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ABSTRACT 
 

Skillnader i sparnivå kan utifrån ekonomisk tillväxtteori förklara en del i varför ekonomier 

växer i olika takt. Uppsatsen behandlar landsspecifika faktorer vilka utifrån bakomliggande 

mikro- och makroekonomiskteori kan tänkas förklara varför vissa länder sparar mer än 

andra. En uppdelning görs i privat och offentligt sparande för att undersöka om de påverkas 

av samma faktorer. Även relationen mellan dem undersöks i syfte att utreda om relationen 

är så stark som föreskrivs av Ricardian equivalence. Metoden som används är 

regressionsanalys i paneldata för 35 länder från olika delar av världen med olika 

inkomstnivåer och täcker perioden 1983-2010. Resultaten tyder på att ökningar i inkomst, 

via tillväxt i BNP per capita och en positiv bytesbalans, är vad som i högst grad förklarar 

sparande. Det gäller för både privat och offentligt. Offentligt sparande har en negativ 

inverkan på privat men inte så stor som Ricardian equivalence låter hålla. Skillnad i förklaring 

mellan privat och offentligt finner vi i att politisk- och makroekonomisk instabilitet har 

negativ inverkan på offentligt sparande medan det har positiv effekt på privat. De 

övergripande resultaten ger stöd till Modiglianis livscykelhypotes då högre inkomst 

genererar ett högre aggregerat sparande.  
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1 INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund 

 

Ekonomisk tillväxtteori har gjort många ansatser till att förklara skillnader i rikedom mellan 

länder. Teorierna fäster ofta stor vikt vid sparandets roll, då sparande lösgör kapital och 

möjliggör investeringar. Om investeringarna är välriktade kan de generera ökad produktivitet 

och som konsekvens ekonomisk tillväxt. Robert Solow presenterade på femtiotalet en 

modell där den del av inkomsten som tillfaller realkapitalet i förlängningen är den som 

sparas (Jones, 2002, s.24). Ett högre sparande möjliggör därmed ökad 

realkapitalackumulation vilket enligt Solow-modellen genererar tillväxt i BNP per capita 

(Jones, 2002, s.43). Senare tillväxtmodeller utvecklade av Romer (1986) och Lucas (1988) har 

även de poängterat sparandets vikt för ekonomisk tillväxt (Edwards, 1995). Vikten av 

sparande är även uppenbar i empirin där länder som Singapore kan uppvisa såväl en mycket 

hög BNP tillväxt de senaste årtiondena som ett högt sparande (economywatch.com). Då 

sparande tillskrivs en så stor vikt för länders förmåga till ekonomiskutveckling anser vi att det 

vore intressant att undersöka vilka specifika faktorer som påverkar sparande inom länder. 

Därutöver vill vi söka en förklaring till varför sparandet i vissa länder är högre än i andra, 

vilket leder till syftet med uppsatsen. 

 

1.2 Syfte  

 

Syftet med vår studie är att undersöka vilka landspecifika faktorer som påverkar privat och 

offentligt sparande. Resultatet är av vikt för att förstå varför vissa länder sparar mer än 

andra, vilket i sin tur leder till skillnader i BNP per capita nivå. 

 

Målet med studien är att besvara dessa frågor:  

1. Vilka faktorer påverkar privat och offentligt sparande? 

2. Varför sparar länder olika mycket? 
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1.3 Tillvägagångssätt 

 

Metoden vi ämnar använda för att besvara frågeställningen är i huvudsak ekonometrisk men 

i urvalet av förklarande variabler har även bakomliggande mikro- och makroekonomisk teori 

använts. Vi har genom datainsamling från världsbankens databas, IMFs ”government finance 

statistics”, OECDs databas och Eurostat skapat en paneldata ordnad från 1983-2010. Denna 

innehåller makrodata från 35 länder (se appendix). Urvalet av länderna är från såväl OECD 

som Sydamerika, Asien och Afrika och täcker in olika inkomstnivåer. Totalt har vi använt oss 

av 13 förklarande variabler för att undersöka privat sparande och 8 förklarande variabler i 

undersökningen av offentligt. Bland de variabler som undersöks återfinns makroekonomiska, 

demografiska, strukturella och politiskt kopplade variabler. Detta för att skapa en så bred 

förståelse för sparande som möjligt. Datasetet har vi delat in i två separata perioder för att 

studera eventuella skillnader som kan ha uppstått i förklaringsgrad. En forskare som tidigare 

har genomfört en empiriskstudie i ämnet är Sebastian Edwards vilken han presenterade 

1995 (Edwards, 1995). Valet av metod, förklarande variabler och länder har inspirerats från 

Edwards undersökning.  Anledningen till att vi inte valt att studera ländernas aggregerade 

sparande utan delat upp det i privat och offentligt är att vi antar att offentligt sparande inte 

kan betraktas som exogent givet i förhållande till privat, vilket implicerar att högre offentligt 

sparande tränger ut privat i ett ett-till-ett förhållande. Vi finner stöd till detta utifrån Public 

Choice teori såväl som den tidigare forskningen utförd av Edwards samt Masson, Bayuomi 

och Samiei (Masson m.fl. 1996)(Edwards, 1995). 
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1.4 Definitioner 

 

Eftersom sparade kan definieras på olika sätt kommer nedan en beskrivning av vad vi menar 

med sparande. 

1.4.1Privat sparande 

 

Privat sparande (S) definierar vi som inkomst (Y) subtraherat konsumtion (C) och skatt (T). 

 

     (Ekvation 1) 

 

Till inkomsten (Y) räknas statliga transfereringar in.  Ytterligare uttryck för sparande är 

brutto- och netto sparande. Brutto sparande betecknade i ekvation 1 som SPrivat=Y-C-T 

medan nettosparandet är exkluderat även investeringar(I) vilket ger SNetto=Y-C-T-I (Burda, 

Wyplosz s.32).  När vi framöver skriver om privat sparande är det enbart bruttosparande 

som berörs. Det privata sparandet bedrivs enligt vår definition av privatpersoner och 

företag, då företag i slutändan ägs av privatpersoner vare sig det är direkt eller indirekt via 

aktieinnehav. För att ge en överblick på vilken nivå privat sparande ligger så kan vi i graf 1 

följa utvecklingen från 1983-2010.  Inkluderat är samtliga 35 länder (se appendix) vi har med 

i undersökningen. Genomsnittligt privat sparande för perioden var 23,494 %. 
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1.4.2 Offentligt sparande 

 

Staten konsumerar varor och tjänster samt erhåller inkomst i form av skatt. Om staten 

konsumerar varor (G) och erhåller skatteintäkter (T) så sparar staten pengar om T > G och 

lånar pengar om T < G. Sparar staten pengar innebär det ett budgetöverskott och om staten 

lånar råder det budgetunderskott vilket måste täckas genom lån från intermediärer eller 

högre skatter (Burda, Wyplosz, 2005, s.35). Offentligt sparande betecknar vi som: 

     (Ekvation 2)

      

Det mått på offentligt sparande vi använder oss av är budgetbalansen, den offentliga 

konsumtionen räknar även in transfereringar. För att ge en bild av vilken nivå offentligt 

sparande ligger så kan vi i graf 2 följa utvecklingen från 1983-2010.  Inkluderat är samtliga 35 

länder (se appendix) vi har med i undersökningen. Genomsnittligt offentligt sparande var 

under perioden -2,3096 %. 

 

 

1.5  Tidigare forskning 
 

I denna del kommer vi att beskriva tidigare forskning som behandlar ämnet, landsspecifika 

faktorer som påverkar sparande. Många empiriska undersökningar har genomförts på 

området, särskilt i början av 90-talet då intresset att förklara vad som driver sparande var 

särskilt stort. Anledningen till det är med stor säkerhet ett stigande intresse för ekonomisk 

tillväxt i samband med att Romer(1986) och Lucas (1988) presenterade sina tillväxtmodeller. 
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Resultat från den tidigare forskning visar stora likheter, däribland att ekonomisk tillväxt är 

den variabel som ger störst förklaring till skillnader i sparnivå. Det gäller både för privat och 

offentligt sparande. Forskningen har också konstaterat att Ricardian equivalence inte håller i 

ett ett-till-ett förhållande. Tre tidigare undersökningar som stödjer detta resultat är de av 

Sebastian Edwards (Edwards, 1995), Paul R Masson, Tamim Bayoumi och Hossein Samiei 

(Masson m.fl. 1996) och Norman Loayza, Klaus Schmidt-Hebbel, and Luis Serve´n (Loayza 

m.fl. 2000) . Den stora likheten med de här undersökningarna är att de alla tre har privat 

sparande som beroende variabel. Därefter skiljer de sig åt en aning. Sebastian Edwards 

undersökte även förklaringen till offentligt sparande, på samma sätt som vi skall göra.  De 

två andra har bara inriktat sig på privat sparande. I val av metod så arbetar samtliga 

undersökningar med ett stort data set innehållande länder från olika inkomstgrupper och 

variabler med förankring i olika delar av ekonomin.  

 

Edwards studie har genomförts med två separata paneldataset ordnade från 1970-1992 

innehållande 36 länder med olika inkomstnivåer. Ett paneldataset för att förklara privat 

sparande, med 13 oberoende variabler, och det andra paneldatasetet för att förklara 

offentligt sparande, innehållande 10 oberoende variabler. Masson m.fl. har till skillnad från 

Edwards använt sig av tidsserie- och tvärsnittsdata för 61 länder från 1971-1993, där de 

använde privatsparande som beroende variabel. Loayza m.fl har använt sig av tidsserie, 

tvärsnitt och paneldata. För 69 länder varav 20 industrialiserade och 49 utvecklingsländer för 

perioden 1966-1995. 

 

Anledningen till att Edwards skiljde på privat och offentligt sparande var att han ansåg att 

Ricardian equivalence inte håller, vilket motiveras utifrån Public Choice teori. Tillföljd av 

detta antagande så bör förklaringen bakom offentligt sparande skilja sig från den till privat 

sparande. Edwards finner ett visst stöd för det i undersökningen, då privat sparande 

påverkas av demografiska variabler medan offentligt inte gör det, samt att exempelvis 

politisk instabilitet påverkar offentligt sparande men inte privat sparande. 

 

 

 



 

 10 

 

I fråga om privat sparande så når undersökningarna följande resultat: 

Offentligt styrda socialförsäkrings program tenderar att ha en negativ inverkan på privat 

sparande (Edwards, 1995). Högre nivåer av utländskt sparande innebär reduktion i 

bytesbalansen, samt sänker såväl det privata som offentliga sparandet (Edwards, 

1995)(Masson m.fl. 1996) (Loayza m.fl. 2000). Graden av finansiellutveckling visar sig ha 

positiv inverkan på privat sparande (Edwards, 1995) (Loayza m.fl.2000) Ytterligare exempel 

är att privat sparande påverkas av demografiska variabler (Edwards 1995) (Masson m.fl. 

1996) (Loayza m.fl) samt att inhemska räntenivåer visar sig ha en signifikant påverkan, om än 

liten, dock med något större påverkan i industrialiserade länder (Masson m.fl.1996) (Loayza 

m.fl. 2000). 

 

Till detta så visar undersökningen av Loayza m.fl att makroekonomisk osäkerhet påverkar 

det privata sparandet.  Högre inflation leder till högre sparande, då osäkerhet får människor 

att vilja spara mer.     

1.5.1 Reflektion kring tidigare forskning 

 

Ytterligare tidigare forskning hade kunnat vägas in men av den vi läst att döma hade det inte 

förändrat bilden av forskningsläget. Tidigare forskning som försöker förklara både privat och 

offentligt sparande har vi, bortsett från Sebastian Edwards undersökning, funnit mycket lite 

av. Vad vi hoppas är därför att kunna bidra med vår undersökning till det området.  

  

Vad vi särskilt vill lyfta fram från den tidigare forskningen är att vi kan förvänta oss att 

offentligt sparande tränger ut privat sparande, men inte i den grad som antas av Ricardian 

equivalence. Därutöver vill vi lyfta fram att ekonomisk tillväxt har en positiv effekt på 

sparande, både privat och offentligt. Vidare kommer ökade offentliga utgifter till 

socialförsäkringar ha en negativ inverkan på privat och offentligt sparande. Vi kommer också 

kunna vänta oss att förklaringen bakom privat och offentligt sparande skiljer sig åt.  
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1.6  Disposition 
 

I det första introducerande kapitlet ges ett underlag för att förstå betydelsen av sparande 

med hjälp av bakgrund och definition. I kapitel två skapas ett teoretiskt ramverk för att 

förstå sparande hos individ och stat.  Kapitel tre beskriver den metod och tillvägagångssätt 

som används för den empiriska undersökningen och kapitel fyra förklarar valet av variabler, 

kopplat till det teoretiska ramverket i kapitel två. Sedan redogör kapitel fem resultatet från 

den empiriska undersökningen. De slutliga kapitlen sex och sju består av analys och svar på 

frågeställning och till sist en slutsats som binder ihop arbetet. Appendix innehåller 

resultattabeller, tabell på länder och en variabelförklaring, den är placerad i slutet av 

uppsatsen. 
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2. TEORI 

 

I detta avsnitt kommer centrala teorier kring sparande hos individer och stater behandlas. 

Sparandet hos individer kommer att förklaras utifrån grundläggande mikroekonomiska 

teorier medan offentligt sparande förklaras ur Public Choice teori. 

2.1 Vad är sparande? 

 

I syfte att förtydliga denna uppsats kommer här en redogörelse för vad vi menar med 

sparande. Redogörelsen kommer att ta sin början från det individuella planet och den 

intertemporära budgetrestriktionen.  

2.1.1 Sparande 

 

Sparande kan enkelt uttryckas som förflyttande av konsumtion över tid. Utifrån det 

individuella perspektivet finns möjligheten att konsumera hela sin inkomst idag eller att 

förflytta en del av den för framtida bruk, genom sparande. Alternativt kan individen även 

konsumera mer än dagens inkomst genom att låna (Burda, Wyplosz, 2005, s.105 ) 

 

Grafiskt kan detta illustreras med hjälp av 

en intertemporär budgetrestriktion: Där 

linjen D till B utgör budgetrestriktionen 

och inkomsten idag är Y1 och imorgon 

Y2. För att en individ skall kunna 

konsumera (C1*) vid punkt P idag så 

måste denne överskrida dagens inkomst 

och låna av morgondagens.  

För att konsumtion (C2) vid punkt M skall 

vara möjlig så måste individen spara en 

del av sin inkomst idag och förflytta den 

till morgondagen. 
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Vad den intertemporära budgetrestriktionen visar är att en individ har möjlighet att anpassa 

sitt konsumtionsbeteende över tid i enlighet med sina preferenser (Burda, Wyplosz, 2005, 

s.105).  Vad som vill belysas med figur 1 är att skillnader i privat och offentligt sparande 

beror på olika preferenser. Utifrån resonemanget kring sparande följer nu ytterligare teori 

kring sparande på individnivå, detta för att förklara vad som ligger till grund för valet mellan 

M och P. 

2.2.1 Optimal konsumtion 

 

Den intertemporära budgetrestriktionen (Figur 1) visade att individer har möjlighet att 

substituera konsumtion idag mot imorgon och att valet beror av individens preferenser. 

Individens preferenser speglas av var individens indifferenskurva tangerar budgetlinjen. 

Enligt teorin om optimal konsumtion strävar individen efter att maximera sin nytta 

intertemporärt. Det optimala konsumtionsvalet sker vid punkterna R nedan, där 

indifferenskurvorna IC2 tangerar budgetrestriktionerna. Vid dessa punkter uppnår individen 

sin högsta möjliga nytta genom att antingen spara en del av sin inkomst idag (Y1), figur 2, för 

att konsumera på en nivå imorgon (C2). Eller alternativt genom att låna från framtida 

inkomst, figur 3, (Y2) för att konsumera på nivå (C1) idag. Utan intertemporär förflyttning 

hade dessa nivåer inte varit möjlig (Burda, Wyplosz, 2005, s.127-129).     

 

 

 (figuren Burda, Wyplosz, 2005, s.129) 
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Detta resonemang kring optimal konsumtion implicerar att det optimala användandet av 

inkomst beror på hur individers preferenser ser ut samt att sparande är ett redskap för 

individens nyttomaximering. Modellerna ovan bygger på att priset på att förflytta 

konsumtion över tid är räntan, som i sin tur reflekterar lutningen på budgetlinjen.  

2.2.2 Rational expectations hypothesis 

 

Figur 2 och 3 antar att individer har kännedom om sin framtida inkomstnivå, det antagandet 

står i enlighet med Rational expectations hypothesis (Burda, Wyplosz, 2005,  s.103). Denna 

implicerar att individen bygger sina konsumtionsval på förväntningar om framtiden. 

Rationella individer kommer i sina beslut väga in framtida inkomst och utgifter.  Förväntar de 

sig en lägre inkomst i framtiden kommer de att spara mer idag, för att kompensera för 

framtidens konsumtionsförlust.  Även det omvända sambandet gäller, med förväntningar om 

en högre inkomst imorgon sjunker sparandet idag. Hypotesen implicerar inte att 

förväntningarna alltid slår rätt, men att de gör det i genomsnitt och att individer inte 

upprepar eventuella missberäkningar (Burda, Wyplosz, 2005, s.103). 

 

2.2.3 Inkomst- och substitutionseffekt 

 

Som diskuterats i avsnitt 2.2.2 är individers förmåga att förutse framtiden genomsnittligen 

korrekt. Hur individers preferenser för sparande påverkas av att förväntningarna kring 

framtida inkomst förändras kan förklaras utifrån inkomst- och substitutionseffekten.   

Anta: En skatt på inkomst, skatten 

leder till att budgetlinjen skiftar inåt, 

från D-T till H-T. Skatten innebär att 

priset på fritid sjunker, individen 

väljer då att arbeta mindre, det 

illustreras i figur 4 genom att 

arbetstiden minskar från F-T till I-T, 

Substitutionseffekten.  
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Inkomsteffekten leder till det motsatta d.v.s. att antal arbetade timmar ökar från I-T till F-T 

eftersom individen vill kompensera för inkomstförlusten skatten medfört. Hur individen 

väljer att förhålla sig till sparandet när det skett en förändring i inkomst beror i slut ändan av 

vilken av effekterna som dommineras (Gayer, Rosen, 2010,  s.417-418) 

2.2.4 Livscykelhypotesen 

 

En teori som behandlar alla teorier ovan och väver ihop det hela är livscykelhypotesen. 

Hypotesen antar att individers beteende inte styrs av den inkomst de har för stunden utan 

den totala inkomst de förväntas erhålla. Individer kommer under ungdomsåren liksom under 

de pensionerade åren uppvisa ett negativt sparande, då konsumtionen överstiger 

inkomsten. Detta möjliggörs av individens produktiva år då en del av inkomsten sparas för 

att täcka konsumtion under pensionen (Angus, 2005). Den typ av konsumtionsbeteende som 

vi beskriver kan förenklat modelleras på följande vis: 

 

 

Individen jämnar ut konsumtionen över sin livstid med sparandet som verktyg. Anledningen 

till detta är riskaversion och viljan till intertemporär budgetmaximering.  Jämn konsumtion är 

förknippat med lägre risk, då volatilitet skapar osäkerhet. De rationella val individen fattar 

kring konsumtions- och sparnivå kommer som en implikation av livscykelhypotesen påverkas 

av många olika faktorer. Bland dessa finns risk, förväntad livslängd, räntor och graden av 

socialförsäkring tillgodosett av staten. Även tillväxt i ekonomin som helhet och val av arbete 

spelar stor vikt för individens beteende (Angus, 2005). 
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2.2.5 Relationen mellan privat och offentligt sparande 

 

Som tidigare nämnt så skiljer vi i undersökningen på privat och offentligt sparande vilket 

styrks av den tidigare forskningen och den teori vi nedan lyfter fram. Anledningen finner vi i 

att förändringar i offentligt sparande inte ger en exakt motsatt effekt på privat. 

En teori som menar att det skulle ge en motsatt effekt är den så kallade Ricardian 

equivalence proposition. Vad den föreslår är att rationella individer väger in den offentliga 

sektorns beteende i sitt val av konsumtions- och sparnivå. Om staten sänker skatten idag 

utan att minska utgifterna kommer individer inse att skatten kommer att bli tvungen att 

höjas i framtiden, för att kompensera för det budgetunderskott som är förknippat med den 

sänkta skatten. Det innebär att individer kommer att spara det tillskott i inkomst som den 

sänkta skatten medfört för att skydda sig mot höjda skatter i framtiden (Burda, Wyplosz, 

2005,  s.116). Det här är vad vi menar när vi säger att det råder ett så kallat ett-till-ett 

förhållande mellan privat och offentligt sparande.  

2.3 Förklaring av offentligt sparande 

 

Tidigare undersökningar kring sparande har ofta antagit att offentligt sparande är exogent 

(Edwards 1995). Det finns skäl till att förklara offentligt sparande utan det antagandet. Teori 

kring hur politiska beslutsfattare och byråkrater agerar lägger vi till grund för detta. I 

enlighet med Public Choice teori kommer politiker imitera medianväljarens preferenser och 

byråkrater kommer att maximera sin avdelning. 

2.3.1 Medianväljarteoremet 

 

Medianväljarteoremet är en teori som ger förklaring till hur politiska beslutsfattare agerar 

(Gayer, Rosen, 2010, s.113). Teorin utgår från att i varje väljarkår finns det en medianväljare 

som representerar de politiskapreferenser som ligger i mitten av den politiska skalan. 

Medianväljaren står därmed för de politiska åsikter som flest väljare ställer sig bakom. För 

att politiker ska vinna val krävs att den politik de bedriver står närmre medianväljaren än 

sina motståndare. Det implicerar i sin tur att politiker kommer att sträva efter att föra den 

politik som medianväljaren antas föredra (Gayer, Rosen, 2010 s. 118). 
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Under det antagandet kommer medianväljarens preferenser gällande det offentliga 

sparandet vägas in i politikernas beslut. Detta innebär att politikers känslighet för väljarnas 

preferenser kommer att vara avgörande för statens budget under förutsättning att 

politikerna strävar efter att vinna val.  

2.3.2 Niskanen 

 

En annan teori med implikationer för offentligt sparande är Niskanens teori om hur 

byråkrater agerar (Gayer, Rosen, 2010 s. 131). Niskanens teori går ut på att förklara hur 

byråkrater handlar. Niskanen menar att byråkrater vill maximera sin egen avdelning. I 

företag vill arbetstagarna öka sin lön medan byråkrater vill maximera sin avdelning för att få 

mer inflytande och få mer offentligt tillkännagivande (Gayer, Rosen, 2010, s. 131).  Då det 

finns ett problem med asymmetriskinformation kan byråkraterna utnyttja sitt övertag och få 

mer resurser till sin avdelning än vad som är optimalt. Det vill säga att sponsorn, i detta fall 

staten, skjuter till mer medel till avdelningen än vad som är optimalt.   

Det offentliga sparandet blir i sin tur lidande, då byråkrater får mer resurser än optimalt, 

resurser som kunde sparats. 

2.3.3  Viktiga resonemang kring teorierna 

 

De viktigaste teoretiska resonomangen kring sparande är angelägna för att underlätta 

förståelsen i studiens nästkommande delar. Dessa begrepp vill vi lyfta fram för sparande hos 

individer: 

.  

 Individers preferenser 

 Rationellt agerande 

 Förväntningar kring framtiden 

 Inkomst- och substitutionseffekt. 

 

För det offentliga sparandet är det insikten om hur politiker och byråkrater agerar som 

påverkar dess sparande.  
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3. METOD  

 

I metoddelen kommer vi att beskriva det tillvägagångssätt vi har använt oss av för att 

analysera den data vi samlat in. Metoden vi använder oss av är regressionsanalys i 

datorprogrammet E-views, där vi med ett paneldataset sökt finna empiriska samband mellan 

de förklarande variablerna och sparande. Två separata dataset har använts ett för att 

studera privat sparande och ett för offentligt sparande. Länder och variabler som används i 

undersökningen återfinns i appendix. 

3.1 Data beskrivning 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka landspecifika faktorer som påverkar privat och 

offentligt sparande.  För att göra detta har vi tagit inspiration i valet av förklarande variabler 

och länder från den tidigare undersökningen Sebastian Edwards genomfört (Edwards, 1995). 

Vi har egenhändigt samlat ihop makrodata med observationer ordnade från 1983-2010. Data 

har inhämtats från världsbankens databas, IMFs government finance statistics databas, 

OECDs databas och Eurostat. Makrodata innebär att det är aggregerad data från olika 

beslutsfattande enheter, såsom den totala inkomsten från alla länder i ett land (Westerlund, 

2005, s.19) Data setet har delats in i 2 perioder, 1983-1992 och 1993-2010. Anledningen till 

att vi delat upp datasetet är för att undersöka huruvida det skett några förändringar i 

förklarandet av sparnivå mellan perioderna. Att brytpunkten skett just mellan 1992 och 1993 

beror på att den tidigare undersökning som genomfördes av Edwards endast sträckte sig 

fram till 1992 (Edwards, 1995). 

3.2 Val av metod 

 

Regressionsanalys används för att förklara trender och historiska samband. I vårt fall hur 

privat och offentligt sparande, de beroendevariablerna påverkas av de oberoende 

variablerna. Detta kan göras genom att studera skillnader mellan enheter, tvärsnitt, eller en 

och samma enhet över tid så kallad tidsserie. 
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Alternativt kan man använda sig av båda samtidigt, paneldata, vilket är vad vi har gjort 

(Westerlund, 2005, s.19) Eftersom paneldata använder sig av både tvärsnitt och tidsserie så 

är analysen av den mer komplex, men den har många fördelar då jämförelser kan göras 

mellan länder och över tid. Ett exempel på fördelen med paneldata: 

Säg att vi är intresserade av att studera huruvida länder med högt sparande har en hög 

tillväxt i BNP. Skulle vi då använda tvärsnittdata så kan vi studera om länder som har hög 

tillväxt också har ett högt sparande. Använder vi istället panel data så har vi även möjlighet 

att se om BNP-tillväxten har stigit i takt med att sparandet har gjort det.  

Ytterliggare fördelar med paneldata är att en del vanligt förekommande problem inom 

ekonometri kan undvikas. När en rad olika länder studeras parallellt är det inte ovanligt att 

problem med heterogenitet uppstår, detta undviks vid användning av paneldata data då 

förändringar över tid vägs in. Även multikolinjäritet avstyrs när förändringar över tid 

studeras (Kennedy, 2008).  

3.3 Regressionsmodellen 

 

Den regressionsmodell vi har använt för att studera vårt paneldataset ser ut på följande sätt: 

 (Ekvation 3) 

Där S står för sparande och indexen tk står för land k under tidsperiod t och parameter β 

betecknar de variabler som kan tänkas förklara sparande och e är slumptermen. 

I syfte att göra vår regression robust har vi använt oss av fixed effects (F.E.) i vårt tvärsnitt. 

Bakom detta ligger att vi efter genomfört ”redundant fixed effcts test” och kunnat 

konstatera att denna varit signifikant. Vad som sker när F.E. för tvärsnitt används är att 

landspecifika effekter som kan tänkas påverka estimaten elimineras. Vi har valt att använda 

laggade värden för de variabler där problem med endogenitet (läs avsnitt 3.4.1) är troliga. 

Detta gäller BNP per capita tillväxt, realräntan och bytesbalansen. Observationer ordnade 

över tid visar ofta tecken på autokorrelation, detta i synnerhet när värden har laggats. För 

att komma ifrån detta har vi använt oss av Whites specifikation för robusta standardfel. 
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3.4 Begränsningar 

 

Nedan följer en redogörelse för de problem som uppstått i undersökningen samt hur 

problemen hanterats. 

 

3.4.1  Endogenitet 

 

Vid vårt arbete med regressionerna har frågor kring i vilken riktning de kausala samband vi 

försökt finna egentligen verkar.  Den ekonometriska modellen söker finna samband mellan 

beroende och oberoende variabel och omvänd kausalitet kan därför vara ett problem. Den 

omvända kausaliteten kallas vanligen för endogenitetsproblem och skapar bias i 

regressionsmodellen som inte längre är väntevärdesriktig. Den ger därför inte ger bästa 

möjliga resultat.  För att undvika det så använde sig Edwards (Edwards, 1995) i sin tidigare 

undersökning av laggade värden såväl som instrumentella variabler. Instrumentella variabler 

har vi funnit svårare än vad våra kunskaper räckt till för men av teorin att döma är lämpliga 

instrument svårt att finna. Vi har för att komma runt endogenitetsproblemet använt laggade 

variabler men inser att problem med väntevärdesriktighet kan kvarstå. De variabler vi har 

laggat är bytesbalansen, offentligt sparande (i förklarandet av privat sparande) 

socialförsäkring som procent av offentliga utgifter, realränta och BNP per capita tillväxt. 

3.4.2 Balanserad och obalanserad data 

 

Ett ytterligare problem som är vanligt vid arbete med paneldata är att den är obalanserad. 

Det innebär att det saknas observationer för något land vid något år. Vad E-views gör i detta 

fall är att exkludera observationerna från det året för landet helt och hållet. Detta riskerar 

att generera missvisande estimat då det finns fler observationer från vissa länder än vad det 

finns från andra. För att komma ifrån detta har vi i största möjliga mån använt ett balanserat 

data set genom att som grund använda de förklarande variabler där vi haft fulla serier och 

sedan lagt in variabler med luckor för enskilda år en åt gången.  
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3.4.3 Data brist 

 

Som princip har vi även vid mindre luckor fyllt dessa genom att använda genomsnittlig 

förändring. Exempelvis, har vi haft data för realränta i Mexiko 1997 och 1999 så har vi 

beräknat räntan för 1998 på följande vis:  

 

      (Ekvation 4) 

Detta under förutsättningen att realräntan i Mexiko var högre 1999 än 1997. Av princip har 

vi fyllt luckor på som mest 4 år för att inte resultaten skall bli missvisande. Vi inser dock att 

dessa estimat kan ha påverkat resultaten. 

I brist på data har vi tvingats exkludera politisk stabilitet som variabel i tidsperioden 1983-

1992. Vi har däremot med den i perioden 1993-2010 vilken vi funnit data för.  
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4. DATA 

 

I detta avsnitt kommer vi att beskriva de variabler vi använder för att förklara privat och 

offentligt sparande. I presentationen kommer vi även utifrån den teori som presenterades i 

kapitel 2, föra en diskussion kring hur variablerna kan tänkas påverka offentligt och privat 

sparande.  En indelning av variablerna är gjord på följande sätt, först kommer variabler som 

bara används till att förklara privat sparande därefter följer variabler som använts till att 

förklara både privat och offentligt sparande. 

4.1 Variabler som enbart används i undersökningen av privat sparande 

 

Offentligt sparande 

Ricardian equivalens hävdar att förhållandet mellan privat och offentligt sparande är ett 

”ett-till-ett” samband, det finns dock skäl till att anta att det inte håller. Utifrån Public Choice 

teori går det att förklara hur politiker och byråkrater agerar. Som diskuterats ovan kring 

Public Choice är det rimligt att anta att offentligt sparande inte är exogent givet. Vi kan dock, 

utifrån tidigare forskning, förvänta oss en utträngningseffekt av offentligt sparande på privat 

men inte i den mån som Ricardian equivalence antar.    

 

Inkomstfördelning 

Effekten av inkomstens fördelning inom länder på privat sparande är svårtydd utifrån det 

teoretiska perspektivet. Det finns argument som talar både för och emot att ökade 

inkomstklyftor kan generera ett högre privat sparande. Sätt utifrån optimal 

konsumtionsteori så försöker individen att maximera sin egen intertemporära budget och 

därför bör inte den relativa nivån av inkomsten spela någon roll för nivån på sparandet. 

Argument för att mindre jämlik fördelning gynnar privat sparande, på aggregerad nivå, kan 

ses i att individer med högre inkomst tenderar att spara mycket i reala termer. Sett för ett 

helt land gör det att aggregerat sparande stiger om inkomsten hos de rika stiger.   
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Ett argument mot att ojämn fördelning främjar sparande är att en permanent stigande 

inkomst hos den relativt rikare delen av befolkningen kommer att medföra ökad konsumtion 

hos dem. Vad vi beskriver är en substitutionseffekt där en relativt mindre andel av deras 

inkomst sparas när inkomsten stiger (Li, Hongyi, Zou, Heng-fu, 2004).   Å andra sidan så finns 

det skatt, skatter omfördelar inkomster i samhället och då skatt påverkar sparande så 

kommer det i slutändan påverka privat sparande. I slutändan är detta en empirisk fråga, 

Edwards empiriska undersökning visar att ojämn inkomst fördelning gynnar privat sparande 

(Edwards, 1995). 

 

Inflation 

Ovisshet och osäkerhet om framtiden påverkar individers agerande om valet kring sparande 

och konsumtion. Inflation kan användas som ett mått på makroekonomisk stabilitet i landet. 

Hög inflation är förknippat med ökad risk och alternativkostnader, inflation utholkar värdet 

av pengar och gör de mindre köpkraftigt. Negativa effekter som är förknippade med inflation 

är sänkt investeringsvilja hos investerare och att inkomsten minskar i värde. När man 

diskuterar hur inflationen påverkar är det viktigt att gör en distinktion mellan förväntad 

inflation och oväntad. Den förväntade inflationen ingår redan i individers förväntningar om 

framtiden. Den negativa effekten är den oväntade, oväntad inflation bidrar till en oväntad 

inkomst reduktion, för att kompensera för inkomst förlust kommer individer på grund av 

försiktighet åtgärder välja att spara mer.  

 

Realränta 

Realräntan kan sägas vara priset på intertemporär substitution och därmed dagens 

konsumtion i termer av morgondagens.(Burda, Wyplosz, 2005, s. 152) Räntans effekt på 

sparande bör som konsekvens av detta vara central för individens möjlighet till den 

konsumtionsutjämning som föreskrivs av livscykelhypotesen och den bör därför ha stor 

påverkan på sparande. Realräntan fungerar som en signal och skapar incitament för individer 

att förändra sina preferenser mellan konsumtion idag och imorgon. En högre ränta bör 

medföra en substitutionseffekt, där individen förskjuter konsumtion till framtiden då 

sparande ger högre avkastning samtidigt som det hämmar lånande som blir dyrare. 
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En lägre ränta däremot kan medföra en inkomsteffekt där den konsumtionsutjämnande 

individen för att konsumera på samma nivå i framtiden sparar en relativt större andel av 

inkomsten.   

 

Kredit 

Möjligheten till intertemporär budgetmaximering är central för förståelsen av sparande. 

Någonting som direkt påverkar individens möjlighet att budgetmaximera är kreditrestriktion.  

Hur enkelt kontra svårt det är att få tillgång till kredit såsom banklån. Kan individen enkelt 

erhålla kredit kan det medföra att individen kommer att låna mer än spara. Om argumentet 

håller empirisk kan det i sin tur leda till att sparandet minskar. 

Tidigare forskning visar att hårdare kreditrestrektioner leder till ökat privat sparande. Som 

implikation av livscykelhypotesen är detta troligt då unga inte har möjlighet att låna.    

4.2 Variabler som används för både privat och offentligt sparande i 

undersökningen 

 

Försörjningsbördan 

I enlighet med livscykelhypotesen så kan vi anta att ett lands demografiska struktur är viktig 

för att förklara sparande. En ung respektive gammal befolkning kommer att konsumera en 

relativt stor del i förhållande till sina samlade inkomster, vilket medför ett negativt sparande 

för den delen av befolkningen. Detta bör medföra en lägre sparnivå i landet. 

För att väga in detta i vår analys så har vi inkluderat försörjningsbördan som förklarande 

variabel där andelen av befolkningen under 15 år och över 65 vägs mot den arbetande 

befolkningen däremellan. Livscykelhypotesens antagande kring att individer sparar under de 

yrkesverksamma åren för att sedan konsumera dessa resurser har inte stått oemotsagd utan 

flertalet studier har pekat även på att även äldre människor sparar. (Deaton, 2005) 

Till detta förespråkar en del den så kallade arvseffekten vilken innebär att föräldrar sparar 

för att kunna lämna arv till sina barn. I synnerhet tros denna effekt gälla i länder som har 

pensionssystem av typen pay-as-you-go. Detta innebär att dagens yrkesverksamma via 

skatten bekostar dagens pensioner.  
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Som konsekvens av denna omfördelning tros därför pensionärer spara mer för att indirekt 

lämna tillbaka de pengar de mottagit via pensionen och i förlängningen deras barn.(Gayer, 

Rosen s.244) Teorin antar att försörjningsbördan kommer att ha ett negativit samband med 

sparande 

  

Urban befolkning 

Individer kan antas vara riskaversa och osäkerhet beträffande framtida inkomst och 

försörjning bör därför medföra ett behov av sparande för att täcka de befarade perioderna 

av lägre inkomst. Detta argument använder Modigliani för att förklara varför jordbrukare 

under goda perioder har ett högt sparande som periodvis växlas till ett lägre. (Deaton, 2005) 

En ekonomi som i stor utsträckning är beroende av jordbruk står alltid inför risken till dåliga 

skördar och för att skapa trygghet sparas därför mycket. (Deaton, 2005) I vår undersökning 

har vi vägt in detta och använder oss av graden av urban befolkning i förhållande till total 

befolkningen som förklarande variabel.  Teorin antar att urban befolkningen kommer att ett 

negativit samband med sparande 

 

Socialförsäkring 

Risk är en viktig förklaring av sparande. En risk alla individer möter är att råka ut för en skada 

eller att bli arbetslös. Rationella individer som fattar beslut kring sina ekonomiska 

förehavanden är medvetna om detta och kommer därmed att spara i förebyggande syfte.  

I länder där det finns ett väl utbyggt socialförsäkringssystem så minskar behovet av den här 

typen av sparande då staten tar över en del av risken. (Deaton, 2005) Detta medför i 

praktiken att ett väl utvecklat socialförsäkringssystem minskar incitamenten för sparande. 

Det uppstår en substitutionseffekt som bidrar till minskat sparande och ökad konsumtion 

när relativpriserna förändras och sparandet blir relativt sätt dyrare gentemot 

konsumtion.(Gayer, Rosen s. 241) I motsats till detta finns de som förespråkar en 

inkomsteffekt, då ökad socialförsäkring möjliggör högre sparande och en tidigare pension. I 

enlighet med livscykelhypotesen måste individen spara mer under de produktiva åren för att 

kompensera för de denne förtidspensionerar sig (Gayer, Rosen s. 244).  För att väga in dessa 

teorier har vi inkluderat ett mått på den andel av de statliga utgifterna som går till 

socialförsäkring av de totala utgifterna.  
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Ekonomisk tillväxt 

För att undersöka hur ekonomisk tillväxt påverkar sparande så har vi använt tillväxt i BNP per 

capita som en förklarande variabel.  Modiglianis livscykelhypotes menar att ekonomisk 

tillväxt leder till en högre sparnivå, då de yrkesverksamma individernas sparande växer 

tillföljd av att de får mer i plånboken samtidigt som det negativa sparandet som utförs av de 

äldre blir en relativt mindre andel tillföljd av tillväxten. (Deaton, 2005) Under antagandet att 

individer fattar beslut baserat på framtida inkomst och inte nuvarande så bör ekonomisk 

tillväxt ge individer incitament till att konsumera mer idag då de kan förvänta sig en högre 

inkomst imorgon, en substitutionseffekt. Detta skulle i praktiken innebära en negativ effekt 

på sparande av tillväxt. Av den empiriska forskning som gjorts på området och som vi 

tidigare har berört så förefaller det dock som att det finns ett positivt samband mellan 

tillväxt och sparande (Edwards, 1995). 

 

BNP per capita 

En intressant implikation av livscykelhypotesen och den optimala konsumtionsteorin är att 

ett lands relativa inkomstnivå inte bör påverka den andel av inkomsten som sparas. Enligt 

livscykelhypotesen strävar individen efter att jämna ut konsumtionen över livstiden på 

högsta möjliga nivå, genom att låna under ungdomsåren och leva av sparade pengar under 

de pensionerade åren.  Enligt optimala konsumtionsteorin så gör den avtagande 

marginalnyttan av att förflytta konsumtion över tid att individen optimerar budgeten genom 

en jämn konsumtion. För att undersöka detta har BNP per capita inkluderats som variabel.           

 

Politisk instabiletet 

Politisk instabiletet är ett mått på sannorlikheten att staten ska störtas samt politiskt 

motiverat våld. Länder med hög instabilitet reducerar politikers tidshorisont, då det finns 

risk att inte få sitta kvar den tid man blev framröstad till. En snävare tidshorisont bidrar till 

att politiker inte kan fatta långsiktiga beslut eftersom risken att bli avsatt finns och besluten 

riskerar att rivas upp. Politisk instabilitet ökar tillföljd av detta risken i ekonomin vilket skulle 

kunna bidra till ökat privat. Ett lägre offentligt sparande är troligt tillföljd av kortsiktiga 

populistiska beslut 
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Penningmängd 

Sebastian Edwards pekade i sin undersökning på att mängden pengar i ekonomin genom 

BNP är ett mått på hur finansiellt utvecklat ett land är. Det finns dock tvivel om 

penningmängden kan antas vara ett mått på finansiell utveckling i ett land eftersom det 

skulle betyda att Zimbabwe 2006 lika utvecklat som Sverige, det anser vi inte vara realistiskt 

av uppenbara skäl (World bank). Efterfrågan på pengar i en ekonomi bestäms av nivån på 

räntan.(Burda, Wyplosz, 2005, s. 183). Som diskuterats ovan kring substitutions- och 

inkomsteffekten på räntan så råder det oklarhet kring dess effekt på sparande.  

Mängden pengar genom BNPs påverkan på sparande skulle alternativt kunna ses utifrån ett 

inflationsperspektiv. Då högre penningmängd är ekvivalent med högre inflation och därmed 

skapar makroekonomisk osäkerhet. Denna osäkerhet skulle kunna resultera i ett ökat 

sparande.  

 

Bytesbalans 

Hela länder har på samma sätt som individer en intertemporär budget att förhålla sig till.  

Har landet ett underskott i period ett så innebär det att staten måste spara mer i period två 

för att betala av skulderna i period ett. Hubert M. Strauss gav 1999 en studie om hur 

bytesbalansen och privat sparande förhåller sig till varandra (Strauss, 1999) . Han kom fram 

till att en nergång i privat sparande bidrar till en ökning av underskottet i bytesbalansen.  

Både Edwards och Strauss kommer fram till samma resultat, det finns ett samband men litet. 

Vi kan därför också förvänta oss ett positivt samband där en positiv bytesbalans ger ett 

högre sparande. 
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5.  RESULTAT 

 

I detta avsnitt ska resultaten från vår empiriska undersökning redovisas. Vi valt att lyfta fram 

de viktigaste resultaten från undersökningen, det vill säga de variabler som har varit 

signifikanta och haft höga parametervärden. Variabler vars påverkan varit liten eller 

insignifikant kommer att diskuteras i analysen.  Våra resultat från regressionerna finns i sin 

helhet tillgängliga i appendix. 

5.1 Tolkning av resultaten 

 

 Varje variabel är horisontellt indelad för sig och visar 3 resultat, parametervärde, t- 

statistiska och till sist signifikans nivå. Fetmarkerade värden är positiva medan värden som är 

skrivet i kursivstil är negativa. Parametervärdena är de som står högst upp av de tre, visar 

hur det privata eller det offentliga sparandet påverkas av en 1 procentenhets ökning i de 

oberoende variablerna.  Som vi skrev i metoddelen (3.4.2) så har vi strävat efter att 

balansera datasetet i största möjliga utsträckning. Vi har därför flera stycken regressioner, i 

dessa ingår som grund de variabler för vilka vi har fulla dataserier, de variabler som använts 

som grund står underst i varje tabell.  Därefter skiljer sig regressionerna, då vi har inkluderat 

de andra variablerna en och en i separata regressioner. Överst i varje kolumn står de 

variabler som presenteras i de olika regressionerna 
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5.2 Privat sparande 1983-1992 

 

Tabell 1 

Privat sparande 1983-1992 

     

Beroende Variabel: 

Privat sparande 1983-

1992 

Inkluderat: 

Full data 

Inkluderat: 

Inflation 

Inkluderat: 

Inkomst fördelning 

Inkluderat: 

Realränta 

Inkluderat: 

Socialförsäkring 

Oberoende variabel: Regression 1 Regression 2 Regression 3 Regression 4 Regression 5 

Försörjningsbörda 

t-statistika 

p-värde 

0,3352 

(2,5607) 

0,0110 

0,2690 

(1,6986) 

0,0906 

0,3364 

(3,2420) 

0,0013 

0,1209 

(0,6228) 

0,5340 

0,2210 

(1,3258) 

0,1861 

Bytesbalans 

t-statistika 

p-värde 

0,2725 

(2,1538) 

0,0321 

0,2798 

(4,2701) 

0,0000 

0,2903 

(4,4552) 

0,0000 

0,3582 

(5,4243) 

0,0000 

0,2206 

(3,3707) 

0,0009 

BNP per capita-tillväxt 

t-statistika 

p-värde t 

0,6098 

(4,4205) 

0,0000 

0,5659 

(0,1144) 

0,0000 

0,6063 

(5,1504) 

0,0000 

0,6042 

(4,7200) 

0,0000 

0,4769 

(4,0871) 

0,0001 

Offentligt sparande 

t-statistika 

p-värde 

-0,5879 

(-5,8514) 

0,0000 

-0,6347 

(-7,8180) 

0,0000 

-0,5895 

(-7,3500) 

0,0000 

-0,6044 

(-7,3777) 

0,0000 

-0,5577 

(-7,1639) 

0,0000 

Socialförsäkring 

t-statistika 

p-värde 

    -0,4627 

(-4,9207) 

0,0000 

Fetmarkerade är positiva och kursivstil är negativt. De variabler som har fulla serier och har inkluderats som grund är: 

Försörjningsbörda, Bytesbalans, BNP per capita tillväxt, Offentligt sparande, Privat kredit, BNP per capita, Urban 

population och Pengar/BNP. Hela regressionen återfinns i appendix tabell 4. 

 

Kommentar tabell 1 

I tabell 1 presenteras resultat för perioden 1983-1992 med privat sparande som beroende 

variabel. Under perioden är det offentligt sparande och ökade statliga utgifter till 

socialförsäkringar som har påverkat det privata sparandet negativt i högst grad. Alla dessa 

värden är påtagligt signifikanta. Som mest har det offentliga sparandet minskat det privata 

med -0,63 % det innebär att när det offentliga sparandet ökar med 1 % sjunker privat 

sparandet med -0,63 %. Bland de positiva resultaten är det tillväxt i BNP per capita som ger 

störst signifikant påverkan på privat sparande, uppemot 0,60 % i de flesta regressionerna. 
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Även bytesbalansen visar ett signifikant positivt samband där en ökning på 1 % genererar en 

ökning i det privata sparandet på 0,30 %.  

5.3 Privat sparande 1993-2010 

 

Tabell 2 

Privat sparande 1993-2010 

     

Beroende Variabel:    

Privat sparande 1993-

2010 

Inkluderat: 

Inkomst 

fördelning 

Inkluderat: 

Realränta 

& Inflation 

Inkluderat: 

Socialförsäkring 

& Inflation 

Inkluderat: 

Inflation 

Inkluderat: 

Politisk instabilitet 

Oberoende variabel: Regression 1 Regression 2 Regression 3 Regression 4 Regression 5 

Bytesbalans 

t-statistika 

p-värde 

0.3020 

(7.0622) 

0,000 

0.3133 

(6.9968) 

0,000 

0.4737 

(13.142) 

0,000 

0.4033 

(11.007) 

0,000 

0,7663 

(15,648) 

0,000 

BNP-tillväx 

t-statistika 

p-värde t 

0.1469 

(1,8860) 

0,0598 

0,1502 

(1,8589) 

0,0636 

0,3002 

(2,6577) 

0,0083 

0,4520 

(6,5772) 

0,000 

0,2286 

(2,3877) 

0,0175 

Försörjningsbörda 

t-statistika 

p-värde 

-0.0274 

(-0.5047) 

0.6140 

-0.0406 

(-0.4865) 

0.6268 

-0.0598 

(-1.3444) 

0.1799 

-0.0537 

(-1.1690) 

0.2429 

-0,1702 

(-6,1067) 

0,0000 

Offentligt sparande 

t-statistika 

p-värde 

-0.3669 

(-7.0029) 

0,000 

-0.3655 

(-6.8639) 

0,000 

-0.5553 

(-9.9640) 

0,000 

-0.6813 

(-14.504) 

0,000 

-0,3480 

(-5,0722) 

0,000 

Socialförsäkring 

t-statistika 

p-värde 

  -0,2749 

(-5,2128) 

0,000 

  

Fetmarkerade är positiva och kursivstil är negativt. De variabler som har fulla serier och har inkluderats som grund är: 

Försörjningsbörda, Bytesbalans, BNP per capita tillväxt, Offentligt sparande, Socialförsäkring, Privat kredit, BNP per 

capita, Urban population och Pengar/BNP. Hela regressionen återfinns i appendix tabell 5. 

 

Kommentar tabell 2 

I tabell 2 ser vi att resultaten följer ungefär samma trend som i tabell 1.  Där det offentliga 

sparandet och offentliga utgifter till socialförsäkringar visar en signifikant negativ påverkan 

på privat sparande.  Potentiellt så är den något lägre än vad den var i föregående period, 

tabell 1. Bytesbalansen och BNP per capita tillväxt visar ett signifikant positivt samband. 

Tillskillnad från tabell 1 så har nu bytesbalansen en större påverkan på sparandet än tillväxt i 

BNP per capita.  
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Vi ser också att tillväxt i BNP per capita ger en avsevärt lägre effekt på sparandet än i tabell 

1. Det har också skett ett trendskifte i försörjningsbördans påverkan på privat sparande, i 

tabell 1 var den positiv medan i tabell 2 är den negativ i de flesta fall är resultaten av 

försörjningsbördan insignifikanta 

5.4 Offentligt sparande 1983-1992 och 1993-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fetmarkerade är positiva och kursivstil är negativt. (Regressionerna  

ovan inkluderar i sin helhet: Försörjningsbörda, BNP per capita tillväxt,  

BNP per capita, Bytesbalansen, Socialförsäkring, Politisk instabilitet,  

Pengar/BNP och Urban population. Hela regressionen återfinns i appendix tabell 6.  

 

 

 

 

 

Tabell 3  

Offentligt sparande 1983-1992 & 1993-2010 

  

Beroende Variabel: Offentligt sparande  

 

 

Oberoende variabel: 1983-1992 1993-2010 

BNP per capita-tillväxt 

t-statistika 

p-värde t 

0,4758 

(4,8646) 

0,0000 

1,0108 

(7,9672) 

0,0000 

Bytesbalans 

t-statistika 

p-värde 

0,1424 

(2,3309) 

0,0204 

0,1625 

(3,4384) 

0,0007 

Socialförsäkring 

t-statistika 

p-värde 

-0,1087 

(-3,7131) 

0,0002 

-0,1678 

(-2,2251) 

0,0269 

Politisk instabilitet 

t-statistika 

p-värde 

 

 

 

-0,0096 

(-2,0604) 

0,0401 

Pengar/BNP 

t-statistika 

p-värde 

-0,1615 

(-5,4413) 

0,0000 

-0,0159 

(-0,3999) 

0,6902 
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Kommentar tabell 3 

I tabell 3 presenteras huvudresultaten från de regressioner där beroende variabel var 

offentligt sparande. Det offentliga sparandet påverkas i störst utsträckning negativt av ökade 

utgifter till socialförsäkringar det gäller för båda perioder, 1983-1992 och 1993-2010 .  

Signifikant negativa resultat ger även politisk instabilitet och ökad pengar/BNP.  De 

variabeler som gett en signifikant positiv effekt är tillväxt i BNP per capita och bytesbalansen. 

Värt att kommentera är att den positiva effekten av BNP per capita tillväxt har mer än 

fördubblats mellan perioderna. En ökning i BNP per capita tillväxt med 1 % genererar en 

ökning i det offentliga sparandet på 1,0108 % i perioden 1993-2010.      

5.5 Övergripande kommentar 

 

De resultat vi här har lyft fram tyder på att BNP per capita tillväxt och bytesbalansen är de 

variabler som har den största positiva effekten på privat och offentligt sparande. Vidare har 

offentligt sparande en hög negativ inverkan på privat sparande. Ökade statliga utgifter till 

socialförsäkringar har en negativ inverkan för både privat och offentligt sparande. Offentligt 

sparande påverkas också signifikant negativt av politisk instabilitet och en högre grad av 

pengar/BNP vilket inte har någon signifikant påverkan på privat sparande. 
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6. ANALYS 

 

I följande avsnitt redogörs analysen av den empiriska undersökningen. Resultaten kopplas 

här ihop med teorier kring sparande. Analysen inleds med en sammanfattning av de 

viktigaste analyserna av resultatet. Därefter följer analys kring de enskilda variablerna ordnat 

efter utifrån vilken effekt de haft på sparande. En uppdelning mellan privat och offentligt 

sparande görs, detta för att det tydligt ska framgå vilka effekter som har påverkat privat 

respektive offentligt sparande. Resultattabellerna 4-6 återfinns i appendix. 

 

6.1 Sammanfattning av analys 

 

Vår undersökning har påvisat att privat och offentligt sparande i allra högst grad har 

påverkats av BNP per capita tillväxt (Tabell 1-2). Effekten av en ökad tillväxt innebär ökade 

inkomster för stat och individer. Inkomstökningen leder till att budgetlinjen gör ett parallellt 

skift utåt (figur 1). Den teori som förklarar effekten av en tillväxtökning är livscykelhypotesen 

(2.2.4), eftersom den andel som sparar i befolkningen, de produktiva, kommer att få ökade 

inkomster som i sin tur kommer att kunna sparas. Relativt sätt så kommer det negativa 

sparande som unga och pensionärer bedriver minska i förhållande till det positiva sparandet. 

Även bytesbalansens effekt på sparandet har visat sig påtagligt (Tabell 1-2). I enighet med 

tillväxten så innebär en positiv bytesbalans ökade inkomster för stat och individ. Om staten 

exporterar mer än den importerar innebär det en positiv bytesbalans som i sin tur även 

påverkar individerna, då företagen indirekt ägs av individer kommer de ökade vinsterna för 

företagen även gynna individerna. De två faktorer som påverkat sparandet i högst positiv 

grad är BNP per capita tillväxt och bytesbalansen, den gemensamma nämnaren mellan dessa 

två är att inkomsten ökar som leder till att budgetlinjen gör ett parallellt skift utåt (figur 1). 

Försörjningsbördan har visat tvetydiga resultat i tabell 1 visar sig försörjningsbördan ha en 

positiv effekt på sparandet, vilket innebär att om andelen mellan 15-64 minskade skulle 

sparandet öka. Resultaten strider emot livscykelhypotesen (2.2.4) men kan förklaras utifrån 

att arvseffekten haft en påtaglig effekt på sparande i den tidigare perioden. 
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I den senare perioden (Tabell 2) så skiftar resultatet och påvisar ett negativt samband, detta 

är vad vi kunnat anta i enlighet med livscykelhypotesen (2.2.4). Offentligt sparandet tränger 

inte ut privat sparande i den mån som antas av Ricardian equivalence (2.2.5), detta kan 

förklaras utifrån tidigare argumentation kring Public Choice teori (2.3). 

 

Socialförsäkringars effekt på sparandet har vart påtagligt negativ i båda tidsperioder, detta 

beror på att socialförsäkringar innebär utgifter för staten som leder till en snävare 

budgetlinje (figur 1). För individer leder ökade socialförsäkringar till ett ”moral hazard 

problem” där individer väljer att i mindre utsträckning spara själva när staten tillgodoser 

försäkringar. 

 

Politisk instabilitet påverkade det privata sparandet positivt vilket indikerar att den ökade 

risken som är förknippad med instabilitet ökar sparandet hos individer medan det minskar 

sparandet för staten. Det minskade sparandet kan tänkas beror på att politikers tidshorisont 

minskar i takt med ökad instabilitet, detta leder i sin tur till att politiker fattar populistiska 

beslut för att öka sin tidshorisont. Dessa beslut medför ökade utgifterna för staten som i sin 

tur minskar sparandet. 

6.2 Analys av privat sparande 

 

Den empiriska undersökningen visar intressanta resultat kring det privata sparandet.  

I den följande delen analyserar vi resultaten från undersökningen av det privata sparandet 

ordnat efter hur stor påverkan variabeln visat. Vid sidan av respektive variabelnamn står 

vilken tabell i appendix resultaten finns. 

 

BNP per capita tillväxt (Tabell 4 och 5, appendix) 

Tillväxtens effekt på ekonomin och sparande är väsentlig, då vi i resultaten fann att tillväxt i 

BNP per capita är den viktigaste variabeln till att förklara skillnader i privat sparande.  

Resultaten från vår empiriska undersökning stödjer den tidigare forskningen genomförd av 

Edwards (Edwards, 1995) och Masson m.fl.(Masson m.fl. 1996) som fann samma resultat.  
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Ekonomisk tillväxt innebär att individer får en permanent ökad inkomst, vi finner även att 

resultatet ligger i linje med Modiglianis livscykelhypotes (2.2.4) som beskrev att sparande 

bedrivs av den arbetsföra befolkningen. Då den när den arbetsföra befolkningen får en 

högre inkomst så växer sparandet i reala termer samtidigt som det negativa sparande som 

utförs av äldre blir relativt sätt en mindre andel.   

 

Bytesbalans (Tabell 4 och 5, appendix) 

Efter tillväxten så är det länders bytesbalans som påverkar privat sparande i allra högst grad. 

Om ett land har en positiv bytesbalans betyder det att landet exporterar mer än vad de 

importerar, eftersom företag indirekt ägs av privatpersoner innebär det att företagsvinster 

även innebär vinst för privat personer. På samma sätt som BNP per capita tillväxt innebär en 

positiv bytesbalans ökade inkomster. 

 

Offentligt sparande (Tabell 4 och 5, appendix) 

Offentligt sparande var den faktorn som hade störst negativ inverkan på privat sparande i 

båda perioderna och påvisade ett signifikant samband i alla regressioner. Ricardian 

equivalence menar att offentligt sparade tränger ut privat sparande enligt ett ”ett-till-ett” 

förhållande. Enligt denna teori väger individer in all relevant information i val av 

konsumtions och sparnivå. Våra empirska resultat i båda tidsperioderna visar att 

ekvivalensen inte håller, utan att utträngningseffekten ligger mellan -0,36 och -0,68. 

Resultaten ligger i linje med vad vi kunnat förvänta oss utifrån tidigare forskning.  Anledning 

till att Ricardian equivalence inte håller kan som tidigare nämnt bero på Public Choice teori 

(2.2.5). Ricardian equivalence bygger på att statlig konsumtion tränger ut privat men om den 

offentliga sektorn i enlighet med medianväljarteoremet väger in individers preferenser så 

kommer den statliga konsumtionen i viss mån kunna ersätta den privata.  

 

Socialförsäkring (Tabell 4 och 5, appendix) 

Socialförsökringens påverkan är negativ under båda perioder, detta faller naturligt eftersom 

den skapar ett ”moral hazard problem” och incitament att spara mindre. När staten 

tillgodoser socialförsäkringar så övertar staten en del av individens risk för att inte kunna 

försörja sig om de exempelvis blir sjuka eller när de blir gamla. 
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Resultaten tyder på en substitutionseffekt (2.2.4) där den lägre risken gör att relativt sätt 

kommer en större andel av inkomsten konsumeras idag.  Privata socialförsäkringssystem 

skulle kunna motverka den negativa effekten offentliga socialförsäkringssystem har på privat 

sparande, då individen själv tvingas att spara mer. Det innebär att om länder vill öka det 

privata sparandet så bör de minska på offentliga utgifter till socialförsäkringar. Huruvida 

detta är önskvärt ställer vi oss frågande till då det i förlängningen riskerar att skapa sociala 

klyftor och socialinstabilitet. En alternativ förklaring till den negativa effekten av 

socialförsäkringen på privat sparande kan vara att högre statliga utgifter till 

socialförsäkringar kräver att staten måste öka sina inkomster. Det implicerar höjda skatter 

vilket minskar individens disponibla inkomst och skiftar budgetrestriktionen inåt. I enlighet 

med livscykelhypotesen (2.2.4) kommer sparandet minska i reala termer vilket minskar det 

aggregerade privata sparandet.  I de få regressioner variabeln inkluderats så påvisar den ett 

signifikant negativt samband med privat sparande. 

 

Penningmängd (Tabell 4 och 5, appendix) 

Edwards (Edwards, 1995) använde penningmängden som ett mått på finansiellutveckling i 

länder, som tidigare konstaterats (4.2) så är det inte helt realitsikt att anta. En alternativ syn 

på penningmängden är relationen till räntan. Vårt resultat visar att mer pengar i omlopp 

leder till ökat sparande, det i sin tur bör betyda att landet har en låg ränta för att kunna öka 

penningmänden, detta under antagandet att Centralbanken styr penningmängden genom 

räntan. En lägre ränta bör i enlighet med makroekonomiskteori innebära att efterfrågan på 

pengar stiger, det skulle innebär att sparandet minskar och konsumtionen ökar. Då våra 

resultat tyder på det motsatta tänker vi istället att ökad penningmängd implicerar stigande 

inflation vilket skapar osäkerhet. Osäkerheten kring framtiden får individen att vilja spara 

mer.  

 

Politisk instabilitet (Tabell 4 och 5, appendix) 

Vår empiriska undersökning visar på att högre politisk instabilitet har en signifikant positiv 

effekt på privat sparande. Detta kan bero på att instabilitet är kopplat till ökad risk för 

individerna, då individerna väljer i sin tur att spara mer.  
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Om befolkningen inte kan lita på de politiska beslut som fattas, vid exempelvis ökade sociala 

försäkringar, kommer individen i enlighet med rational expectations hypothesis (2.2.5) väga 

in det i sina beslut kring sparande. 

 

Privatkredit (Tabell 4 och 5, appendix) 

Variabeln privatkredit reflekterar individens möjlighet till intertemporär budgetmaximering. I 

ett land där kreditrestriktionen är hård bör individer spara mer än i länder med ledigare 

restriktioner. Om möjligheten att ta lån blir enklare kommer det leda till att efterfrågan på 

lån ökar och detta implicerar i sin tur att konsumtionen i sin tur ökar. Vi har i vår 

undersökning funnit blandade resultat men i de fall privatkredit varit signifikant har den varit 

positiv vilket tyder på att kreditrestriktion genererar en positiv effekt på privat sparande. 

 

Försörjningsbördan (Tabell 4 och 5, appendix) 

Försörjningsbördan reflekterar en av de viktigaste teorierna kring privat sparande, 

livscykelhypotesen. Då resultaten skiljer sig markant mellan tidsperioderna blir det svårt att 

fastställa effekten av variabeln. Teorin antar att resultatet ska vara negativit, dock visar 

resultaten i tabell 4 på det motsatta. Resultatet visar att länder som har en högre andel av 

befolkningen som är under 15 år och över 64 år kommer att spara mer. Anledning till att 

resultatet påvisar en positiveffekt kan som diskuterats (4.2), bero på den såkallade 

arvseffekten, som i den tidigare perioden väger tung.  Den senare perioden påvisar ett 

negativt samband som ligger i enlighet med livscykelhypotesen (2.2.4). Tabell 4 och 5 visar 

båda att i enskilda fall kan försörjningsbördan ha signifikant påverkan på sparande. Tänkbara 

faktorer som bidrar till att resultaten blir så skilda ifrån varandra kan bero på bias i vårt 

dataset som snedvrider effekten. 
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Urban befolkning (Tabell 4 och 5, appendix ) 

I enlighet med livscykelhypotesens teori (2.2.4) så bör andelen av befolkningen som bor i 

städer påverka privat sparande negativt då individer som bor på landsbyggen är utsatta för 

högre risk än stadsbor. I tabell 4 påfinner vi i motsats till livscykelhypotesen (2.2.4) ett 

positivt samband. Det skulle kunna bero på att risker som är förknippade med att bo i städer 

underskattats i tidigare studier. Att bo i städer innebär mer utgifter, risken att inte få arbete 

och bli avskedad är relativit högre inne i städer än på landsbyggden. Modiglianis argument 

för att jordbrukare är utsatta för mer risk var kopplat till risken av dåliga skördar, dock så är 

risken att inte få jobb eller att bli av med jobbet betydligt mindre än i städer, speciellt i 

dagens storskaliga jordbruk där i princip enbart storbönder opererar. De relativt högre 

riskerna och kostnaderna som är förknippade med att bo i städer ger ökade incitament att 

spara. Vilket innebär att när den urbana befolkningen ökar genererar de ett högre privat 

sparande. Dock så visar resultaten i tabell 5 ett negativit samband med sparande. Att 

resultaten i tabell 5 ligger i linje med teorin väcker frågetecken om det även i detta fall kan 

ha uppstått bias i regressionen.  

 

Inflation (Tabell 4 och 5, appendix ) 

Som diskuterades i penninganalysen så antog vi att inflation kan öka sparandet, eftersom 

osäkerhet kring framtiden ökar incitamentet att spara, dock finns argument för det 

motsatta. Inflation kan användas som ett mått på makroekonomiskstabilitet, medan hög 

inflation innebär i sin tur makroekonomiskinstabilitet. Instabiliteten skapar incitament att 

flytta sparandet utomlands till mer stabila länder, och det leder i slutändan till att det privata 

sparandet missgynnas i landet. Resultaten visar i de fall de är signifikanta en mycket liten 

negativeffekt av inflation på privat sparande. 

 

Realränta (Tabell 4 och 5, appendix) 

Som diskuterats tidigare (4.1) så borde räntans effekt på sparande vara stor då den utgör 

själva priset för intertemporärsubstitution och därmed grunden för det 

konsumtionsutjämnande beteende som livscykelhypotesen (2.2.4) föreskriver. Våra resultat 

pekar åt olika håll och inget av dem är signifikant. Resultaten står i motsats till all teori om 

framtåblickande rationella individer vilka fattar beslut i syfte att nyttomaximera.   
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Detta något förvånande resultat, tror vi beror på att realräntan inte är någonting som 

observeras. När individer lånar eller sparar pengar så möts de inte av realräntan utan den 

nominella. En rationell individ som inhämtat all relevant information kan naturligtvis väga in 

realräntan i sina val. Vid mindre fluktuationer i realräntan menar vi på att den nominella 

räntan troligtvis har större effekt på det privata sparandet. 

 

BNP nivå (Tabell 4 och 5, appendix ) 

Nivån av inkomst hos individer bör i enlighet med optimal konsumtionsteori och 

livscykelhypotesen (2.2.4) inte ha någon verkan på nivån av sparandet. Eftersom individen 

strävar efter att jämna ut konsumtionen i enlighet med sina preferenser. Våra resultat 

styrker i huvudsak teorin då resultaten i de flesta regressioner varit icke signifikanta. I de 

regressioner vi funnit signifikanta resultat så har nivån av BNP per capita gett en mycket liten 

effekt på sparandet, både positiv och negativ.  

 

Inkomstfördelning (Tabell 4 och 5, appendix) 

Fördelning av inkomst inom länder kan ur teorin ha olika effekter på det privata sparandet. 

Det beror i huvudsak på den rikare andelen av befolkningens beteende. Styrs de mot att 

konsumera en större andel av inkomsten när den stiger eller väljer de att spara en större 

andel? En alternativ syn kan hämtas från livscykelhypotesen där inkomstklyftor inte bör ha 

någon effekt på privat sparande. Vårt resultat visar att ökade inkomstklyftor inte har någon 

signifikant effekt på privat sparande.   
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6.3 Analys av det offentliga sparandet. 

 

Nedan följer en analys av den empirska undersökningen kring offentligt sparade, upplägget 

är följande: de variabler som har störst förklaringsgrad för sparande kommer först och 

därefter analyseras resterande variabler i nedstigande ordning.  Vid sidan av respektive 

variabelnamn står vilken tabell i appendix resultaten finns. 

 

BNP per capita tillväxt (Tabell 6, appendix) 

I likhet med effekten för privat sparande finner vi att tillväxt i BNP per capita har stor 

påverkan på offentligt sparande. Mellan perioderna 1983-1992 så finner vi att det har skett 

en kraftig ökning i påverkan och att i den senare perioden så ökar statens sparande med mer 

än 1 % när tillväxten i BNP per capita stiger med 1 %. Förklaringen till det skulle kunna finnas 

i progressiva skattesystem som gör att när individens inkomst stiger så tas en relativt större 

del av inkomsten i beskattning. När inkomsten ökar för staten innebär det att budgetlinjen 

gör ett parallellt skift utåt som i sin tur innebär att staten kan både konsumera och spara 

mer.  

 

Bytesbalansen (Tabell 6, appendix) 

Bytesbalasen har samma effekt på individer som för stater, positiv bytesbalans innebär att 

staten får mer inkomst, på samma sätt som individer kan stater konsumera och spara mer 

eftersom budgetlinjen skiftar utåt med högre inkomst. 

 

Urbanpopulation (Tabell 6, appendix) 

Enligt teorin så antas jordbrukare som är bosatta på landet vara utsatta för mer risk än 

individer i städer. För staten innebär det att om den urbana befolkningen ökar så minskar 

utgifterna till individer på landsbyggden, pengar vilka i sin tur kan sparas. Resultaten ligger i 

linje med teorin och är signifikanta, i den senare perioden i tabell 6 så innebär 1 % ökning av 

den urbana befolkningen ett ökat sparande för staten med 0,65.  
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Försörjningsbördan (Tabell 6, appendix) 

Individer som inte arbetar innebär en utgift för staten i form av socialförsäkringar. 

Resultaten visar på att det offentliga sparandet gynnas av att fler individer arbetar, det ligger 

i linje med livscykelhypotesen eftersom individer som arbetar sparar själva inte i samma 

utsträckning behöver socialförsäkringar som individer utan arbete. 

 

Penningmängd (Tabell 6, appendix) 

Ökning av penningmängen betyder att staten bedriver expansiv penningpolitik för att 

exempelvis stimulera ekonomin vid sämre tider. Den expansiva penningpolitiken leder i sin 

tur till att sparandet sjunker då staten höjer sin konsumtion för att sätta fart på ekonomin. 

 

BNP per capita (Tabell 6, appendix) 

Nivån av BNP per capita spelar ingen roll för sparandet enligt livscykelhypotesen, eftersom 

staten i enlighet med denna sparar en vis andel varje period för att hålla konsumtionen 

jämn. Det betyder att sparandet inte kommer att påverkas i så stor grad. Resultaten pekar åt 

de hållet då effekten på sparandet är väldigt liten fast signifikant. 

 

Socialförsäkring (Tabell 6, appendix) 

Resultaten som vi ser faller naturligt, om statens utgifter till socialförsäkringar ökar har det 

en negativ inverkan på det offentliga sparandet. Staten har i allmänhet två vägar för att 

bekosta sin verksamhet, skatteintäkter eller via lån.  Eftersom vårt resultat visar att ökade 

offentliga utgifter medför ett negativt sparande tyder det på att staten tenderar att låna för 

att konsumera idag och inte sparar för att konsumera imorgon.   

 

Politisk instabilitet (Tabell 6, appendix) 

Politisk Instabilitet visar en liten men signifikant negativ effekt på det offentliga sparandet. 

Som diskuterats i 4.2. kan detta bero på att politiker som riskerar att bli avsatta i förtid kan 

tänkas agera kortsiktigt. Den kortsiktiga tidshorisonten kan medföra att politiker i strävan att 

sitta kvar vid makten fattar populistiska beslut med höjda offentliga utgifter som 

konsekvens.     
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7. SLUTSATS 

 

I slutsatsen kommer vi att återkoppla till den frågeställning vi presenterade i avsnitt 1.2. och 

utifrån resultat och teori reflektera över vilka implikationer vår undersökning har för enskilda 

länders ekonomi. Frågeställningen var följande.   

 

1. Vilka faktorer påverkar privat och offentligt sparande och skiljer de sig åt?  

2. Varför sparar länder olika mycket? 

 

I förklaringen till vilka faktorer som påverkar privat och offentligt sparande finner vi att de 

som har en direkt koppling till individens och statens inkomst är de som bäst förklarar 

skillnader i sparande. Detta är faktorer såsom tillväxt i BNP per capita, bytesbalansen och 

ökade statliga utgifter till socialförsäkring. Vi finner att det står i linje med Modiglianis 

livscykelhypotes. De faktorer vilka utifrån en teoretisk synvinkel bör ligga till grund för 

möjligheten till intertemporär förflyttning, realräntan och kreditbegränsningar, har vi funnit 

antingen väldigt små eller icke signifikanta resultat för. Vi finner att det går i strid med 

antaganden om att individer handlar rationellt i fråga om spar- och konsumtionsnivå för att 

uppnå intertemporär budgetmaximering. 

Offentligt sparande tränger ut det privata men mindre än ett ”ett-till-ett” förhållande varför 

länder som strävar efter att öka nationellt sparande kan göra det genom 

utgiftsnedskärningar inom exempelvis socialförsäkring vilket vi funnit har en negativ 

inverkan på privat sparande. Politisk och makroekonomisk instabilitet tenderar att ha en 

negativ inverkan på offentligt sparande men motsatt verkan på privat, vilket kan förklaras 

med att individer är riskaversa och under oro sparar mer.  

 

En del av resultatet vi finner särskilt intressant är att högre inkomst medför att sparandet 

ökar i de flesta fall med mer än de faktiska sparnivåer som länderna uppvisar (graf 1 och 2). 

Det skulle kunna styrka att det finns ett högre marginalsparande, där inkomstökningar 

medför att en större del av den sista kronan sparas. 
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I bakgrundbeskrivningen (se 1.1) så skrev vi att sparande i enlighet med tillväxtteori främjar 

ekonomisk tillväxt genom ökade investeringar och högre realkapitalackumulation. Ett lägre 

sparande kan utifrån dessa tankar hämma länders förmåga till ekonomisk utveckling. 

Politiker bör därför sträva efter att öka det aggregerade sparandet. En väg till detta kan vara 

att sträva efter ett högre offentligt sparande, då vårt resultat visar att offentligt sparande 

inte tränger ut privat i ett ett-till-ett förhållande.   
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APPENDIX 

 

I appendixen beskriver vi först hur regressionerna skall tolkas. Därefter följer tabellerna vilka 

innehåller de fullständiga regressionerna.  Till sist följer också en lista över våra variabler och 

varifrån siffrorna är hämtade samt en förteckning över de länder som har varit med i 

undersökningen.  

 

Tabellförklaring 

Här finns regressionerna utskrivna i sin helhet. Tabellerna nedan skall läsas på följande sätt. 

Varje variabel är, horisontellt, indelad för sig och visar 3 resultat, parametervärde, t- 

statistiska och till sist signifikansnivå. Fetmarkerade värden är positiva medan värden som är 

skrivet i kursivstil är negativa. Parametervärdena, vilka är de som står högst upp av de tre, 

visar hur det privata eller det offentliga sparandet påverkas av en 1 procentig ökning i de 

oberoende variablerna.  

 

Som vi skrev i metoddelen (3.4.2) så har vi strävat efter att balansera datasetet i största 

möjliga utsträckning. Vi har därför flera stycken regressioner, i dessa ingår som grund de 

variabler för vilka vi har fulla dataserier. Därefter skiljer sig regressionerna, då vi har 

inkluderat de andra variablerna en och en i separata regressioner. Överst i varje kolumn, 

som representerar olika regressioner, står vilken variabel som inkluderats. 
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Tabell 4 Privat sparande 1983-1992 
 

     

Beroende Variabel:  
Privat sparande  
1983-1992 

Inkluderat: 
Full data              

Inkluderat 
Inflation 

Inkluderat: 
Inkomst fördelning 

Inkluderat: 
Realränta 

Inkluderat: 
Socialförsäkring 

Oberoende variabel: Regression 1 Regression 2 Regression 3 Regression 4 Regression 5 
Intercept 
t-statistika 
p-värde 

– 0,1566 
(-0,7840) 
0,4337 

– 0,0751 
(-0,3636) 
0,7164 

– 0,2036 
(-1,5667) 
0,1184 

0,0316 
(0,1242) 
0,9012 

0,0218 
(0,0973) 
0,9226 

Försörjningsbörda 
t-statistika 
p-värde  

0,3352 
(2,5607) 
0,0110 

0,2690 
(1,6986) 
0,0906 

0,3364 
(3,2420) 
0,0013 

0,1209 
(0,6228) 
0,5340 

0,2210 
(1,3258) 
0,1861 

Urban population 
t-statistika 
p-värde 

0,1896 
(0,8800) 
0,3796 

0,1336 
(0,6242) 
0,5330 

0,1729 
(0,9685) 
0,3336 

0,1012 
(0,3900) 
0,6969 

0,1666 
(0,7212) 
0,4714 

Offentligt sparande 
t-statistika 
p-värde 

– 0,5879 
(-5,8514) 
0,0000 

– 0,6347 
(-7,8180) 
0,0000 

– 0,5895 
(-7,3500) 
0,0000 

– 0,6044 
(-7,3777) 
0,0000 

– 0,5577 
(-7,1639) 
0,0000 

Bytesbalans 
t-statistika 
p-värde 

0,2725 
(2,1538) 
0,0321 

0,2798 
(4,2701) 
0,0000 

0,2903 
(4,4552) 
0,0000 

0,3582 
(5,4243) 
0,0000 

0,2206 
(3,3707) 
0,0009 

Pengar/BNP 
t-statistika 
p-värde 

0,0415 
(1,0641) 
0,2882 

0,0347 
(0,7718) 
0,4409 

0,0922 
(1,0640) 
0,2883 

0,1181 
(1,4274) 
0,1548 

0,0608 
(0,7008) 
0,4840 

BNP per capita tillväxt 
t-statistika 
p-värde t 

0,6098 
(4,4205) 
0,0000 

0,5659 
(0,1144) 
0,0000 

0,6063 
(5,1504) 
0,0000 

0,6042 
(4,7200) 
0,0000 

0,4769 
(4,0871) 
0,0001 

BNP per capita 
t-statistika 
p-värde 

– 0,00000035 
(-0,802801) 
0,4228 

– 0,000000325 
(-0,322988) 
0,7470 

– 0,000000464 
(-0,446897) 
0,6553 

– 0,000000872 
(-0,873004) 
0,3835 

– 0,000000135 
(0,134118) 
0,8934 

Privat kredit 
t-statistika 
p-värde 

0,0343 
(0,5991) 
0,5495 

0,0303 
(0,8902) 
0,3742 

0,0540 
(1,9072) 
0,0576 

0,0572 
(2,2033) 
0,0285 

0,0510 
(1,9160) 
0,0565 

Inflation 
t-statistika 
p-värde 

 – 0,0013 
(-3,6975) 
0,0003 

   

Socialförsäkring 
t-statistika 
p-värde 

    – 0,4627 
(-4,9207) 
0,0000 

Realränta 
t-statistika 
p-värde 

   0,0003 
(0,6153) 
0,5389 

 

Inkomst fördelning 
t-statistika 
p-värde 

  0,0788 
(0,8392) 
0,4021 

  

R
2 

0,739646 0,752515 0,743189 0,768023 0,760363 
Antal Observationer 
Av totalt 330 

330 306 306 279 297 
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Tabell 5 Privat sparande 1993-
2010 

     

Beroende Variabel:  
Privat sparande 
 

Inkluderat: 
Inkomst 
fördelning 

Inkluderat: 
Realränta 
& Inflation 

Inkluderat: 
Socialförsäkring 
& Inflation 

Inkluderat: 
Inflation 

Inkluderat: 
Politisk instabilitet 

Oberoende variabel: 
 

Regression 1 Regression 2 Regression 3 Regression 4 Regression 5 

Intercept 
t-statistika 
p-värde 

0,3291 
(3,1999) 
0,0015 

0,2338 
(2,0268) 
0,0432 

0,1973 
(1,3261) 
0,1859 

0,2719 
(3,1592) 
0,0017 

0,3188 
(12,312) 
0,0000 

Försörjningsbörda 
t-statistika 
p-värde 

-0.0274 
(-0.5047) 
0.6140 

-0.0406 
(-0.4865) 
0.6268 

-0.0598 
(-1.3444) 
0.1799 

-0.0537 
(-1.1690) 
0.2429 

-0,1702 
(-6,1067) 
0,0000 

Urban population 
t-statistika 
p-värde 

-0,1616 
(-1,1575) 
0,2476 

-0,0107 
(-0,779) 
0,9379 

0,1887 
(0,9475) 
0,3442 

-0,0873 
(-0,7463) 
0,4558 

-0,0358 
(-2,2113) 
0,0276 

Offentligt sparande 
t-statistika 
p-värde 

-0.3669 
(-7.0029) 
0,000 

-0.3655 
(-6.8639) 
0,000 

-0.5553 
(-9.9640) 
0,000 

-0.6813 
(-14.504) 
0,000 

-0,3480 
(-5,0722) 
0,000 

Bytesbalans 
t-statistika 
p-värde 

0.3020 
(7.0622) 
0,000 

0.3133 
(6.9968) 
0,000 

0.4737 
(13.142) 
0,000 

0.4033 
(11.007) 
0,000 

0,7663 
(15,648) 
0,000 

Pengar/BNP 
t-statistika 
p-värde 

0,0027 
(0,2540) 
0,7996 

0,0443 
(1,0336) 
0,3018 

0,0059 
(0,8119) 
0,4175 

0,1076 
(3,0852) 
0,0021 

0,0435 
(-2,2113) 
0,0276 

BNP per capita tillväxt 
t-statistika 
p-värde t 

0.1469 
(1,8860) 
0,0598 

0,1502 
(1,8589) 
0,0636 

0,3002 
(2,6577) 
0,0083 

0,4520 
(6,5772) 
0,000 

0,2286 
(2,3877) 
0,0175 

BNP per capita 
t-statistika 
p-värde 

0,000000312 
(0.7871) 
0,4315 

0,000000474 
(1.1555) 
0,2484 

0,000000864 
(2,9859) 
0,0031 

0,000000896 
(2,6852) 
0,0075 

-0,000000798 
(-2,9387) 
0,0035 

Privat kredit 
t-statistika 
p-värde 

0,0055 
(0,5591) 
0,5763 

0,0026 
(0,2529) 
0,8004 

-0,0081 
(-1,1622) 
0,2461 

-0,0077 
(-0,9111) 
0,3626 

 

Inflation 
t-statistika 
p-värde 

 0,0054 
(0,9825) 
0,3263 

-0,0076 
(-0,1423) 
0,8869 

0,0025 
(1,0468) 
0,2956 

 

Socialförsäkring 
t-statistika 
p-värde 

  -0,2749 
(-5,21283) 
0,000 

  

Realränta 
t-statistika 
p-värde 

 -0,0036 
(-0,8634) 
0,3883 

   

Inkomst fördelning 
t-statistika 
p-värde 

0,0093 
(0,1452) 
0,8846 

    

Politisk instabilitet 
t-statistika 
p-värde 

 
 
 

   0,0236 
(-5,8295) 
0,000 

R
2 

0,8082 0,7879 0,8938 0,8566 0,6164 
Antal Observationer 
Av totalt 630 

578 544 323 595 384 
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Tabell 6 

Offentligt sparande 1983-

1992 & 1993-2010 

  

Beroende Variabel: Offentligt sparande  

TABELL 6 

 

 

 

Oberoende variabel: 1983-1992 1993-2010 

Intercept 

t-statistika 

p-värde 

-0,093 

(-3,6132) 

0,0004 

-0.490 

(-2,5989) 

0,0098 

Försörjningsbörda 

t-statistika 

p-värde 

0,0535 

(2,0851) 

0,0379 

0,0453 

(0,7183) 

0,4732  

Urban population 

t-statistika 

p-värde 

0,0832 

(5,0473) 

0,0000 

0,6512 

(2,7669) 

0,0061 

Bytesbalans 

t-statistika 

p-värde 

0,1424 

(2,3309) 

0,0204 

0,1625 

(3,4384) 

0,0007 

Pengar/BNP 

t-statistika 

p-värde 

-0,1615 

(-5,4413) 

0,0000 

-0,0159 

(-0,3999) 

0,6902 

BNP per capita tillväxt 

t-statistika 

p-värde t 

0,4758 

(4,8646) 

0,0000 

1,0108 

(7,9672) 

0,0000 

BNP per capita  

t-statistika 

p-värde 

0,000002 

(3,2144) 

0,0014 

0,00000164 

(4,7846) 

0,0000 

Socialförsäkring 

t-statistika 

p-värde 

-0,1087 

(-3,7131) 

0,0002 

-0,1678 

(-2,2251) 

0,0269 

Politisk instabilitet 

t-statistika 

p-värde 

Ingen data 

tillgänglig 

 

 

-0,0096 

(-2,0604) 

0,0401 

R
2 

0,808275 0,787958 

Antal Observationer 

 

315 av 330 336 av 630  
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Variabelförklaring 

 

I denna del ska en beskrivning av vilka variabler som används under vår empiriska 

undersökning och var vi har hittat all data. Vi har använt data ifrån 1970-2010 och skapat ett 

eget data set.  

 

Försörjningsbördan – Individer yngre än 15 år och äldre än 64 år genom individer mellan  

15-64 år. Variabeln är tagen från världsbanken 

 

Urbanbefolkning – Andelen av befolkningen som bor inne i städer. Variabeln är tagen från 

världsbanken 

 

Offentligt sparande – Statens budgetunder/överskott i procent av BNP. Variabeln är tagen 

från IMF:s årsböcker. 

 

Tillväxt – procentuell tillväxt i BNP per capita, vi har räknat ut ett tre årigt genomsnitt för att 

göra det mindre konjunkturs känsligt. Variabeln är tagen från världsbanken. 

 

BNP per capita – Variabeln är tagen från världsbanken  

 

Pengar – M1 och M2 genom BNP. Variabeln är tagen från världsbanken. 

 

Privat kredit – Privat kredit till den privata sektorn avser finansiella resurser till den privata 

sektorn, t.ex. genom lån, köp av värdepapper, som i sin tur fastställer ett krav på 

återbetalning 

 

Socialförsäkring – Socialförsäkrings utgifter i procent av statens totala utgifter. Variabeln är 

tagen från IMF:s årsböcker 

 

Realränta – Den nominella räntan minusinflation. Variabeln är tagen från Världsbanken. 

 

Inflation – Konsument pris index. Variabeln är tagen från Världsbanken. 

 

Inkomstfördelning – 40 fattigaste procenten i befolkningen genom dem 10 rikaste. 

Variablerna är tagna från världsbanken. 

 

Politisk instabilitet – Reflekterar sannolikheten för att staten ska störtas och politiskt 

motiverat våld. Variabeln är tagen från världsbankens ”Worldwide governance indicators”  

 

Bytesbalansen – Bytesbalansen i procent av BNP. Variabeln är tagen från Världsbanken. 
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Lista på länder 

 

Europa  Afrika  Sydamerika  

Finland  Kamerun  El Salvador 

Tyskland  Ghana  Venezuela 

Italien  Kenya  Paraguay 

Norge  Mauritius  Colombia 

Irland  Marocko  Chile 

Portugal  Sierra Leone  Brasilien 

Österrike  Togo  Bolivia 

Belgien  Tunisien 

Turkiet 

Danmark 

 

 

Asien  Nordamerika  Oceanen 

Iran  México  Nya Zealand 

Malaysia  Kanada 

Pakistan 

Filippinerna 

Singapore 

  

 

 

 

 

 

 


