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Abstrakt 
Växande statsskulder är ett globalt fenomen och flera länder har nått rekordhöga nivåer. 

Denna uppsats undersöker sambandet mellan statsskuldkvoten och BNP-tillväxt. Med 

paneldata för 15 EU-länder (EU-15) över tidsperioden 1970 – 2015 undersöks 

sambandet med ekonometriska metoder. Sambandet undersöks med hjälp av både en 

linjär och icke-linjär funktionsform för att undersöka vilka nivåer på statsskulden som 

är problematiska ur ett tillväxtperspektiv. Regressionstekniken som används är en 

multipel linjär regression med fixa lands- och tidseffekter. Responsvariabeln tillväxt i 

real BNP per capita mäts över 5 år och förklaringsvariabler utöver statsskuldkvoten 

baseras på tillväxtteori samt tidigare studier. Resultatet skiljer sig från tidigare studier 

som finner att statsskuldkvoten har en positiv effekt på BNP-tillväxt upp till en viss nivå 

för att sedan bli negativ. Utifrån resultatet i denna studie kan jag inte förkasta att en 

högre statsskuldkvot leder till en lägre BNP-tillväxt oavsett nivå på statsskuldkvoten.   
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1.		Inledning	
 

1.1	Introduktion	
Finanskrisen har slagit hårt globalt och varit påfrestande för de offentliga finanserna 

med stigande statsskulder som följd. Med den senaste utvecklingen av statsskulder blir 

hållbara finanser en politisk nyckelfråga. Woo och Kumar (2015) pekar på att 

statsskulden har ökat avsevärt i många länder runtom i världen efter den senaste 

finanskrisen. Enligt dem nådde statskulden i de utvecklade ekonomierna 107 procent av 

BNP i genomsnitt under år 2013, den högsta nivån på 50 år. För ekonomiska 

beslutsfattare väcker det frågan, hur påverkar en hög statsskuld den ekonomiska 

tillväxten?  

 

Tidigare studier pekar på ett icke-linjärt samband mellan statskulden och ekonomisk 

tillväxt. De finner att effekten på tillväxten av en växande statsskuldskvot är positiv till 

en viss nivå för att sedan bli negativ.  

Reinhart och Rogoff (2010) finner att länder med en statsskuldkvot på 90 procent av 

BNP och högre förknippas med lägre ekonomisk tillväxt. Då länder når detta tak som de 

beskriver som ett skuldtoleranstak så kan marknadsräntan stiga hastigt och framtvinga 

smärtsamma åtgärder. Även Checherita-Wesphal och Rother (2010) finner ett icke-

linjärt samband mellan statsskulden och ekonomisk tillväxt baserat på data för 12 EU 

länder. Även deras resultat pekar på en vändpunkt vid en statskuld på 90 -100 procent 

av BNP där effekten på ekonomisk tillväxt blir negativ. Detta icke-linjära samband är 

av intresse för att bedöma vilka nivåer på statsskulden som är problematiska ur 

tillväxtsynpunkt.  

 

1998 kom EU-länderna överens om att ingå en stabilitets och tillväxtpakt genom att 

införa Maastrichtfördragets underskottstak och skuldtak. Enligt fördraget får den 

offentliga sektorns budgetunderskott inte överstiga 3 procent av BNP och statsskulden 

får inte överstiga 60 procent av BNP. Paktens regler är utformade för att förhindra 

osund finanspolitik inom EU och motverka allt för stora statsskulder samt 

budgetunderskott (Europeiskakommissionen, 2015). Trots stabilitets och tillväxtpakten 

så har många EU-länder svårt att hålla sig under skuldtaket. År 2014 så var statsskulden 

uppe i rekordhöga 89 procent av BNP för EU-området som helhet. Länderna inom EU 
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ställs därmed inför utmaningen att få fart på tillväxten i BNP samtidigt som skulden i 

relation till BNP är hög (Europeiskakommissionen, 2016). 

För att möta utmaningen behöver beslutsfattare underlag om hur höga statskulder 

påverkar ekonomisk tillväxt. I denna studie ska jag använda en ekonometrisk modell för 

att analysera hur höga statskulder påverkar den ekonomiska tillväxten ur ett EU-

perspektiv.  Med hjälp av paneldata för EU-15, (se bilaga 1 i appendix för fullständig 

lista över länder), för perioden 1970-2015 undersöks om det existerar ett linjärt eller 

icke-linjärt samband mellan statsskulden och ekonomisk tillväxt. Modellspecifikation 

och variabelval bygger på tidigare studier och tillväxtteori.  

 

Det är av intresse ur ett EU-perspektiv och globalt perspektiv att studera sambandet 

mellan statsskuldskvoten och ekonomisk tillväxt. Studiens resultat kan hjälpa till att 

bedöma vikten av den rådande statskuldskrisen med växande statsskulder ur 

tillväxtsynpunkt inom EU och övriga världen.   

 

1.2	Syfte	och	frågeställning	
Rekordhöga statsskulder väcker frågan om sambandet mellan statsskuld och ekonomisk 

tillväxt. Svaret på denna fråga är av intresse för utformningen av politik i syfte att få fart 

på ekonomin och upprätthålla statsfinansiell stabilitet. I denna studie undersöker jag 

relationen mellan statsskuldkvot och BNP-tillväxt. Först studeras sambandet mellan 

statsskuldkvot och BNP-tillväxt med hjälp av en linjär funktionsform för att se hur 

ekonomisk tillväxt generellt påverkas av högre statsskuld. Sedan utökar jag analysen 

och studerar sambandet mellan statsskuldskvot och BNP-tillväxt med hjälp av en icke-

linjär funktionsform. Syftet med studien är att inom ramen för en tillväxtmodell studera 

sambandet mellan statsskuldskvot och BNP-tillväxt för att bistå med beslutsunderlag till 

politiska beslutsfattare i den rådande situationen med höga statsskulder.  

I min studie fokuserar jag på EU-15 men resultatet av studien är även av intresse ur ett 

bredare perspektiv då höga statsskulder är ett globalt fenomen.   
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De frågeställningar jag undersöker i min studie är följande: 

• Vad har statskuldskvoten för effekt på BNP-tillväxt? 

• Finns det ett icke-linjärt samband mellan BNP-tillväxt och statsskuldkvoten? 

• Finns det en tröskel på storleken av statsskuldskvoten där effekten på BNP-

tillväxt blir negativ? 

2.	Teori	
 

2.1	Neoklassisk	tillväxtteori	
Utgångspunkten för åtskilliga studier inom ekonomisk tillväxt har varit Solow-Swan 

modellen. Modellen utvecklades av Robert Solow och Trevor Swan år 1956. Modellen 

bygger på ett antal antaganden om kapital. 

• Kapital är produktivt. 

• Kapital skapas från existerande resurser i ekonomin. Ekonomins agenter måste 

därför välja mellan att konsumera resurser idag eller investera för att omvandla 

resurserna till kapital som kan producera mer resurser i framtiden.  

• Det är avtagande avkastning på kapital.  

• Kapital deprecierar med en konstant takt. 

• Kapital är en privat vara, det vill säga flera företag kan inte använda samma 

enhet kapital.  

 

Solow-Swan modellen består av två huvuddelar. Den ena är produktionsfunktionen som 

visar hur insatsfaktorerna kapital och arbetskraft omvandlas till output. 

Produktionsfunktionen kännetecknas av konstant skalavkastning och avtagande 

avkastning på varje enskild insatsfaktor. Den andra delen visar hur arbetskraft, 

kapitalstocken och output förändras över tid. Solow-Swan modellen bygger på en sluten 

ekonomi vilket gör att det inte går att låna pengar från utlandet och att sparandet därmed 

blir lika med investeringar. Sparkvoten är exogent given i modellen (Carlin och Soskice 

2006, 470 – 471).  

 

När kapitalstocken växer i samma takt som arbetskraften så befinner sig ekonomin i ett 

tillstånd som kallas steady-state där också output växer i samma takt som arbetskraften. 

Steady-state kan tolkas som en långsiktig jämnvikt. I Solow-Swan modellen så är 
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tillväxten i arbetskraften exogent given och lika som ökningen i befolkningen. Då 

kapitalstocken och output växer i samma takt som befolkningen så är kapitalstocken per 

capita och output per capita konstanta. I detta stadium så är investeringar per capita 

tillräckligt stora för att hindra en minskning i kapitalstocken per capita orsakad av 

kapitaldepreciering och befolkningstillväxt. Om investeringar per capita skulle överstiga 

den reduktion i kapitalstocken per capita som följer av depreciering och 

befolkningstillväxt så ökar kapital per capita. Med en växande kapitalstock per capita 

ökar även output per capita eftersom kapital är produktivt. Kapitalstocken per capita 

kommer fortsätta öka tills ekonomin når steady-state med en konstant kapitalstock per 

capita och output per capita. Avtagande avkastning på kapital gör att varje extra enhet 

kapital per capita blir mindre produktiv medan kapitaldeprecieringen är konstant. 

Tillslut når ekonomin steady-state där investeringar per capita sammanfaller med den 

reduktion i kapitalstocken per capita som följer av depreciering och befolkningstillväxt. 

När ekonomin når steady-state upphör därmed tillväxten i kapitalstocken per capita och 

då upphör även tillväxten i output per capita. Det innebär att den aggregerade 

kapitalstocken och aggregerad output växer i samma takt som befolkningen.  

Om investeringar per capita understiger minskningen i kapitalstocken per capita som 

följer av depreciering och befolkningstillväxt sker det motsatta, kapitalstocken per 

capita och output per capita minskar tills ekonomin når steady-state med konstant 

kapitalstock och output per capita. Då ekonomin avviker från steady-state kommer den 

konvergera mot steady-state som följd av avtagande avkastning på kapital. I Solow-

Swan modellen är därför tillväxt i kapital per capita och output per capita ett 

transitoriskt fenomen (Carlin och Soskice 2006, 473-478). 

 

För att erhålla tillväxt i output per capita på lång sikt, d.v.s. när ekonomin nått steady-

state, kan man inkludera teknologisk utveckling i Solow-Swan modellen. Teknologiska 

framsteg ökar den existerande arbetskraftens effektivitet vid en given storlek på 

kapitalstocken.  De teknologiska framstegen antas vara exogent given i modellen. Med 

teknologisk utveckling med i modellen så påverkas nivån på output per capita positivt 

av teknologiska framsteg och andelen investeringar. Nivån på output påverkas negativt 

av befolkningstillväxten och kapitaldeprecieringen. Men det enda som driver tillväxten i 

output per capita i steady-state är teknologiska framsteg (Carlin och Soskice 2006, 483-

487).  
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2.2	Ekonomisk	konvergens	
Om kapitalstockens storlek är mindre än den nivå som kännetecknar steady-state så 

innebär Solow-Swan modellen att kapitalstocken per capita kommer öka. Ekonomin 

kännetecknas då av tillväxt så att kapitalstocken per capita och output per capita ökar 

tills dess att steady-state nås, ekonomin konvergerar med andra ord mot steady-state. 

Det finns två olika hypoteser om konvergens, ovillkorlig och villkorlig konvergens. 

Enligt ovillkorlig konvergens så konvergerar alla länder till samma steady-state. Länder 

med lägre kapitalstock per capita kännetecknas av högre avkastning på kapital och 

högre tillväxt i output per capita för att växa ikapp de länder som är närmare steady-

state. Ovillkorlig konvergens bygger på ett antagande om att alla länder är lika varandra 

och har samma steady-state. Alla parametrar i Solow-Swan modellen är lika för varje 

land, d.v.s. befolkningstillväxten, depreciering, teknologi och sparkvoten. Det enda som 

skiljer sig åt mellan länderna är hur nära steady-state de befinner sig. Det innebär att 

fattiga länder med lägre nivåer på kapitalstocken och output kommer växa snabbare för 

att tillslut växa ikapp de rika länderna med högre nivåer. Konvergensen beror på 

avtagande avkastning på kapital, vid lägre nivåer på kapital per arbetare så är den 

genomsnittliga produktionen per kapital högre och resulterar i en högre tillväxttakt. 

Länderna kommer att konvergera till samma steady-state, givet att antaganden för 

ovillkorlig konvergens är uppfyllda. Denna hypotes om ovillkorlig konvergens håller 

troligen inte i verkligheten då länder skiljer sig åt i olika aspekter. Eftersom länder 

måste vara lika varandra och kännetecknas av samma steady-state håller bara denna 

hypotes när liknande länder jämförs (Carlin och Soskice 2006, 490-494).  

 

Detta för oss in på en alternativ hypotes, villkorlig konvergens. Det innebär att varje 

ekonomi konvergerar till sitt eget individuella steady-state. Detta steady-state 

kännetecknas av parametrarna i Solow-Swan modellen för det individuella landet så 

som befolkningstillväxten, kapitaldepreciering, teknologi och sparkvoten. Länder växer 

fortare desto längre de är ifrån sitt individuella steady-state men hypotesen om villkorlig 

konvergens säger inget om att fattiga länder kommer växa snabbare än rika (Carlin och 

Soskice 2006, 495-496).  

 

Tillväxttakten i varje land bestäms av landets specifika parametrar som sparkvoten, 

befolkningstillväxten, teknologiska framsteg och deprecieringstakten för kapital.  För att 

få en modell som beskriver verkligheten bättre så kan humankapital inkluderas i Solow-
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Swan modellen. Då humankapitalet växer så ökar en arbetares produktivitet. Ett sätt att 

höja humankapital är utbildning. Utbildning höjer marginalproduktiviteten av 

arbetskraften för varje nivå på fysiskt kapital och storlek på arbetskraften. Därför kan 

humankapital inkluderas i produktionsfunktionen genom att bredda definitionen av 

kapital till att inkludera både fysiskt- och humankapital. I Solow-Swan modellen med 

humankapital så höjer investeringar i fysiskt- och humankapital nivån på BNP per 

capita i steady-state (Carlin och Soskice 2006, 496-504). 

 

2.3	Endogen	tillväxtteori	
I den neoklassiska tillväxtteorin så bestäms den långsiktiga tillväxten i output per capita 

exogent av de teknologiska framstegen. 

Endogen tillväxtteori släpper antagandet om avtagande avkastning på kapital och antar 

istället konstant avkastning på kapital. Det tillåter politiska åtgärder att påverka den 

långsiktiga tillväxten i kapitalstocken och output per capita, d.v.s. tillväxten i 

kapitalstocken och output per capita bestäms endogent inom det ekonomiska systemet.   

AK modellen är en modell som förklarar endogen tillväxt. Inom AK-modellen så 

innebär en högre sparkvot en permanent högre tillväxt av kapitalstocken och output per 

capita. Även en högre nivå på teknologi som höjer kapitalets marginalprodukt och lägre 

kapitaldepreciering påverkar tillväxten i output per capita positivt. I AK-modellen finns 

ingenting som tyder på konvergens, med konstant avkastning på kapital når inte 

ekonomierna något steady-state där kapitalstocken och output växer i samma takt som 

befolkningen.  Därmed fortsätter ekonomier divergera med den endogent givna 

tillväxttakten i kapitalstocken och output per capita. AK-modellen bygger på antagandet 

om konstant avkastning på kapital (Carlin och Soskice 2006, 529 – 532). 

 

Carline och Soskice (2006, 532-535) diskuterar tre olika förklaringar till konstant 

avkastning på kapital.  

Den första är kunskapsspridning. Martin Frankel fann AK-modellens 

produktionsfunktion opassande för individuella firmor men passande för att studera 

tillväxt på en aggregerad nivå. Hans tanke var att ekonomin innehåller flertalet firmor 

som kännetecknas av en produktionsfunktion med konstant skalavkastning och 

avtagande avkastning på kapital. Kunskap går in i produktionsfunktionen via 

arbetskraften och höjer arbetarnas produktivitet. Det är en process som kallas ”learning 
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by doing” och sker genom kapitalackumulation. Kunskap antas vara en kollektiv vara 

och tillgänglig för alla firmor i ekonomin utan kostnad. Storleken på 

kunskapsspridningen från kapitalackumulationen avgör om avkastningen på kapital på 

aggregerad nivå är konstant. Det vill säga om den aggregerade kunskapen ökar 

proportionerligt med aggregerat kapital så är avkastningen på kapital konstant och 

ekonomin kan beskrivas med AK-modellen. Då genereras tillväxt per capita genom 

teknologiska framsteg som nu bestäms endogent genom kunskapsspridning associerad 

med kapitalackumulation.  

 

Humankapital tillför ännu en möjlig förklaring till konstant avkastning på kapital enligt 

Lucas modellen. För att investeringar i humankapital ska eliminera effekten av 

avtagande avkastning på kapital måste humankapitalackumulationen vara linjär. Det 

innebär att humankapital växer i proportion till den existerande humankapitalstocken.  

Om vi breddar begreppet kapital i produktionsfunktionen till att inkludera både fysiskt 

kapital och humankapital får vi en modell med endogen tillväxt. Men för endogen 

tillväxt måste humankapitalackumulationen vara linjär. I modellen så leder en större 

andel timmar tillägnade utbildning till en ökning av kunskaper hos arbetskraften som i 

sin tur höjer produktiviteten och tillväxten i output per capita. Med en bredare definition 

av kapital som innefattar både fysiskt kapital och humankapital har vi inte längre 

avtagande avkastning på kapital, som i Solow-Swan modellen hindrar en permanent 

tillväxt i output per capita (Carlin och Soskice 2006, 535 – 537).  

 

Tredje förklaringen till konstant avkastning på kapital är forskning och utveckling. 

Forskning och utveckling handlar om att utveckla innovationer. I Solow-Swan modellen 

så antas teknologiska framstegen vara givna, i endogen tillväxtteori så ägnar sig 

företagen åt forskning och utveckling för att arbeta fram nya innovationer som kan 

användas i produktion. Innovationer driver på den teknologiska utvecklingen. Det kan 

vara ett nytt sätt att använda existerande produktionsfaktorer, utveckla en helt ny 

produktionsprocess eller en förändring som leder till ökad produktivitet.  

För att inkludera forskning och utveckling i produktionsfunktionen så särskiljer vi på 

arbetare inom produktionen och arbetare inom forskning och utveckling. Arbetare inom 

produktionen använder sig av innovationerna och fysiskt kapital för att producera 

output. Arbetarna inom forskning och utveckling ökar stocken av kunskap i ekonomin 

med utvecklandet av innovationer som används av arbetarna i produktionen. För att det 
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ska vara endogen tillväxt så måste det vara konstant avkastning på ackumulationen av 

innovationer. Då ackumuleras innovationer i proportion till antalet arbetare inom 

forskning och utveckling. Under detta antagande så ökar tillväxten i output med antalet 

personer som jobbar inom forskning och utveckling. Teknologiska framsteg bestäms nu 

endogent av innovationer och generar tillväxt i output per capita på ett liknande sätt som 

vid kunskapsspridning (Carlin och Soskice 2006, 537 – 541).    

 

2.4	Statsskuld	och	tillväxt	
Diamond (1965) diskuterar statsskuldens roll i en neoklassisk tillväxtmodell. Han 

inkluderar ett land med en existerande statsskuld i modellen som betalar räntan på 

skulden genom att utfärda skatter. Högre skatter minskar individers disponibla inkomst 

och sänker sparandet. Sparandet påverkar tillväxttakten i steady-state som ekonomin 

kommer konvergera mot i Solow-Swan modellen. Då statsskulden påverkar sparandet 

genom högre skatter så leder olika nivåer på statsskulden till olika steady-state. 

Sambandet mellan statsskuld och tillväxt kan beskrivas genom kapitalmarknaden. 

Arbetskraften utgör utbudet på kapitalmarknaden då de lånar ut den del av inkomsten 

som de inte konsumerar. Individer i arbetskraften allokerar sin inkomst över 

konsumtion idag och framtida konsumtion för att maximera sin nytta. Den del av 

inkomsten de inte konsumerar idag lånar de ut på kapitalmarknaden för att i framtiden 

konsumera inkomsten plus räntan på sparandet. Individer maximerar därför sin nytta 

utifrån sin inkomst och den rådande marknadsräntan. Efterfrågesidan på 

kapitalmarknaden består av entreprenörer som vill använda kapitalet i produktion och 

staten som lånar pengar till offentlig konsumtion. Den offentliga konsumtionen hålls 

konstant i diskussionen för att urskilja effekten av en existerande statsskuld i jämförelse 

med fallet där ingen statsskuld existerar.  

Det antas även att staten betalar tillbaka lånet med ränta så det råder ingen risk i att hålla 

statsobligationer. Då kommer investerare hålla både statsobligationer och fysiskt kapital 

i sina investeringsportföljer.  

Då han beskriver effekten av en existerande statsskuld så delar han upp statsskulden i 

externskuld och internskuld. Externskuld avser en skuld till utlandet och internskuld 

avser en inhemsk skuld.  

Effekten av en existerande externskuld har grunden i höjda skatter för att betala av 

räntan på skulden. Högre skatter minskar den möjliga konsumtionen för skattebetalarna 
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och sparandet minskar. Det innebär att utbudet på kapitalmarknaden minskar och 

därmed stiger marknadsräntan. En högre ränta minskar investeringarna och 

kapitalstocken så även output minskar.  

Effekten av en existerande internskuld blir densamma som fallet med en externskuld via 

kapitalmarknaden men det blir även en substitutionseffekt som minskar kapitalstocken 

och output ytterligare. Staten går in på kapitalmarknaden via efterfrågesidan och säljer 

statsobligationer. Då efterfrågan på kapital är högre så höjs marknadsräntan ytterligare 

och skapar en substitutionseffekt på sparandet. Individuella investeringsportföljer består 

nu av en större del statsobligationer och mindre fysiskt kapital, vilket leder till en 

minskning i kapitalstocken och output.  

 

Reinhart m.fl. (2012) diskuterar två potentiella kanaler som sammankopplar statsskuld 

och ekonomisk tillväxt. Den första kanalen mellan statsskuld och ekonomisk tillväxt är 

effekten av kvantiteten investeringar och besparingar inom privata sektorn. Vid höga 

statsskulder så tränger statsskulden ut privata investeringar då de tillgängliga 

investeringsfonderna i ekonomin istället går till att finansiera statsskulden. En möjlig 

förklaring är att en högre ränta minskar privata investeringar, en annan är att 

statsskulden tränger undan privata investeringar vid ett givet sparande. Det kan ske 

ytterligare bortträngning om staten samtidigt för en politik för att minska skuldbördan. 

Det kan vara politiska åtgärder som högre skatter eller en ökning av inflationen. Det kan 

leda till ännu lägre nivåer av privata investeringar.  

Den andra kanalen mellan statsskuld och ekonomisk tillväxt är riskpremien som en 

högre statsskuld medför i form av högre ränta. En högre statsskuld kan orsaka tvivel 

huruvida statsskulden kommer bli återbetald, det leder till en högre långsiktig realränta. 

En högre långsiktig realränta har en negativ effekt på privata investeringar. 

 

Med högre nivåer på statsskuldskvoter så behövs större primära överskott för att 

finansiera skulden och hindra en ytterligare ökning av statsskuldskvoten. För att 

generera ett primärt överskott så krävs lägre statliga utgifter eller högre skatteintäkter. 

Höga statskuldskvoter kan få investerare att tvivla på landets återbetalningskapacitet. 

Investerare upplever en högre risk och begär högre ränta på statliga obligationer i 

ersättning. En högre ränta dämpar investeringar och minskar tillväxten. Implikationerna 

av lägre tillväxt blir att det krävs ett större primärt överskott för att hålla 

statsskuldskvoten konstant. Om ekonomin inte försöker hålla en konstant statsskuldkvot 



	 12	

med ett primärt budgetöverskott så kommer statsskuldkvoten att fortsätta växa och 

investerare kommer kräva högre ränta. Den högre räntan dämpar därmed investeringar 

ytterligare och sänker tillväxten ytterligare. Ekonomin är fast i en ond cirkel med lägre 

tillväxt som följd. På så sätt kan höga statsskuldkvoter ha en negativ effekt på tillväxten 

(Amighini m.fl., 482-484).  

3.	Tidigare	studier	och	förhållningssätt	
 

3.1	Tidigare	studier	
Pattillo m.fl. (2002) undersöker effekten av extern skuld på BNP-tillväxt. De använder 

sig av paneldata för 93 utvecklingsländer mellan åren 1969 - 1998. I studien genomförs 

först en regression utifrån en linjär funktionsform baserad på villkorlig konvergensteori 

sedan lägger de till variabler för att undersöka ett icke-linjärt samband. De använder sig 

av olika metoder bl.a. OLS, instrumentvariabel analys och en regression med fixa 

effekter. Responsvariabeln är tillväxt i BNP per capita. Utöver förklaringsvariabeln 

extern skuld så tillförs kontrollvariablerna laggade BNP per capita, investeringsnivån, 

andel inskrivna i gymnasieskolan och befolkningstillväxten varav alla är logaritmerade. 

De har även med ett mått på terms of trade, budgetunderskott i förhållande till BNP och 

ett mått på öppenhet i form av import plus export dividerat med BNP.     

Resultatet av regressionen med den linjära funktionsformen visar ett negativt samband 

mellan externskuld och tillväxt. Men de påpekar att sambandet kan vara icke-linjärt och 

en linjär funktionsform kan därmed vara missvisande. De diskuterar ett möjligt 

samband med en positiv effekt på tillväxt av en ökning i den externa statsskulden vid 

låga nivåer på grund av effekterna av ökat kapitalinflöde från utlandet. Men då 

statskuldens storlek blir allt för stor kan effekten bli negativ. De undersöker ett möjligt 

icke-linjärt samband på två olika sätt. 

De undersöker först nivån på externskuld där den totala effekten på tillväxt blir negativ. 

Det gör dem genom att inkludera dummyvariabler för olika nivåer på externa skulden i 

regressionen. De finner en gräns där den totala effekten av extern skuld på tillväxt blir 

negativ vid en skuldkvot på 35-45 procent av BNP.  

De försöker sedan finna den nivå av externskuld där den marginella effekten blir 

negativ på tillväxt. Det vill säga nivån där en marginell ökning i externskuld sänker 

tillväxttakten. De genomför en ny regression där de istället för dummyvariabler 
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inkluderar den kvadrerade externa skulden i regressionen. På så sätt undersöker de 

nivån där den marginella effekten av högre externskuld på tillväxt blir negativ. De 

finner i de flesta fall en positiv koefficient för den externa skulden och en negativ 

koefficient för den kvadrerade externa skulden. Det stöder ett icke-linjärt samband. 

Resultatet de kommer fram till varierar stort, gränsen de finner varierar från 5 till 90 

procent av BNP. 

Huvudresultatet av de olika regressionerna pekar på ett icke-linjärt samband mellan 

externskuld och tillväxt men resultatet tillåter dem inte att estimera ett specifikt icke-

linjärt samband.    

 

Checherita-Wesphal och Rother (2010) undersöker effekten av statsskulden på 

tillväxten i BNP per capita för 12 länder inom EU från 1970 till 2008. Länderna de 

undersöker är de ”gamla” EU länderna, Österrike, Belgien, Finland, Frankrike, 

Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal och Spanien. I 

rapporten belyser de att dessa länders statskuldskvoter mot BNP i genomsnitt 

fördubblades från statsskulder på 30 procent av BNP under 1970-talet till statskulder 

över 60 procent av BNP under 2000-talet.   

Deras empiriska utgångspunkt är att undersöka om det finns ett icke-linjärt samband 

mellan statsskulden och ekonomisk tillväxt samt avgöra tröskeln där effekten blir 

negativ. Deras empiriska modell baseras på villkorlig konvergens som relaterar 

tillväxten i BNP per capita till den initiala nivån på BNP per capita, 

investerings/sparkvoten av BNP och befolkningstillväxten. Responsvariabeln tillväxt i 

BNP per capita mäter de på tre olika sätt, årlig tillväxt, överlappande fem års perioder 

och icke överlappande fem års perioder. Som förklaringsvariabler har de den naturliga 

logaritmen av den initiala BNP per capita, kvadrerade bruttostatsskuldkvoten, 

bruttostatsskuldkvoten, privata bruttoinvesteringar i kapital som del av BNP, offentliga 

investeringar i kapital som del av BNP och befolkningstillväxten. De använder även 

vissa andra kontrollvariabler så som finanspolitiska indikatorer, den långsiktiga reala 

räntan och indikatorer för ekonomins öppenhet. Investeringar i kapital byter de ut i en 

modell och använder sparkvoten istället. Regressionerna genomförs med fixa effekter 

för att kontrollera för de olika ländernas specifika egenskaper som inte varierar över tid 

samt kontrollera för olika gemensamma chocker över länder. För att ta hänsyn till 

potentiell endogenitet av skuldvariabeln där det finns risk för omvänd kausalitet d.v.s. 
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låg tillväxt leder troligtvis till högre skuldbörda så använder de en instrumentvariabel 

metod.  

Deras resultat stöder ett icke-linjärt samband mellan statskulden och tillväxten per 

capita. De finner vändpunkten där sambandet börjar bli negativt vid en genomsnittlig 

statsskuld för de valda länderna på 90-100 procent av BNP. 

 

Woo och Kumar (2015) undersöker i sin studie effekten av statsskuldkvoten på den 

efterföljande periodens, 5 till 20 år eller längre, ekonomiska tillväxttakt i real BNP per 

capita. De undersöker en panel på 38 länder både i- och u-länder för perioden 1970-

2008 med hjälp av en rad olika regressionstekniker, så som OLS och paneldatametoder.  

Responsvariabeln tillväxt i real BNP per capita mäts över icke-överlappande 5 till 20 

årsintervall eller längre för att undvika problem med omvänd kausalitet. 

De använder sig av en stor mängd förklarande variabler i modellen utöver 

statsskuldskvoten som är av huvudintresse. De använder reala BNP per capita för att 

testa för konvergens. Som en proxy för humankapital använder de sig av logaritmerade 

genomsnittliga antalet år av gymnasieutbildning för respektive lands befolkning som är 

15 år eller äldre.  De använder en variabel för storleken på staten i form av statlig 

konsumtion som del av BNP. Ett mått på ekonomins öppenhet mätt som exporter plus 

importer som del av BNP inkluderas också i modellen. De har även med ett mått på den 

finansiella marknadens djup. Sedan har de en variabel för inflationen mätt med 

konsumentprisindex och terms of trade inkluderas också. De involverar även ett mått på 

bankkriser för att fånga effekten av att statsskulden ofta stiger vid bankkriser. Sista 

förklarande variabeln de har med är budgetunderskottet.  

Huvudresultaten av de olika regressionsteknikerna visar på ett negativt samband mellan 

skuldkvoten och tillväxt i BNP. Koefficienterna för de övriga variablerna i regressionen 

visar det väntade tecknet utifrån teorin och är oftast signifikanta. I genomsnitt så 

resulterar en 10 procents ökning i statsskuldskvoten i en sänkning av den reala 

tillväxttakten i BNP per capita med 0,2 procent per år. För att undersöka ett möjligt 

icke-linjärt samband så inkluderar de interaktionstermer mellan skuldkvoten och 

dummyvariabler för en skuld på 30 procent av BNP, 30-90 procent av BNP och över 90 

procent av BNP. Resultatet stöder till viss del ett icke-linjärt samband med signifikant 

negativ effekt på en skuld efter 90 procent av BNP. Men en specifik vändpunkt är svår 

att bestämma.  
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De undersöker även genom vilka kanaler som statskulden påverkar tillväxten. De gör 

därmed en regression med tillväxten i arbetskraftens produktivitet som responsvariabel 

och med skuldkvoten som förklaringsvariabel tillsammans med de tidigare 

förklaringsvariablerna.  

De finner att den negativa effekten på tillväxt av statsskuld kommer från lägre tillväxt i 

arbetskraftens produktivitet som följd av mindre investeringar och lägre tillväxt av 

kapitalstocken per arbetare.  

 

3.2	Förhållningssätt	till	tidigare	studier	
Syftet med min studie är att undersöka statsskuldens effekt på den ekonomiska 

tillväxten ur ett EU-perspektiv. Jag kommer använda mig av den totala statskulden och 

inte den externa statsskulden som Pattillo m.fl. (2002). I min studie utgår jag likt 

Checherita-Wesphal och Rother (2010) från ett antal EU-länder. Jag har dock utökat 

antalet länder i undersökningen då jag har data för 15 EU-länder (EU-15) jämfört med 

deras 12 länder. Med data från 1970 till 2015 studerar jag dessutom en längre tidsperiod 

jämfört med Pattillo m.fl. (2002) som studerar perioden 1969 till 1998, Checherita-

Wesphal och Rother (2010) som studerar perioden 1970 till 2008 och Woo och Kumar 

(2015) som studerar perioden 1970 till 2008.    

Då den data jag använder sträcker sig över perioden 1970 – 2015 är den också nyare än 

samtliga tidigare studier jag diskuterat. Det gör att min studie innefattar ett nytt 

ekonomiskt klimat som följd efter den senaste finanskrisen 2008.  

Jag kommer likt Checherita-Wesphal, Rother (2010) och Pattillo m.fl. (2002) basera 

analysen på en modell som tillåter för villkorlig konvergens. Först undersöker jag det 

allmänna sambandet mellan ekonomisk tillväxt och statskulden genom en linjär 

funktionsform för att sedan undersöka om det existerar ett icke-linjärt samband.  

Tillväxt i BNP per capita kommer jag mäta i längre perioder likt Woo och Kumar 

(2015) för att undvika problem med omvänd kausalitet då låg tillväxt troligen leder till 

högre statsskuldskvot. Därmed kommer jag mäta tillväxt i BNP per capita i 

överlappande 5 års perioder som Checherita-Wesphal och Rother (2010) gör i en av sina 

regressioner. Jag använder mig av överlappande perioder för att få större panel av data. 

Woo och Kumar (2015) använder sig av det genomsnittliga antalet år av 

gymnasieskoleutbildning för befolkningen som är 15 år eller äldre som en proxy för 

humankapital. Jag kommer istället använda mig av högskoleutbildning för samma 
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åldersgrupp som en proxy för humankapital då jag anser att en högskoleutbildning 

speglar humankapitalets effekt på tillväxt bättre.  

Checherita-Wesphal och Rother finner en vändpunkt på 90-100 procent av BNP där 

effekten av statskuldskvoten av BNP börjar bli negativ inom EU-12. Med större andel 

av länder inom EU med i analysen så kommer analysen vara baserad på en större del av 

EU och beskriva sambandet mellan statsskuld och tillväxt i BNP per capita på en mer 

genomsnittlig nivå för EU.    

4.	Data	och	metod	
 

4.1	Data	
Jag använder mig av paneldata för 15 olika länder inom EU över tidsperioden 1970-

2015. Huvuddelen av data är inhämtad från Europeiska kommissionens databas 

AMECO. Resterande data är inhämtad från Världsbanken. Data och källa visas i tabell 1 

nedan. 

 

Tabell 1. Data 

Variabel Variabel beskrivning Källa 

Total Population Befolkningen i 

ekonomin(1000-tal). 

AMECO 

General government 

consolidated gross debt  

Statsskulden som del av 

BNP (% av BNP) 

AMECO 

Net capitalstock at 2010 

prices: Total economy 

Netto kapitalstocken i 

2010 priser (MRD EUR): 

Totala ekonomin. 

AMECO 

Terms of trade goods and 

services 

Relativpriset mellan export 

och import för varor och 

tjänster mätt som index där 

år 2010 =100. 

AMECO 

Barro-Lee: Average years 

of tertiary schooling, age 

15+, total 

Det genomsnittliga antal år 

av högskoleutbildning för 

befolkningen av åldern 

15+ 

World Bank Data 
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Paneldatan är obalanserad då data saknas för Tyskland under perioden 1970 – 1990 för 

alla variabler med undantag för det genomsnittliga antalet år i högskoleutbildning där 

data för Tyskland finns. För perioden 1970-1990 använder jag mig därför av data för 

Västtyskland som proxy för Tyskland. Data för det genomsnittliga antalet år i 

högskoleutbildning fanns endast tillgängligt för samtliga länder var femte år. För att få 

konsistent data över samtliga tidsperioder gjordes därför en linjär interpolering. Det 

genomsnittliga antalet år i högskoleutbildning har i princip stigit för varje år i samtliga 

undersökningsländer, (se bilaga 2 i appendix). Därför är det rimligt att anta ett linjärt 

samband över tid och göra en linjär interpolering för att få data för de saknade åren. Jag 

antar därför ett linjärt samband mellan varje 5års period och skapar data för åren mellan 

observationerna genom att räkna ut den genomsnittliga ökningen per år för 

genomsnittliga antalet år i högskoleutbildning.  

 

Samtliga monetära variabler som anges i löpande priser, det vill säga BNP per capita 

har beräknats om till reala termer. Det gjordes med hjälp av en BNP deflator för att 

uttryckas i 2010års priser, samma som nettokapitalstocken. Jag följer tidigare studier 

och logaritmerar variabeln BNP per capita. Jag använder mig av den naturliga 

logaritmen. 

Nettokapitalstocken som mäts i miljarder Euro räknades om för att mätas i samma mått 

som BNP per capita, 1000 Euro. Sedan så beräknades nettokapitalstocken om till per 

capita termer genom att dividera med antalet personer. Det gör att alla monetära 

variabler nu anges i reala termer, 1000 Euro och per capita.  

För att mäta tillväxt i real BNP per capita så beräknas tillväxten över en 5 års period. 

Det görs på följande sätt: 

 

100 ∗ 𝑅𝑒𝑎𝑙 𝐵𝑁𝑃 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 𝑡 + 5− 𝑅𝑒𝑎𝑙 𝐵𝑁𝑃 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 𝑡
𝑅𝑒𝑎𝑙 𝐵𝑁𝑃 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 𝑡  

 

Gross domestic product at 

current prices per head of 

population 

 

BNP per capita i löpande 

priser (1000 EUR) 

 

AMECO 

Price deflator gross 

domestic product 

BNP delfator med år 

2010=100 (EUR) 

AMECO 
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Andelen av initial real BNP per capita i period t multipliceras med 100 för att uttrycka 

tillväxt i real BNP per capita i procent. Med data över 46 år så ger det 41 överlappande 

5 års perioder. En överblick av data över tillväxt i real BNP per capita och 

statsskuldskvoten visar tecken på ett negativt samband, (se bilaga 3 i appendix). Genom 

att relatera statsskuldskvoten i period t till den ekonomiska tillväxten under en 

efterföljande period försöker jag undvika det endogenitetsproblem som diskuterats 

tidigare.  

 

För att kunna undersöka ett icke-linjärt samband så använder jag mig av två olika icke-

linjära funktionsformer. I den första icke-linjära funktionsformen inkluderar jag en 

variabel som är den kvadrerade statsskuldskvoten. 

För att utvidga analysen testar jag en alternativ icke-linjär funktionsform genom att 

skapa en alternativ variabel för statsskuldkvoten i kvadrat.  

Jag skapar en modifierad statsskuldskvot i kvadrat genom att beräkna skillnaden mellan 

den genomsnittliga statskuldskvoten för det individuella landet och den observerade 

statsskuldkvoten i kvadrat. Det görs enligt följande sätt. 

 

(𝑆𝑡𝑎𝑡𝑠𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑘𝑣𝑜𝑡!" − 𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑠𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠𝑘𝑣𝑜𝑡!)! 

 

Där  j = 1,…,15 är landsindikator.  

Samt t = 1,…, 46 är tidsindikator. 

Skillnaden mellan statsskuldskvoten för land j vid tidpunkt t och den genomsnittliga 

statskuldkvoten för land j beräknas sedan i kvadrat. På så sätt mäts den kvadrerade 

skillnaden mellan statsskuldkvoten det aktuella året och den genomsnittliga 

statsskuldskvoten för respektive land  

Den omarbetade data som mina regressioner baseras på presenteras i tabell 2 nedan. 
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Tabell 2. Omarbetad data 

Variabel Obs Mean Std. Dev Min Max 

Tillväxt i real 

BNP per 

capita över 5 

år (%) 

615 17,2534 24,9311 - 25,4850 166,1188 

Statsskuldskvo

ten (%BNP) 

674 55,9463 32,2819 4,2145 179,0034 

Statsskuldkvot

en i kvadrat 

(%BNP) 

674 4170,56 4603,83 17,7620 32042,22 

Modifierade 

statsskuldskvo

ten i kvadrat 

(%BNP) 

674 581,3143 1059,457 0,0046 9986,581 

ln(real BNP 

per capita) 

(1000 EUR) 

690 3,2998 1,1208 - 0,0942 5,9856 

Interpolerade 

genomsnittliga 

antal år i 

högskoleutbild

ning, 15+ 

615 0,4279 0,2293 0,04 1,34 

Reala netto 

kapitalstocken 

per capita 

(1000 EUR) 

690 73,7973 28,0295 12,9586 164,1775 

Terms of trade 

(Index) 

690 100,1602 10,4399 58,6393 137,6527 
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4.2	Metod	
I mina regressioner studerar jag sambandet mellan tillväxt i real BNP och 

statsskuldkvoten. Med paneldata för 15 länder över 46 år så utnyttjar jag både tvärsnitts- 

och tidsseriedimensionen i min data. Jag fokuserar på ett längre samband och använder 

mig av 5 års perioder för att undvika omvänd kausalitet. För att inte förlora för många 

observationer så använder jag mig av överlappande 5 års perioder.  

 

Min linjära funktionsform är: 
!""∗ !!,!!!! !!,!

!!,!
 =  𝛼 + 𝛽𝑙𝑛𝑦!,! + 𝛾𝑑!,! + 𝛿ℎ!,! + 𝜃𝑡!,! + 𝜗𝑛!,! +  𝜂!, + 𝜈! +  𝜀!,!  

 

där 
!""∗ !!,!!!! !!,!

!!,!
  är reala tillväxten i BNP mätt över 5 år från tidpunkt t för land j. 

Alla förklarande variabler mäts i tidpunkt t för att fånga upp den långsiktiga effekten på 

reala tillväxten i BNP av en förändring i en förklaringsvariabel vid tidpunkt t. 

𝑙𝑛𝑦!,! är den naturliga logaritmen av initiala reala BNP per capita i tidpunkt t. Enligt 

konvergensteori så sjunker tillväxttakten desto närmare ekonomin kommer steady-state. 

Därmed förväntas koefficienten för logaritmerade initiala reala BNP per capita vara 

negativ.  

𝑑!,! är statsskuldskvoten vid tidpunkt t, det är variabeln vars effekt jag undersöker.  

ℎ!,!  är nivån på humankapital i tidpunkt t, där det genomsnittliga antalet år i 

högskoleutbildning för befolkningen 15 år och över fungerar som en proxy. Fler antal år 

i högskoleutbildning ses höja humankapitalet och därmed arbetskraftens produktivitet. 

En högre nivå på humankapital leder även till fler innovationer som höjer nivån på 

teknologin och därmed genererar tillväxt. Koefficienten för humankapital förväntas 

därmed vara positiv.  

𝑡!,! är terms of trade i tidpunkt t, det inkluderas för att utvidga modellen till en öppen 

ekonomi och kontrollera för reala växelkursförändringar som påverkar tillväxten. En 

nedgång i terms of trade innebär en högre konkurrenskraft och ökad export enligt den 

neoklassiska teorin, därmed förväntas koefficienten för terms of trade vara negativ.   

𝑛!,! är reala nettokapitalstocken per capita i tidpunkt t. Den kontrollerar för effekten av 

förändringar i kapitalstocken per capita till följd av investeringar och 

kapitaldepreciering. Det är svårt att avgöra ett förväntat tecken på koefficienten för 

kapitalstocken per capita enligt tillväxtteori då det beror på kapitalets marginalprodukt. 
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I Solow-Swan är avkastningen på kapital avtagande och en ökning i kapitalstocken per 

capita innebär en lägre tillväxttakt. AK-modellen har konstant avkastning på kapital och 

tillåter en konstant tillväxttakt oberoende av kapitalstocken per capita.  

 

Regressionsmetoden jag använder är multipel linjär regression med fixa effekter. På så 

sätt kontrollerar jag för utelämnade variabler i paneldatan. För att få fixa landseffekter 

inkluderas 𝜂! som är en binär variabel där j antar värdet 2-15 beroende på vilket land 

det är och tillåter för olika intercept för respektive land. Land 1 är referensfall och 

inkluderas därmed ej. 𝜂 varierar beroende på land men är konstant över tid, på så sätt 

kontrollerar den för effekten av landspecifika utelämnade variabler som varierar mellan 

länderna men är konstanta över tid. Det kan vara arbetskraftens attityd till arbete eller 

andra landspecifika karaktäristikor. På samma sätt inkluderar jag en binär variabel för 

att erhålla fixa tidseffekter.  𝜈! är en binär variabel där t antar värden mellan 2-41 , år 1 

fungerar som referensfall. 𝜈! kontrollerar för variabler som är konstanta mellan länder 

men kan ändras över tid. Den inkluderas för att kontrollera för gemensamma chocker 

som drabbat samtliga ekonomier, till exempel senaste krisen år 2008 samt införandet av 

Euron. 𝜀!,! är feltermen. 

 

Antaganden för modellen är följande. 

• 𝜀!,! är normalfördelad runt väntevärde noll. 

• Alla observationer är oberoende och lika fördelade. 

• Det råder ingen perfekt multikollinearitet. 

 

För att undersöka ett möjligt icke-linjärt samband så utökar jag den linjära 

funktionsformen till en icke-linjär funktionsform med en variabel bestående av den 

kvadrerade statsskuldskvoten 𝑑!!. 

 

Min icke-linjära funktionsform är: 
!""∗ !!,!!!! !!,!

!!,!
 =  𝛼 + 𝛽𝑙𝑛𝑦!,! + 𝛾!𝑑!,! +  𝛾!𝑑!,!! + 𝛿ℎ!,! + 𝜃𝑡!,! + 𝜗𝑛!,! +  𝜂! + 𝜈! +

 𝜀!,!  

 

Det är samma beteckningar och antaganden som i den linjära funktionsformen. 
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Med den kvadrerade statsskuldkvoten i regressionen kan vi utläsa om det existerar ett 

möjligt icke-linjärt samband. Om koefficienten för statsskuldskvoten 𝑑!,! är positiv och 

koefficienten för den kvadrerade statsskuldskvoten 𝑑!,!!  är negativ så tyder det på att 

statsskuldskvoten har en positivt effekt på reala tillväxten i BNP per capita upp till en 

viss nivå för att sedan avta och bli negativ. Nivån på statsskuldskvoten där den 

marginella effekten på tillväxt i real BNP per capita blir negativ kan sedan räknas ut 

genom att derivera den icke-linjära funktionsformen med avseende på 𝑑  och sätta 

derivatan lika med noll för att sedan lösa ut 𝑑.  

Det görs på följande sätt: 

 

𝑓′ 𝑑 =  𝛾! +  2𝛾!𝑑 

𝛾! +  2𝛾!𝑑 = 0 

𝑑 =  −
𝛾!
2𝛾!

 

 

 För att utvidga analysen testar jag en alternativ icke-linjär funktionsform där jag byter 

ut statsskuldkvoten i kvadrat mot den modifierade statsskuldkvoten i kvadrat och gör en 

ny regression där övriga variabler är som tidigare. 

Om koefficienten för statsskuldskvoten är positiv och koefficienten för den modifierade 

statsskuldskvoten i kvadrat är negativ så tyder det på att effekten av en högre statsskuld 

är positiv på tillväxt upp till en viss nivå där den avtar och blir negativ precis som i den 

tidigare icke-linjära funktionsformen. 

5.	Resultat	
	
Resultatet från regressionen för den linjära funktionsformen visar på ett negativt 

samband mellan tillväxt i real BNP per capita och statsskuldkvoten.  

Resultatet visas i tabell 3.  
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Tabell 3. Resultat linjär funktionsform.   

Tillväxt i real BNP per 

capita 

Koefficient t-värde 

Statsskuldskvoten - 0,06481* - 1,85 

ln(BNP per capita) - 42,68924*** - 24,22 

Reala nettokapitalstocken 

per capita 

0,15683 1,39 

Terms of trade - 0,20338** - 2,19 

Genomsnittliga antal år i 

högskoleutbildning, 15+ 

32,171618*** 3,98 

_Cons 142,8888*** 10,55 

Modellstatistik: R2: 0,6884 F: 26,46 (p-värde 0,000) 

***, **, * indikerar signifikant på nivå 1 %, 5 % respektive 10 %. 
F testar: H0: alla koefficienter är lika med 0.  Ha: minst en koefficient skiljer sig från 0.   
 

Koefficienten för statsskuldskvoten är negativ och signifikant på 10 % signifikansnivå. 

Det kan tolkas som att en högre statsskuldskvot har en negativ effekt på tillväxt i real 

BNP per capita. En ökning i statsskuldskvoten med en procentenhet sänker tillväxten i 

real BNP per capita med 0,06481 procentenheter.  

Övriga variabler i regressionen har den utifrån tidigare studier förväntade effekten och 

samtliga är signifikanta på 5 % signifikansnivå utom reala nettokapitalstocken per 

capita. 

Koefficienten för ln(BNP per capita) är negativ och signifikant på 1 % signifikansnivå. 

Om den initiala BNP per capita ökar med 1 procent så minskar reala tillväxten i BNP 

per capita med 0,4268924 procentenheter. Det stöder teorin om konvergens där BNP-

tillväxt avtar då BNP per capita närmar sig steady-state.  

Reala nettokapitalstocken per capita har en positiv effekt på tillväxten i real BNP per 

capita men är icke signifikant på någon av signifikansnivåerna. Parameterestimatet 

pekar på att en ökning i reala nettokapitalstocken per capita med 1000 EUR höjer 

tillväxten i real BNP per capita med 0,15683 procentenheter. Men resultatet för reala 

nettokapitalstocken bör tolkas med försiktighet då det ej är signifikant.  

Terms of trade har en negativ effekt på tillväxt i real BNP per capita. Terms of trade 

koefficient är – 0,20338 och signifikant på 5 % signifikansnivå. En ökning i terms of 
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trade med en enhet minskar reala tillväxten i BNP per capita med 0,20338 

procentenheter. 

Koefficienten för variabeln genomsnittliga antal år i högskoleutbildning är positiv och 

signifikant på 1 % signifikansnivå. Om genomsnittliga antalet år i högskoleutbildning 

ökar med ett år så ökar reala tillväxten i BNP per capita med 32,17168 procentenheter.  

Det resultat som diskuterats hittills kan vara missvisande om sambandet mellan tillväxt i 

real BNP per capita och statsskuldkvot egentligen är icke-linjärt. Den linjära 

funktionsformen kan därmed visa en negativ effekt på real BNP-tillväxt vid låga nivåer 

på statsskuldkvoten trots det egentligen är en positiv effekt upp till en viss nivå och att 

effekten därefter är negativ. Det kan även vara ett icke-linjärt negativt samband för alla 

nivåer på statsskuldkvoten, det innebär att den linjära funktionsformen skulle 

underskatta effekten på BNP-tillväxt vid höga nivåer på statskuldskvoten och överskatta 

effekten vid låga nivåer.   

 

Resultatet av regressionen med statsskuldkvoten i kvadrat indikerar en positiv effekt av 

statsskulden upp till en viss nivå för att sedan avta och bli negativ. Resultatet från den 

icke-linjära funktionsformen visas i tabell 4. 

 

Tabell 4. Resultat icke-linjär funktionsform.   

Tillväxt i real BNP per 

capita 

Koefficient t-värde 

Statsskuldskvoten 0,13377 1,56 

Statsskuldkvoten i kvadrat - 0,00155** - 2,53 

ln(BNP per capita) - 42,4553*** - 24,17  

Reala netto kapitalstocken 

per capita 

- 0,14878 0,187 

Terms of trade - 0,20418** - 2,21 

Genomsnittliga antal år i 

högskoleutbildning, 15+ 

34.01145*** 4,21 

_Cons 138,1166*** 10,15 

Modellstatistik: R2: 0,6921 F: 26,29 (p-värde 0,000) 

***, **, * indikerar signifikant på nivå 1 %, 5 % respektive 10 %. 
F testar: H0: alla koefficienter är lika med 0.  Ha: minst en koefficient skiljer sig från 0.   
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Koefficienten för statsskuldskvoten är positiv men icke signifikant för någon av 

signifikansnivåerna. Det följer av att statsskuldkvoten i kvadrat är en transformation av 

statskuldkvoten och inte en separat variabel. Statsskuldkvoten kan inte öka eller minska 

utan att statsskuldkvoten i kvadrat gör det.  Koefficienten för statsskuldkvoten i kvadrat 

är negativ. En positiv koefficient för statsskuldkvoten och en negativ koefficient för 

statsskuldkvoten i kvadrat pekar på att statsskuldskvoten har en positiv effekt på tillväxt 

i real BNP per capita för att sedan avta och bli negativ. Genom att använda mig av 

𝑑 =  − !!
!!!

  kan jag räkna ut vid vilken nivå på statsskuldkvoten den marginella effekten 

blir negativ. Jag byter ut  𝛾! mot skattade koefficienten för statsskuldkvoten och 𝛾! mot 

skattade koefficienten för statsskuldkvoten i kvadrat.  

 

43,15 = −
0,13377

2(− 0,00155) 

 

Vid en statsskuldkvot på 43,15 % så blir den marginella effekten på tillväxt i real BNP 

per capita negativ.  

Övriga variabler i regressionen har samma tecken på koefficienten som tidigare och 

samtliga är signifikanta på en 5 % signifikansnivå utom reala nettokapitalstocken som i 

regressionen med den linjära funktionsformen. Därmed kan resultatet för de övriga 

variablerna tolkas på samma sätt som i regressionen med den linjära funktionsformen.  

 

Resultatet av regressionen med den modifierade statsskuldkvoten i kvadrat pekar på ett 

negativt icke-linjärt samband mellan statsskuldkvoten och tillväxten i real BNP per 

capita. Resultatet visas i tabell 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 26	

Tabell 5. Resultat icke-linjär funktionsform med den modifierade 

statsskuldkvoten.  

Tillväxt i real BNP per 

capita 

Koefficient t-värde 

Statsskuldskvoten - 0,11268*** - 3,19 

Modifierade 

statsskuldkvoten i kvadrat 

- 0,00654*** - 5,31 

ln(BNP per capita) - 45,33217*** - 25,32 

Reala netto kapitalstocken 

per capita 

0,21453* 1,93 

Terms of trade - 0,19314** - 2,13 

Genomsnittliga antal år i 

högskoleutbildning, 15+ 

39,48131*** 4,93 

_Cons 154,006*** 11,51 

Modellstatistik: R2: 0,7039 F: 27,81 (p-värde 0,000) 

***, **, * indikerar signifikant på nivå 1 %, 5 % respektive 10 %. 
F testar: H0: alla koefficienter är lika med 0.  Ha: minst en koefficient skiljer sig från 0.   
 

Koefficienten för statsskuldskvoten är negativ och signifikant på 1 % signifikansnivå. 

Även koefficienten för den modifierade statsskuldskvoten i kvadrat är negativ och 

signifikant på 1 % signifikansnivå.  

Resultatet pekar på ett negativt icke-linjärt samband mellan tillväxten i real BNP per 

capita och statsskuldkvoten. Då både koefficienten för statsskuldkvoten och 

koefficienten för den modifierade statskuldkvoten i kvadrat är negativa så blir 

sambandet mellan tillväxt i real BNP per capita och statsskuldkvoten negativ oavsett 

nivå på statsskuldkvoten. Samt att den negativa effekten ökar med statsskuldkvotens 

storlek.  

Övriga variabler har förväntade effekter på tillväxten i real BNP per capita och alla 

parameterestimat är signifikanta på 10 % signifikansnivå även reala nettokapitalstocken 

per capita. 

 

Resultatet kan vara känsligt för val av funktionsform eftersom de två icke-linjära 

funktionsformarna är väldigt lika varandra men ger ändå olika resultat i regressionerna. 

Resultatet för regressionen med statsskuldkvoten i kvadrat pekar på att statsskuldkvoten 
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har en positiv effekt på tillväxt i real BNP per capita upp till en statsskuldkvot på  

43,15 % för att sedan avta och bli negativ. Den alternativa icke-linjära funktionsformen 

med den modifierade statsskuldkvoten i kvadrat pekar på en negativ effekt av 

statsskuldkvoten oavsett nivå. Regressionen med den modifierade statsskulden i kvadrat 

har högst anpassningsgrad med ett R2-värde på 0,7039. Det tyder på att modellen med 

den modifierade statsskuldkvoten förklarar mest av variationen i tillväxt i real BNP per 

capita. Slutsatsen av resultatet blir därmed att jag inte kan förkasta att statsskuldkvoten 

alltid har en negativ effekt på tillväxt i real BNP per capita oavsett nivå. 

Alla övriga kontrollvariabler får väntat tecken i samtliga regressioner. Många av dessa 

effekter är signifikanta på högre nivåer utom den reala nettokapitalstocken per capita 

som endast blir signifikant i regressionen med den modifierade statsskuldskvoten.  

6.	Diskussion	
 

De frågeställningar jag sökte att besvara i denna studie är: 

• Vad har statskuldskvoten för effekt på BNP-tillväxt? 

• Finns det ett icke-linjärt samband mellan BNP-tillväxt och statsskuldkvoten? 

• Finns det en tröskel på storleken av statsskuldskvoten där effekten på BNP-

tillväxt blir negativ? 

 

Frågeställningarna har sin grund i tidigare studier av Checherita-Wesphal och Rother 

(2010), Pattillo m.fl. (2002) och Woo och Kumar (2015). 

Utifrån min analys kan jag inte förkasta att statsskuldkvoten alltid har en negativ effekt 

på tillväxt i real BNP per capita för länderna i EU-15. Mitt resultat skiljer sig från 

studierna av Checherita-Wesphal och Rother (2010), Pattillo m.fl. (2002)  och Woo och 

Kumar (2015) som finner att statsskuld har en positiv effekt på tillväxt upp till en viss 

tröskel för att sedan avta och bli negativ. I min analys kan vi se att valet av 

funktionsform har stor påverkan på resultatet. Resultatet av den icke-linjära 

funktionsformen med statsskuldkvoten i kvadrat gav en vändpunkt för den marginella 

effekten av statsskuldkvoten på 43,15 procent av BNP. En vändpunkt på 43,15 procent 

är en lägre vändpunkt än vad tidigare nämnda studier har funnit. Men funktionsformen 

som ger modellen med högst anpassningsgrad, den med den modifierade 

statsskuldkvoten i kvadrat tyder på ett negativt icke-linjärt samband oavsett nivå på 
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statsskuldkvoten. Funktionsformerna är väldigt lika varandra men resultatet avviker 

stort. Därför är det troligt att valet av funktionsform har stor betydelse för resultatet. 

 

En annan anledning till varför mitt resultat skiljer sig kan vara att urvalet av länder 

skiljer sig mellan studierna. Pattillo m.fl. (2002) och Woo och Kumar (2015) använder 

sig av data för en större panel länder, 93 respektive 38 länder. Det är betydligt fler 

länder än 15 som jag använder i min analys. 

Checherita-Wesphal och Rother (2010) använder sig av data för EU-12 i sin analys 

medan jag använder mig av EU-15. Det innebär att jag har utökat urvalet länder med 

Storbritannien, Sverige och Danmark. Jag använder mig även av en längre tidsserie där 

data för senare år har lagts till. Senaste åren efter finanskrisen 2008 har varit tunga år ur 

tillväxtsynpunkt. Som jag nämnde i introduktionen så nådde statskulden i de utvecklade 

ekonomierna enligt Woo och Kumar (2015) den högsta nivån på 50 år under 2013. Det 

kan vara orsaken till att min analys skiljer sig från övriga resultat och jag inte kan 

förkasta att statsskuldskvoten har en negativ effekt på tillväxt i real BNP per capita 

oavsett nivå på statsskuldkvoten.  

Jag har försökt att kontrollera för effekten av gemensamma chocker så som finanskrisen 

2008 i mina regressioner genom att använda mig av fixa tidseffekter. Jag har även 

använt fixa landseffekter för att kontrollera för utelämnade variabler som är fasta över 

tid men varierar mellan länder så som arbetsmarknadens sammansättning.  

 

Jag kontrollerar även för andra variabler som enligt tillväxtteori påverkar tillväxttakten. 

I samtliga regressioner så har den initiala BNP per capita en negativ effekt på tillväxt i 

real BNP per capita under den följande femårsperioden. Det är i enighet med teorin om 

villkorlig konvergens. Det vill säga då BNP per capita ökar och närmar sig nivån som 

förknippas med steady-state i Solow-Swan modellen så minskar tillväxten i BNP per 

capita. Därmed bedömer jag den logaritmerade BNP per capita som en god variabel 

som verkar fånga upp effekten av konvergens så inte denna effekt speglas felaktigt i 

estimaten av statsskuldens effekt på tillväxt.  

Reala nettokapitalstocken per capita har en positiv effekt på tillväxten i real BNP per 

capita i samtliga regressioner. Dock är den bara signifikant i regressionen med den 

modifierade statsskuldkvoten i kvadrat. En negativ effekt är den förväntade enligt 

Solow-Swan modellen och konvergensteori. Där avtagande avkastning på kapital 

resulterar i att en ökning i kapitalstocken per capita ger en lägre tillväxt i BNP per 
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capita. Men AK-modellen med konstant avkastning på kapital tillåter en konstant 

tillväxttakt oberoende av kapitalstocken per capita. Därför kan vi inte avgöra en 

förväntad effekt av reala nettokapitalstocken. Det kan vara därför det inte gick att 

identifiera en signifikant effekt i regressionerna med statsskuldkvoten och 

statsskuldkvoten i kvadrat.  

Koefficienten för terms of trade är negativ och signifikant. Då terms of trade uttrycks 

som relativpriset för export och import så är en negativ effekt att vänta. Det vill säga en 

ökning i terms of trade innebär att inhemska varor blir relativt dyrare och export av 

inhemska varor minskar som följd. En lägre efterfråga på inhemska varor leder till 

högre arbetslöshet och en lägre disponibel inkomst för arbetskraften. Om vi kopplar 

detta till Diamond (1965) där en lägre disponibel inkomst som följd av skattehöjningar 

innebär lägre sparande så är det troligt att fallet blir detsamma med terms of trade. En 

lägre disponibel inkomst ger därmed effekt på BNP-tillväxt via lägre utbud på 

kapitalmarknaden. Kapitalstocken minskar och även output som följd av en ökning i 

terms of trade.  

Mitt mått på humankapital har en positiv signifikant effekt i alla tre regressioner. Fler år 

i högskola verkar därmed öka tillväxten i BNP per capita och fungera som en bra proxy 

för humankapital. Enligt endogen tillväxtteori så är humankapital en viktig drivkraft 

bakom den ekonomiska tillväxten. Då data endast fanns tillgängligt för vart femte år 

och data har skapats för resterande år genom linjär interpolering bör resultatet tas med 

viss försiktighet.  

 

Enligt resultatet i denna uppsats så är sunda offentliga finanser en nyckelfråga för länder 

som önskar ekonomisk tillväxt då jag inte kan förkasta att en ökning i statsskulden är 

förknippad med lägre BNP-tillväxt. Vilka kanaler som skuldens effekt på tillväxt i BNP 

per capita går igenom kan jag bara spekulera om då jag inte undersökt detta i min 

analys, men grundidén med ett lån är att det ska betalas tillbaka. Som det vanligt 

förekommande uttrycket råder ”There ain´t no such thing as a free lunch”.  

Diamond (1965) anger en potentiell kanal som stöder mitt resultat. Han menar att en 

statsskuld som finansieras med högre skatter ger lägre ekonomisk tillväxt i framtiden 

via lägre investeringar på kapitalmarknaden.  

En annan potentiell kanal kan även vara en höjd riskpremie som Reinhart m.fl. (2012) 

diskuterar. En högre statsskuld innebär en högre risk för långivaren och därmed krävs 

högre ränta i utbyte. En högre långsiktig real ränta har en negativ effekt på privata 
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investeringar och innebär därmed en lägre BNP-tillväxt. Det finns därmed minst två 

potentiella kanaler som stöder att en högre statsskuld har en negativ effekt på BNP-

tillväxten.  

 

Min studie fokuserar på sambandet mellan statsskuld och BNP-tillväxt. Jag har baserat 

min analys på paneldata för EU-15.  Fortsätta studier skulle kunna utöka antalet länder i 

studien och inkludera länder utanför EU för att utvidga analysen. Då få studier i min 

vetskap har använt sig av data efter senaste finanskrisen som i denna studie skulle en 

utökning av antalet länder för denna period vara av intresse.  

Jag har diskuterat olika möjliga kanaler utifrån den existerande litteraturen om 

statsskuld och BNP-tillväxt men inte studerat kanalerna empiriskt. Jag lämnar för 

fortsatta studier att identifiera via vilka kanaler som statsskulden påverkar den 

ekonomiska tillväxten.  
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Appendix	
 
Bilaga 1. Lista av EU-15 länder: 
	

1. Belgien	

2. Danmark	

3. Tyskland	

4. Irland	

5. Grekland	

6. Spanien	

7. Frankrike	

8. Italien	

9. Luxemburg	

10. Nederländerna	

11. Österrike	

12. Portugal	

13. Finland	

14. Sverige	

15. Storbritannien	
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Bilaga 2. Scatterplot genomsnittligt antal år i högskoleutbildning 

(Barro-Lee tertiary) mot år. 
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Bilaga 3. Scatterplot tillväxt i real BNP per capita mot 

statsskuldkvoten. 
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