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Sammanfattning 
Investeringsklimatet i Sverige är idag en viktig fråga. Allt fler svenska investerare väljer att 

placera sitt kapital i utlandet, istället för i Sverige och utländska investerare väljer andra 

investeringsalternativ än Sverige. Ett sätt att mäta dessa flöden av kapital är att mäta graden 

av kapitalrörlighet mellan länder. Med kapitalrörlighet menas att kapitalet kan röra sig fritt 

över gränserna till de länder som har den mest fördelaktiga avkastningen. 

 

Syftet med denna uppsats är att utifrån Bahmani-Oskooee och Chakrabartis modell undersöka 

om det föreligger något samband mellan sparande och investeringar, och om det finns någon 

kapitalrörlighet mellan länder. Dessutom se om landets storlek och öppenhet påverkar detta 

samband. De två teorier vi har utgått ifrån för att förklara dessa samband, är den 

intertemporala ansatsen till bytesbalansen och konjunkturcykelmodellen. Dessa teorimodeller 

säger att långsiktigt samband föreligger under vissa antaganden. 

 

Undersökningen omfattar tolv länder, sju OECD-länder och fem LDC-länder. OECD-

länderna representeras av USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Sverige samt 

Japan, och LDC-länderna representeras av Thailand, Indien, Kenya, Tanzania, samt Chile. 

Vårt datamaterial för de olika länderna omfattar åren 1960-1993. 

 

För att undersöka sambandet mellan sparande och investeringar har vi använt oss av 

paneldata. Vi har skattat fyra olika specifikationer med basvariabler, landsspecifika variabler 

och dummyvariabler, för att på så sätt ta hänsyn till ländernas olika specifika egenskaper. I två 

specifikationer har vi infört en tidsvariabel för att ta hänsyn till tid och en laggad variabel för 

att få en mer långsiktig modell. 

 

Vi har i vår slutsats kommit fram till att det förekommer kapitalrörlighet mellan länder, i vissa 

länder i vår undersökning. Det empiriska resultatet visar inte på någon kapitalrörlighet i 

OECD-länderna, förutom för Frankrike som uppvisar avvikande resultat. LDC-länderna, 

Chile, Thailand, Kenya, Indien och Tanzania visar på kapitalrörlighet. Vi har inte funnit att 

det finns något annat som förklarar kapitalrörlighet mellan länder, eftersom varken landets 

storlek eller öppenhet fick signifikans. 
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1.Inledning 
I dagens samhälle pratas det mycket om investeringsklimatet i Sverige. Allt fler svenska 

investerare väljer att investera i utlandet, istället för i Sverige och utländska investerare väljer 

att investerar i andra länder än i Sverige. Efter nedgången av investeringar, inte bara i Sverige, 

utan även i resten av världen tyder mycket på, enligt Invest in Sweden Agency, ISA, att en 

global uppgång är på gång.1 Ett sätt att mäta dessa globala investeringar är att mäta graden av 

kapitalrörlighet mellan länder. Med kapitalrörlighet menas att kapitalet kan röra sig fritt över 

gränserna till de länder som har den mest fördelaktiga avkastningen. 

 

I början av 1980-talet hade graden av kapitalrörlighet mellan större länder nått en relativt hög 

nivå. Kapitalrörligheten är viktig för att på bästa sätt kunna allokera tillgångar i världen, 

eftersom den hjälper till att utjämna konsumtionen över tiden. Kapitalrörligheten kan dock 

begränsas av transaktionskostnader, skatter eller officiella restriktioner. Det finns 

huvudsakligen två metoder att mäta graden av kapitalrörlighet. Den första metoden mäter 

graden av kapitalrörlighet genom att undersöka avkastningen på kapitalet, medan den andra 

metoden mäter graden av kapitalrörlighet genom att undersöka sparande och investeringar.2 

Vi kommer att i denna uppsats fokusera på den andra metoden och undersöka sparande och 

investeringar och på så sätt försöka säga något om kapitalrörligheten i de valda 

undersökningsländerna. 

 

Feldstein och Horioka (1980) var de första att testa graden av kapitalrörlighet. De undersökte 

korrelationen mellan sparande och investeringar i 21 OECD-länder under perioden  

1960-1974. De hävdade att om det inte finns någon korrelation mellan sparande och 

investeringar skulle det finnas perfekt kapitalrörlighet mellan länderna. De fann att 

korrelationen mellan sparande och investeringar var hög och konstaterade därför att detta 

indikerade att det inte fanns någon kapitalrörlighet mellan länderna. Forskare, efter Feldstein 

och Horioka, som också har undersökt kapitalrörligheten i OECD-länder har även de funnit 

att korrelationen mellan sparande och investeringar var hög, men inte lika hög. Forskare som 

har undersökt kapitalrörligheten i LDC-länder har funnit att korrelationen var lägre i  

LDC-länder än i OECD-länder. Betyder detta att kapitalrörligheten är högre i LDC-länder än i 

OECD-länder? Eller finns det andra faktorer förutom sparande och investeringar som kan 

förklara kapitelrörligheten mellan länder? 

 

I en nyare studie från 2005 har Bahmani-Oskooee och Chakrabarti, förutom korrelationen 

mellan sparande och investeringar, tagit hänsyn till landets storlek och öppenhet för att 

försöka förklara kapitalrörlighet mellan länder. De undersökte 126 länder under perioden 

                                                 
 
1 www.isa.se 
2 Isaksson, A. (1997). 
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1980-2000 och fann ett positivt samband mellan sparande och investeringar, samt att landets 

storlek och öppenhet påverkade detta samband. 

 

Syftet med denna uppsats är att göra en empirisk studie liknande den som Bahmani-Oskooee 

och Chakrabarti genomförde 2005. Vi vill undersöka kapitalrörligheten utifrån korrelationen 

mellan sparande och investeringar och dessutom undersöka huruvida landets storlek och 

öppenhet påverkar denna korrelation. Vi vill även undersöka om det finns någon skillnad i 

kapitalrörlighet mellan OECD-länder och LCD-länder. 

 

Inga tidigare studier, förutom Bahmani-Oskooee och Chakrabarti har tidigare undersökt 

korrelationen mellan sparande och investeringar och samtidigt tagit hänsyn till landets storlek 

och öppenhet. Vi tar vår uppsats ett steg längre genom att, förutom göra en liknande studie 

som Bahmani-Oskooee och Chakrabarti, också jämföra OECD-länder och LCD-länder. 

 

För att undersöka om det finns någon kapitalrörlighet mellan länder har vi använt oss av 

paneldata. Vi har skattat fyra olika specifikationer med basvariablerna; investeringar, 

sparande, landets storlek och öppenhet, landsspecifika variabler och dummyvariabler, för att 

på så sätt ta hänsyn till ländernas specifika egenskaper. Vi har även i de två sista 

specifikationerna infört en tidsvariabel för att ta hänsyn till tid och en laggad variabel för att 

få en mer långsiktig modell. 

 

Vår uppsats är begränsad till 14 länder, sju OECD-länder och sju LCD-länder.  

OECD-länderna är USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Sverige samt Japan och 

LDC-länderna är Thailand, Indien, Kenya, Tanzania, Argentina, Brasilien samt Chile.  

 

Denna uppsats är huvudsakligen baserad på sekundärdata, som är hämtat från en rad olika 

datakällor; World Banks datakällor, International Financial Statistics (IFS) datakällor,  

United Nations datakällor (Statistics division och UNECE) samt United Nations Statistical 

Yearbooks. Sekunärdatan är årsdata för perioden 1960-1993. Från början ämnade vi samla in 

data för tidsperioden 1970-2004. Då det var svårt att hitta data för investeringar och sparande 

efter 1993, valde vi att istället samla in data fram till 1993 och utöka insamlingen bakåt i tiden 

till 1960, för att på så sätt få datamaterial för minst 30 år. 

 

Det finns alltid problem med validitet och reliabilitet när sekundärdata samlas in. Det finns ett 

antal databaser där statistisk data kan samlas in och trots att vi anser att databaserna från 

World Bank, IFS och United Nations är tillförlitliga databaser är det viktigt att vara kritisk. 

 

Efter att ha sökt reda på data för sparande, investeringar, landets storlek och öppenhet för 

samtliga 14 länder, insåg vi att det var något som inte riktigt stämde med datamaterialet för 

sparande och investeringar för Argentina och Brasilien. Datamaterialet visade nämligen att 
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Argentina och Brasiliens sparande och investeringar var noll från början av 1970-talet fram 

till början av 1990-talet. Då vi inte kunde hitta någon logisk förklaring till detta ställdes vi 

inför två alternativ. Det första alternativet var att behålla båda länderna, men då vara 

försiktiga med tolkningarna av kapitalrörligheten och jämförelsen mellan OECD-länderna och 

LCD-länderna. Det andra alternativet var att utesluta Argentina och Brasilien och sedan skatta 

specifikationerna en gång till med sju OECD-länder och bara fem LCD-länder. Vi valde att 

utesluta Argentina och Brasilien och sedan skatta om specifikationerna, för att på så sätt 

kunna göra något näst intill korrekta tolkningar av kapitalrörligheten och kunna jämföra  

OECD-länderna med LCD-länderna 

 

Först, i kapitel 2, redogör vi för varför vi har valt de tolv länderna och ger dessutom en kort 

presentation av vad som har hänt i länderna under den undersökta tidsperioden. I kapitel 3 

presenteras tidigare studier och deras metoder och resultat. I kapitel 4 beskriver vi de teorier 

som vår uppsats bygger på. I kapitel 5 presenterar vi modellen vi använder oss av. Och 

därefter i kapitel 6 redovisas den statistiska metoden. Kapitel 7 innehåller analysen och 

samtliga resultat. Slutligen tolkar vi resultaten och diskuterar dem i kapitel 8 och i kapitel 9 

redogör vi för våra slutsatser. I appendix återfinns diagram över sparande och investeringar 

och bytesbalansen för samtliga länder, resultaten för de fyra specifikationerna samt en 

korrelationsmatris. 
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2.Länderna och deras historia 
Då vårt syfte är att undersöka kapitalrörligheten utifrån korrelationen mellan sparande och 

investeringar och dessutom jämföra OECD-länder med LDC-länder, har vi valt sju  

OECD-länder och fem LDC-länder. Valet av OECD-länder har gjorts så att, USA och Japan 

är två större ekonomier, Tyskland, Frankrike, Italien, och Storbritannien är något mindre 

ekonomier och placerade i Europa, medan Sverige är en liten ekonomi placerad i Europa. 

Valet av LDC-länderna har gjorts så att vi har valt några större och några mindre länder och 

försökt få en bra spridning över världsdelarna, Asien, Afrika och Sydamerika. Indien är en av 

de snabbaste växande ekonomierna i Ostasien och Thailand är något mindre med en 

turismbaserad ekonomi. Kenya är det något större landet i Afrika medan deras granne 

Tanzania är något mindre. Trots att vi hade tre länder i Sydamerika; Argentina, Brasilien och 

Chile, har vi bara ett land kvar, Chile. 

 

Dessa länder har under den undersökta tidsperioden upplevt oroligheter av olika slag och 

chocker som har påverkat ekonomin och då indirekt sparande och investeringar (se appendix 

1 och 2). Här nedan ges en kort presentation av det ekonomiska klimatet i länderna under 

tidsperioden för vår undersökning. 

 

Thailand uppvisar nästan ett ständigt underskott, under den undersökta perioden, med 

undantag för vissa år. Thailand bytte 1949 namn, från det tidigare Siam. Sedan 1973 har de 

haft en svår och ibland blodig övergång från militärt styre till ett civilt styre, med flera 

bakslag. Efter revolutionen 1973 följde en kort tid av demokrati fram till 1976 då man efter en 

stadskupp återigen fick militärt styre. Under större delen av 1980-talet styrdes Thailand av 

general Prem Tinsulanonda, som dock fick demokratiskt mandat 1983. Sen dess har Thailand 

varit demokrati, med undantag för en kort period 1991-1992. Thailands ekonomi grundar sig 

på risodling och förädling av andra naturresurser, men den är väldigt divergerad med stor 

industrisektor och teknologisektor. 

 

Chile uppvisar två kraftiga underskott, ett i början av 1970-talet och sedan ett i början  

1980-talet. Underskottet i början av 1970-talet precis efter Pinochets militärkupp mot 

Salvador Allendes regering, kan ses som efterverkningarna av Allendes nationalisering av 

privata företag. Nedgången i ekonomin fortsatte trots att Pinochet privatiserade de företag 

som tagits över av staten under Allendes styre. Ekonomin stabiliserades under andra halvan 

av 1970-talet med hjälp av utländska banklån och en ökning av det internationella 

kopparpriset, vilken är en viktig industri för Chile. I början av 1980-talet började en ny 

konstitution framarbetas, vilket återigen skapade osäkerhet i ekonomin. Den nya 

konstitutionen gjorde att militärjuntan, ledd av Pinochet, var tvungen att hålla en 

folkomröstning för att få leda landet i ytterligare åtta år. 1988 röstade man för att avsätta 

militärjuntan och 1990 tog diktaturen officiellt slut, då en demokratiskt vald regering tog vid. 
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Sedan andra världskriget har Frankrike gradvis närmat sig Tyskland, såväl i politik som i 

ekonomi och de två länderna betraktas ofta som ledande av den europeiska integrationen inom 

EU. I maj 1958 ledde en militärrevolt i Algeriet till regeringens fall och bildandet av den 

femte republiken. 1965, sju år efter bildandet av den femte republiken genomfördes det första 

franska presidentvalet genom direkt val under 1900-talet, ett val som de Gaulle vann. 

Studentrevolten i maj 1968 var en av sakerna som senare tvingade de Gaulle att avgå i april 

1969 efter att ha lidit nederlag i en folkomröstning om ökat regionalt självstyre. Den franska 

ekonomin är, även efter förlusten av Algeriet på 1960-talet, en av världens starkaste. 

Frankrike uppvisar relativ stadig jämvikt i bytesbalansen under den undersökta tidsperioden 

enligt diagrammen. 

 

Efter andra världskriget ockuperades Tyskland av de segrande makterna. Den västra delen 

blev Västtyskland, medan den östra delen blev Östtyskland. Västtyskland dominerades av 

västintressen och anslöts till NATO. I Västtyskland blev staden Bonn provisorisk huvudstad. 

Berlinmuren restes den 13 augusti 1961. Under 1960-talet mattades tillväxten av, som varit 

stark sedan 1948. Under 1970-talet steg den västtyska utrikeshandeln med 150 procent, 

samtidigt stärktes D-markens värde gentemot dollarn kraftigt. I statistiken redovisades allt 

större exportöverskott när tillverkningen av bilar och elektronik ökade år för år. Precis som 

resten av Europa, drabbades Västtyskland av ekonomisk kris i början av 1970-talet. En 

mycket hög inflation kombinerades med stigande arbetslöshet, men jämfört med andra 

västliga industriländer klarade sig Västtyskland lindrigt undan. Under 1970-talet genomförde 

Rote Armee Fraktion, flera svåra terrordåd. De utförde bland annat attentat mot västtyska och 

amerikanska militäranläggningar, samt sprängde ambassaden i Stockholm. Krisen inom 

sysselsättningen kom först i början av 1980-talet, något som ledde till att SPD förlorade 

regeringsmakten 1982. 1989 föll till slut Berlinmuren och 1990 enades Öst- och Västtyskland 

igen, då genomfördes även en valutaunion som för östtyskarna var enormt fördelaktig. 

 

Indien har sedan början av 1970-talet uppvisat en stark ekonomisk tillväxt. De har dock haft 

ett relativt stort underskott, som sträcker sig från början av 1980-talet till början av 1990-talet. 

Indien har under lång tid varit oroligt, men det som utmärker 1980-talet är mordet på 

Kongresspartiets ledare Indira Gandhi. Hon efterträddes av sin son Rajiv Gandhi och 

underskottet är som störst under hans regerings tid. Detta pekar på att hans regering tog dåliga 

politiska beslut och att underskottet kanske är ett resultat av det. 
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Italien hade en stark ekonomisk tillväxt under 1950- och 1960-talen, vilket lade grunden för 

Italien som en modern välfärdsstat. Under 1970-talet uppvisade Italien ett lite större, men 

dock inte ihållande underskott. Detta kan tänkas bero på oroligheter i landet under denna tid. 

Bombningen av Piazza Fontana i centrala Milano den 12 december 1969 inledde en våldsam 

period i Italien. 1978 mördades kristdemokraten Aldo Moro av Röda Brigaderna. På 1980-

talet leddes för första gången regeringen av en icke-kristdemokrat, vilket markerade början på 

en ny tid. 

 

Japan har alltsedan andra världskriget upplevt en stor tillväxt. De första åren efter andra 

världskriget gjordes stora investeringar för att återuppbygga landet och industrin, i bl a 

elektricitet, kol och järn. Trots denna stora tillväxt har Japan under tidsperioden haft två 

mindre underskott i bytesbalansen, ett i början av 1970-talet och ett i slutet av samma 

årtionde. I början av 1970-talet började Japans kraftiga tillväxt att jämna ut och i samband 

med den första oljekrisen uppstod ett underskott och i samband med den andra oljekrisen 

uppstod det andra underskottet. Trots börskraschen 1990 har Japan förblivit en av de 

mäktigaste ekonomierna i världen. 

 

Kenya är ett ungt land som blev självständigt från Storbritannien 1963. Efter det har de haft 

ett ihållande underskott i bytesbalansen. Detta kan förklaras av att ekonomin i Kenya hämmas 

av en utbredd korruption och låga exportpriser på råvaror. Detta medför svårigheter att 

kontrollera ekonomin på ett effektivt sätt med hjälp av rätt policy. Under tidsperioden har 

Kenya haft två större underskott som kan kopplas till oljekriserna. 

 

Sverige uppvisar stora underskott under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet samt i 

början av 1990-talet. Sverige lånade mycket pengar till löpande konsumtion i både dåliga och 

goda tider under dessa år. Länder bör låna i dåliga tider för att sedan spara i goda tider för att 

på så sätt utjämna skulder. Detta gjorde inte Sverige vilket ledde till att underskottet i 

bytesbalansen ökade under dessa perioder. Underskottet motverkades med hjälp av 

devalveringspolitik mellan 1976 och 1982, vilket gjorde att Sveriges konjunkturkraft var 

någorlunda återställd igen efter 1982. Det varade dock inte så länge, i början av 1990-talet var 

konjunkturkraften dålig igen. Kronan tilläts 1992 flyta fritt, vilket återigen ledde till 

förbättring av bytesbalansen. Devalveringen kan i efterhand kritiseras då den endast hade en 

kortsiktig inverkan på bytesbalansen. Devalveringarna kan även ses som dåliga policybeslut 

som kan orsaka fluktuationer i bytesbalansen. 

 

 

 

 

 



Örebro Universitet   
Nationalekonomi D 
 

  7 

Storbritannien uppvisade ett stort underskott i slutet av 1980-talet och i början 1990-talet.  

På 1980-talet steg arbetslösheten i Storbritannien och de gick in i en lågkonjunktur. 

Premiärminister Margret Thatcher försökte med alla medel att komma ur 

konjunkturnedgången, men den hängde sig kvar. Hennes popularitet sjönk, vilket ledde till 

hennes avgång. Kulmen nåddes i början 1990-talet och den nya premiärministern John Major 

tvingades den 16 september 1992 dra tillbaka det brittiska pundet från den europeiska 

växelkursmarknaden och devalvera valutan. 

 

Tanzania är i likhet med Kenya ett ungt land som blev självständigt från Storbritannien 1963. 

Efter det har även de haft ett ihållande underskott i bytesbalansen. Tanzania har under 

tidsperioden haft tre större underskott i bytesbalansen. De två första kan förklaras av 

oljekriserna. 1986 började regeringen att försöka få kontroll på ekonomin. De uppmuntrade 

den privata sektorn att delta mer i ekonomin och även till internationella och nationella 

investeringar. De devalverade den kraftigt övervärderade valutan och släppte räntorna fria. 

Dessa åtgärder kan vara en orsak till det tredje underskottet. 

 

USA uppvisar ett kraftigt underskott under åren 1980-1989 och efter det förbättras det fram 

till 1993 trots ett kvarstående underskott. Underskotten ledde till att landets tillgångar såldes 

utomlands och att USA i slutet av 1980-talet var världens största lånenation. Anledningen till 

detta var landets militära utgifter ökat i och med olika krig, bl a Koreakriget och 

Vietnamkriget. 
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3.Tidigare studier 
Det har på senare tid pratas mycket om att kapitalrörlighet mellan länder. Ett sätt att testa 

denna kapitalrörlighet är att testa om det finns något samband mellan sparande och 

investeringar. Feldstein och Horioka var de första att testa denna relation och fann att 

sparande och investeringar var nära korrelerade, vilket de såg som bevis för låg 

kapitalrörlighet. Senare forskare har både argumenterat för och emot dessa resultat. 

 

 

Översiktstabell 
Författare År  Urvalsländer(År) Urvalsstlk Sparande/Invester ingar  

Tvärsnittsstudier      
Feldstein & Horioka 1980 OECD (1960-1974) 21 Hög, Positiv & Sign. 

Feldstein  1983 OECD (1960-1979) 16 Hög, Positiv & Sign. 

Penati & Dooley 1984 OECD (1971-1981) 19 Hög, Positiv & Sign. 

Murphy 1984 OECD (1960-1968) 17 Beroende av landets storlek. 

Obstfeld 1986 OECD (1970-1979) 17 Hög, Positiv & Sign. 

Dooley et al. 1987 OECD & LDC  

(1960-1984) 

62 Lägre i LDC än i OECD. 

Wong 1990 LDC (1975-1981) 45 Låg, Positiv & Sign. 

Tesar 1991 OECD (1960-1986) 24 Hög, Positiv & Sign. 

Coakley et al. 1999 LDC (1965-1990) 44 0,4 (medel) 

Tidsser ier      
Obstfeld 1986 7 OECD (1960-1984) 25 0,13-0,91 

Miller 1988 USA (1946-1987) 42 0,57 

Coakley et al. 1993 23 OECD (1965-1990) 26 0,02-1,18 

Apergis & Tsoulfidis 1997 14 EU (1960-1994) 35 Hög kointegration. 

Hussain 1998 23 OECD (1960-1993, 

1970-1993) 

34, 24 0,46-1 

Coakley et al.  1999 44 LDC (1965-1990) 26 0,44 (medel) 

Bahmani-Oskooee & 

Chakrabarti 

2005 126, OECD & LDC 

(1960-2000) 

41 0,54-0,69 

Paneldata     

Jansen 2000 21 OECD (1962-1990) 609 Högt, Positiv & Sign. 

Coakley et al. 2004 12 OECD (1980-2000) 1008 Låg, Positiv & Osign. 

Källa: Bahmani-Oskooee M. Chakrabarti, A. (2005) 
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Trots att Feldstein och Horiokas studie har bestridits genom åren så finns det tvärsnittsstudier 

som har bekräftat det ursprungliga resultatet. Några av dessa är Feldstein (1983), Obstfeld 

(1986) och Tesar (1991). Murphy (1984) däremot fann att sambandet mellan sparande och 

investeringar var lägre för de mindre länderna i studien och konstaterade därför att sambandet 

mellan sparande och investeringar måste påverkas av landets storlek. Dooley et al. (1987) 

fann att sambandet var lägre i LDC-länder än i OECD-länder.3 

 

Det har också genomförts ett antal tidsserier av bl a Obstfeld (1986), Miller (1988) och 

Coakley et al. (1999). De flesta studierna konstaterar att sparande och investeringar är 

kointegrerade, men att 
�
-koefficienten*  skiljer sig mellan de olika studierna.4 

 

Relativt få studier har genomförts med paneldata, en av dessa är Coakley et al. (2004). 

Resultat från paneldatastudier liknar resultat från tvärsnittsstudier, 
�
-koefficienten ligger nära 

unity för OECD-länder och något lägre för LDC-länder.5 

 
*Med � -koefficient menas det skattade parametervärdet för sambandet mellan sparande och investeringar och är 

värdet på kapitalrörligheten. 
 

 

3.1 Feldstein, Horioka, 1980 

I studien Domestic Saving and International Capital Flows undersökte Martin Feldstein och 

Charles Horioka 21 OECD-länder under perioden 1960 till 1974. De fann att 80-90 % av 

inhemskt sparande går till inhemska investeringar och att varken landets storlek eller graden 

av öppenhet låg bakom eventuell korrelation mellan investeringar och sparande. De använde 

sig av en tvärsnittsstudie och följande regressionsmodell för att studera graden av 

kapitalrörlighet mellan länder: 

 

( ) ( ) iii Y
S

Y
I εβα ++=  

 

Ekvationen säger att med perfekt kapitalrörlighet mellan länder kommer allt sparande 

investeras i den ekonomi som har mest fördelaktig avkastning. Under perfekt kapitalrörlighet 

kommer det därför inte att förekomma någon korrelation mellan nationellt sparande och 

nationella investeringar och 
�
 kommer därför att vara noll. Om kapitalet inte är rörligt 

kommer 
�
 att vara lika med ett, d v s unity. 

 

                                                 
 
3 Bahmani-Oskooee, M. Chakrabarti, A. (2005) 
4 Bahmani-Oskooee, M. Chakrabarti, A. (2005) 
5 Ibid. 
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Feldstein och Horioka fann att 
�
 för de 21 länderna varierade mellan 0,867 till 0,938. 

Medelvärdet låg på 0,89, vilket var nära ett. Denna höga korrelation mellan sparande och 

investeringar tolkade Feldstein och Horioka som att kapitalrörligheten hos de 21 OECD-

länderna var låg. 

 

Senare studier har visat att sambandet mellan sparande och investeringar inte är negativt, utan 

snarare positivt. Kapitalrörligheten kan alltså vara hög trots att korrelationen mellan sparande 

och investeringar är hög. Detta brukar kallas för ”The Feldstein-Horioka puzzle” . 

 

 

3.2 Apergis, Tsoulfidis, 1997 

Nicholas Apergis och Lefteris Tsoulfidis undersökte kointegration mellan sparande och 

investeringar i 14 EU-länder under perioden 1960-1994. Studien visar på kointegration mellan 

sparande och provisionen av kredit. Under perfekt kapitalrörlighet bestäms graden av 

sparande och investeringar av olika variabler. Under perfekt kapitalrörlighet rör sig alltså 

sparande och investeringar oberoende av varandra. 

 

I Apergis och Tsoulfidis resultat såg de att i alla EU-länder i studien, utom Belgien, berodde 

graden av sparande i hög grad av andelen pengar som tillhandahölls som kredit. Detta menade 

de gav stöd för att kapitalrörligheten i EU är för liten för att sparande och investeringar ska 

vara oberoende som under perfekt kapitalrörlighet. De fann samband mellan sparande och 

investeringar i alla länder utom Belgien. 

 

 

3.3 Hussein, 1998 

Khaled A. Hussein tyckte att den tvärsnittsstudie som Feldstein, Horioka och andra med dem 

har använt, har vissa begränsningar. Han använde sig av samma modell, men istället för att 

genomföra en tvärsnittsstudie använde han sig av tidsserier under perioderna 1960-1993 och 

1970-1993. 

 

Hussein använde sig av data från 23 OECD-länder och i 18 av dessa länder kunde han se en 

hög grad av kapitalrörlighet. Han fann att i Österrike, Frankrike, Spanien, Island och 

Storbritannien var 
�
-koefficienten nära ett. Hussein menar att detta resultat inte alls behöver 

betyda att kapitalrörligheten i dessa länder är låg, utan att det kan bero på att inflödet av 

kapital i landet är lika stort som utflödet. Kapitalutflödet är större än inflödet i tio utav 

länderna, alltså är 
�
-koefficienten närmare noll. I sju av dessa länder är kapitalinflödet större 

än utflödet och 
�
-koefficienten blir därför större än ett. I Tyskland är relationen mellan 

sparande och investeringar obetydlig. 
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3.4 Coakley, Hansan, Smith, 1999 

I en senare studie undersökte Jerry Coakley, Farida Hansan och Ron Smith relationen mellan 

sparande, investeringar och kapitalrörlighet i 44 LCD-länder under perioden 1965-1990. De 

utförde både en tvärsnittsstudie och tidsseriestudie. 

 

Flera test genomfördes för att testa kointegrationen mellan sparande och investeringar.  

ADF-testet visade kointegration i endast tre av länderna, medan Kremers et al. error-

correction model test visade kointegration i 26 länder. I det sista testet kointegrerade 21 länder 

i minst en version av Johansen Maximum Likelihood-testen. I en summering av de olika 

kointegrationstesterna fann Coakley et al. att 36 av 44 länder kointegrerade i minst en av 

testen. De. undersökte också 
�
-koefficienten och fann att det genomsnittliga 

�
 för tidsserien 

var 0,44 och för tvärsnittsstudien var 0,40. Detta betyder inte att LDC-länder har högre 

kapitalrörlighet än OECD-länderna, utan visar snarare på skillnader i bytesbalansen. Detta då 

LDC-länder kan ha problem med underskott i bytesbalansen. 

 

 

3.5 Jansen, 2000 

I sin studie tar Jansen upp en gammal studie av Krol (1996). I studien undersökte Krol 21 

OECD-länder under perioden 1962-1990. Han använde sig av paneldata och fann att 

korrelationen mellan sparande och investeringar var mycket lägre än vad tidigare forskare 

hade kommit fram till. Han drog slutsatsen att kapital är rörligt mellan länder och att den höga 

korrelation som tidigare rapporterats beror på beräkningsproblem, samt att paneldata är en 

bättre metod för att beräkna korrelationen. 

 

Jansen argumenterade att Krols låga korrelation mellan sparande och investeringar inte beror 

på att beräkningar har genomförts med paneldata. Jansen hävdar nämligen att beräkningar 

med paneldata endast minskar korrelationen med 0,12. Han hävdar däremot att anledningen 

till den låga korrelationen mellan sparande och investeringar beror på att Luxemburg är ett av 

länderna i urvalet. 

 

Jansen gjorde om Krols beräkningar och fann att korrelationen mellan sparande och 

investeringar var 0,23, ungefär detsamma som Krol kom fram till. Han tog sedan bort 

Luxemburg från urvalet och fann då att korrelationen steg till 0,55, i likhet med tidigare 

studier. Jansen konstaterade därför att det föreligger kapitalrörlighet mellan länder och att den 

intertemporala ansatsen är viktig för att förklara korrelationen mellan sparande och 

investeringar. 
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3.6 Coakley, Fuertes, Spagnolo, 2004 

Jerry Coakley, Ana- Maria Fuertes och Fabio Spagnolos studie från 2004 är en av de senaste 

när det gäller relationen mellan sparande, investeringar och kapitalrörlighet mellan länder. De 

utförde en panelstudie över tolv OECD-länder under perioden 1980-2000. 

 

Coakley et al. använde sig av en Mean Group regression-ansats för att kunna jämföra 

resultaten från panelstudien med resultaten från Feldstein och Horoikas tvärsnittsstudie.  

De fann att 
�
-koefficienten för tvärsnittsstudien blev 0,676, vilket enligt dem tyder på att 

kapitalrörligheten mellan länderna är låg. Med hjälp av Mean Group regression-ansatsen, som 

kontrollerar för beroendet från tvärsnittsstudien och dessutom tar hänsyn till länders olikheter, 

blev resultatet helt annorlunda, endast 0,328. I och med detta är inte längre kapitalrörligheten 

mellan länderna låg, utan Coakley et al. fann att den, för de senaste två decennierna, var 

relativet hög. 

 

 

3.7 Bahmani-Oskooee, Chakrabarti, 2005 

Mohsen Bahmani-Oskooee och Avik Chakrabarti undersökte i sin studie från 2005 sambandet 

mellan sparandet och investeringar och dess känslighet för graden av öppenhet och storleken 

på landet. De utförde en panelstudie över 126 länder under perioden 1960-2000. 

 

De fann att sparande och investeringar har ett signifikant positivt samband i alla de olika 

grupper som undersökningsländerna var indelade i, vilket stämmer väl överens med resultat 

från tidigare studier. De såg även att sambandet mellan sparande och investeringar var 

starkast för höginkomstländer och svagare för låginkomstländer. Bahmani-Oskooee och 

Chakrabarti upptäckte även att sambandet mellan sparandet och investeringar varierar med 

graden av öppenhet. Ekonomier som är ”stängda”  har ett starkare samband än ekonomier som 

kan sägas vara öppna. 
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4.Teori 

4.1 Bytesbalansen 
I en stängd ekonomi är sparande lika med investeringar. Detta då det inte är möjligt för 

inhemska investerare att placera sitt kapital i utlandet och inte heller möjligt för utländska 

kapitalägare att investera i landet. I en stängd ekonomi har vi sambandet:6 

 

IS =  

 

Sparande är konsumtion som skjuts på framtiden. Istället för att konsumera just nu sparar man 

för att konsumerar senare. Sparat kapital ger avkastning, som man sedan kan konsumera. Man 

kan alltså i framtiden konsumera både det ursprungliga kapitalet och det man fått i ränta.7 

 

I en perfekt öppen ekonomi kan kapital röra sig helt fritt mellan länder. Det skulle göra att 

världssparandet skulle röra sig till de mest attraktiva investeringsprojekten runt om i världen.8 

Detta ger sambandet:9 

 

senBytesbalanIS =−  

 

Ett land kan ha olika grad av öppenhet i kapitalrörlighetssynpunkt.10 

 

Ett lands bytesbalans kan även definieras som ökningen av inhemsk efterfrågan på utländska 

investeringar och produkter minus ökningen av utländsk efterfrågan på inhemska 

investeringar och produkter i en tidsperiod. Bytesbalansen innehåller alltså inte endast export 

minus import, utan även nettokapitalvinster på inhemska kapitalägares tillgångar i utlandet.11 

 

Det finns flera ansatser eller synsätt till bytesbalansen, i vilka det finns en viss medvetenhet 

om att kvarvarande underskott eller överskott skulle kunna vara signaler för underliggande 

policyproblem.12 

 

Från första världskrigets slut fram tills för ca 15 år sedan var de flesta länders tillgångar i 

utlandet begränsade. Detta gjorde att den senare delen av tolkningen av bytesbalansen, 

nettokapitalvinster på inhemska kapitalägares tillgångar i utlandet, var mindre relevant. 
                                                 
 
6 Mankiw, N. G. (2003) Macroeconomics, s 116-117 
7 Gustafsson, P, Wilén, A. (2001) 
8 Jansen, W. J. (1997) 
9 Mankiw, N. G. (2003) Macroeconomics, s 116-117 
10 Ibid. 
11 Obstfeld, M, Rogoff, K. (1995) s.1733 
12 Irandoust, M, Sjöö, B. (2000) 
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Tanken på bytesbalansen som nettoexportbalansen ledde till the elasticities approach under 

vilken faktorer som internationella utgiftsnivåer och inkomster hålls konstanta och i 

bakgrunden, medan de statiska prisernas efterfråge- och utbudselasticiteter bestämmer det 

internationella nettokapitalflödet.13 

 

Om sparandet är mindre än önskade investeringar måste utländska investerare ta upp 

återstoden, vilket ger en ökad efterfrågan av inhemsk inkomst eller produktion hos utländska 

kapitalägare. Detta synsätt kallas the absorption approach.14 

 

I modern nationalekonomi brukar man dock koncentrerar sig på the intertemporal approach. 

Det intertemporala synsättet utgör en förlängning av absorptionssynsättet. Detta eftersom det 

erkänner att beslut om privat sparande och investeringar, och ibland även statens beslut, är en 

produkt av de förväntningar som finns på framtida tillväxt i produktiviteten, utgifter för 

staten, realräntan etc. Den visar hur landet som helhet lånar till dagens konsumtion eller 

sparar till framtida konsumtion. Det intertemporala synsättet sammanbinder även 

absorptionssynsättet och elasticitetssynsättet, eftersom det tar hänsyn till relativa priser och 

framtida prisers påverkan på sparande och investeringar.15 Det inriktar sig på långsiktig 

jämvikt i bytesbalansen och antar att individerna i landet är framåtblickande, att priserna är 

flexibla och vi har fria kapitalflöden.16 

 

Till grund för det intertemporala synsättet ligger att kapital i någon mån är internationellt 

rörligt, detta gör det möjligt för bytesbalansen att inte ha jämvikt på kortsikt. Detta synsätt är 

det bästa för att analysera problem som länder kan ha med bytesbalansen, eftersom detta 

synsätt tar hänsyn till intertemporala effekter och man då kan undersöka utvecklingen över en 

längre tidsperiod. Det kan finnas flera orsaker till att det inte råder jämvikt i en bytesbalans. 

Länder som blir utsatta för många chocker på ekonomin har vanligtvis ett överskott eller 

underskott i bytesbalansen, men över en längre tidsperiod kan vi se att det brukar råda 

jämvikt.17 

 

Det intertemporala synsättet kan delas upp i två olika delar, consumption-tilting och 

consumption-smoothing. Med det första menas att man lutar sin konsumtion, det vill säga att 

antingen konsumtion sker idag eller i framtiden, beroende på den relativa storleken på 

värdeminskning och världsräntan. Konsumtions-utjämningen stabiliserar konsumtionen med 

hänseende till produktions-, investerings- eller statliga utgifts-chocker.18 Den antyder en hög 

                                                 
 
13 Obstfeld, M, Rogoff, K. (1995) s.1733 
14 Ibid. s.1734 
15 Ibid. s.1734 
16 Irandoust, M, Sjöö, B. (2000) 
17 Gustavsson, P, Wilén, A. (2001) 
18 Gosh, A. R. (1995) 
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nivå av kapitalrörlighet, då individer vid chocker kan utjämna sin konsumtion. Bytesbalansen 

fungerar under detta synsätt som en stötdämpare, då chockerna påverkar det nationella 

kassaflödet.19 

 

I det intertemporala synsättet på bytesbalansen är det individers förväntningar på ekonomin 

och chockerna på den som bestämmer bytesbalansen, och inte endast chockerna i sig. 

Beroende på om chockerna är bestående eller övergående påverkas bytesbalansen på olika 

sätt.20 All utländsk skuld ackumuleras fritt i öppna, väl fungerande ekonomier, under villkoret 

att skulden kommer att betalas tillbaka. En tillfällig oväntad ökning i de statliga utgifterna kan 

förknippas med t ex ett underskott i bytesbalansen, eftersom landet då försöker att utjämna 

konsumtionen genom att låna internationellt. Om en ekonomi är väl fungerande utan 

bestående chocker, förväntas kointegration mellan sparande och investeringar. Om det inte 

råder jämvikt i bytesbalansen, kan detta vara ett tecken på dåligt fungerande marknader eller 

dålig policy i landet. Det går dock inte att säga att avsaknad av kointegration beror på dålig 

policy.21 Om en ekonomi inte har ett långsiktigt bytesbalansmål, ser man inte heller en 

utjämning av bytesbalansen på långsikt.22 

 

 

4.2 Den reala konjunkturcykeln 
Konjunkturcykeln är mångdimensionell, vilket gör att man istället borde tala om 

konjunkturfenomen. Dessa fenomen består av olika makrovariablers kortsiktiga avvikelser 

från den långsiktiga trenden. De kan beskrivas som storleken på trendavvikelsen, 

standardavvikelsen, avvikelsers samband med avvikelser i tidigare perioder etc. Det finns 

många teorier som förklarar konjunkturfenomenen. En av dessa är den reala 

konjunkturcykelmodellen.23 

 

Den reala konjunkturcykelmodellen i likhet med andra tillväxtteorier bortser från de 

nominella storheterna så som penningmängd och liknande. Denna modell bygger på vanliga 

nationalekonomiska antaganden så som att företagen strävar efter att maximera sin vinst och 

hushåll strävar efter att maximera sin nytta. Löner, priser och räntor anpassar sig så att 

jämvikt uppstår mellan företagens efterfrågan på arbetskraft och hushållens utbud av denna, 

likaså mellan företagens investeringsbehov och hushållens sparande. Nyttomaximering sker 

över en oändlig tid, vilket innebär att hushållen på marknaden måste ta hänsyn till löner och 

priser i varje period. Slumpmässiga teknikförändringar utgör en osäkerhet för hushållen, dock 

                                                 
 
19 Gustavsson, P, Wilén, A. (2001) 
20 Ibid. 
21 Irandoust, M, Sjöö, B. (2000) 
22 Gustavsson, P, Wilén, A. (2001) 
23 Vredin, A. (1991) s.46 
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antas hushållen ha rationella förväntningar. En tillfällig oförväntad teknologiförbättring 

kommer att öka hushållens konsumtion. Det finns emellertid anledning att tro att den ökade 

konsumtionen endast delvis tas i anspråk i den aktuella perioden, det gör att sparandet ökar 

och vilket gör att investeringarna ökar.24 

 

I öppna ekonomier är landets konsumtion och investeringsbeslut inte längre begränsat av 

landets egen produktion. Med hänsyn till konsumtion, kan man tänka sig att risken skulle 

kunna delas mellan länderna och därigenom kunna leda till en jämvikt för konsumtion som är 

både mindre varierande och mindre nära besläktad till produktionen än i stängda ekonomier. 

Med hänsyn till investeringar, kan man tänka sig att investeringar förflyttas till det land som 

har den mest gynnsamma teknologichocken och därmed generar den största variabilitet i 

inhemska investeringar. Öppna ekonomier kan både låna och låna ut på den internationella 

marknaden och på så vis ha antingen under- eller överskott i bytesbalansen. Teorin om den 

reala konjunkturcykelmodellen för öppna ekonomier överensstämmer med den positiva 

korrelationen mellan inhemskt sparande och inhemska investeringar även om 

kapitalrörligheten är perfekt.25 

 

Anledningen till att sparande och investeringar kan avvika från varandra och därmed inte 

korrelera är produktivitetschocker. När dessa produktivitetschocker förekommer rör  

sig kapitalet för att kunna bevara jämvikten och den förväntade avkastningen.26 

Produktivitetschocker påverkar stängda och öppna ekonomier olika.27 I stängda ekonomier 

måste sparande och investeringar vara lika p g a avsaknaden av kapitalrörlighet. I öppna 

ekonomier däremot är det möjligt att finansiera skillnaden mellan sparande och investeringar 

med externa tillgångar.28 Dessutom är kapitalet mer produktivt i öppna ekonomier. En 

produktivitetschock skulle därför öka investeringarna, men också sparandet då lönerna är 

temporärt högre.29 

                                                 
 
24 Vredin A. s.36 
25 Backus, D. K. et al. (1992) 
26 Mendoza, E. G. (1991) 
27 Zimmermann, C. (1997) 
28 Mendoza, E. G. (1991) 
29 Hussein, K. A. (1998) 
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5.Modell 
Det har genomförts många studier där korrelationen mellan sparande och investeringar har 

använts som ett mått på kapitalrörlighet mellan länder. Feldstein och Horioka var de första att 

testa kapitalrörligheten på detta sätt och många har försökt att antingen styrka eller förkasta 

deras resultat. En av dessa var Murphy (1984). Han fann att kapitalrörligheten var  

högre i större länder och lägre i mindre länder. Dooley (1987) fann att kapitalrörligheten  

var högre i OECD-länder än i LDC-länder. Med detta som bakgrund har vi, liksom  

Bahmani-Oskooee och Chakrabarti (2005), valt att testa sambandet mellan sparande och 

investeringar, men även se hur landets storlek och öppenhet påverkar detta samband. 

 

I modellen kommer det, förutom de oberoende variablerna sparande, landets storlek och 

öppenhet, ingå dummyvariabler för både intercept och lutningsparametrar. I och med att 

dummyvariablerna införs kan vi särskilja de tolv länderna åt. Det innebär att varje lands 

observationer kan behandlas i en och samma modell och inte i tolv enskilda modeller. 
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I = Nationella bruttoinvesteringar 

S = Nationellt sparande 

LS = Landets storlek 

O = Landets öppenhet 

Y = Nominell BNP 
�
 = Land (1,2,3,…,14.) 

t = Tid (1,2,3,…,34.) 
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−
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Nationella investeringar och nationellt sparande kommer att divideras med nominell BNP, 

detta för att få ett realt värde och hänsyn tas då till konjunkturcykeln. Landets storlek kommer 

att mätas genom varje lands population. Landets öppenhet kommer att räknas ut som export 

adderat med import och sedan dividerat med nominell BNP. 
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6.Statistisk metod 

6.1 Paneldata 

Det finns generellt tre typer av tillvägagångssätt att använda sig av för att analysera data; 

tidsserier, tvärsnittsdata och paneldata. Tidsserier mäter en eller flera variablers värden över 

en tidsperiod. Tvärsnittsdata mäter en eller flera variabler från ett antal urvalsgrupper vid 

samma tidpunkt. Paneldata kombinerar både tidsserier och tvärsnittsdata och mäter en eller 

flera variabler från ett antal urvalsgrupper över en tidsperiod.30  

 

Paneldata har vissa fördelar i jämförelse med tidsserier och tvärsnittsdata. Först och främst 

ger paneldata ett större antal observationer, samt ökar frihetsgraden och minskar kollinariteten 

mellan variablerna, och är därför mer effektiv för ekonometriska skattningar. Dessutom tar 

den hänsyn till skillnader mellan grupper såsom individer, företag, länder över tid och är 

bättre anpassad för att studera förändringar i datamaterialet.31 Paneldata kan också ge 

konsistenta skattningar för en genomsnittlig parameter under en längre tidsperiod eller när 

residualen och variablerna är icke-stationära.32 

 

Trots att paneldata har många fördelar, finns det också vissa nackdelar som man behöver ta 

hänsyn till. Man behöver vara försiktig i användandet av dummyvariabler då detta minskar 

frihetsgraden. Det samma gäller i valet av antal variabler i modellen, för många variabler kan 

leda till multikollinaritet, vilket kan leda till oprecisa tolkningar av parameterskattningarna. 

Då paneldata är en kombination av tidsserier och tvärsnittsdata kan man även få problem som 

vanligtvis är förknippade med dessa två olika tillvägagångssätt, heteroskedasticitet och 

autokorrelation.33 

 

 

6.2 Panelmodell 

I princip skulle vi kunna göra tolv tidsserieregressioner, en för varje land eller  

34 tvärsnittsregresioner, en för varje år. Vi kan också kombinera alla 408 observationer och 

skriva dem som en enda panelmodell.34 

 

Det finns flera sätt att kombinera en panelmodell på och hur modellen kommer att se ut beror 

på de antaganden vi gör om intercept, lutningsparametrar och slumptermer.35 

                                                 
 
30 Gujarati, D. N. (2003) Basic Econometrics, s.636 
31 Ibid. s.637-638 
32 Coakley, J. et al. (2004) 
33Gujarati, D. N. (2003) Basic Econometrics, s.646ff 
34 Ibid. s.640 
35 Ibid. s.640 
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Det enklaste tillvägagångssättet är att bortse från både tid och rum och bara skatta en vanlig 

OLS-regression. Med det menas att man slår ihop urvalsländernas alla observationer. Det här 

är ett enkelt sätt att skatta parametrarna, dock ger det inte hela bilden av relationen mellan den 

beroende och de oberoende variablerna i länderna. Vad vi behöver är att hitta ett sätt att ta 

hänsyn till de olika ländernas specifika egenskaper.36 

 

Ett sätt att ta hänsyn till länders specifika egenskaper är att låta interceptet variera för varje 

land, medan lutningskoefficienten är den samma mellan länderna. Denna modell kallas för 

” the fixed effects model” . Med fixed effects menas att modellen tillåter interceptet att variera 

mellan länderna, men inte över tiden. Interceptet tillåts variera med hjälp av dummyvariabler. 

Om Sverige väljs som basland kommer de övriga elva länder tilldelas en dummyvariabel.           

I USAs fall skulle 
�

1 bestå av baslandets interceptet och skattningen för dummyvariabeln.37 

 

Ett annat sätt att ta hänsyn till länders specifika egenskaper är att låta lutningsparametern 

variera mellan länderna. Tillvägagångssättet är ungefär detsamma som med dummyvariabler 

då interceptet tillåts variera. Om Sverige väljs som basland kommer de övriga elva länderna 

tilldelas en landsspecifik variabel. Dessa landsspecifika variabler kommer till skillnad från 

dummyvariablerna för interceptet inte innehålla ettor och nollor, utan istället kommer den 

oberoende variabelns observationer multipliceras med dummyvariabeln och på så sätt 

generera en variabel med landets observationer och sedan nollor för övriga länder.38 

 

För att i en modell ta hänsyn till tid kan man göra på två sätt. Det ena är att använda en 

dummyvariabel för varje år eller att använda en tidsvariabel där varje år har tilldelats en siffra. 

Vi har valt att använda oss av en tidsvariabel där 1960 är tilldelats siffran 1 och 1993 då  

blir 34.39 

 

Ibland har man en föraning om att en eller flera av de oberoende variablerna är korrelerad 

med en utelämnad variabel. Man kan då som en kontroll införa den beroende variabelns 

värden från en tidigare period som en oberoende variabel. Denna variabel kallas för en laggad 

variabel. Genom att använda denna variabel ökar datakravet. Den laggade variabeln ger även 

ett enkelt sätt att ta hänsyn till historiska faktorer som påverkar skillnader i den beroende 

variabeln och som annars kan vara svårt uppskatta.40 

 

 

                                                 
 
36 Gujarati, D. N. (2003) Basic Econometrics, s.641 
37 Ibid. s.642 
38 Ibid. s.309 
39 Ibid. s.643-644 
40 Wooldridge, J. M. (2003) Introductury Econometrics, s.300 
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6.3 Vår panelmodell 

Fyra specifikationer kommer att bildas. Intercept och luntningsparametrar kommer att variera 

och dessutom kommer det i vissa specifikationer ingå en tidsvariabel och en laggad variabel. 

 

Specifikationer: 

1. Samtliga oberoende variabler, landsspecifika för sparande samt dummyvariabler. 

2. Samtliga oberoende variabler, landsspecifika för sparande, landets storlek och 

öppenhet samt dummyvariabler. 

3. Samtliga oberoende variabler, landspecifika för sparande samt dummyvariabler, 

tidsvariabel och laggade investeringar. 

4. Samtliga oberoende variabler, landsspecifika för sparande, landets storlek och 

öppenhet samt dummyvariabler, tidsvariabel och laggade investeringar. 

 
 
Observationerna är staplade på varandra i kolumner, d v s som en serie med  

408 observationer i varje kolumn. Observationerna består av ett antal oberoende variabler, 

dummyvariabler, en tidsvariabel och en laggad variabel. De oberoende variabler som anges 

med Sverige som landindex är de s k basvariablerna och de övriga är variabler med de andra 

länderna som landindex. Dessa variabler är basvariablerna multiplicerad med respektive lands 

dummyvariabel. Dessa kolumner kommer, liksom kolumnerna med dummyvaribler, består av 

landets observationer och sedan nollor på övriga positioner. Detta gör det möjligt att jämföra 

länderna sinsemellan. 

 

De två första specifikationerna är kortsiktiga. Den första innehåller endast basvariablerna, 

landsspecifika variabler för sparande och dummyvariabler. Den andra innehåller 

basvariablerna, landsspecifika variabler för sparande, landets storlek och öppenhet samt 

dummyvariabler. Den tredje specifikationen innehåller både basvariablerna, landsspecifika 

variabler för sparande, dummyvariabler, en tidsvariabel för att kunna observera om tiden har 

en påverkan på investeringar samt laggade investeringar. Den fjärde innehåller 

basvariablerna, landsspecifika variabler för sparande, landets storlek och öppenhet, 

dummyvariabler, tidsvariabel och laggade investeringar. De fyra specifikationerna presenteras 

i tabellform i appendix 3. 
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7.Analys 
Sverige är baslandet och lutningsparametern för sparande är alltså Sveriges. För att få USAs 

lutningsparameter för sparande adderar man Sveriges lutningsparameter (0,7542) med USAs 

lutningsparameter (0,0329). Man gör på motsvarande sätt för de övriga länderna. Att tolka de 

landsspecifika lutningsparametrarna för sparande, är annorlunda än i det vanliga fallet. Är 

exempelvis USAs p-värde inte signifikant antas USAs parameterskattningar inte skilja från 

Sveriges. Om USAs p-värde däremot är signifikant antas USAs parameterskattningar skilja 

sig. De andra ländernas parameterskattningar behandlas på motsvarande sätt.41 

 

I den tredje och fjärde specifikationen har ytterligare en variabel tillförts, laggade 

investeringar för de tolv länderna. Det verkar som om de laggade investeringarna bör ingå i 

modellen då p-värdet är 0,000, vilket är signifikant. Alltså påverkar föregående års 

investeringar nästkommande års. Då laggade investeringar förekommer i modellen kan inte 

variablerna med de andra ländernas landsspecifka variabler tolkas på samma sätt. Dessa 

variabler måste då transformers med hjälp av en formel (se nedan) för att få korrekta 

parameterskattningar. 

 

��
�

�
��
�

�

− γ
β

1
 

 

β = Parameterskattningarna för de olika lansspecifika variablerna 

γ = Parameterskattningarna för de laggade investeringarna 

 

När man jämför de olika ländernas kapitalrörlighet används de tranformerade 

parameterskattningarna för sparande. För USA skulle lutningsparametern för sparande bli 

0,8058. 

 

Då syftet med uppsatsen är att undersöka kapitalrörligheten mellan länder och se om landets 

storlek och öppenhet påverka denna, kommer dessa variabler finnas med i den specifikation vi 

väljer, trots att de kanske inte fick signifikans. För att jämföra länderna emellan har  

dummyvariabler använts för att skilja både på deras intercept och lutningsparametrar. Vi har 

även i specifikation 3 och 4 infört en tidsvariabel och en laggad variabel. Tidsvariabeln fick 

signifikans i specifikation 3, men inte specifikation 4. Den laggade variabeln fick signifikans i 

båda specifikationerna. Specifikation 4 uppvisar högst förklaringsgrad och dessutom har de 

flesta variabler bättre signifikans trots att många fortfarande inte är signifikanta. 

Parameterskattningen för sparande i specifikation 4 är även den bättre än i de övriga 

                                                 
 
41 Gujarati, D. N. (2003) Basic Econometrics, s 645 
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specifikationerna. Då många av variablerna inte uppvisar signifikans, valde vi att göra en 

korrelationsmatris. Den visar dock på multikollinaritet för specifikation 4, vilket gör att vi inte 

kan lita på t-värden och parameterskattningarna. 

 

Vi har därför valt att gå vidare med specifikation 3. Specifikation 3 uppvisar en något lägre 

förklaringsgrad än specifikation 4 och lutningsparametrarna för sparande uppvisar något 

sämre p-värden, men det är fortfarande inte dåliga värden. Vi gjorde återigen  

en korrelationsmatris för att utesluta multikollinaritet. För specifikation 3 visar 

korrelationsmatrisen (se appendix 4) att det föreligger samvariation mellan investeringar och 

sparande, samt investeringar och laggade investeringar. Dessa korrelationer är inte oväntade. 

Det är naturligt att den laggade investeringar är korrelerad med investeringar då denna 

variabel är investeringar från föregående år. Även sparande korrelerar med investeringar, 

vilket kan förklaras med att det är på detta sätt vi mäter kapitalrörlighet och långsiktig jämvikt 

i bytesbalansen. På samma vis är det naturligt att sparande och den laggade investeringar 

korrelerar. 

 

Korrelation föreligger även mellan Indiens sparande och landets storlek. En möjlig förklaring 

till detta kan vara Indiens extrema storlek, d v s deras population är mycket större än de 

övriga ländernas. Den senare samvariationen kan möjligtvis innebära att det råder en viss grad 

av multikollinaritet. Det finns ytterligare tester man kan göra för att verifiera detta, men vi har 

valt att inte göra detta då vi endast skattar specifikationen för att kunna göra prognoser. 

 

Här nedan presenteras tolkningarna av parameterskattningarna från specifikation 3. 

 

b1 (0,7542), är Sveriges lutningsparameter för sparande. Variabeln uppvisar ett p-värde som är 

lika med 0,000, vilket stärker antagandet om att sparandet påverkar investeringar. Relationen 

mellan sparande och investeringar är som vi hade förväntat oss, positivt. Thailand, Tyskland, 

Indien, Italien, Japan, Kenya, Storbritannien och USA uppvisar höga p-värden vilket tyder på 

att deras lutningsparameter troligtvis inte skiljer sig från Sveriges. Frankrike har signifikant p-

värde och antas därför ha en lutningsparameter som troligtvis skiljer sig från Sveriges. Chile, 

och Tanzania har p-värden på respektive 0,063 och 0,065 vilket är väldigt nära signifikant. Vi 

tror att dessa två länders lutningsparametrar egentligen skiljer sig från Sveriges. 

 

b2 (-0,00000000), är lutningsparameter för landets storlek. Variabeln uppvisar ett p-värde som 

är lika med 0,561, vilket ifrågasätter variabelns påverkan på kapitalrörligheten. Variabeln har 

en negativ påverkan på sparande och investeringar, om det är så att den har inverkan på 

sambandet mellan sparande och investeringar. 
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b3 (0,007277), är lutningsparameter för landets öppenhet. Variabeln uppvisar ett p-värde som 

är lika med 0,341, vilket ifrågasätter variabelns påverkan på kapitalrörligheten. Variabeln har 

en positiv påverkan på sparande och investeringar, om det är så att den har någon inverkan på 

sambandet mellan sparande och investeringar. 

 

b4 är de laggade investeringarna. Variabeln uppvisar ett p-värde som är lika med 0,000 och 

kan därför antas ha betydelse för modellen. 

 

b5 är tidsvariabeln som har införts i modellen för att ta hänsyn till trender i datamaterialet. Då 

p-värdet är lika med 0,000 kan man anta att trender existerar och att man med tidsvariabeln 

tagit hänsyn till dessa. 
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8.Diskussion 
Feldstein och Horioka hävdade att under perfekt kapitalrörlighet kommer det inte att existera 

någon korrelation mellan sparande och investeringar och parameterskattningen för sparande 

kommer att vara noll. Om kapitalet inte är rörligt kommer parameterskattningen att vara lika 

med ett. Tolkningen enligt Feldstein och Horioka säger att om en parameterskattning ligger 

mellan 0,7-1,0 är kapitalet inte rörligt mellan länder. Om parameterskattningen däremot  

ligger mellan 0,0-0,7 visar detta på en viss grad av kapitalrörlighet. Slutligen om 

parameterskattningen är större än 1 är investeringar större än sparande. 

 

Parameterskattningarna för OECD-länderna är relativt lika då de ligger inom ett ganska litet 

intervall, från 0,6752-1,0692. Storbritannien är det OECD-land med lägst parameterskattning, 

med ett värde nära 0,7, vilket tyder på att alla dessa länder inte har kapitalrörlighet. Inom detta 

intervall finns dock inte Frankrike som avviker från de andra. Frankrike har en 

parameterskattning på 0,3117 vilket antyder att Frankrike är det enda landet av  

OECD-länderna som har kapitalrörlighet. Chile, Thailand, Kenya, Indien och Tanzania 

uppvisar parameterskattningar mellan 0,3706-0,6352. Dessa parameterskattningar antyder att 

på en viss grad av kapitalrörlighet i de här länderna. 

 

Feldstein och Horioka hävdade att en stark korrelation mellan sparande och investeringar 

indikerar att kapitalet inte är rörligt mellan länder. Deras resultat är uppenbarligen 

motsägande då teorin säger att OECD-länder bör ha högre kapitalrörlighet än LDC-länder. 

Det finns forskare som har visat på underliggande faktorer som påverkar korrelationen mellan 

sparande och investeringar, och därigenom även kapitalrörligheten. 

 

En av dessa underliggande faktorer, som skulle kunna förklara varför resultaten skiljer sig 

från teorin, är chocker på ekonomin av olika slag. Detta är i enlighet med både det 

intertemporala synsättet till bytesbalansen och konjunkturcykelmodellen. Chocker på 

ekonomin kan höja korrelationen mellan sparande och investeringar och visa på att det inte 

finns kapitalrörlighet mellan länder när det i själva verket finns det. Denna förklaring skulle 

kunna hjälpa till att förklara varför så många OECD-länder uppvisar resultat som tyder på att 

det inte har kapitalrörlighet. De flest OECD-länder har under den undersökta tidsperioden 

upplevt någon slags chock på ekonomin. Både Japan och Storbritannien exempelvis har i 

slutet av 1980-talet och i början 1990-talet haft nedgångar i ekonomin. Detta skulle kunna 

klassas som en chock och då förklara varför korrelationen i dessa länder är hög och pekar att 

det inte finns någon kapitalrörlighet. De flesta LDC-länder har under tidsperioden haft 

oroligheter i landet, men dock inga större chocker som OECD-länderna, vilket förklarar 

varför dessa länder uppvisar en lägre korrelation mellan sparande och investeringar och 

därmed en viss grad av kapitalrörlighet. 
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Enligt det intertemporala synsättet till bytesbalansen är sparande och investeringar korrelerade 

över tiden. ”The Feldstein-Horioka puzzle”  kan ses som inget annat än en direkt reflektion av 

detta faktum, oavsett vad graden av kapitalrörlighet är. Alltså är en stark korrelation mellan 

sparande och investeringar på inget vis inkonsistent med hög grad av kapitalrörlighet. 

Korrelationen mellan sparande och investeringar kan även reflektera effekterna av låg 

kapitalrörlighet och långsiktigt bytesbalansmål. 

 

Feldstein och Horioka uppmärksammade effekten av landets storlek på sambandet mellan 

sparande och investeringar, som de menade var positiv. De menade att det var mer sannolikt 

att ett större land var självförsörjande och på så sätt investerade större andel av sitt sparande i 

landet. De hittade dock inget bevis för detta. Bahmani-Oskooee och Chakrabartis 

undersökning ger starkt stöd för att landets storlek påverkar sambandet mellan sparande och 

investeringar. Starkast stöd fann de i rikare länder och svagast stöd fann de i fattigare länder.42 

I vår modell fick inte landets storlek signifikans, vilket ifrågasätter variabelns relevans i vår 

modell. Variabeln uppvisar en negativ påverkan på sambandet mellan sparande och 

investeringar. Detta stämmer inte överens med Feldstein och Horioka. En negativ påverkan 

ger att större länder, med avseende på populationen, får ett större utflöde av sitt sparande,  

d v s de investerar i högre grad i andra länder än vad mindre länder gör. Detta är dock svårt att 

avgöra då landets storlek i vår modell inte fick signifikans. 

 

Enligt Feldstein och Horioka skulle sambandet mellan sparande och investeringar variera med 

landets öppenhet. Detta då länder som har en stor export- och import-sektor skulle ha ett 

svagare samband mellan sparande och investeringar. De fann dock inget stöd för detta heller. 

Bahmani-Oskooee och Chakrabarti fann bevis för att sambandet mellan sparande och 

investeringar varierar med graden av öppenhet i ett land.43 För öppenhet kan vi inte heller 

observera ett signifikant värde, vilket ifrågasätter även denna variabels relevans i vår modell. 

Om det ändå skulle vara så att öppenhet påverkar sambandet mellan sparande och 

investeringar så har den en positiv påverkan på sparande och investeringar, vilket inte är 

förenligt med teorin eller våra förväntningar. Då parameterskattningen inte fått signifikans 

väljer vi att inte göra en djupare analys av dessa variablers påverkan på sambandet mellan 

sparande och investeringar. 

 

Efter att ha uteslutit Argentina och Brasilien från vårt urval och gjort nya parameterskattingar 

fick samtliga länder lägre skattningar för sparande. Det tyder på att Argentina och Brasiliens 

observationer faktiskt var felaktiga. Dock förändrar det inte resultatet nämnvärt,  

OECD-länderna uppvisar fortfarande resultat som tyder på att de inte har kapitalrörlighet  

och Frankrike är fortfarande en outsider och det enda land vars parameterskattning  

                                                 
 
42 Bahmani-Oskooee, M, Chakrabarti, A. (2005) 
43 Ibid. 
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visar på kapitalrörlighet. Även LDC-länderna uppvisar ännu resultat som tyder på att de har 

kapitalrörlighet. 

 

Sammanfattningsvis har valet av tidsperiod betydelse för att undersökningen av korrelationen 

mellan sparande och investeringar och därmed kapitalrörligheten, blir korrekt. Ekonomier kan 

utsättas för chocker som kan påverka korrelationen mellan sparande och investeringar. Då vår 

modell inte tar hänsyn till dessa chocker kan också våra resultat ifrågasättas, då det har 

förekommit chocker på ekonomin i vissa av våra länder. Antalet länder och valet av länder 

kan också påverka resultatet. Det skulle därför vara intressant att i fortsatta studier testa för en 

längre tidsperiod och på samma gång hitta ett sätt att mäta och ta hänsyn till chocker på 

ekonomin i modellen. Då många forskningsbidrag inom detta område använder sig av ett 

större antal länder skulle det vara intressant att testa om resultatet blivit annorlunda om vi 

hade använt oss av fler länder och då även ha data fram till idag. 
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9.Slutsats 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka om det finns något samband mellan sparande 

och investeringar och på så sätt undersöka om det finns någon kapitalrörlighet mellan länder. 

Vi ville dessutom se om landets storlek och öppenhet påverkar detta samband. En jämförelse 

har gjorts mellan dessa länder för att se vilken landsgrupp som har högst kapitalrörlighet. De 

två teorier vi har utgått ifrån för att förklara dessa samband, är den intertemporala ansatsen till 

bytesbalansen och konjunkturcykelmodellen. Dessa teorimodeller säger att ett samband 

föreligger under vissa antaganden. 

 

Vi har kommit fram till att det förekommer kapitalrörlighet i vissa länder. Det empiriska 

resultatet visar att det inte förekommer kapitalrörlighet i OECD-länderna, förutom Frankrike 

som uppvisar avvikande resultat. Frankrikes resultat visar på att det förekommer 

kapitalrörlighet. Chile, Thailand, Kenya, Indien och Tanzanias parameterskattningar indikerar 

att det i dessa länder finns kapitalrörlighet. Detta innebär att våra resultat sammanfaller med 

tidigare studiers resultat, däribland Coakley et al. Som tidigare sagts behöver inte detta betyda 

att LDC-länder har högre kapitalrörlighet än OECD-länderna, utan kan bero på något annat 

som inte testats i modellen Vi har dock inte funnit att det finns något annat som förklarar 

kapitalrörlighet mellan länder, då vi inte fick signifikans för vare sig landets storlek eller 

öppenhet. Det kan finnas andra saker som kan påverka kapitalrörligheten, men då vi inte har 

testat för något annat kan vi heller inte uttala oss om det eller spekulera i det. 

 

De två teorimodellerna, den intertemporala ansatsen till bytesbalansen och 

konjunkturcykelmodellen, bidrar till att förklarar varför OECD-ländernas 

parameterskattningar indikerar att länderna inte har kapitalrörlighet. Enligt dessa teorier kan 

chocker påverka sambandet mellan sparande och investeringar och parameterskattningar kan 

på så vis uppvisa höga parameterskattningar och avsaknad av kapitalrörlighet, när det i själva 

verket finns kapitalrörlighet. 
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Appendix 1 

Sparande och investeringar 
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Appendix 2 

Bytesbalansen 
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Appendix 3 

Specifikationer 

 
Specifikation 1 
Var iabel Parametervärde T-värde P-värde 
Konstant 0,02101 0,85 0,397 
Sparande 0,8626 7,27 0,000 
Sparande Thai 0,2643 1,79 0,074 
Sparande Chil -0,2217 -1,60 0,111 
Sparande Fran 0,0370 0,30 0,767 
Sparande Tysk 0,2113 1,25 0,214 
Sparande Indi -0,0937 -0,61 0,544 
Sparande Ital 0,1434 0,71 0,480 
Sparande Jap 0,3377 1,78 0,075 
Sparande Keny -0,2379 -1,18 0,237 
Sparande UK -0,2058 -0,83 0,409 
Sparande Tanz -0,3830 -2,79 0,005 
Sparande USA 0,0901 0,31 0,753 
Landets Storlek 0,00000000 3,19 0,002 
Öppenhet 0,021256 2,55 0,011 
Landsdummyn    
Thailand -0,02767 -0,87 0,383 
Chile 0,05817 2,22 0,027 
Frankrike -0,01280 -0,48 0,632 
Tyskland -0,08061 -2,12 0,035 
Indien -0,07274 -2,25 0,025 
Italien -0,04014 -0,90 0,369 
Japan -0,12191 -2,15 0,032 
Kenya 0,05731 1,59 0,113 
Storbritannien 0,02512 0,53 0,595 
Tanzania 0,09083 3,54 0,000 
USA -0,05223 -0,93 0,354 
Förklaringsgrad 88,5%   
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Specifikation 2 
Var iabel Parametervärde T-värde P-värde 
Konstant 0,0461 0,22 0,823 
Sparande 0,8065 4,05 0,000 
Sparande Thai -0,1768 -0,71 0,475 
Sparande Chil -0,2366 -1,13 0,258 
Sparande Fran 0,0512 0,25 0,805 
Sparande Tysk 0,0234 0,09 0,928 
Sparande Indi 0,0940 0,42 0,673 
Sparande Ital 0,2144 0,87 0,385 
Sparande Jap 0,1591 0,58 0,566 
Sparande Keny -0,2161 -0,89 0,373 
Sparande UK -0,1896 -0,65 0,518 
Sparande Tanz 0,1157 0,54 0,590 
Sparande USA 0,1517 0,45 0,652 
Landets Storlek 0,00000000 0,05 0,958 
Landets Storlek Thai 0,00000000 0,00 0,997 
Landets Storlek Chil 0,00000001 0,24 0,808 
Landets Storlek Fran -0,00000000 -0,12 0,905 
Landets Storlek Tysk -0,00000000 -0,13 0,895 
Landets Storlek Indi -0,00000000 -0,05 0,960 
Landets Storlek Ital -0,00000000 -0,01 0,990 
Landets Storlek Jap -0,00000000 -0,10 0,921 
Landets Storlek Keny -0,00000000 -0,05 0,960 
Landets Storlek UK 0,00000000 0,10 0,917 
Landets Storlek Tanz 0,00000001 0,30 0,762 
Landets Storlek USA -0,00000000 -0,05 0,963 
Öppenhet -0,02332 -0,76 0,762 
Öppenhet Thai 0,17733 2,67 0,008 
Öppenhet Chil 0,01040 0,32 0,746 
Öppenhet Fran 0,04078 0,89 0,374 
Öppenhet Tysk -0,04088 -0,80 0,423 
Öppenhet Indi 0,00625 0,09 0,928 
Öppenhet Ital 0,05025 1,17 0,243 
Öppenhet Jap 0,09459 1,26 0,210 
Öppenhet Keny 0,20274 4,35 0,000 
Öppenhet UK -0,00441 -0,10 0,920 
Öppenhet Tanz 0,18064 4,45 0,000 
Öppenhet USA 0,05870 0,27 0,788 
Landsdummyn    
Thailand -0,0453 -0,22 0,827 
Chile -0,0056 -0,03 0,978 
Frankrike 0,0579 0,25 0,800 
Tyskland 0,1283 0,41 0,680 
Indien -0,0667 -0,32 0,748 
Italien -0,1099 -0,45 0,654 
Japan 0,0477 0,20 0,874 
Kenya -0,0330 -0,16 0,874 
Storbritannien -0,1472 -0,52 0,605 
Tanzania -0,1747 -0,84 0,401 
USA -0,0769 -0,31 0,755 
Förklaringsgrad 92,2%   
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Specifikation 3 
Var iabel Parametervärde T-värde P-värde 
Konstant -0,0363 -1,52 0,128 
Sparande 0,7542 6,59 0,000 
Sparande Thai -0,0758 -0,53 0,600 
Sparande Chil -0,2443 -1,86 0,063 
Sparande Fran -0,2819 -2,29 0,023 
Sparande Tysk 0,0741 0,49 0,624 
Sparande Indi -0,1215 -0,89 0,376 
Sparande Ital 0,1146 0,65 0,518 
Sparande Jap 0,2008 1,22 0,224 
Sparande Keny -0,1056 -0,58 0,565 
Sparande UK -0,0503 -0,23 0,816 
Sparande Tanz -0,2293 -1,85 0,065 
Sparande USA 0,0329 0,13 0,895 
Landets Storlek -0,00000000 -0,58 0,561 
Öppenhet 0,007277 0,95 0,341 
Lag Investering 0,36300 10,67 0,000 
Tid 0,0006575 3,67 0,000 
Landsdummyn    
Thailand 0,04045 1,29 0,197 
Chile 0,06642 2,69 0,008 
Frankrike 0,05762 2,15 0,032 
Tyskland -0,03644 -1,08 0,283 
Indien 0,05172 1,49 0,138 
Italien -0,03092 -0,80 0,426 
Japan -0,09062 -1,84 0,066 
Kenya 0,05519 -1,62 0,107 
Storbritannien 0,01017 0,25 0,804 
Tanzania 0,07869 3,36 0,001 
USA -0,00083 -0,02 0,987 
Förklaringsgrad 90,2% 
 
 
Specifikation 4 
Var iabel Parametervärde T-värde P-värde 
Konstant 0,0585 0,27 0,790 
Sparande 0,7163 3,87 0,000 
Sparande Thai -0,2513 -1,10 0,273 
Sparande Chil -0,2162 -1,12 0,263 
Sparande Fran -0,4248 -2,01 0,045 
Sparande Tysk -0,0633 -0,27 0,789 
Sparande Indi -0,0342 -0,17 0,868 
Sparande Ital 0,1658 0,74 0,461 
Sparande Jap 0,0216 0,08 0,933 
Sparande Keny -0,0799 -0,36 0,720 
Sparande UK -0,0934 -0,34 0,732 
Sparande Tanz 0,1414 0,71 0,476 
Sparande USA 0,0760 0,24 0,808 
Landets Storlek -0,00000001 -0,37 0,708 
Landets Storlek Thai 0,00000001 0,36 0,721 
Landets Storlek Chil 0,00000001 0,43 0,665 
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Landets Storlek Fran 0,00000000 0,20 0,840 
Landets Storlek Tysk 0,00000001 0,24 0,811 
Landets Storlek Indi 0,00000001 0,37 0,709 
Landets Storlek Ital 0,00000001 0,32 0,746 
Landets Storlek Jap 0,00000001 0,32 0,746 
Landets Storlek Keny 0,00000001 0,37 0,712 
Landets Storlek UK 0,00000001 0,36 0,719 
Landets Storlek Tanz 0,00000001 0,61 0,540 
Landets Storlek USA 0,00000001 0,38 0,705 
Öppenhet -0,00155 -0,06 0,954 
Öppenhet Thai 0,13431 2,18 0,030 
Öppenhet Chil -0,01009 0,36 0,723 
Öppenhet Fran -0,04699 -1,12 0,263 
Öppenhet Tysk -0,05367 -1,14 0,255 
Öppenhet Indi -0,02529 -0,41 0,679 
Öppenhet Ital 0,01159 0,30 0,762 
Öppenhet Jap 0,05387 0,79 0,429 
Öppenhet Keny 0,13976 3,34 0,001 
Öppenhet UK -0,01889 -0,48 0,629 
Öppenhet Tanz 0,15451 4,24 0,000 
Öppenhet USA -0,08200 -0,40 0,690 
Lag Investering 0,31419 9,97 0,000 
Tid 0,0007078 1,38 0,167 
Landsdummyn    
Thailand -0,0315 -0,15 0,883 
Chile -0,0191 -0,09 0,928 
Frankrike 0,2709 1,15 0,249 
Tyskland 0,2114 0,71 0,480 
Indien -0,0405 -0,19 0,851 
Italien -0,0360 -0,15 0,878 
Japan 0,0365 0,16 0,876 
Kenya -0,0819 -0,38 0,706 
Storbritannien -0,0107 -0,04 0,970 
Tanzania -0,2077 -0,96 0,340 
USA -0,0968 -0,40 0,691 
    
Förklaringsgrad 93,1% 
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Appendix 4 

Korrelationsmatris 

 
 Invest Inv Lagg  Sparande Sp Thai Sp Chil Sp Fran SpTysk Sp Indi Sp Ital 
Investering Lagg 0,883 1,000              
Sparande 0,875 0,785 1,000            
Sparande Thai 0,283 0,258 0,149 1,000          
Sparande Chil -0,094 -0,138 -0,149 -0,081 1,000        
Sparande Fran 0,334 0,291 0,369 -0,082 -0,077 1,000      
Sparande Tysk 0,022 0,021 0,158 -0,088 -0,082 -0,083 1,000   
Sparande Indi -0,088 -0,105 -0,072 -0,080 -0,075 -0,075 -0,081 1,000  
Sparande Ital 0,045 0,048 0,101 -0,088 -0,083 -0,083 -0,089 -0,082 1,000
Sparande Jap 0,499 0,503 0,538 -0,088 -0,070 -0,083 -0,090 -0,082 -0,090
Sparande Keny -0,005 -0,011 -0,138 -0,087 -0,082 -0,082 -0,089 -0,081 -0,089
Sparande UK -0,135 -0,132 -0,062 -0,088 -0,083 -0,083 -0,089 -0,082 -0,090
Sparande Tanz -0,090 -0,143 -0,190 -0,077 -0,072 -0,073 -0,078 -0,071 -0,079
Sparande USA -0,151 -0,150 -0,061 -0,088 -0,083 -0,083 -0,090 -0,082 -0,090
Landets Storlek -0,138 -0,143 -0,094 -0,129 -0,174 -0,109 -0,075 0,901 -0,114
Öppenhet 0,027 -0,000 -0,133 0,183 0,141 -0,005 0,010 -0,312 0,021
Tid -0,001 0,002 -0,107 0,055 0,024 -0,079 -0,033 0,109 -0,014
 
 
 Sp Jap Sp Keny Sp UK Sp Tanz Sp USA LandetsS Öppenh Tid 
Investering Lagg                 
Sparande                 
Sparande Arg                 
Sparande Bras                 
Sparande Thai                 
Sparande Chil                 
Sparande Fran                 
Sparande Tysk                 
Sparande Indi                 
Sparande Ital                 
Sparande Jap 1,000              
Sparande Keny -0,089 1,000             
Sparande UK -0,090 -0,089 1,000           
Sparande Tanz -0,079 -0,078 -0,079 1,000         
Sparande USA -0,090 -0,089 -0,090 -0,079 1,000       
Landets Storlek -0,018 0,055 -0,113 -0,158 0,174 1,000     
Öppenhet -0,261 0,222 0,104 0,092 -0,352 -0,431 1,000   
Tid -0,016 0,010 -0,021 -0,093 -0,011 0,117 0,276 1,000 
 


