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1. Introduktion 

Oljeproduktionen har en bevisad tydlig inverkan på en mängd olika ekonomiska 

faktorer världen över. Faktorer så som infrastruktur, utländska och inhemska 

investeringar samt de politiska och nationalekonomiska konsekvenser 

oljeproduktionen medför för oljeproducerande länder. Med bakgrund av bl.a. studier 

som redogörs nedan anser jag att korrelationssamband mellan oljeintäkter är högst 

relevant. 

 

Syftet med studien är att undersöka hur starkt korrelat oljeintäkter/produktionen är 

med BNP för världens 35 största oljeproducerande och exporterande länder. Jag 

avser också undersöka om det framgår några tydliga skillnader mellan länder vars 

oljeintäkter utgör en betydande andel av BNP jämfört med de länder där 

oljeintäkterna ej utgöra lika stor andel av BNP.  

 

Länderna delades upp i två kategorier, kategori 1 som innehåller länder vars 

oljeproduktion ej utgör mer än 25 % av BNP och kategori 2 vars länders 

oljeproduktion utgör mer än 25 % av BNP. För båda kategorierna gick det att utskilja 

ett inledningsvis högt O/B-förhållande, som tydligt försvagades vid 1990-talets mitt. 

Genomgående har den absoluta majoriteten av länderna inom kategori 2 historiskt 

haft ett mycket starkt förhållande mellan oljeintäkter och BNP. Flera länder inom 

kategori 2 uppvisade ett förhållande på >100 % dvs. dessa länder hade i början av 

1980-talet oljeintäkter som överskred landets BNP. Länderna utgjordes nästan 

uteslutande av oljeproducerande länder i mellanöstern. 

 

För att studera oljans inverkan på BNP analyserades korrelationen mellan dessa 

variabler med hjälp av Levin, Lin och Chu (LLC) (2003) enhetsrot test. Resultaten 

tyder på att det finns en stark korrelation mellan oljeintäkter och BNP för det 35 

största oljeproducerande länderna. Nollhypotesen är att det råder en perfekt 

korrelation mellan oljeintäkter och BNP. Samtliga testresultat tyder på att det råder ett 

starkt korrelationssamband, men ej en perfekt korrelation. En intressant observation 

är att korrelationen är mycket stark för de båda kategorierna. Vidare kunde det 

utläsas en aning mindre spridning på data för kategori 2. En observation som stärks 

av de beräknade korrelationssambanden. Länder med ett lågt O/B-förhållande erhöll 

en avsevärt högre genomsnittlig korrelationssamband för den undersökta 
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tidsperioden när extremvärden var inkluderade. Detta kan ställas i kontrast till länder 

med ett högt O/B-förhållande som uppvisade likvärdiga korrelationssamband på drygt 

1 oberoende om extremvärdena var inkluderade eller exkluderade.  

 

Uppsatsens börjar med Introduktion som presenterar syftet samt sammanfattar 

studiens resultat. Nästa avsnitt är Olja och BNP vilket ger en bakgrund varför 

förhållandet mellan oljeintäkter och BNP är intressant. Den Deskriptiv delen redovisar 

korrelationssamband för oljeintäkt/BNP och oljeintäkterna del av BNP för de 

undersökta länderna. Analytisk delen förklara en del tidsserie analys begrepp samt 

Levin, Lin och Chu (LLC) enhetsrot test, vilket kommer tillämpas i nästa del. Efter den 

analytiska delen redovisas och kommenteras resultaten från LLC enhetsrot testet i 

avsnittet Testresultat. Slutligen presenteras Slutsatsen och Referenslista 

sammanfattar studiens resultat och slutsatser samt en sammanfattning av använda 

källor. 
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2. Olja och BNP 

För att ge en bättre och djupare bakgrund till varför jag valt att undersöka 

korrelationen mellan oljeprisproduktion/intäkter och BNP presenterar jag nedan ett 

antal studier som på något sätt behandlar oljeproduktionens inverkan på andra 

finansiella områden och marknader. Dessa artiklar undersöker närmare allt från 

aktieavkastningen från börser i några oljerika länder till oljeintäkternas påverkan av 

Rysslands ekonomiska utveckling efter Sovjetunionens fall. Genomgående för 

studierna är att oljan ofta haft en betydande inverkan på den ekonomiska 

utvecklingen av de undersökta variablerna. I vissa fall har emellertid 

undersökningarna visat att inverkan från oljan ej varit så stor som ofta tidigare 

förväntats eller antagits. 

 

Sammanfattningsvis ger nedanstående studier en vägledning på den i många 

avseenden tydliga inverkan oljan har på välstånd, börsutveckling, lönenivå samt 

industriell och ekonomisk utveckling för hela nationer. 

 

Oljeintäkter har för många oljeproducerande länder inneburit en finansiell styrka och i 

förläggningen utvecklingsmöjligheter som ej vore sannolik utan oljeintäkterna. Flera 

av de största oljeproducerande länderna var länder som innan olja upptäcktes låg 

långt bakom andra betydligt mer finansiellt starka och välmående länder. Oljan 

ändrade på detta och möjliggjorde en i vissa fall oerhört snabb materiel 

modernisering och ekonomisk utveckling av länderna. Detta är ytterliggare en viktig 

aspekt varför korrelationen mellan oljeintäkter och BNP är intressant att undersöka 

närmare. I många fall verkar oljan varit helt avgörande för hur snabb den ekonomiska 

utvecklingen varit. Korrelationssambandet mellan oljeintäkter och BNP bidrar i att ge 

en uppfattning om hur viktig oljan varit för den ekonomiska utvecklingen. Ett tydligt 

exempel på hur oljeintäkternas påverkan av ett lands utveckling är Emiratet Dubai i 

Förenade Arabemiraten. En stad som på enbart några decennier expanderas från att 

vara ett fiskesamhälle till en världsmetropol och en viktig aktör och plattform på den 

finansiella markanden. En utveckling där oljeintäkterna var en avgörande katalysator. 

Intressant att observera är att oljeintäkterna enbart utgjorde knappt 6 % av Dubais 

BNP år 2006 (AME info). Detta kan ställas i relation till Förenade Arabemiraten som 

helhet där oljeintäkterna utgjorde ca 32 % av BNP år 2007. 
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Ett viktigt och ofta återkommande fenomen för oljeproducerande länder, främst de 

länder med en betydande oljeproduktion är ”The Dutch Disease”. Detta är ett 

begrepp som används då oljeproducerande länder ofta har en tendens att negligera 

andra ekonomiska sektorer till förmån för oljesektorn. Länder som lider av The Dutch 

Disease” behöver ej nödvändigtvis ha små och få investering. Det är snarare 

karaktären av dessa investeringar som är tämligen homogen, oberoende om det är 

inhemska eller utländska investeringar. Nästan uteslutande satsas kapital från 

oljeintäkter på områden som är direkt knutna till oljeproduktionen, så som hamnar, 

infrastruktur i form av pipelines, oljesilos, vägar och tåg och banker. Trotts dessa ofta 

stora investeringar investeras det förhållandevis lite i andra industrier. Dessa andra 

industrier kan på längre sikt vara nödvändiga när oljeproduktionen avtar för att 

upprätthålla samma eller bättre välstånd.  

 

Ett tydligt och ofta återkommande exempel på detta är Saudiarabien. Ett land som 

trots sin ledande position som oljeproducent ej lyckats utveckla andra sociala och 

finansiella delar av samhället till den grad som potentiellt vore möjligt med de enorma 

intäkter till statskassan som oljan innebär. 

 

Norge är ett tydligt exempel på vilken potential oljeproduktionen har att gynna andra 

ofta sociala delar av samhället som inte är naturligt knutna till oljeproduktionen. 

Många oljeproducerande länder försöker eller anser sig försöka använda oljeintäkter 

till att finansiera andra delar av samhället. Det är emellertid få länder med en 

förhållandevis hög oljeproduktion som har lyckats i den utsträckningen som Norge får 

anses ha lyckats. Nedan presenteras en studie som närmare undersökt hur 

effektiviserat det primärt statligt ägda oljebolaget Statoil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6

2.1 Relationen mellan oljepriser och GCC aktieavkastning 

Simpsons, Husains och Evans studie undersöker hur tydligt oljepriset påverkar 

aktieavkastningen för de största oljeexporterande länderna i mellanöstern, 

Saudiarabien, Kuwait, Qatar, Oman Förenade Arabemiraten och Bahrain. Dessa 

länder tillhör GCC marknaden, vilket är en förkortning av ”Cooperation Council for the 

Arab States of the Gulf”.  

 

Undersökningarna tyder på att svängningar i oljepriset har en direkt påverkan på 

aktiebörsen. Denna förskjutning uppskattas vara ca 1-2 dagar dvs. det tar upp till två 

dagar för börserna att reagera på en förändring i oljepriset. Uppskattningsvis tog det 

de undersökta börserna ca 50 dagar att uppnå jämvikt efter en oljeprisförändring i 

synnerhet om förändringen var kraftfull. 

Artikelförfattarna anser att det ligger i de undersökta oljeexporterande ländernas 

intresse att implementera både makro och mikro ekonomiska reformer för att locka till 

sig mer utländskt kapital. Det råder ett enhetligt samtycke artikelförfattarna 

sinsemellan att de undersökta aktiebörsernas avkastning är för starkt korrelerade 

med oljepriset och att förändringar är nödvändiga för att säkra den ekonomiska 

stabiliteten för framtiden. 

 

Undersökningarna bygger på olika Tidsserieanalys tester, så som Augment Dickey-

Fuller test, Durbin-Watson statiska och Impuls respons funktioner. Simpson, Husain 

och Evans konstatera att konstruerandet av en modell som innehåller OPEC:s 

oljepriser och GCC aktieavkastningar ej är nödvändig att implementera. Detta då 

artikelförfattaren redan vid skattningen av OLS-modeller innehållande icke lag’ad 

data kan konstatera att det råder ett stark korrelation mellan OPEC:s pris på olja och 

aktieavkastningen för mellanöstern baserade företag. 

Författarna av studien anser att det är naturligt att ett lägre oljepris medför att 

vinstmarginalen för de undersökta företagen ökar eftersom transport och 

tillverkningskostnaden blir lägre. Detta stärker hypotesen att korrelationen mellan 

oljepris och aktieavkastning är negativ, dvs. en ökning oljepris medför en minskning 

av aktieavkastning och vice versa. 
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2.2 Hur olja påverkar aktiepriser 

Sawyers och Nandhas studie undersöker hur starkt samband som råder mellan 

oljeproduktion och aktiepriser. 

 

Studien kunde inte bevisa i de första testerna att olja är en faktor på lands- eller 

globalnivå. Emellertid visade det sig att olja hade en högre signifikansnivå än de 

andra faktorerna som undersöktes. 

Denna observation stärktes av Wald testet som även tydde på att olja är en global- 

och landsfaktor. Med detta menas att olja är en faktor som påverkar aktiepriser både 

på en globalnivå och är inte begränsad till att enbart påverka aktiepriserna på den 

lokala aktiemarknaden. 

Undersökningen tydde på att faktorer påverkar aktier och andra tillgångar i en 

hierarkisk ordning snarare än i en linjär som tidigare ofta antas. En hierarkisk modell 

innebär att aktier som är starkare knutna till viktiga globala faktorer så som olja får en 

högre rang. Medan aktier som ej anses vara knutna eller i någon större grad 

påverkas av dessa faktorer får en lägre rang. Den hierarkiska modellen tillämpades 

eftersom den tillåter att testa oljan som en faktor på alla nivåer. 

Studien kunde vidare konstatera att tidigare hypoteser att aktiepriser är starkt 

korrelerade med oljepriser inte stämmer. Ty oljans inverkan på aktiepriser visade sig 

vara disaggregerad och heterogen enligt testresultaten. Viktigt att tillägga är att 

oljepris svängningar fortfarande kan bidra till kraftiga svängningar i ett lands ekonomi. 

 

Sawyer och Nandha genomför ett antal tester för att undersöka detta samband 

närmare. De två främsta modellerna är en hierarkisk modell som är baserad på 

Jorion och Schwartz modell för marknads integration och Walds test. Författaren 

undersöker även andra faktorer som kan påverka aktiepriser så som fastigheter, 

transport, utminutering etc. i syfte att tydligare kunna stärka hypotesen att 

oljeproduktionen har en tydlig inverkan på aktiepris. Testen genomförs dels på en 

global nivå samt för länderna Australien, Japan och Malaysia.  
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2.3 Den Cykliska dynamiken hos oljepriser och Skill Premium 

Polgreen och Silos (2008) definiera ”Skill Premium” som den relativa lönen en 

välutbildad arbetare relativt den lön som en icke-välutbildad arbetare har. Studien 

undersöker vilken påverkan oljepriset har på ”Skill Premium”. Detta samband är 

intressant för min studie då det ger en förklaring hur arbetsmarknaden och i 

förlängningen BNP för oljeproducerande länder påverkas av rådande oljepris. 

 

Huvudresultatet är att det råder en negativ korrelation mellan ”skill premium” och 

oljepriser dvs. om oljepriset stiger sjunker ”skill premium”. Detta resultat tyder på att 

företag och industrier ersätter förlorat kapital som inträffar vid en oljeprisökning 

genom att anställa förhållandevis fler icke-välutbildade medarbetare. 

 

Främst två viktiga resultat framhävs som en förklaring.  

Den första är en redan väletablerad och ofta bevisad hypotes. Nämligen att kapital är 

mer ersättningsbart med icke-välutbildad arbetskraft än det är med välutbildad 

arbetskraft. Detta är en hypotes som ofta används för att förklara varför länder med 

mindre kapital ofta har mer arbetsintensiva industrier än länder som är mer kapital 

rika. 

Den andra är att det med en hög signifikans nivå råder en komplementaritet mellan 

kapital och energi dvs. dessa två faktorer komplementerar varandra väl. 

Dessa två huvudresultat kan ligga som förklaringsgrund till varför oljepriset är 

negativt korrelerat till ”skill premium”. 

 

Polgreen och Silos (2008) tillämpar tre sk. Icke-svängnings modeller och tre Value-

at-Risk (VAR) modeller för att undersöka hur tydlig korrelation som råder mellan 

oljepriser och ”skill premium”. Av dessa sex modeller är det enbart en som inte 

stärker hypotesen om en negativ korrelation mellan ”skill premium” och oljepriset. 

Författarna implementerar även en aggregerad produktions funktion. Detta görs 

främst i syfte att kunna uppvisa en bättre och tydligare förklaringsmodell varför det 

råder en hög signifikansnivån för den undersökta hypotesen.  
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2.4  Beskattning av oljeprodukter och BNP dynamiken i oljerika länder 

Daunanes (2009) undersöker i sin studie hur beskattning av oljeprodukter påverkar 

oljeexporterande såväl som oljeimporterande länder. 

 

Beskattningsnivån av oljeprodukter har enligt artikeln ökat under de senaste fyra 

årtiondena vilket bidragit till att vinstmarginalen för de oljeexporterande länderna 

minskat. Daunanes (2009) undersöker också varför oljeproducerande länder har 

upplevt en förhållandevis svag tillväxt av BNP.  

 

Den främsta orsaken till den svaga BNP tillväxten anser författarna bero på att 

vinsten från oljeproduktion har ökat mindre i förhållande till vinsten från 

tillverkningsindustrin. Den primära anledningen till denna förhållandevis svaga 

vinstökning trotts ökad oljeproduktion anses ha sin grund i den globala 

beskattningsökningen av olja och andra naturtillgångar som används för icke-

förnybar energi. Flera av de stora oljeexporterande länderna främst, Ryssland, 

Saudiarabien, Kuwait, Nigeria etc. har kraftigt prioriterat den oljeproducerande 

industrin över tillverkningsindustrin. Dessa homogena och icke diversifierade 

nyinvesteringar har enligt artikelförfattarna bidragit till att dessa länder i flera fall har 

haft en svagare ekonomisk tillväxt jämfört med oljeimporterade länder sk. ”The Dutch 

disease”.  

 

Detta leder oss in på en annan viktig slutsats som författarna kommer fram till. Den 

ökade beskattningen av olja har bidragit till att oljeimporterade länder prioriterat 

tillverkningsindustrin och andra ekonomiska sektorer. Denna mer diversifierade 

ekonomiska satsning har visat sig bidra till förhållandevis bättre ekonomisk tillväxt. 

Tilläggas bör att denna studie bör ses som ett komplement till andra studier som 

behandlat varför oljeexporterande länder ej åtnjutit den ekonomiska tillväxt som 

potentiellt vore möjlig. Artikelförfattarna är noga med att poängtera att den globalt 

ökade beskattningen av bl.a. olja enbart är en partiellförklaringsmodell till vissa 

oljeexporterande länders svaga ekonomiska tillväxt. Vidare framhäver författarna 

bristen på tidsserie data över oljebeskattning i större skala. Denna brist är ett hinder i 

att möjliggöra närmare och bättre beräkningar hur beskattning påverkan länders 

investeringsmönster och ekonomisk tillväxt. 
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2.5  Ryssland från fiasko till högkonjunktur: olja, politik eller rubeln? 

Merlevede, van Aarle och Schoors (2004) har undersökt vilka faktorer som varit de 

mest primära för Rysslands ekonomiska utveckling från 1998 och framåt. 

 

Artikelförfattarens modeller visade att den nergång som skulle drabba BNP vid ett 

kraftigt oljeprisfall (ett fall av oljepriset till 12$ per fat) är jämförbara med den negativa 

inverkan en kraftig försämring i den politiska stabiliteten skulle innebära. Denna 

slutsats ger en tydlig markering av hur viktig oljeproduktionen och oljepriset kan vara 

för ett oljeexporterande land. Författaren redogör även hur ett fallande oljepris kan 

utlösa en kedjereaktion som medför lägre löner och slutligen påverkar andra 

samhällsfunktioner. Ett oljeprisfall påverkar inledningsvis främst den Ryska exporten 

och den statliga budgeten. Efterhand som tiden går mynnar detta ut i minskade löner 

och lägre inkomster för samhällsmedborgarna. Den försvagade konsumentköpkraften 

kommer slutligen att negativt påverka andra delar av samhället så som handeln, 

servicesektorn och banklån. 

 

Enligt simuleringarna är Ryssland trots de ekonomiska och politiska förbättringar 

under sent 90-tal och tidigt 2000-tal fortfarande mycket känsligt för svängningar i 

oljepriset. Simuleringarna tyder också på att det råder en asymmetrisk elasticitet dvs. 

ett fallande oljepris påverkar ekonomin mer negativt än vad ett högre oljepris 

påverkar ekonomin positivt. Med bakgrund av detta resultat förslår artikelförfattarna 

att Ryssland snarast bör adoptera de modeller som finns för att göra ett 

oljeexporterande land mindre känsligt för svängningar i oljepriset. En vanlig modell 

som även Ryssland under ledning av Putin faktisk till viss del är implementerat är en 

sk. Oljefond. Dvs. en fond som innehåller pengar som sätts undan från oljeintäkter så 

länge oljepriset håller sig ovanför ett visst pris och när oljepriset faller nedanför denna 

nivå tar staten pengar från fonden i syfte att stabilisera den statliga balansräkningen. 

Detta är en metod som i stor utsträckning används i USA och i Norge. 

 

Det är främst tre faktorer som Merlevede, van Aarle och Schoors (2004) lyfter fram, 

rubelns devalvation i Augusti 1998, den ekonomiska och politiska stabiliteten som 

Ryssland fått under Vladimir Putins tid som President. Den tredje och sista faktor är 

att det är oljepriset och Rysslands stora produktion av olja som främst bidragit till 

Rysslands förhållandevis goda ekonomiska framgång. Valet av dessa tre faktorer 
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grundare artikelförfattaren främst på vad tidigare studier har undersökt och kommit 

fram till.  
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3. Data 

3.1 Genomförande/Bakgrund 

I den första delen av avhandlingen presenteras primärt korrelationssambanden och 

oljeintäkternas andel av för de aktuella länderna som är kategoriserade i två grupper. 

Kategori 1 innehåller 17 nationer vars oljeintäkter i genomsnitt utgör mindre än 25 % 

av BNP för den undersökta perioden. Kategori 2 innehåller övriga 18 länder vars 

oljeproduktion i genomsnitt utgör mer än 25 % av BNP. Att gränsen blivit just 25 % 

grundar sig i den enkla anledningen att det var en naturliggräns för att dela upp de 

undersökta länderna i två jämnstora grupper. Vidare är oljeintäkter/BNP-förhållandet 

för majoriteten av länderna i kategori 1 klart under 25 % och klart över 25 % för 

majoriteten av länderna i kategori 2. Det är främst tre länder som har ett 

oljeintäkter/BNP-förhållande nära 25 %, dessa är Syrien, Ryssland och Egypten. De 

två först nämnda tillhör kategori 2. Denna indelning är tillämpat då det vore intressant 

att undersöka eventuella skillnader i hur starkt korrelerad oljeintäkterna är med BNP 

för länder med en förhållandevis mycket hög oljeproduktion jämfört med de nationer 

varas BNP tillsynes ej verkar vara till stor del beroende av oljeproduktionen. 

 

Jag har valt att använda mig av nationernas totala BNP och oljeproduktion/intäkter 

och inte per capita. Valet har sin enkla förklaring i att jag anser detta ger en tydligare 

och mer rättvisande vid undersökning av korrelationen mellan de två variablerna. 

Eftersom inkomstfördelningen till mycket hög grad varierar mellan länder anser jag 

att BNP per capita ger långtifrån en trovärdig uppfattning om hur stor del av 

ländernas oljeintäkter och BNP kommer invånarna och samhället till nytta. 

All data som används för båda den deskriptiva och den analytiska delen är erhållen 

från IMF (Internationell Monetary Fund), EIA (Energy Information Administation). 

Tilläggas bör att jag crosscheckat BNP-data med data från två andra källor, 

Världsbanken och CIA Factbook, detta görs främst i syfte att jämföra eventuella 

skillnader mellan BNP data från olika källor. Skillnaderna för BNP mellan IMF, 

Världsbanken och CIA Factbook är förhållandevis små. Vidare anser jag att samtliga 

källor får anses trovärdiga. Samtliga institut/myndigheter ifråga har under en längre 

tid samlat in, sammanställt och presenterat ekonomisk data utan att i min vetskap 

bevisats vara opålitliga, oseriösa eller direkt missvisande. Med denna bakgrund 

finner jag ingen anledning att ifrågasätta trovärdigheten i den data jag använder. 
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BNP och oljeproduktions data för Tyskland samt de länder som faller inom 

regionskategorin f.d. Sovjetunionen är från 1992-2007. Detta har sin naturliga 

förklaring i Sovjetunionens kollaps 1991 och länder som tidigare tillhörde Sovjet är 

numera suveräna stater, med undantag för östtyskland som återförenades med 

västtyskland. Vidare används BNP data för Irak från åren 2004-2007 eftersom det ej 

var möjligt att erhålla BNP data från IMF innan Irakinvasionen 20 Mars 2003. Jag 

presenterar oljeproduktionen/BNP-förhållandet för Irak från 2004 och framåt detta 

beror alltså på bristen på BNP-data innan 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Oljeberoende 

För att illustrerar hur oljeintäkter/BNP-korrelationssambanden fluktuerat för den 

undersökta tidsperioden har jag nedan plottat korrelationssambanden för kategori 1 

och kategori 2 i två grafer. 

 

Korrelationssamband = 
OIL

BNP




, där OIL  = Oljeintäkter och BNP  = BNP på årsbasis 
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Vidare inleds varje avsnitt av en tabell som redogör vilka länder som ingår i vardera 

kategori samt dessa länders oljeproduktion/BNP-förhållande år 2007. Jag redovisar 

även kategoriernas genomsnittliga korrelationssamband för tidsintervallet både 

inklusive och exklusive extremvärden. Dessa värden definieras som 

korrelationssamband vars absolutvärde är större än 8. En intressant observation är 

att korrelationssambanden för kategori 1 är mycket känslig för extremvärden. Detta 

kan ställas i kontrast till kategori 2 (länder som i förhållande till BNP har en stor 

oljeproduktion) där korrelationssambanden var konstant oberoende om extremvärden 

är inkluderade eller exkluderade. Nedanför tabell 1.2 och 2.2 illustreras de 

individuella ländernas genomsnittliga korrelationssamband för tidsperioden. Slutligen 

illustreras för tidsperioden oljeintäkters %-andel av BNP för de olika nationer. En 

intressant observation som är extra tydlig för länder inom kategori 1 (länder som i 

förhållande till BNP har en liten oljeproduktion) är att dessa fram till början/mitten av 

1990-talet hade i genomsnitt ett högt oljeintäkter/BNP-förhållande. Samma tendens 

går att utläsa likväl för länder i kategori 2, emellertid är skillnad i denna kategori 

svagare. 
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3.2.1 Kategori 1 (Länder vars Oljeintäkter utgör <25 % av BNP) 

 

Tabell 1.1 

# Land std φ μ % %* # Land std φ μ % %* 

1 Kina 6,2 2,2 1 7,6 2,7 10 Danmark 1,5 1,1 1,1 1,5 2,4 

2 Indien 3,6 1,5 0,9 2,5 1,5 11 Tyskland 1,3 0,9 0,9 0,0 0,0 

3 Indonesien 129,5 26,1 1,2 15,3 5,3 12 Italien 0,9 0,8 0,8 0,1 0,1 

4 Malaysia 2,3 1,4 1 14,6 7,5 13 Norge 1,2 1,0 1,0 17,9 13,8 

5 Egypten 1,7 1,6 1,6 22,6 11,8 14 Storbritannien 1,1 1,1 1,1 3,9 1,3 

6 Argentina 9,2 4 1,6 5,6 6,2 15 Kanada 1,5 0,8 0,8 5 4,3 

7 Brasilien 9,3 3,1 1,4 2,5 3,2 16 Mexiko 17,8 7,4 1,4 13,6 7,1 

8 Columbia 1,2 0,8 0,8 7,1 6,2 17 USA 0,7 0,6 0,6 2,2 0,9 

9 Peru 1,6 1,4 1,4 7,1 1,7        

Std = Standardavvikelse för Korrelation samband 1981-2007 
φ  = Genomsnittlig Korrelationssamband inklusive extremvärden 1981-2007 
μ  = Genomsnittlig Korrelationssamband exklusive extremvärden 1981-2007 
% = Oljeintäkternas genomsnittliga andel av BNP 1980-2007 
%* = Oljeintäkternas andel av BNP 2007 
 
Tabell 1.2 Samtliga länder 

Kategori Medelvärde (Korrelationssamband) 

Inklusive extremvärden 3,3 

Exklusive extremvärden 1,1 

Oljeintäckternas andel av BNP 1980-2007 Kategori 1*
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              *Oljeintäkternas genomsnittliga andel av BNP för den undersökta perioden och kategorin är 7,6 % 
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3.2.2 Kategori 2 (Länder vars Oljeintäkter utgör >25 % av BNP) 

 

Tabell 2.1 

# Land std φ μ % %* # Land std φ μ % %* 

1 Azerbajdzjan 4,1 2,4 1,5 68,7 64 10 Kuwait 2,1 1,2 0,8 76,7 52 

2 Kazakstan 4,8 3,3 1,6 42,9 31 11 Oman 1,9 1,3 1,3 68,5 42 

3 Ryssland 2,1 2,1 2,1 25,5 17 12 Qatar 2,6 1,4 1,0 67,8 28 

4 Algeriet 2,2 1,1 0,7 31,7 32 13 Saudiarabien 1,6 0,9 0,9 68 54 

5 Angola 10,6 3,6 1,6 76,9 67 14 Syrien 2,3 1,5 1,1 27 23 

6 Libyen 1,5 1,1 1,1 58,9 58 15 För. Arabemiraten 0,7 0,7 0,7 64,1 32 

7 Nigeria 3 2,2 1,7 66 33 16 Ecuador 5,2 3,0 2,3 26,6 26 

8 Iran 3 2,0 1,7 36,6 32 17 Trinidad & Tobago 1,0 0,7 0,7 33,3 14 

9 Irak 0,7 0,2 0,2 102,2 79 18 Venezuela 6,9 2,7 1,1 42,7 25 

Std = Standardavvikelse för Korrelation samband 1981-2007 
φ  = Genomsnittlig Korrelationssamband inklusive extremvärden 1981-2007 
μ  = Genomsnittlig Korrelationssamband exklusive extremvärden 1981-2007 
% = Oljeintäkternas genomsnittliga andel av BNP 1980-2007 
%* = Oljeintäkternas andel av BNP 2007 
 

Tabell 2.2 

Kategori Medelvärde (Korrelationssamband) 

Inklusive extremvärden 1,7 

Exklusive extremvärden 1,2 
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Oljeintäckternas andel av BNP 1980-2007 Kategori 2*
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        *Oljeintäkternas genomsnittliga andel av BNP för den undersökta perioden och kategorin är 55,4 % 
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4 Analytisk del 
Jag kommer att tillämpa Levin, Lin och Chu (2003) enhetsrot-test för att testa för 

korrelationen mellan oljeproduktion/intäkter och BNP. LLC är stabilt gentemot 

seriekorrelation. Vidare är LLC ett förhållandevis väletablerat enhetsrot-test och har 

använts vid många liknande beräkningar som bygger på tidsseriedata (Choi & Chue 

2007, Lopez 2006). Enhetsrot-test är generellt utformade så att användaren 

förhållandevis enkelt skall kunna analysera tidsseriedata dvs. en mängd data som 

sträcker sig över ett tidsintervall. Tidsseriedata kan bestå av t.ex. aktiepriser, 

investeringar, BNP och oljeproduktion. Valet av LLC enhetsrot-test grundar sig även i 

att det är ett test som jag använt i tidigare kurser där liknande data analyseras och 

det är ett test som jag känner mig förhållandevis säker på.   

 
Nedan redogör jag för en del begrepp och modeller för att läsaren lättare skall kunna 

tillgodogöra sig testresultaten. Som med alla ekonometriska och tidsserieanalys 

modeller/tester finns det inget test som är bäst i alla lägen. Alla enhetsrot test har 

sina styrkor och svagheter. Detta är viktigt att ha i åtanke då det genom att justera 

inställningar och tillämpa ett visst test kan vara möjligt att till viss del vinkla 

testresultaten.  

 

4.1 Begrepp och modeller 

Enhetsroten är tendensen för förändringar i ett system att fortsätta vara obestämda. 

Ett linjärt ekvationssystem av N ordning har N rötter. Om absolutvärdet av någon av 

dessa är mer än 1 kommer system ej att hålla till dess att systemet stöter på någon 

restriktion som hindrar det från att vara linjärt. Om summan alla rötter är mindre än 1 i 

absolutvärde kommer systemet slutligen återgå till dess ursprungliga jämvikt efter 

tillfälliga störningar1. 

Autokorrelation är likheten mellan observationerna som är en funktion av tiden som 

separerar dem. Autokorrelation är ett verktyg för att finna upprepande mönster i en 

regression. Det kan användas för att identifiera frekvenser som ej är med i den 

harmoniska frekvensen. Enkelt uttryckt innebör en hög grad av autokorrelation att 

undersökt data påverkas av händelser och faktorer som befinner sig utanför det 

undersökta tidsintervallet. 

Vid genomförande av en regressionsanalys av tidsseriedata så är autokorrelation för 

residualerna (feltermerna) ett problem. Autokorrelationen strider mot ett av 
 

1 Eviews 6.0 hjälpfil “Basic Unit Root Theory” 



antagandena för OLS, nämligen att residualerna ej ska vara korrelerade. 

Autokorrelationen påverkar ej OLS koefficienternas estimat, istället är det t statistikan 

som blir överestimerad och fel termerna som blir underestimerade.2 

För att korrigera de problem som autokorrelation skapar när vi skattar våra olika 

regressioner kan vi använda oss av lagar, problem som annars hamnar i fel termen. 

Om vi använder oss av för få lagar finns det en sannolikhet att vi förkastar noll 

hypotesen fastän den är sann. Skulle vi ta för många lagar med i regressionen 

kommer vi att få ett svagt test. Enligt Banerjee et al. (1993) använder vi för många 

lagar kommer vi att tappa en del av effektiviteten i testen och har vi för få så finns det 

en del autokorrelation.3 

Ett vanligt enhetsrot-test är Dickey Fuller test. Nollhypotesen är att det existerar en 

enhetsrot 1 . Då testet inte kan skilja mellan då enhetsroten är 1  eller när 

enhetsroten   är nära ett. Detta medför att Dickey Fuller testet har ett problem som 

heter ”nära observations likhet”.  

Testets intention är att om en serie y är trendstationär, då har den en tendens att 

återkomma till ett konstant genomsnitt. Detta medför att stora värden har en tendens 

att efterföljas av mindre värden (negativ förändring) och små värden har en tendens 

att ha större värden som följer efter dem (positiv förändring). Nivån av serien kommer 

att vara viktig för nästa periodförändring och kommer att ha en negativ koefficient. 

Om serien är integrerad, då kommer negativa och positiva effekter ske med en 

sannolikhet att de inte påverkas av var serien befinner sig nu och då sker en så 

kallad random walk.  

Utökad Dickey Fuller test används för större och mer komplicerade tidsserie-modeller. 

Testet använder sig av ett negativt nummer, ett starkare negativt nummer innebär att 

vi mer säkert kan förkasta nollhypotesen.   

 

,111 tptpttt yyyty     

 

Där α är en konstans, β är en koefficient på en tidstrend och p är en lag för en 

autoregressiv process. Genom att använda α = 0 och β = 0, så motsvarar detta att 

modellera gör en random walk och genom att använda β = 0 motsvarar detta att 

modellera gör en random walk med en förflyttning. 

                                                 
2 Eviews 6.0 hjälpfil “Autocorrelation” 
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3 Eviews 6.0 hjälpfil “Lag length” 



Genom att inkludera lagar på p kommer ADF-formuleringen att tillåta en högre 

ordning autoregressiv process. Detta betyder att lag-längden p måste vara bestämd 

för att kunna använda testet. 

 

Nollhypotesen är γ = 0 och den alternativa hypotesen är γ < 0. När ett värde har blivit 

framtaget kan vi jämföra det med kritiska värdena för Dickey Fuller testet. Om 

teststatistiken är större än det kritiska värdet kommer vi att förkasta nollhypotesen γ = 

0 och detta betyder att vi ej har någon enhets rot.  

Intentionen bakom testet är att om serien är integrerad då kommer lag-nivån för 

serien (yt − 1) inte att ge oss någon relevant information i den förutsägbara 

förändrelsen i yt, förutom den som är anskaffad i lag-förändringen (Δyt − k).
4 

 

4.2 Levin, Lin & Chu (2003) enhetsrot-test 

Levin, Lin och Chu (2003) enhetsrot-test (LLC) är en modell som är stabil gentemot 

seriekorrelation. När seriekorrelation uppstår i en undersökning medför detta att vi 

måste förkasta grundantagandet att störningar i datamängden inte är korrelerade 

med andra störningar. Korrelationen är som tidigare nämnt ett värde på hur starkt 

linjärt samband som råder mellan två eller fler variabler och vilken riktning dessa 

verkar ha. 

LLC enhetsrot test är baserad på estimationer av  från  proxys för  och  som 

är standardiserade deterministiska komponenter utan autokorrelation. 

ity ity

Testet antar att varje individuellt värde har samma AR(1) koefficient. Emellertid tillåter 

testet individuella effekter, tidseffekter och även tidstrend, om det finns en antydan 

på att en sådan finns. Lagar kan tillämpas på de beroende variablerna vilket medför 

att testet kan hantera seriekorrelation. När lagar tillämpas kan LLC enhetsrot test ses 

som ett sammanslaget Dickey-Fuller test eller ett Augmented Dickey-Fuller (ADF) 

test (beskrivna ovan). Efter transformation är t*-stastika normalfördelad under 

nollhypotesen att enhetsrot existerar. 

LLC använder sig av en gemensam enhetsrotprocess så att  är identisk genom alla 

kross-sektioner.  är att det existerar enhetsrot i serierna och alternativ hypotesen 

 är att det ej existerar enhetsrot. Viktigt att observera är att nollhypotesen är ett 

absolutvärde. Med detta menas att returnerat testvärde som ligger nära t.ex. -1 

innebär att vi erhållit ett värde som ligger mycket nära nollhypotesen. 
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4 Eviews 6.0 hjälpfil “Dickey Fuller” 



1:0 H  

1:1 H  

 

LLC använder sig av standardspecifikationerna för ADF 

it
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´
1  

I ekvationen ovan antar vi att  gäller för alla, men vi antar att antalet lagar  

får variera mellan de olika korsade sektionerna.5 
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5 Eviews 6.0 hjälpfil “Levin, Lin & Chu” 



5 Testresultat 

5.1 Inledning 

Vid genomförandet av enhetsrot-testet Levin, Lin och Chu (2003) används tidigare 

beräknad data för den procentuella förändringen i BNP och oljeintäkter per år. 

LLC beräkningarna i samtliga testen är baserade på ett dataset som innehåller 

kolonner för oljeintäkter och BNP för de undersökta länderna. Antalet observationer 

varierar eftersom antalet länder som är inkluderat i testen variera beroende på vilken 

kategori som undersöks. 

Ovanför testresultaten är graferna för det specifika testet plottad. Dessa finns med i 

syfte att ge läsaren en snabb visuell uppfattning hur starkt eller svagt korrelerade 

BNP och oljeintäkterna är. 

För varje dataset genomförs 4 LLC enhetsrot test där lag-längd och spektral 

estimation varieras för att undersöka hur konsekventa resultaten är.  

 

Nollhypotesen för Levin, Lin och Chu (2003) (LLC) är som tidigare nämnt att en 

enhetsrot existerar. Alternativhypotesen är att ingen enhetsrot existerar. Om en 

enhetsrot existerar innebär det att korrelationen för undersökt data är mycket stark 

korrelerad. Sannolikhetskolumnen (Prob.) visar sannolikheten att alternativhypotesen 

accepteras dvs. att det inte råder någon korrelation mellan data. Ett högt 

sannolikhetsvärde innebär följaktligen att det råder en svag eller mycket svag 

korrelation av undersökt data. Det bör emellertid observeras att det erhållna värdet 

ovan har en exakthet på fyra decimaler. Vidare innebär ett α-värde nära -1 att det är 

större sannolikhet att nollhypotesen accepteras ty 1:0 H . Nästa kolumn  

visar det t-värde (kritiska värde) på normalfördelningskurvan där α-värdet är -1. Ett 

högt absolutvärde på innebär att de sk. svansarna på normalfördelningskurvan är 

långa. Långa svansar tyder på en mer utdragen normalfördelning. Om de undersökta 

värdena skiljer sig mycket åt kommer detta att innebära en mer utdragen 

normalfördelning. Detta behöver ej medföra att sannolikheten att acceptera eller 

förkasta nollhypotesen blir starkare, ty undersökt data kan fortfarande vara starkt 

korrelerad. Kolonnen ”kritiskt värde” visar var någonstans på 

normalfördelningskurvan som det returnerade α-värdet befinner sig. Detta värde ger 

en uppfattning om hur nära t-värdet för när nollhypotesen kan accepteras fullt ut det 

t

t
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erhållna α-värdet befinner sig. Tilläggas bör att resultaten för både kategori 1 och 2 

bygger på LLC enhetsrot test6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Det är sannolikt att resultaten skulle skilja sig vid tillämpandet av andra enehetsrot-tester då dessa är baserade på andra 

beräkningsmodeller. Hur mycket denna skillnad kan tänkas vara vill jag lämna osagt. 



5.2 Kategori 1 (Länder vars Oljeintäkter utgör <25 % av BNP) 

5.2.1 Utvärdering av LLC enhetsrot testresultat för Kategori 1 

I samtliga av de fyra Levin, Lin och Chu (2003) testen erhålls ett p-värde (sannolikhet) 

lika med eller mycket nära 0 detta medför nollhypotesen förkastas. De två testen där 

Eviews tillämpar automatisk (Newey-West) spektralestimation returneras ett högre 

kritiskt värde. Vidare är samtliga -värden mycket snarlika, vilket är rimligt då de fyra 

testen bygger på samma datamängd. Vidare tyder -värden på att 

normalfördelningskurvan är förhållandevis utdragen. Att de undersökta värdena är 

aningen mer spridda än de i kategori 2 illustreras i grafen nedan. Vad som är 

intressant är trots att de undersökta ländernas oljeintäkter ej utgör en betydande del 

av ländernas BNP är korrelationen mellan oljeintäkter och BNP fortfarande stark. 

Vidare kan det också konstateras att testresultaten för både kategori 1 och 2 

för ”1981-2007 inklusive extremvärde” verkar vara förhållandevis okänsliga för 

ändring av lagar, vilket tyder på att ingen större autokorrelation verkar råda. Detta 

innebär att förändringar i data ej beror på händelser och faktorer som inträffat utanför 

det undersökta tidsintervallet. 

t

t

 

När extremvärdena dvs. då korrelationssambanden är större än 8 exkluderas, erhålls 

aningen svagare testresultat. Korrelationen mellan oljeintäkter och BNP är i detta fall 

inte riktigt lika stark som när extremvärdena är inkluderade, emellertid är det 

fortfarande stark. Känsligheten för förändring av lagar är likväl i detta fallet 

förhållandevis låg, ty de erhållna α-värdena är snarlika. 

 

I nästa steg delas undersökt data in i två tidsintervall. Det första intervallet innefattar 

åren 1981-1992 och det andra intervallet 1993-2007. Den primära skillnaden mellan 

de två tidsperioderna är att korrelationen för intervall 1 är mycket stark. Denna 

tidsperiod uppvisar nästan en perfekt korrelation med ett absolut α-värde på nästan 1 

dvs. då nollhypotesen accepteras. Vidare kan det också konstateras att förändringen 

av α-värde när antal lagar justeras är mycket liten näst intill obefintlig. Detta tyder på 

en mycket låg autokorrelation för tidsperioden 1981-1992. 

 

Testresultaten för intervall 2 uppvisade i kontrast med de för intervall 1 ett beroende 

av lag-längden. Det α-värde som erhölls när Eviews tilläts kompensera 

autokorrelation med hjälp av lagar var nästan 1. När lag-längden var 0 erhölls 
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emellertid ett α-värde mer tydligt skilt från 1. För samtliga test kunde nollhypotesen 

förkastas. Resultaten tyder på att det råder en tydlig korrelation mellan oljeintäkter 

och BNP för båda perioderna, emellertid är detta samband tydligare för intervall 1 

(1981-1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2.2 LLC enhetsrot testresultat för Kategori 1 

 

Graf 1.1 Korrelationen mellan oljeintäkter och BNP 1981-2007 inkl. extremvärde 
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 1981-2007 Inklusive Extremvärde 

Lag-längd: Spektral estimation: α t  Kritisktvärde Sannolikhet 

0 0 
-0.84444 -25.485 -5.78732  0.0000 

Auto-max Auto: Newey-West 
-0.87576 -25.116 -18.6837  0.0000 

Auto-max 0 
-0.87576 -25.116 -4.25169  0.0000 

0 Auto: Newey-West 
-0.84444 -25.485 -19.5138  0.0000 

 

 

 

 

1981-2007 Exklusive Extremvärde 

Lag-längd: Spektral estimation: α t  Kritisktvärde Sannolikhet 

0 0 
-0.83988 -24.977 -5.82333  0.0000 

Auto-max Auto: Newey-West 
-0.86788 -24.132 -17.6500  0.0000 

Auto-max 0 
-0.86788 -24.132 -3.58908  0.0002 

0 Auto: Newey-West 
-0.83988 -24.977 -19.0904  0.0000 
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Graf 1.2 Korrelationen mellan oljeintäkter och BNP 1981-1992 exkl. extremvärde 

-80

-40

0

40

80

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

1981-1992 Exklusive Extremvärde 

Lag-längd: Spektral estimation: α t  Kritisktvärde Sannolikhet 

0 0 
-0.99325 -19.031 -7.18322  0.0000 

Auto-max Auto: Newey-West 
-1.02450 -19.514 -14.9398  0.0000 

Auto-max 0 
-1.02450 -19.514 -7.51481  0.0000 

0 Auto: Newey-West 
-0.99325 -19.031 -14.4784  0.0000 

 

Graf 1.3 Korrelationen mellan oljeintäkter och BNP 1993-2007 exkl. extremvärde 
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1993-2007 Exklusive Extremvärde 

Lag-längd: Spektral estimation: α t  Kritisktvärde Sannolikhet 

0 0 
-0.76496 -17.255 -4.35366  0.0000 

Auto-max Auto: Newey-West 
-1.00802 -19.567 -14.4097  0.0000 

Auto-max 0 
-1.00802 -19.567 -6.40169  0.0000 

0 Auto: Newey-West 
-0.76496 -17.255 -12.0176  0.0000 
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5.3 Kategori 2 (Länder vars Oljeintäkter utgör >25 % av BNP)  

5.3.1 Utvärdering av LLC enhetsrot testresultat för Kategori 2  

Vid undersökande av de länder vars oljeintäkter utgör mer än 25 % av BNP förkastas 

nollhypotesen i likhet med tidigare vid samtliga tester. Vidare tyder resultaten på att 

normalfördelningskurvan är aningen mer kompakt än vid undersökningen av kategori 

1. Denna skillnad går till viss del att urskilja från de två graferna. Precis som i fallet 

gällande kategori 1 erhålls ett högre kritiskt värde när Eviews tillämpar automatisk 

(Newey-West) spektralestimation. α-värdena ligger mycket nära -1 vilket medför att 

sannolikheten att nollhypotesen accepteras är förhållandevis hög. Vid test av båda 

kategorierna erhölls höga α-värden. Vad som är intressant att observera är att α-

värdena i kategori 1 är aningen högre än de i kategori 2. Detta kan ses som lite 

underligt då oljeintäkternas andel av BNP är klart lägre för länderna i kategori 1 än för 

länderna i kategori 2 (jämför graferna ”Oljeintäkternas andel av BNP”). Resultatet 

skulle delvis kunna ha en förklaring i att beräkningarna av kategori 1 bygger på ca 6 

% fler observationer. Denna skillnad kan medföra att sannolikheten att acceptera 

nollhypotesen blir marginellt större, då beräkningen av kategori 1 har en marginellt 

högre exakthet än beräkningen av kategori 2. En viktig observation är att 

nollhypotesen inte kan accepteras fullt ut i något av fallen, ty α-värdet är skilt från -1. 

Samtliga testresultat både för kategori 1 och 2 länder tyder på att det råder en stark 

korrelation mellan oljeintäkter och BNP, emellertid ej en 100 % korrelation och i 

förlängningen beroende som ett accepterande av nollhypotesen skulle innebära.  

 

I kontrast mot LLC testresultat för kategori 1 (länder vars oljeintäkter utgör mindre än 

25 % av BNP) erhölls enhetligare α-värden när extremvärden exkluderas för kategori 

2. Ett resultat som tyder på att korrelationen mellan oljeintäkter och BNP för kategori 

2 länder ej är känslig för extremvärden. En intressant och uppseende skillnad för 

testresultaten mellan kategori 1 och 2 är att korrelationen är genomgående starkare 

för kategori 1. Detta resultat får ses som extra intressant då länderna i kategori 1 har 

ett klart svagare oljeintäkter/BNP-förhållande. Tilläggas bör att skillnaden är liten och 

att korrelationen är stark både för kategori 1 och 2 länder.  

 

I likhet med förgående undersökning av kategori 1 delas data in i två intervall. I likhet 

med om extremvärden var inkluderade eller exkluderade erhölls snarlika testresultat 

för de båda intervallen. I likhet med kategori 1 var α-värdena för kategori 2 i intervall 

2 mer känsliga för förändring av lag-längden än α-värdena för intervall 1. Det råder 
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en tydligare autokorrelation för intervall 2. Vidare var α-värdena för intervall 1 nästan 

identiska vilket i likhet med förgående resultat tyder på en svag autokorrelation.  

 

Sammanfattningsvis är korrelationen mellan oljeintäkter och BNP aningen stabilare 

för kategori 2 jämfört med kategori 1. Skillnaden om extremvärden var inkluderade 

eller exkluderade var mindre för kategori 2. Emellertid erhölls det nästan uteslutande 

marginellt högre α-värden för kategori 1, vilket är uppseendeväckande då dessa 

länder har ett klart lägre oljeintäkter/BNP-förhållande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3.2 LLC enhetsrot testresultat för Kategori 2 

 

Graf 2.1 Korrelationen mellan oljeintäkter och BNP 1981-2007 inkl. extremvärde 
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1981-2007 Inklusive Extremvärde 

Lag-längd: Spektral estimation: α t  Kritisktvärde Sannolikhet 

0 0 
-0.78711 -23.592 -5.64828  0.0000 

Auto-max Auto: Newey-West 
-0.83947 -23.858 -18.2743  0.0000 

Auto-max 0 
-0.83947 -23.858 -4.80697  0.0000 

0 Auto: Newey-West 
-0.78711 -23.592 -18.3966  0.0000 

 

 

 

1981-2007 Exklusive Extremvärde 

Lag-längd: Spektral estimation: α t  Kritisktvärde Sannolikhet 

0 0 
-0.78876 -23.013 -5.34588  0.0000 

Auto-max Auto: Newey-West 
-0.83301 -22.029 -16.0114  0.0000 

Auto-max 0 
-0.83301 -22.029 -3.23948  0.0006 

0 Auto: Newey-West 
-0.78876 -23.013 -17.4743  0.0000 
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Graf 2.2 Korrelationen mellan oljeintäkter och BNP 1981-1992 exkl. extremvärde 

-100

0

100

200

300

400

500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

1981-1992 Exklusive Extremvärde 

Lag-längd: Spektral estimation: α t  Kritisktvärde Sannolikhet 

0 0 
-0.96255 -16.686 -5.48914  0.0000 

Auto-max Auto: Newey-West 
-0.97663 -16.413 -11.4111  0.0000 

Auto-max 0 
-0.97663 -16.413 -5.06087  0.0000 

0 Auto: Newey-West 
-0.96255 -16.686 -11.7965  0.0000 

 

Graf 2.3 Korrelationen mellan oljeintäkter och BNP 1993-2007 exkl. extremvärde 
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1993-2007 Exklusive Extremvärde 

Lag-längd: Spektral estimation: α t  Kritisktvärde Sannolikhet 

0 0 
-0.79130 -18.301 -4.94438  0.0000 

Auto-max Auto: Newey-West 
-1.00372 -20.467 -15.4130  0.0000 

Auto-max 0 
-1.00372 -20.467 -6.93679  0.0000 

0 Auto: Newey-West 
-0.79130 -18.301 -13.1611  0.0000 
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6 Slutsats 

En intressant observation som kunde göras från graferna över BNP och oljeintäkter 

var att förhållandet oljeintäkt/BNP varierar till stor del mellan de olika regionerna. 

Detta är intressant då det stärker en ofta vanlig uppfattning att en del ledande 

oljeexporterande länder, isynnerhet de i mellanöstern har en ekonomi som primärt 

utgörs av oljeexporten. Generellt gick det att utläsa att regionerna Afrika, F.D. 

Sovjetunionen och Mellanöstern har ett starkt oljeintäkter/BNP-förhållande (O/B-

förhållande), detta i kontrast med regionerna Nordamerika och Europa som har ett 

klart svagare förhållande. Ett undantag är Norge vars BNP 2007 till ca 14 % 

utgjordes av intäkter från landets oljeproduktion. För regionen Sydamerika gick det 

att utläsa ett starkt O/B-förhållande för främst Venezuela och Ecuador (ca 25 % och 

26 % för 2007). Medan övriga undersökta länder inom regionen uppvisade ett svagt 

O/B-förhållande. 

 

Länderna delades upp i två kategorier, kategori 1 som innehåller länder vars 

oljeproduktion ej utgör mer än 25 % av BNP och kategori 2 vars länders 

oljeproduktion utgör mer än 25 % av BNP. För båda kategorierna gick det att utskilja 

ett inledningsvis högt O/B-förhållande, som tydligt försvagades vid 1990-talets mitt. 

Genomgående har den absoluta majoriteten av länderna inom kategori 2 historiskt 

haft ett mycket starkt förhållande mellan oljeintäkter och BNP. Flera länder inom 

kategori 2 uppvisade ett förhållande på >100 % dvs. dessa länder hade i början av 

1980-talet oljeintäkter som överskred landets BNP. Detta är möjligt då intäkter från 

oljeproduktionen hamnar utanför det land där oljan producerats. En vanlig förklaring 

att en betydande del av vinsten hamnar hos utländska oljeföretag som förhandlat 

fram gynnsamma kontrakt. En annan förklaring är att stora delar av intäkterna 

hamnar direkt i fickorna på makthavarna i landet och skickas till bankkonton i 

skatteparadis och ej kommer med i landets BNP. Länderna utgjordes nästan 

uteslutande av oljeproducerande länder i mellanöstern. De länderna med starkast 

O/B-förhållande i början av 1980-talet i fallande ordning var Saudiarabien, Qatar, 

Kuwait, Förenade arabemiraten, Libyen och Oman. Det land i världen som hade 

högst O/B-förhållande 2007 var Irak tätt följt av Angola, Libyen och Azerbajdzjan. 

 

Sammanfattningsvis tyder Levin, Lin och Chu (LLC) (2003) enhetsrot test på att det 

finns en stark korrelation mellan oljeintäkter och BNP för det 35 största 
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oljeproducerande länderna. I samtliga fall erhölls α-värden som låg mycket nära ett 

absolutvärde på 1 dvs. det värde då nollhypotesen om att en enhetsrot existerar 

accepteras fullt ut och att korrelationen är perfekt. Dessa observationer bidrar i att 

stärka hypotesen att oljeintäkter och BNP är starkt korrelerade.  

 

En annan intressant observation är att korrelationen är mycket stark för de båda 

kategorierna. Kategori 1 som innehåller länder vars oljeproduktion ej utgör mer än 25 

% av BNP uppvisade en korrelation som var marginellt starkare än de länder vars 

oljeproduktion utgör mer än 25 % av BNP. Emellertid var kategori 1 aningen mer 

känslig för om extremvärden är inkluderade eller exkluderade. Genomgående visade 

kategori 2 förhållandevis mer enhetliga α-värdena. Skillnaden mellan länder som har 

ett svagt oljeintäkter/BNP-förhållande och de som har ett stark är emellertid mycket 

liten och kan ha sin förklaring i att beräkningarna av kategori 1 innehåller ca 6 % fler 

observationer än kategori 2, vilket kan bidra till en ökad exakthet. En annan förklaring 

kan vara att oljepriset och i förläggningen oljeintäkterna är konjunktur känsliga och att 

BNP för länderna med ett svagt oljeintäkter/BNP-förhållande följer konjunkturen.  

 

Genomgående tydde testresultaten på att korrelationen mellan oljeintäkter och BNP 

var starkare och mer enhetlig under intervall 1 (1981-1992) för båda kategorierna. 

Under intervall 2 var det en tydligare autokorrelation då testresultaten var mer 

känslliga för lag’ar, isynnerhet för länderna med ett lågt oljeintäkter/BNP-förhållande.  

 

Vidare kunde det utläsas en aning mindre spridning på data för kategori 2. En 

observation som stärks av tidigare beräknade korrelationssamband. Kategori 1 erhöll 

en avsevärt högre genomsnittlig korrelationssamband för den undersökta 

tidsperioden när extremvärden var inkluderade. Detta kan ställas i kontrast med 

kategori 2 som uppvisade mer likvärdiga korrelationssamband större än 1 oberoende 

om extremvärdena var inkluderade eller exkluderade.  
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