjar vi med att studera sambandet med hjälp 

av den enklast möjliga modellen. Sedan adderar vi ett antal kontrollvariabler för att bedöma 

hur robust sambandet är. Därefter studerar vi huruvida det finns ett samband mellan tillväxten 

och historisk volatilitet på tillväxt. Slutligen studerar vi om sambandet mellan tillväxt och 

volatilitet varierar beroende på historisk tillväxt. Detta genomför vi genom att dela upp 

länderna i olika grupper beroende på hur historisk tillväxt. 

 

3.1 Data  

I likhet med tidigare uppsatser (t ex Ramey och Ramey (1995) och Hnatkovska och Loayza 

(2004)) använder vi oss av två stickprov av länder. Det första stickprovet består av 86 länder 

med BNP-data från 1960-2000. Data är hämtat från Heston m fl (2002:a). Datasetet används 

trots den kritik som framförs i Dawson m fl (1991) pga att det inte finns några andra 

likvärdiga dataset att tillgå. Ur det stora datasetet har vi hämtat de länder där vi har BNP från 

1960 och 20 års kontinuerliga BNP-siffror.2 Ur stickprovet har sedan de länder som har färre 

än 500 000 invånare utrensats. Detta gör vi för att små länder ekonomin tenderar att vara 

beroende av en sektor och därmed blir ekonomin mer lättpåverkad. BNP-siffrorna är 

köpkraftjusterade med 1996 års priser som referensnivå (Heston m fl (2002:b), s 11).  

 

Det andra stickprovet består av 23 OECD länder som har hämtas ur föregående stickprov. De 

länder som ingår i gruppen OECD länder kan utläsas i bilaga 1. Anledningen till att vi 

studerar OECD länder enskilt är att dessa länder har den mest högkvalitativa data samt att 

OECD länderna har ungefär samma utgångsnivå gällande humankapital. Detta görs även i 

likhet med Ramey och Ramey (1995). De kontrollvariabler som används är hämtade från 

                                                 
2 För mer information om vilka länder som är med och inte med se appendix 1.  
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Heston m fl(2002:a), förutom humankapitalvariablerna som är hämtade från Barro och Jong-

Wha (2000). 

 

3.2 Modeller 

Vi kommer att använda olika modeller för att studera sambandet mellan tillväxt och 

volatilitet. Volatiliteten på tillväxt mäter vi som standardavvikelsen på tillväxt. Först kommer 

vi att studera sambandet mellan tillväxt och volatilitet genom att analysera medelvärdet på 

tillväxt och volatiliteten på tillväxt över hela stickprovet (1961-2000). Denna modell har 

använts i Ramey och Ramey (1995) vilket gör att vi lättare kan studera skillnader i 

stickproven mellan uppsatserna.  

 

För att göra modellen mer robust använder vi oss av den föregående modell och adderar ett 

antal kontrollvariabler. Kontrollvariablerna som vi använder är utplockade dels för att de 

anses vara robusta oavsett andra specifikationer (Levine och Renelt (1992)) och dels för att de 

används av Ramey och Ramey (1995). Att använda samma kontrollvariabler som tidigare 

arbeten gör det lättare att jämföra med tidigare undersökningar. De kontrollvariabler som 

används är initialt BNP per capita3, initialt humankapital4 samt medelvärdet av 

investeringarnas andel av BNP. 

 

Vi kommer att studera sambandet mellan tillväxt och historisk volatilitet. För att studera 

sambandet delar vi upp stickproven i 10 års perioder, 1961-70, 1971-80, 1981-90 och 1991-

2000 och analyserar sambandet mellan volatiliteten på tillväxt under en period med 

medelvärdet på tillväxt i nästföljande. Sammanlagt kommer fyra regressioner att genomföras, 

tre mellan perioderna och en aggregerad av de tre tidigare regressionerna. Att vi valt att samla 

de data vi använt i de tre första regressionerna för att få fram ett nytt stickprov beror på att de 

tidigare regressionerna baseras på förhållandeviss få observationer medan en samlat stickprov 

består av tre gånger så många. 

 

Regressionerna görs med hjälp av formeln: 

ixixiY εβσα ++=∆ + ,1,  (1) 
där ∆Yi,x+1 den årliga medeltillväxttakten per capita i land i under perioden x+1 och σi,x är standardavvikelsen på 

tillväxt per capita i land i under perioden x. Där x kan anta värdena 1, 2 och 3. 

 

                                                 
3 BNP/capita anges i 1000-tal USD. 
4 Initialt humankapita approximeras som medeltalet gångna skolår vid 25 års ålder förutom Uganda och 
Tanzania där vi använder 15 års ålder som en approximation. 
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Med hjälp av ekvation 2 jämför volatiliteten under period ett med tillväxten under period två. 

Detta gör vi då vi menar att historisk volatilitet är en mer exogen variabel till tillväxt än vad 

volatiliteten är. Som vi nämnt tidigare kan man tolka Schumpeter (1995) som att volatilitet 

ger högre tillväxt. Denna process är inte omedelbar vilket modellen med jämförelse över två 

perioder bättre tar hänsyn till.  

ixi
i

xi

xi

xi
xixi H

n
Y

Y
I

Y εβββσβα +++++=∆ +
+

+

+
+ 1,4

1,
3

1,

1,
2,11,           (2) 

där Ix+1/Yx+1 av investeringarnas andel av BNP, Yx+1/n är årligt initialt BNP/capita, Hx+1 är humankapital. 
 

Sedan vill vi studera om det är en skillnad i sambandet mellan tillväxt och historisk volatilitet 

beroende på hur stor historisk tillväxt länderna har haft. Anledning till att vi studerar detta är 

att man kan misstänka att länder med dålig tillväxt gynnas att hög volatilitet då hög volaltilitet 

kan ha en nyskapande effekt enligt teorin om skapande förstörelse (Schumpeter (1994) kap. 

5). Detta genomför vi genom addera en dummyvariabel för om den historiska tillväxten 

överstiger till ekvation 2. Därmed får vi två nya förklarande variabler dels produkten av 

dummyvariabeln och del själva dummyvariabeln. Formeln definieras i ekvation 3. 

ixi
i

xi

xi

xi
xixixixixi H

n
Y

Y
I

DDY εββββσβσβα +++++++=∆ +
+

+

+
+ 1,6

1,
5

1,

1,
4,3,,2,11,       (3) 

där Dx är en dummyvariabel som antar 1 om landet tillväxt i period x överstiger medianen. 

 

4. EMPIRI 
 

I detta avsnitt kommer vi att presentera de empiriska resultat som vi har funnit om sambandet 

mellan tillväxt och volatilitet. Vi kommer att börja med att presentera resultat från en enkel 

modell över en längre tid. Därefter kommer vi att presentera sambandet mellan tillväxt och 

historisk volatilitet genom att använda oss av över periodsindelad tvärsnittsdata. 

Undersökningarna har dels gjorts för enskilda perioder och dels för alla perioder aggregerat. 

Slutligen undersöker vi huruvida sambandet mellan tillväxt och historiskt volatilitet beror på 

historisk tillväxt. Alla regressioner har utförts med hjälp av OLS-metoden. 

 

4.1 Tvärsnittsdata över länder 

Den första modellen som vi presenterade i metoddelen var den enklaste och mest raka av 

modellerna. Metoden användes för att kunna jämföra våra data med tidigare undersökningar. 

Metoden liknar till stor del den metod som användes av Ramey och Ramey (1995). Metoden 

kallas på engelska för cross-country, men vi benämner den som tvärsnittsdata över länder. 

Anledningen till att vi använder en modell utan kontrollvariabler är att vi misstänker att 
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volatiliteten även verkar genom kontrollvariablerna. (Pindyck (1991) och Martin och Rogers 

(1998)). Resultaten presenteras i tabellen 1. 

Tabell 1: Tvärsnittsdata över länder för hela perioden utan kontrollvariabler 

Variabel Alla länder 
(1961-2000) 

OECD länder 
(1961-2000) 

Volatilitet -0,0705  
(0,365) 

0,672 
(0,016) 

Konstant 0,0248  
(0,000) 

0,0101 
(0,132) 

R2 0,01 0,25 
Observationer 86 23 

Siffrorna inom parantes är p-värden. 
 

De resultat vi funnit på tvärsnittsdata över länder visar på ett positivt samband mellan tillväxt 

och volatilitet för OECD och ett negativt samband för alla länder. Den ekonomiska tolkningen 

är att om volatiliteten ökar med 0,01 så ökar tillväxten med 0,672 procentenheter för OECD 

länder respektive minskar med 0,0705 procentenheter för alla länder. Resultaten är statistiskt 

signifikanta för OECD länder, men inte för alla länder. 

 

Vid en jämförelse med Ramey och Ramey (1995) finner vi många likheter men också en del 

skillnader. I likhet med Ramey och Ramey (1995) finner vi att utan kontrollvariabler så finns 

det ett positivt samband för OECD länder mellan tillväxt och volatilitet och ett negativt 

samband för respektive stora stickprov. Det finns dock två skillnader mellan resultaten i 

denna uppsats och Ramey och Ramey (1995). 

 

Den första skillnaden är styrkan i de samband mellan tillväxt och volatilitet som de olika 

uppsatserna presenterar. Ramey och Ramey (1995) finner ett statistiskt signifikant negativt 

samband för sitt stora stickprov och statistisk icke-signifikant positivt samband för sitt 

OECD-stickprov medan vi finner en statisk icke-signifikant negativt samband för vårt stora 

stickprov medan vi finner ett statistisk signifikant samband för OECD länder. Den andra 

skillnaden är att Ramey och Ramey (1995) har en förklaringsgrad 0,057 för sitt stora 

stickprov och 0,02 för OECD-stickprov. Vi har däremot en förklaringsgrad på 0,01 för vårt 

stora stickprov och 0,25 för vårt OECD-stickprov.  

 

Det finns skillnader i stickproven mellan denna uppsats och Ramey och Ramey (1995). Det 

stora stickprovet i den här uppsatsen består av 86 länder under perioden 1961-2000 och 

OECD-stickprovet består av 23 länder under 1961-2000. Rameys stora stickprov består 92 
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länder under perioden 1960-85 och deras OECD-stickprov består av 24 länder under perioden 

1950-88. De skillnader i resultat som de olika undersökningarna uppvisar kan möjligen 

förklaras av skillnader mellan stickproven. 

 

Diagram 1: Sambandet mellan tillväxt och volatilitet för OECD länder under perioden 1961-2000 
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Observera att vi av tydlighetskäl har begränsat skalan på volatiliten från 0,016-0,044.  
 

I tabell 1 finns det ett värde som ter sig ovanligt, förklaringsgraden på OECD-stickprovet. En 

förklaringsgrad på 25 procent är mycket större än vad tidigare undersökningar har visat. I 

diagram 1 presenteras de bakomliggande observationerna till den ovanligt höga 

förklaringsgraden. En förklaring till den ovanligt höga förklaringsgraden skulle kunna vara 

det förhållandevis lilla stickprovet. 

 

I tabell 2 presenteras sambandet mellan tillväxt och volatilitet med kontrollvariabler 

inkluderat. Den modell som vi använt skiljer sig från Ramey och Ramey (1995) använde. De 

använde data från varje år som en enskild observation. Vi har istället approximerat 

kontrollvariablerna genom använda medelvärden. Därmed har vi fått färre observationer i 

stickprovet är Ramey och Ramey (1995). Följden av att vi har använt olika appliceringar av 

kontrollvariablerna blir att vi får svagare statistisk signifikans. Vilket medför att direkta 

jämförelser mellan denna uppsats och Ramey och Ramey (1995) försvåras. 
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Tabell 2: Tvärsnittsdata över länder för hela perioden med kontrollvariabler 

Variabler Alla länder 
(1961-2000) 

OECD länder 
(1961-2000) 

Volatilitet -0,0430 
(0,531) 

0,0832 
(0,731) 

Konstant  0,00145 
(0,797) 

0,0212 
(0,111) 

Investeringarnas andel av BNP 0,00150 
(0,000) 

0,000784 
(0,029) 

Initialt humankapital 0,00231 
(0,065) 

0,00155 
(0,151) 

Initial BNP per capita -0,00298 
(0,001) 

-0,00296 
(0,001) 

R2 0,47 0,68 
Observationer 86 23 

Siffrorna inom parantes är p-värden. 
 

I tabell 2 är att sambandet mellan tillväxt och volatilitet negativt för alla länder och positivt 

för OECD länder. Att resultaten är svagare i med kontrollvariabler beror troligtvis på att 

kontrollvariablerna korrelerar med volatiliteten. Utan kontrollvariabler var sambandet mellan 

tillväxt och volatilitet statistiskt signifikant för OECD länder. Med kontrollvariabler är 

sambandet inte statistiskt signifikant. 

 

De kontrollvariabler vi införde visar förväntat tecken i båda stickproven. Investeringarnas 

andel av BNP har positiv verkan på tillväxt med den ekonomiska tolkningen att om 

investeringarnas andel av BNP ökar med en procentenhet ökar tillväxten med 0,15 

procentenheter i alla länder och 0,0754 procentenheter i OECD länder. Initialt humankapital 

har positivt tecken, vilket tyder på att ökat antal år i skola leder till högre tillväxt. Initialt BNP 

per capita har negativt tecken. Detta stämmer överens med ekonomisk teori om 

konvergenseffekter (Blanchard (2003), kap. 10). Förklaringsgraden är betydligt högre då vi 

införde kontrollvariabler, 0,47 för alla länder och 0,68 för OECD länder. I tillväxtmodeller 

anses en förklaringsgrad runt 0,5 vara tillräcklig för att de oberoende variablerna tillräckligt 

ska förklara tillväxtens variation.(Temple (1999) s. 126) 

 

5.2 Sambandet mellan tillväxt och historisk volatilitet 

Vi menar att den modell som användes i avsnitt 5.1 inte har volatilitet som tillräckligt exogen 

variabel. Med grunden i Schumpeters teorier om skapande förstörelse och dess eventuella 
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tidsförskjutning, har vi också använt oss av en modell med tidsförskjutning. För att undersöka 

med hjälp av en tidsförskjuten modell har vi delat upp stickproven i fyra delar och undersökt 

sambandet mellan tillväxten och volatiliteten i den föregående perioden. Resultaten 

presenteras i tabell 3. 

 

Tabell 3: Tvärsnittsdata över länder per period utan kontrollvariabler. 

 1: 1961-1970 
2: 1971-1980 

1: 1971-1980 
2: 1981-1990 

1: 1981-1990 
2: 1991-2000 

Variabler Alla 
Länder 

OECD 
länder 

Alla 
Länder 

OECD 
Länder 

Alla 
länder 

OECD 
Länder 

Volatilitet 0,0914 
(0,311) 

0,0427 
(0,891) 

-0,0191 
(0,825) 

0,378 
(0,203) 

-0,0958 
(0,360) 

0,926 
(0,023) 

Konstant 0,0120 
(0,000) 

0,0264 
(0,002) 

0,0128 
(0,016) 

0,0125 
(0,162) 

0,0222 
(0,000) 

0,000592 
(0,947) 

R2 0,01 0,001 0,0006 0,08 0,01 0,22 
Observationer 86 23 86 23 86 23 
Volatiliteten är hämtad i period 1. Tillväxten är hämtad i period 2. Siffrorna inom parantes är p-värden. 
 

Resultaten i den modell som studerar sambandet mellan tillväxt och historisk volatilitet 

påvisar ett positivt samband för OECD länder och negativt samband för alla länder. Ett 

undantag uppkommer dock i perioden 1961-80 då alla länder har positivt samband mellan 

tillväxt och historisk volatilitet. Resultaten överensstämmer med resultaten i 5.1 i sambandens 

riktning och den generella bristen på statistiskt signifikanta resultat. Endast för OECD-länder 

under perioden 1981-2000 uppkommer statistiskt signifikant resultat. Sambandet är 0,926 

vilket om modellen är korrekt innebär att om den historiska volatiliteten ökar med 0,01 under 

perioden 1981-1990 ökar den årliga BNP-tillväxten under perioden 1991-2000 med 0,926 

procentenheter.   

 

Det positiva sambandet mellan tillväxt och historisk volatilitet för OECD länder följer 

Schumpeter (1994). Även Blacks (1987) teorier om val av investeringar kan förklara det 

positiva sambandet. Vilken mekanism som ligger bakom det positiva sambandet mellan 

tillväxt och historisk volatilitet går inte att utläsa ur den modell vi använt. Hnatkovska och 

Loayza (2004) påvisade ett negativt samband och att det negativa sambandet är starkare de 

senaste tjugo åren på grund av att länderna sämre klarat av att hantera volatiliteten. Ett 

liknande mönster kan man se i tabell 3 för stickprovet alla länder där sambandet är positivt i 

den första perioden och negativt i de två sista perioderna med starkare resultat i den sista 

perioden jämfört med den föregående. 
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Förklaringsgraden på modellen är varit förhållandevis låg förutom i perioden 1981-2000 för 

OECD länder där förklaringgraden är 0,22. Då denna förklaringsgrad överstiger det normala 

har vi valt att studera denna period närmare. 

 

Diagram 2: Sambandet mellan Tillväxt under 1991-2000 och volatilitet under perioden 1981-90 
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I diagram 2 presenteras bakomliggande observationer till sambandet som påvisar hög 

förklaringsgrad. Diagram 2 påvisar dels det positiva sambandet mellan tillväxt och historisk 

volatilitet på tillväxt, men dels också att stickprovet har två extremvärden. Extremvärdena 

kommer från två länder som hade god tillväxt under 1990-talet, Irland och Sydkorea. För att 

kontrollera så att inte extremvärdena överdrivet påverkar regressionen så har modellen även 

studeras med ett stickprov utan Irland och Korea. De samband som uppkommer av de 21 

observationer som återstår kan utläsas av ekvationen nedan. 

 

)028,0(
47,0

)098,0(
008,0 ,1, xiXiY σ+=∆ +  

 

En jämförelse av resultaten påvisar att den statiska signifikansen inte minskar mer än 

marginellt medan sambandet minskar från 0,926 till 0,47. Förklaringsgraden ändras samtidigt 

från 0,25 till 0,23, det vill säga bara marginellt. 
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En annan förklaring till det starka sambandet för OECD länder under 1981-2000 kan ges av 

skillnader i datakvalitet. Som nämns i Dawson m fl (2001) är datakvalitet varierande i det 

dataset som vi har använt. I Heston m fl (2002:b) rangordnas datakvaliteten från olika länder i 

en skala mellan A och D.5 I datasetet OECD länder ingår 16 A-länder, 5 B-länder, 2 C-länder 

och inga D-länder, medan datasetet alla länder innehåller 17 A-länder, 10 B-länder, 47 C-

länder och 12 D-länder. Vid en jämförelse mellan dataseten kan man konstatera att OECD 

länder har bättre datakvalitet än alla länder. Vi anser det rimligt att anta att om man betänker 

den tekniska utvecklingen så bör de senaste BNP-siffrorna var de minst felaktiga. När man 

betänker skillnaderna mellan stickproven och skillnaderna i tiden kan en förklaring till det 

starka sambandet i sista perioden för OECD länderna vara att det finns ett samband och endast 

de bästa BNP-siffrorna kan påvisa detta. 

 

I likhet med 4.1 har vi infört kontrollvariabler i modellen. Kontrollvariablerna och tillväxten 

kommer från period 2 och volatiliteten kommer ifrån period 1. 

 

Tabell 4: Tvärsnittsdata över länder per period med kontrollvariabler. 

 1: 1961-1970 
2: 1971-1980 

1: 1971-1980 
2: 1981-1990 

1: 1981-1990 
2: 1991-2000 

Variabler Alla 
länder 

OECD 
länder 

Alla 
länder 

OECD 
Länder 

Alla 
Länder 

OECD 
Länder 

Volatilitet 0,0574 
(0,534) 

-0,350 
0,104) 

0,0641 
(0,419) 

0,227 
(0,371) 

-0,0482 
(0,687) 

0,0706 
(0,099) 

Konstant -0,00111 
(0,880) 

0,0329 
(0,005) 

-0,0265 
(0,001) 

-0,00683 
(0,687) 

0,00602 
(0,536) 

-0,00685 
(0,752) 

Investeringarnas 
andel av BNP 

0,00107 
(0,003) 

0,00101 
(0,003) 

0,00216 
(0,000) 

0,00176 
(0,004) 

0,000677 
(0,193) 

0,000549
(0,370) 

Initialt 
humankapital 

0,00537 
(0,014) 

0,00162 
(0,222) 

0,00294 
(0,067) 

0,00162 
(0,319 

0,00126 
(0,536) 

0,00266 
(0,107) 

Initial BNP per 
capita 

-0,0034 
(0,003) 

-0,00293 
(0,001) 

-0,00194 
(0,200) 

-0,00203 
(-0,026) 

-0,000428 
(0,580) 

-0,00128 
(0,064) 

R2 0,25 0,68 0,36 0,53 0,06 0,42 
Observationer 86 23 86 23 86 23 
Volatiliteten är hämtad från period 1och tillväxten samt kontrollvariblerna är hämtade från period 2. Siffrorna 
inom parantes är p-värden. 
 

Då vi infört kontrollvariabler i våra modeller finner vi att sambandet mellan tillväxt och 

historisk volatilitet har blivit svagare jämfört med resultaten som utan kontrollvariabler, 

förutom för alla länders historiska volatilitet under 70-talet mot tillväxt på 80-talet. Utan 

                                                 
5 För information om olika länder datakvalitet se bilaga 1. 
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kontrollvariabler var historisk volatilitet under den sista perioden för OECD länder statistiskt 

signifikant. Med kontrollvariabler finner vi inte något statistiskt signifikant resultat för 

historisk volatilitet. Kontrollvariablerna får förväntat tecken. I resultatet för stickprovet alla 

länder under sista perioden är ingen variabel statistiskt signifikant skiljd från noll och 

förklaringsgraden är låg i förhållande till de två övriga perioderna för stickprovet alla länder. 

Detta kan möjligtvis förklaras med hjälp av exogena politiska och ekonomiska variabler, men 

vi har valt att inte studera detta närmare. 

 

5.3 Aggregerad modell 

I avsnitt 5.2 använde vi en modell med historisk volatilitet som förklarande variabel till 

tillväxt med motivering att historisk volatilitet är en mer exogen variabel till tillväxt. I detta 

avsnitt presenterar vi en aggregerad modell av den vi använde i avsnitt 5.2. Modellen är 

konstruerad så att det finns tre observationer från varje land, en där 60-talet jämförs med 70-

talet, en där 70-talet jämförs med 80-talet och en där 80-talet jämförs med 90-talet. 

Sammanlagt medför detta att det blir tre gånger så många observationer för varje stickprov.  

 

Tabell 5: Poolade tvärsnittsdata över länder utan kontrollvariabler. 

Variabel Alla länder OECD länder 

Volatilitet -0,0139 
(0,797) 

0,334 
(0,063) 

Konstant 0,0187 
(0,000) 

0,0158 
(0,001) 

R2 0,0003 0,05 
Observationer 258 69 
Siffrorna inom parantes är p-värden. 
 

I den aggregerade modellen som presenteras i tabell 5 finner vi att sambandet mellan tillväxt 

och historisk volatilitet är negativt för stickprovet alla länder och positivt för stickprovet 

OECD länder. Resultaten visar på att om volatiliteten i föregående period ökade med 0,01 

skulle den årliga tillväxten minska med 0,01 procentenheter under nästa period för alla länder 

och öka med 0,33 procentenheter för OECD länder. Detta gäller generellt över alla perioder. 

Dock är inte resultaten statistiskt signifikant skiljda från noll. Om man jämför resultaten i 

tabell 5 med resultaten i tabell 1 ser man att sambandet mellan tillväxt och volatilitet uppvisar 

samma tecken. Dock är sambandet svagare än då volatilitet användes som förklarande 

variabel. 
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Vi inför kontrollvariabler i modellen enligt samma mönster som i tabell 4. Kontrollvariabler 

och tillväxten är från samma period. 

 
Tabell 6: Poolade tvärsnittsdata över länder med kontrollvariabler 

Variabler Alla länder  
(1961-2000) 

OECD länder 
(1961-2000) 

Volatilitet 0,00536 
(0,920) 

0,172 
(0,265) 

Konstant  -0,00640 
(0,182) 

0,00725 
(0,430) 

Investeringarnas andel av 
BNP 

0,00143 
(0,000) 

0,00105 
(0,000) 

Initialt humankapital 0,00194 
(0,058) 

0,00143 
(0,104) 

Initial BNP per capita -0,00131 
(0,006) 

-0,00158 
(0,000) 

R2 0,19 0,41 
Observationer 258 69 
Volatiliteten är hämtad i period 1. Tillväxten är hämtad i period 2. Siffrorna inom parantes är p-värden. 
 

Sambandet mellan tillväxt och historisk volatilitet är positivt för båda stickproven då vi infört 

kontrollvariabler. Om man jämför resultaten i med och utan kontrollvariabler kan man 

konstatera att sambandet mellan tillväxt och historisk volatilitet i alla länder bytt tecken. Den 

statistiska signifikansnivån är låg i båda fallen. Kontrollvariablerna i den aggregerade 

modellen får, liksom i tidigare modeller, förväntat tecken. 

 

5.4 Skillnader mellan länder med hög och låg tillväxt 

Möjligtviss kan volatiliteten påverka tillväxten olika beroende på den historiska tillväxten. 

För att undersöka om vi finner några sådana samband för historisk volatilitet har vi valt att 

studera huruvida tillväxten i period 1 har någon inverkan för sambandet mellan tillväxt i 

period 2 och volatiliteten i period 1. Detta har vi gjort genom att addera en dummyvariabel 

och dess produkt tillsamman med historisk volatilitet som en förklarande variabel. Resultatet 

presenteras i tabell 7. 
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Tabell 7: Tvärsnittsdata över länder per period med kontrollvariabler och dummyvariabel. 

Variabler 1: 1961-1970 
2: 1971-1980 

1: 1971-1980 
2: 1981-1990 

1: 1981-1990 
2: 1991-2000 

Volatilitet 0,161 
(0,247) 

0,102 
(0,350) 

0,0260 
(0,884) 

D*Volatilitet   -0,172 
(0,304) 

-0,00696 
(0,628) 

-0,117 
(0,616) 

D 0,00460 
(0,647) 

0,00689 
(0,441) 

0,0146 
(0,279) 

Konstant -0,00650 
(0,466) 

-0,0287 
(0,000) 

0,00189 
(0,874) 

Investeringarnas andel av 
BNP 

0,00120 
(0,004) 

0,00206 
(0,000) 

0,000478 
(0,378) 

Initialt humankapital 0,00538 
(0,015) 

0,00287 
(0,077) 

0,00158 
(0,447) 

Initial BNP per capita -0,00337 
(0,003) 

-0,00188 
(0,026) 

-0,000798 
(0,337) 

R2 0,27 0,37 0,07 
Observationer 86 86 86 
Volatiliteten och dummyvariabeln är hämtad från period 1, Tillväxten samt kontrollvariblerna är hämtade från 
period 2. Siffrorna inom parantes är p-värden. 
 

I tabellen 7 har vi infört variabeln D*volatilitet samt D för att undersöka huruvida den 

historiska volatiliteten har olika inverkan på sambandet tillväxten och historisk volatilitet 

beroende på om den historiska tillväxten har överstiget mediantillväxten. Koefficienten för 

variabeln visar sig vara låg och är inte heller statistiskt signifikant skild från noll. Resultatet 

tyder på att vi kan förkasta hypotesen om att tillväxten i period 1 har inverkan för sambandet 

mellan tillväxt i period 2 och volatiliteten i period 1. 
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5. SLUTORD 
 

I denna uppsats har vi studerat sambandet mellan tillväxt och historisk volatilitet. Detta gjorde 

vi genom att först via en modell med tvärsnittsdata över länder studera sambandet mellan 

tillväxt och volatilitet under perioden 1961-2000. Resultaten uppvisar en likhet med Ramey 

och Ramey (1995). I 4.2 studerades sambandet mellan tillväxt och historisk volatilitet med 

hjälp av periodindelad tvärsnittsdata. För alla länder fick vi ofullständiga resultat medan vi för 

OECD länderna hade positivt resultat även med kontrollvariabler. Endast ett av sambanden 

var dock statistiskt signifikanta. Det resultat som var statistiskt signifikant uppkom från de 

BNP-siffror som uppvisar lägst mätfel. 

 

I 4.3 aggregerade vi stickproven från 4.2 för att få ett större stickprov. Resultaten 

överensstämde med resultaten i 4.2 då OECD länderna hade ett positivt resultat som dock inte 

var statistiskt signifikant skilt från noll medan sambandet för alla länder växlade tecken 

beroende om vi använde kontrollvariabler. Slutligen i 4.4 studerade vi om historiskt tillväxt 

hade någon effekt på sambandet mellan tillväxt och historiskt volatilitet. Vi fann att en sådan 

effekt inte kunde observeras med hjälp av dummyvariabler.  

 

Vi kan hittade inget generellt samband mellan tillväxt och historisk volatilitet i det stora 

stickprovet. Däremot kan det finnas ett positivt samband mellan tillväxt och historisk 

volatilitet för industriländer inte minst om man studerar perioden 1980-2000. Detta 

överensstämmer med resultaten i Stephenson och Dawson (1997) och DeJuan och Gurr 

(2004). En tänkbar anledning till detta skulle kunna hittas i de skillnader mellan institutioner 

som finns i industriländer och länder som inte är industriländer. Det behövs dock mer 

forskning för att konstatera detta. 

 

Det vore intressant att i framtida studier studera huruvida det finns ett positivt samband 

mellan tillväxt och volatilitet då man studerar högkvalitativ data. Detta skulle man kunna göra 

genom att studera sambandet för de länder som har högsta kvalitetsrankingen i Heston m fl 

(2002:b) eller t ex att studera skillnader mellan svenska regioner6. Intressant vore också att 

göra om den här studien med femårsperioder eller om ett par år göra om studien med nyare 

och bättre BNP-siffror. 

                                                 
6 I likhet med DeJoan och Gurr (2004) och Stephenson och Dawson (1997). 
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BILAGA 1 
 
I stickprovet med OECD länder som använts ingick följande länder. Värdet inom parantes är en 
kvalitetsbedömning från Heston m fl (2002:b) där A är högst kvalitet och D är lägst kvalitet. 
Australien (A) Belgien (A) Danmark (A) Finland (A) 
Frankrike (A) Grekland (B) Kanada (A) Irland (A) 
Italien (A) Japan (A) Mexico (C) Nederländerna (A) 
Norge (A) Nya Zeeland (B) Portugal (B) Schweiz (A) 
Spanien (B) Storbritannien (A) Sverige (A) Sydkorea (B) 
Turkiet (C) USA (A) Österrike (A) 
 
 
I stickprovet med alla länder innehållande 86 länder ingår länderna ovan samt 
Algeriet (D) Argentina (B) Bangladesh (C) Benin (C) 
Bolivia (C) Botswana (C) Brasilien (C) Centralafrikanska rep. (D) 
Chile (B) Colombia (C) Costa Rica (C) Cypern (D)  
Dominikanska rep. (C) Ecuador (C) El Salvador (C) Fiji (C) 
Filipinerna (C) Ghana (C) Guyana (C) Guatemala (C) 
Haiti (D) Hong Kong (A) Honduras (C) Indien (C) 
Indonesien (C) Iran (C) Israel (B) Jamaica (C) 
Jordanien (C) Kamerun (C) Kenya (C) Kongo dem. rep. (D) 
Lesotho (D) Malawi (C) Malaysia (C) Mali (C) 
Mauritius (C) Mozambique (D) Nepal (C) Nicaragua (C) 
Niger (D) Pakistan (C) Panama (C) Papua nya Guinea (D) 
Paraguay (C) Peru (C) Rumänien (C) Rwanda (C) 
Senegal (C) Singapore (B) Sri Lanka (C) Sydafrika (C) 
Syrien (C) Taiwan (D) Tanzania (C) Thailand (C) 
Togo (D) Trinidad & Tobago (C) Uganda (D) Uruguay (B) 
Venezuela (C) Zambia (C) Zimbabwe (C) 
 
Följande länder används inte i stickprovet för att det inte fanns tillväxtsiffror från 1960 eller/och att vi inte hade 
20 års tillväxtsiffror i följd. 
Albanien Armenien Azerbadjan Bahamas 
Bahrain Bermuda Bhutan Bulgarien 
Djibouti Eritrea Estland För. Arabemiraten 
Georgien Irak Jugoslavien Kambodja 
Kazakstan Kirgistan Kroatien Kuba 
Kuwait Laos Lettland Liberia 
Litauen Macao Makedonien Malta 
Moldavien Mongoliet Oman Polen 
Puerto Rico Qatar Ryssland Saudiarabien 
Sierra Leone Slovakien Slovenen Somalia 
Sudan Surinam Swaziland Tajikistan 
Tjeckien Tunisien Turkmenistan Tyskland 
Ukraina Ungern Uzbekistan Vietnam 
Vitryssland Yemen 
 
Följande länder används inte p.g.a. att de har mindre är 500 000 invånare. 
Antigua Barbados Belize Cap Verde 
Dominica Equatorial Guinea Grenada Island 
Luxemburg Sao Tome Seychellerna St. Kitts and Nevis 
St. Lucia St. Vincent and Grenada  
 
Följande länder används inte p.g.a. att vi saknade data om genomsnittig skolgång (humankapital). 
Angola Burkina Faso Burundi Chad 
China Komorerna Egypten Elfenbenskusten 
Etiopien Gabon Gambia Guinea 
Guinea Bissau Kongo Libanon Madagaskar 
Marocko Mauretanien Namibia Nigeria 
 


