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Abstract:   

This study investigates if, and to what extent, a membership in the EU affects a country’s 

economic growth. The aim is to find out if an EU-membership leads to a permanent effect on 

economic growth, a temporary effect the first ten years after entering the EU, and if the fact 

that the growing number of members in the EU has any effect on economic growth. Panel 

data is used to estimate nine regressions with eight independent variables. Three of those 

variables examine the impact EU can have on growth. The result shows that there is a positive 

permanent effect, but also a negative temporary effect the first ten years after entering the EU. 

Furthermore, the effect of a larger number of member states has a negative impact. This result 

is analyzed from a macroeconomic perspective, using models based on neoclassical- and new 

growth theories.   



II 

 

Förkortningar 

 

BNP = Bruttonationalprodukt 

EEG = Europeiska ekonomiska gemenskapen 

EU = Europeiska Unionen 

EU-15 = De 15 länder som EU bestod av 1 januari 1995 - 30 april 2004. 

EU-27 = De 27 länder som EU bestod av 1 januari 2007 - 30 juni 2013. Sedan dess har 

Kroatien gått med i unionen. 

FoU = Forskning och Utveckling 

OECD = The Organization for Economic Co-operation and Development 

OLS = Ordinary Least Squares 

USD = U.S. Dollar 
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1 Introduktion 

Att åstadkomma ekonomisk tillväxt handlar om att främja större inkomster i ett land över tid. 

Regelbundet dyker det upp artiklar där politiker, journalister och ekonomer argumenterar för 

hur ett land bör gå tillväga för att uppnå en högre BNP-nivå över tid. I en värld som nyligen 

drabbats av en global ekonomisk kris är debatten om hur ekonomisk tillväxt uppnås i allra 

högsta grad aktuell. Europeiska Unionen skapades efter andra världskriget för att uppföra ett 

ekonomiskt samarbete mellan dess medlemmar och för att främja fred men dess roll och 

ansvar uppmärksammas alltmer i media till följd av den rådande flyktingkrisen. Det råder en 

viss skepsis mot unionen och ett exempel är att Storbritannien i skrivande stund står inför 

valet att lämna EU eller inte, vilket bestäms av en omröstning som ska ske den 23e juni i år 

(The Economist, 2016). 

Vi har valt att föra samman ekonomisk tillväxtteori med EU-medlemskap och med hjälp av 

paneldata studera om EU har haft en påverkan på den ekonomiska tillväxten för 

medlemsländerna. Ett resultat som uppvisar att EU-medlemskap har en positiv påverkan på 

den långsiktiga tillväxten skulle kunna nyansera den kritiska bild många har av unionen idag 

eller likväl påminna om dess fördelar. Ett negativt resultat skulle eventuellt bidra till den 

kritik som riktas mot EU. 

 

Den här studien är relevant både för fortsatt nationalekonomisk forskning och för samhället i 

stort. Vetenskapligt är den relevant då det finns mycket forskning kring institutioner och deras 

inverkan på länders ekonomiska tillväxt. Ofta visar denna forskning att välfungerande 

institutioner är en positiv faktor för ökad tillväxt (Tillman, 2015). Den samhälleliga debatten 

ligger i att överstatliga institutioner såsom EU, WTO, och NAFTA har varit föremål för kritik, 

inte minst på senare tid, allt eftersom de vuxit och fått mer och mer makt (Tillman, 2015), 

medan andra ser detta som något positivt. 

Syftet med vår uppsats är att undersöka om det finns ett samband mellan ekonomisk tillväxt 

och EU-medlemskap för länderna i EU-27. Vi söker i första hand ta reda på om ett EU-

medlemskap har haft en påverkan på den ekonomiska tillväxten i de olika medlemsländerna, 

och om så är fallet, i vilken omfattning ett EU-medlemskap påverkat dessa länders 
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ekonomiska tillväxt. Dels ämnar vi ta reda på ifall medlemskapet orsakat en tillfällig 

förändring i tillväxten precis efter inträdet, dels ifall det skett en permanent förändring i 

tillväxten, och slutligen ifall EU:s växande storlek i medlemsantal har någon effekt på 

medlemsländernas tillväxt. Således blir vår frågeställning:  

Har ett medlemskap i EU påverkat EU-27 ländernas ekonomiska tillväxt och i så fall, är 

denna effekt tillfällig eller permanent? Påverkar ett större medlemsantal i EU 

medlemsländers ekonomiska tillväxt? 

För att i bästa mån besvara vår frågeställning har vi använt oss av ekonometrisk analys med 

hjälp av det statistiska programmet Eviews. Vi har skattat nio regressioner med fem variabler 

som vi tror påverkar den ekonomiska tillväxten samt tre variabler som rör EU och som 

representerar de tre effekter vi avser undersöka. Studien begränsar sig till 38 länder som helt 

eller delvis ligger i Europa och till tidsperioden mellan 1960 och 2009. Exakt vilka länder vi 

inkluderat återfinns i Bilaga 1.  

Uppsatsen är disponerad på så sätt att den är indelad i åtta sektioner. Den första sektionen är 

introduktionen, och den nästföljande behandlar tidigare forskning kring ämnet. Avsnittet 

därefter handlar om vad ett EU-medlemskap innebär, som följs av ett avsnitt om tillväxtteori 

där vi presenterar de modeller som ligger till grund för vår analys. I den femte sektionen 

presenteras studiens metod - hur vi samlat in våra data, hur vi har gått tillväga rent praktiskt 

när vi hanterat våra data och vilka metodologiska överväganden vi har fått göra. I avsnittet där 

vi presenterar våra empiriska resultat redogör vi först för hur vi sammanställt vår paneldata 

och med hjälp av denna, studiens regressioner, varpå vi för fram resultatet av vår studie. 

Därefter analyseras resultaten utifrån de teoretiska modeller som presenterats. Avslutningsvis 

sammanfattas studien.  
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2 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenterar vi tidigare forskningsarbeten som berör ekonomisk tillväxt och EU 

i olika avseenden. 

Det har gjorts en hel del studier om EU:s påverkan på medlemsländernas ekonomiska tillväxt. 

Harald Badinger (2005) har undersökt hur ekonomisk integration påverkar ekonomisk tillväxt 

hos EU-15 länderna och ifall det går att urskilja en tillfällig och permanent tillväxt. Han 

använder sig av paneldata och tidsperioden 1950-2000.  Studien undersöker dels vad “General 

Agreement on Tariffs and Trade” (GATT) har haft för effekt och även vad den gemensamma 

marknaden har lett till. Resultaten blev att nivåeffekter gick att urskilja men att permanent 

tillväxt inte kunde bevisas samt att den största drivkraften var teknologisk tillväxt.  

I en studie av Crespo-Cuaresma et al (2008), undersöks med hjälp av paneldata-regressioner 

vad ekonomisk integration har för effekt på ekonomisk tillväxt hos EU-15 länderna och vilka 

länder som gynnas mest av medlemskapet. Författarna söker finna tecken på konvergens inom 

EU. Deras resultat visar på att länder med lägre initial inkomstnivå upplever högre tillväxt 

vilket tyder på så kallad beta-konvergens. Till skillnad från Badinger går det att utläsa en 

positiv effekt på långsiktig tillväxt och även att länder gynnas ju längre tid de varit med i 

unionen. De mindre utvecklade länderna gynnas mest och förklaringen anses enligt studien 

vara tillgången till andra länders teknologiska utveckling och även till stor del tillgången till 

det ekonomiska stöd EU bidrar med. Även här undersöks EU-15. 

Shukarov och Maric (2016) undersöker huruvida den institutionella utvecklingen inom 

utbildningssektorn kan påverka den ekonomiska tillväxten. Författarna utför studien baserat 

på två EU-medlemsländer (Makedonien och Serbien) och två icke-medlemmar (Bulgarien och 

Slovenien) för att kontrollera vad EU spelar för roll för resultaten. Metoden de använder är att 

jämföra data och Human Development Index mellan länderna. Resultaten blev att EU-

medlemsländerna har haft en högre institutionell utveckling och att detta medför en högre 

ekonomisk tillväxt, men även att det resulterar i bättre kvalificerad arbetskraft som i sin tur 

har en positiv effekt på tillväxten. 
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Det finns även en del studier som inte visar på lika positiva resultat för EU:s del. Ett exempel 

är en studie gjord av Daniel Landau (1995). Han undersökte hur den gemensamma marknaden 

påverkar den ekonomiska tillväxten för 17 OECD-länder mellan 1950 och 1990. Författaren 

kunde med hjälp av paneldata-regressioner dra slutsatsen att EEG-länder (Europeiska 

ekonomiska gemenskapen som upplöstes 1993) inte haft en signifikant högre tillväxt än de 

som inte var med. Dessutom menar han att det sedan 1970-talet varit en långsammare tillväxt 

och högre arbetslöshet inom gemenskapen. 

En annan studie gjord av Vanhoudt (1999) utvärderar med hjälp paneldata-regressioner ifall 

EU-medlemskap påverkar tillväxten i arbetsproduktivitet och inkomstnivå inom unionen. 

Författaren utför studien med 23 OECD-länder (både medlemmar och icke-medlemmar) med 

hjälp av paneldata och resultaten blev att ingen skillnad i tillväxt gick att utläsa mellan 

länderna som var med i unionen och de som inte var med.  Ingen långsiktig tillväxt gick att 

utläsa av ett EU-medlemskap eller medlemskapslängd. Det gick inte heller att bevisa att 

marknadsstorleken skulle resultera i en tillväxt i skalfördelar för arbetsproduktivitet inom EU.  

Det som främst skiljer vår studie ifrån dessa är framför allt vårt val av länder och tidsspann 

som är mer omfattande än de studier vi nämnt. Vi söker även ta reda på ifall det faktum att 

EU ständigt växer och utökar sitt medlemsantal har någon inverkan på tillväxten i de olika 

länderna. 
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3 EU-medlemskap 

I detta avsnitt beskriver vi vad ett medlemskap i EU innebär för ett land samt vad 

medlemskapet kan ha för konsekvenser.  

Idag har Europeiska Unionen 28 medlemsländer. En lista över dessa återfinns i Bilaga 1. För 

att ett land ska få gå med i unionen måste det uppfylla de så kallade Köpenhamnskriterierna 

som består av politiska, ekonomiska och administrativa kriterier (Sveriges Riksdag, EU-

upplysningen). 

Politiska kriterier: Landet ska vara en stabil demokrati, ha välfungerande myndigheter samt 

skydda minoriteter och mänskliga rättigheter. Dessa politiska kriterier måste vara uppfyllda 

för att landet ska kunna ansöka om att bli medlem och bli ett kandidatland. 

Ekonomiska kriterier: Landet ska ha en marknadsekonomi som fungerar och som kan hantera 

konkurrensen på den inre marknaden. 

Administrativa kriterier: EU:s lagar och regler ska följas och skyldigheter ska uppfyllas. 

Eftersom vi undersöker tillväxten för medlemsländer gentemot länder utanför EU så har 

länderna vi inkluderat antingen uppfyllt dessa kriterier eller inte. Ett allmänt krav efter att 

Köpenhamnkriterierna blivit uppfyllda är att alla EU-länder godkänner ett kandidatlands 

ansökan i ministerrådet och att unionen ska anse att det är möjligt att integrera det nya landet 

utan att försvaga unionens egen kapacitet. En av de viktigaste faktorerna som medlemsländer 

gynnas av är de bättre handelsvillkoren och den inre, eller gemensamma, marknaden de tar 

del av. Det blir även lättare att resa och jobba i andra länder utan att behöva tillstånd (Sveriges 

Riksdag, EU-upplysningen). Till följd av en gemensam marknad samt fri rörlighet blir 

länderna mer öppna för varandra och därmed mer mottagliga för ny kunskap och teknologi 

utanför landets gränser. De två huvudsakliga produktionsfaktorerna, arbetskraft och kapital, 

ska få flöda fritt inom unionens gränser. 

En möjlig konsekvens av att de politiska kriterierna uppfylls är att ett medlemsland uppfattas 

som ett mer stabilt land som omvärlden med större sannolikhet kommer att vilja investera i. 

Politisk instabilitet har visat sig ha stark negativ effekt på den ekonomiska tillväxten (Barro, 
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1991). Även kravet på en fungerande rättsstat och mindre korruption leder till att äganderätten 

upprätthålls i större grad vilket i sin tur bland annat gör människor mer benägna att ta risker 

för en potentiell framtida avkastning. Dåligt definierade äganderätter har nämligen även det 

visat sig hämma tillväxten (Torstensson, 1994). I länder där alla rättsliga processer sker på ett 

korrekt sätt och där rätt medel används för att kompensera innovativa verksamheter, får 

investerare mer rättvis avkastning vilket resulterar i att det investeras mer i 

produktionsfaktorer och andra innovativa verksamheter. Investeringar i humankapital 

exempelvis har till följd att landet blir mer benäget att anamma omvärldens teknologiska 

utveckling. Den teknologiska utvecklingen är en viktig motor för ekonomisk tillväxt (Jones 

och Vollrath, 1998).  

De ekonomiska kriterierna leder till en större förmåga för landet att vara konkurrenskraftigt 

och kunna ta del av de fördelar EU medför. Här är det även viktigt att understryka vad den 

gemensamma marknaden medför. Det är alltså en marknad där det råder fri rörelse av varor, 

tjänster, kapital och människor. Eftersom unionen utgörs av 28 länder blir marknaden 

väsentligt mycket större än vad den är för varje enskilt land. Detta möjliggör därmed 

stordriftsfördelar eftersom marknaden för varje vara är större kan varan produceras i större 

antal vilket gör produktionen billigare och tillgången till teknologi från andra länder kan öka 

produktiviteten. Billigare produktion kan möjliggöra för mer resurser att avsättas till FoU som 

är en tillväxtdrivande faktor. Företag inom EU kan lättare nå nya marknader och ny teknik 

eftersom mer integrerade länder får större tillgång till kunskap än isolerade länder. Den 

gemensamma marknaden medför ett lägre pris på varor och medför ett större utbud för 

konsumenter (Europeiska Kommissionen, 2013).  

Slutligen ställer de administrativa kriterierna krav på att alla de åtaganden som ett 

medlemsland ställs inför måste upprätthållas. 

Det finns en hel del siffror som tyder på att EU-medlemskap har gynnat länder. Till exempel 

visade sig utvidgningen av EU år 2004 med sina tio nya medlemsländer öka handeln mellan 

de gamla och nya medlemsstaterna från 175 miljarder euro till 500 miljarder euro mellan åren 

1999 och 2007. Även den årliga sysselsättningen visade sig öka med 1,5 procent i de nya 

medlemsländerna från 2004 till den ekonomiska krisens början (Europeiska Kommissionen, 

2009). Efter den ekonomiska krisen beslutade sig Kommissionen och medlemsländerna år 

2013 för att investera 45 miljarder euro för att stödja åtgärder som användes för att motarbeta 

arbetslöshet och social utestängning, investera i FoU och andra innovativa verksamheter, samt 
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i åtgärder som stöttar företag, hållbar energi och social infrastruktur (ett lands inhemska 

politik och institutioner som exempelvis skolor, universitet, sjukhus, fängelser) och i 

utbildning (Europeiska Kommissionen, 2014). Att investera i dessa områden som EU gjort är 

tillväxtfrämjande vilket vi kommer att se i tillväxtteorin. 

Med detta sagt finns det en baksida också. Den globalisering som sker till följd av en öppnare 

marknad kan också leda till att den ökade konkurrensen från låglöneländer som till exempel 

Kina och Indien pressar de inhemska producenterna till den punkten att arbetsvillkor och 

löner blir sämre. Dessutom kan fördelarna av globaliseringen inte riktigt nå sin fulla potential 

om inte produktionsfaktorerna som till exempel arbetskraft och kapital placeras i sådana 

verksamheter som inte slås ut av den ökade konkurrensen (Europeiska Kommissionen, 2014). 
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4 Tillväxtteori 

I detta avsnitt introducerar vi tillväxtteorin och förklarar vad ett EU-medlemskap innebär 

utifrån olika tillväxtmodeller. 

4.1 Introduktion 

Ett lands bruttonationalprodukt är det verktyg som används för att mäta den ekonomiska 

tillväxten i landet. En ökning i BNP motsvarar därmed tillväxt i ekonomin. Vi mäter hur 

tillväxten ändras på lång sikt istället för på kort sikt för att undvika effekter av exempelvis 

konjunkturcykler. Tillväxtteorin är ett brett och mångfacetterat område som förklarar vad som 

kan främja ökade framtida inkomster i ett land. Inom tillväxtteori talar man om 

produktionsfaktorer, det vill säga faktorer i ett land som är produktionshöjande. De 

huvudsakliga produktionsfaktorerna är arbetskraft och kapital men fler produktionsfaktorer 

introduceras efterhand som nya modeller utvecklas. 

En viktig distinktion vi behöver tydliggöra innan vi rör oss vidare i resonemanget är den 

mellan nivåeffekt och tillväxteffekt. En nivåeffekt på BNP är när en förändring i ekonomin 

orsakar en tillväxtförändring under en övergångsperiod från ett “steady state” till ett annat, 

men att den ekonomiska tillväxten sedan går tillbaka till samma takt som den växte i tidigare. 

“Steady state” är ett jämviktsläge där produktionsfaktorer och BNP per capita i ett land växer 

i konstant takt år efter år, ibland är deras tillväxttakt till och med identisk (Jones och Vollrath, 

1998). BNP har då ökat till en högre “nivå”, alternativt sjunkit till en lägre nivå, men växer 

fortsättningsvis i samma takt som innan denna effekt kom att ske (Jones och Vollrath, 1998). 

Genom att undersöka ifall ett EU-medlemskap har en tillfällig effekt på ett lands ekonomiska 

tillväxt får vi en indikation på huruvida EU orsakar en sådan nivåeffekt.  

En tillväxteffekt, å andra sidan, är när en förändring i ekonomin leder till en permanent högre 

eller lägre tillväxttakt, att BNP från och med tidpunkten då förändringen inträffade, 

fortsättningsvis kommer att växa snabbare eller långsammare än tidigare. Detta gäller även 

när ekonomin nått sitt nya “steady state”. Att mäta den permanenta effekten av ett EU-
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medlemskap ger en antydan till ifall EU orsakar en tillväxteffekt i medlemsländerna. En del 

tillväxtmodeller antar att endast nivåeffekter kan åstadkommas med politiska beslut, det vill 

säga att det inte går att påverka ekonomin på lång sikt (Jones och Vollrath, 1998). För vår 

studie skulle detta betyda att EU-medlemskap inte har någon påverkan på långsiktig tillväxt. 

Vi kommer nu att redogöra för den mest relevanta tillväxtteorin för vår studie. Syftet med 

detta är att undersöka vad ett EU-medlemskap innebär utifrån olika teorier och modeller för 

att på så sätt se vad för olika resultat vi får utifrån de olika infallsvinklar som modellerna 

erbjuder oss. 

4.2  Tillväxtmodeller  

Inom tillväxtteori antas den teknologiska utvecklingen vara avgörande för den långsiktiga 

ekonomiska tillväxten. Det finns exempelvis empiri som visar att det är teknologiska framsteg 

som ligger bakom den ökade tillväxten under andra halvan av 90-talet (Gorman, 2016). Man 

kan dela in tillväxtmodeller i endogena och exogena modeller. Den neoklassiska tillväxtteorin 

antar att teknologi bestäms utanför modellen och är därmed exogen. Om denna antas vara 

exogen betyder det att den långsiktiga tillväxten inte går att påverka med ekonomisk politik, 

till exempel genom ett EU-medlemskap. Solowmodellen är den huvudsakliga exogena 

modellen som antar att endast nivåeffekter kan påverkas med ekonomisk politik genom 

förändring i kapitalackumulation som beror på sparkvoten, befolkningstillväxt och 

kapitaldepreciering (Solow, 1956).  

Inom ny tillväxtteori antar modellerna teknologin som endogen. Inom den nya tillväxtteorin 

ingår bland annat Romermodellen som förklarar hur teknologin kan påverkas av den allmänna 

produktiviteten i FoU samt hur många som arbetar inom FoU. För att människor och företag 

ska vilja investera i FoU krävs ekonomiska incitament. Här tas alltså idén om att ekonomisk 

politik kan påverka den långsiktiga tillväxten upp. Till följd av den större marknad EU medför 

blir de ekonomiska incitamenten mer omfattande. Romer själv ansåg att integration mellan 

ekonomier gynnar tillväxten (Romer, 1990). Utifrån endogen tillväxtteori kan EU-

medlemskap följaktligen påverka den långsiktiga tillväxten.  

Joseph Schumpeter tar upp vikten av nyskapande och innovationer i ett land, som bidragande 

faktor till teknologisk utveckling. Modellen som bäst representerar hans argument visar att 
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teknologin ökar i takt med att nya idéer uppfinns (Aghion et al., 2013). En integrerad EU-

ekonomi och dess öppna gränser kan antas underlätta spridningen av idéer mellan länder 

vilket gör att teknologin ökar.  

Detta resonemang leder oss till modellen med teknologispridning, en endogen tillväxtmodell 

som visar att den ekonomiska tillväxten avgörs till stor del av världsteknologins utveckling. 

Hur väl ett land kan ta del av omvärldens teknologiska nivå beror på nivån på humankapital. 

En hög grad av humankapital underlättar för arbetskraften att anamma omvärldens teknologi 

(Jones och Vollrath, 1998). Det som teoretiskt representerar den här förmågan benämns bäst 

öppenhet. En hög grad av öppenhet innebär ett stort utbyte av kunskap och teknologi med 

omvärlden vilket i sin tur leder till ökat humankapital, produktivitet och även BNP. Enligt 

denna modell kan EU-medlemskap påverka tillväxten på lång sikt genom graden av öppenhet 

och humankapital i landet. 

Humankapitalets betydelse understryks även av den endogena Lucasmodellen. Den beskriver 

hur nytt humankapital produceras proportionellt mot det humankapital som redan finns. 

Tanken bakom detta är att en hög nivå på humankapital underlättar för kommande 

generationer att förvärva humankapital tack vare den höjda kunskapsnivån hos lärare eller 

föräldrar. Modellen tar alltså hänsyn till effektiviteten i utbildningssektorn och även till hur 

stor andel av det totala humankapitalet som befinner sig inom utbildningssektorn. Detta 

resonemang betonar vikten av att ha med humankapital som variabel när man mäter 

ekonomisk tillväxt. EU-medlemskap skulle kunna leda till en högre grad av humankapital för 

ett land eftersom den då produceras proportionellt mot det humankapital som finns i hela 

unionen snarare än endast i det egna landet.  

Kritik som förts mot Romermodellen och andra endogena modeller är den som Charles I. 

Jones betonar. Han anser att den ekonomiska tillväxten inte går att påverka med ekonomisk 

politik i “steady state”. Det kan endast ske en nivåeffekt, en så kallad semi-endogen tillväxt. 

För att tillväxten ska gå att påverka menar Jones att landet måste befinna sig i en övergångsfas 

mellan två jämviktslägen (Hansson, 2016).  I praktiken är det emellertid svårt att avgöra ifall 

länder befinner sig i “steady state” eller inte, och det är möjligt att de sällan gör det. Med 

tanke på hur snabbt förändringar sker i ekonomin är det inte orimligt att anta att länder alltid 

befinner sig i någon form av övergångsfas. För oss innebär det här att resonemanget att ifall 

vår studie uppvisar ett resultat där EU påverkar tillväxten, så kan vi dra en av två slutsatser: 

Antingen är tillväxten endogen, eller så befinner sig alla Europas länder i en övergångsfas. 
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4.3 Sammanfattning av tillväxtteori 

Det viktigaste vi tar till oss från tillväxtteorin är huruvida ekonomisk politik kan påverka 

tillväxten eller inte, alltså om våra resultat kommer att stödja neoklassisk eller ny tillväxtteori, 

samt om de variabler vi valt att ha med i våra regressioner visar sig vara ha liknande påverkan 

på tillväxten som de har i de olika modellerna. Enligt neoklassisk teori är det alltså 

huvudsakligen förändringar i sparkvoten och kapitaldepreciering som påverkar tillväxten på 

kort sikt. Detta kan ta sig i uttryck av att det investeras mer i kapital vilket kan påverka vår 

variabel som undersöker tillfällig effekt. Ny tillväxtteori betonar vikten av teknologisk 

utveckling. Även humankapital, öppenhet och ekonomiska incitament framhävs som viktiga 

faktorer för tillväxten. Om ett EU-medlemskap påverkar länders andel av resurser som läggs 

på FoU kan detta få till följd att den långsiktiga tillväxten påverkas.  
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5 Metod 

I den här sektionen av uppsatsen presenterar vi hur vi gått tillväga för att undersöka vår 

frågeställning. Avsnittet inleds med uppbyggnaden av den grundläggande 

regressionsmodellen, varpå vi redogör för metodens avgränsningar när det gäller data och 

variabler. Därefter diskuterar vi vårt val av variabler. 

5.1 Vår modell 

Vi studerar ur ett tillväxtperspektiv hur EU-medlemskap påverkat samtliga medlemsländer, 

men i vår analys inkluderas även icke-medlemsländer som helt eller delvis ligger i Europa, i 

komparativt syfte. Vår analys bygger på genomsnittsvärden beräknat för fem tioårsperioder 

från 1960-2009 för att resultaten ska säga något om den långsiktiga tillväxten. Kortare 

tidsperioder om exempelvis fem år hade varit möjligt, men längre tidsperioder innebär att vi 

har möjlighet att “släta ut” en del av den variabilitet i tillväxten som kan uppstå från år till år. 

Med hjälp av paneldata skapar vi en multipel linjär regression med åtta oberoende variabler 

varav en är en så kallad dummyvariabel. Vi inkluderar även tidspecifika effekter (δ𝑡), 

individspecifika effekter (𝜇𝑖) samt en felterm (εi,t). 

Vår studies grundläggande regressionsmodell ser ut på följande sätt:  

Ekonomisk tillväxti,t

= β1 × initial BNPi,t +β2 × humankapitali,t + β3 × investeringari,t + β4

× arbetskrafti,t + β5 × öppenhet + β6 × antal medlemmari,t  + β7

× tillfällig effekti,t + β8 × EUmedlemskapi,t + μi + δt + εi,t 
 

      (1) 

Då vi undersöker olika länder över olika tidsperioder står “i” för land och “t” för tidsperiod. 

Den beroende variabeln utgörs av den ekonomiska tillväxten. De oberoende variablerna som 

anses påverka ekonomisk tillväxt är: initial BNP, humankapital, investeringar, arbetskraft, och 
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öppenhet. Därutöver inkluderar vi ytterligare tre EU-variabler för att testa deras eventuella 

påverkan på tillväxten: en variabel för antal medlemmar i EU, en annan för tillfällig effekt av 

medlemskap och en för EU-medlemskap i sig. För alla variabler har vi i vår behandling av 

data beräknat genomsnittet för varje tioårsperiod för alla variabler med undantag för initial 

BNP för vilken vi räknat med värdet det första året i varje period.  

5.2 Data 

All data är hämtad från Penn World Tables 8.1 som är en uppsättning av data på bland annat 

nationalräkenskaper, för länder över tiden 1950 till 2011 (Feenstra et al., 2015). Trots denna 

stora datatillgång går det inte att undvika att en del värden saknas för länder vi inkluderat i vår 

studie. Vissa av dessa länder tar vi ändå med i studien för att vi anser att de uppgifter som 

finns för dem räcker, medan vissa länder utesluts.  

5.3 Avgränsningar 

Vår studie begränsar sig till länder som ligger helt eller delvis i Europa. Vi jämför den 

ekonomiska tillväxten i medlemsländerna med tillväxten i europeiska länder som inte är med i 

EU eftersom alla länder i Europa utgör en relativt homogen grupp, ekonomiskt och 

institutionellt. Vi har även valt att avgränsa vår tidsperiod till att omfatta åren 1960 till 2009, 

och studera de fem tioårsperioderna där emellan. Anledningen till att vi valt år 1960 som 

startpunkt är att EU bildades år 1957. År 2009 är slutpunkt eftersom vi befinner oss mitt i 

årtiondet efter. Studien innefattar länderna i EU-27 eftersom Kroatien, det 28:e landet, ingick 

efter 2009. Kandidatländer är i studien räknade som icke-medlemmar.  

Studiens data begränsar sig även när det kommer till vissa länder. Många av Europas 

östländer tillhörde Sovjetunionen och blev självständiga först när unionen föll år 1991. Andra 

fall vi får anpassa oss efter är länder som suttit ihop men blivit självständiga, samt 

självständiga stater som enats. Kosovo är inte med på grund av omtvistad självständighet. 

Tyskland har varit uppdelat i Väst- och Östtyskland, men vi räknar dem som ett land och 

räknar dess medlemskaps början till när Västtyskland gick med. Albanien, Bulgarien, Ungern 

och Polen har bara data från 1970 men är inkluderade i studien. Tjeckien, Slovakien, 

Armenien, Kroatien, Kazakstan, Ryssland, Moldavien, Ukraina, Serbien, Estland, Lettland, 
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Litauen och Slovenien har bara data från 1990 men är likt de föregående med i studien. De år 

det saknas data har vi inte skrivit in några värden. Det saknas data helt över ett antal länders 

humankapital vilket kan bero på att det inte mäts på vissa håll i Europa, eller att den data som 

faktiskt finns inte är tillförlitlig av olika anledningar. Detta har gjort det nödvändigt för oss att 

exkludera följande länder ur studien: Vitryssland, Bosnien och Hercegovina, Makedonien, 

Montenegro, Azerbajdzjan och Georgien.  

5.4 Variabler 

5.4.1 Beroende variabel 

Ekonomisk tillväxt 

Vi använder oss av data över BNP per capita för att räkna ut den ekonomiska tillväxten i BNP 

för varje tioårsperiod. För att få fram per capita-värden har vi dividerat data över BNP från 

Penn World Tables med befolkningen för respektive land. Sedan räknar vi ut tillväxten i BNP 

per capita med följande formel, där ”n” i vårt fall är 10: 

 𝑦 = (𝐵𝑁𝑃𝑖,𝑡/𝐵𝑁𝑃𝑖,𝑡−𝑛)1/𝑛 − 1    (2) 

5.4.2 Oberoende variabler 

För att isolera effekterna av de EU-variabler vi undersökt är det nödvändigt att ta med andra 

faktorer som tros ha en effekt på vår beroende variabel. Dessa variabler presenteras i detta 

avsnitt. 

Initial BNP 

Initial BNP är BNP per capita-nivån det första året för varje land i varje tioårsperiod. Vi har 

logaritmerat denna variabel för att göra trenden linjär. Utan logaritmering hade trendlinjen 

över BNP-utvecklingen varit exponentiell och det hade då varit svårare att sätta denna 

variabel i relation till de andra variablerna och utföra en linjär regression som passar 

observationerna. Vi har med denna variabel för att studera om våra resultat uppvisar stöd för 

betingad konvergens vilket Crespo-Cuaresmas studie bevisade (se avsnitt om tidigare 

forskning). Med konvergens menas att länders olika nivåer på utveckling jämnas ut. Baserat 

på exempelvis Solowmodellen beror konvergens på att modellen har avtagande 
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skalavkastning på kapital som slår in långsamt medan ett land utvecklas. Därmed kommer 

länder med lägre initial BNP enligt detta resonemang att uppleva en högre tillväxt (Barro-

Sala-i-Martin, 1992). β-konvergens förefaller när just tillväxt i BNP korrelerar negativt med 

dess initiala nivå (Young et al., 2008). Vår hypotes är att denna variabel kommer att visa 

resultat som uppvisar tecken på β-konvergens. 

Humankapital 

Humankapital är ett värde på individers utbildnings- och kunskapsnivå. Vi använder oss av 

data över humankapital per capita baserat på genomsnittligt antal utbildningsår hos 

befolkningen och avkastning på utbildning. Vilken avkastning som befolkningen i olika 

länder får på sin utbildning undersöks genom empiriska mätningar. Då undersöks hur mycket 

högre lön en individ kan få för ett extra års utbildning, och denna procentsats är inräknad i de 

data vi använder i vår studie för att hänsyn ska tas till utbildningskvaliteten i de olika 

länderna. Vi har inte gjort några egna beräkningar, utan den data över humankapital som vi 

använt var redan hanterad på detta sätt. Humankapital är av stor vikt i tillväxtsammanhang 

eftersom dess nivå påverkar länders förmåga att anamma teknologi och innovationer från 

omvärlden, vilket i sin tur till stor del påverkar den ekonomiska tillväxten. Modellen med 

teknologispridning som vi diskuterat i avsnittet om tillväxtteori tar upp just detta och 

framhäver betydelsen av ett utvecklat humankapital för att fånga upp den teknologi som finns 

tillgänglig i världen. Vi förväntar oss att denna variabel visar sig påverka tillväxten positivt i 

vår undersökning. 

Investeringar 

Investeringar presenterades redan i Solowmodellen som en faktor med positiv inverkan på 

BNP-nivån i ett land. En ökad sparkvot i ett land innebär att landet har råd att investera mer i 

realkapital, och därmed kan landet öka sin produktion genom ökad kapitalackumulation 

(Henrekson et al., 1996). Därav är denna variabel relevant att inkludera i analysen och vi 

förväntar oss att våra resultat kommer att påvisa dess positiva påverkan på tillväxt.  

Arbetskraft 

För att studera hur stor andel av de respektive ländernas befolkning som är i arbete, har vi 

hämtat data över antalet människor i arbete och dividerat med landets population vid varje 

givet tillfälle. Detta har vi gjort för varje land och för varje år från 1960-2009. Arbetskraften 

är likt kapital en produktionshöjande faktor. Fler människor som arbetar med att producera 
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varor innebär i regel att landet ökar sin totala produktion, något vi väntar oss att våra resultat 

ska visa. 

Öppenhet 

För att undersöka graden av öppenhet gentemot andra länder har vi använt oss av ett mått för 

handel, då handel generellt sett är en bra indikator för hur öppet ett land är. Vi har adderat 

mängden export som andel av BNP med mängden import som andel av BNP, för att få en 

totalsumma som indikerar hur mycket ett land handlar med andra länder. Detta har vi gjort för 

varje land och tidsperiod. Högre import och export är positivt korrelerat med ekonomisk 

tillväxt sedan 1960-talet (Jones och Vollrath, 1998) Ytterligare forskning som styrker detta 

påstående är exempelvis den av Ann Harrison, som menar att öppenhet är positivt korrelerat 

med ökad ekonomisk tillväxt (Harrison, 1996). Teknologispridningsmodellen visar att 

öppenhet är positivt korrelerat med ackumulation i humankapital vilket i sin tur är en 

produktionshöjande faktor (Jones och Vollrath, 1998). Därmed räknar vi med att denna 

variabel kommer att ha en positiv inverkan på variation i ekonomisk tillväxt. 
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5.4.3 EU-variabler 

Eftersom vår studie undersöker just EU:s roll för tillväxten är det dessa variabler som är 

särskilt intressanta för oss. De föregående variablerna fungerar som kontrollvariabler. Den 

viktigaste är variabeln om EU-medlemskap och de två efterföljande inkluderas för att särskilja 

mellan tillfällig och permanent effekt av EU-medlemskap samt för att undersöka vår tes om 

att en större union i form av ett större antal medlemmar leder till högre tillväxt. Alla dessa går 

inte att på ett säkert sätt utläsa ur endast en av dessa tre variabler. 

EU-medlemskap 

Med hjälp av en dummyvariabel kan vi undersöka huruvida ett EU-medlemskap är signifikant 

förklarande för variation i den beroende variabeln, alltså ifall ett inträde i EU orsakar en 

permanent effekt på den ekonomiska tillväxten. Variabeln antar värdet 0 för de länder som är 

utanför EU och värdet 1 för medlemsländerna. Ett land antar värdet 1 det årtiondet som det 

inträder i EU. Den här är kanske den viktigaste av EU-variablerna eftersom den utgör ett sätt 

för oss att besvara den övergripande frågan huruvida ett EU-medlemskap påverkar tillväxt, 

men den innefattar inte mer än så. Vår tes är att denna variabel har en signifikant positiv 

påverkan på ekonomisk tillväxt på lång sikt. Då vi är intresserade av att få ett mer detaljerat 

svar väljer vi att inkludera ytterligare två variabler som förklaras nedan. 

Initial tillväxtförändring 

Denna variabel undersöker huruvida länder går igenom en initial tillväxtförändring de tio 

första åren av medlemskap. Vi är intresserade av att undersöka ifall ett inträde i EU innebär en 

tillfällig, initial förändring i tillväxten, och sedan återgår till den tillväxttakt landet hade före 

inträdet. Om vi enbart hade fokuserat på dummyvariabeln ovan hade vi missat eventuella 

effekter som EU skulle kunna orsaka ifall de bara är temporära. Anledningen till att vi väljer 

att undersöka just de första tio åren efter inträde i EU är godtyckligt. Vi resonerar som så att 

om det finns en tillfällig effekt, så är det mest troligt att den inträffar i början av EU- 

medlemskapet då vi inte finner anledning att tro att tillväxten plötsligt skulle förändras när ett 

land redan varit med i EU under en tid.  

Vi antar att de krav och åtaganden som medlemsländer ställs inför oftast inte ger direkta 

resultat, utan som för så mycket annat i en ekonomi tar det tid att se resultat. Vi har skapat 

variabeln genom att först göra en dummyvariabel där de tio åren efter inträdet antar värdet ett, 

och resterande år värdet noll. I nästa steg räknar vi ut medelvärdet av dummyvariablerna 
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under den tioårsperiod då inträdet sker och den nästkommande perioden, alltså över 20 år. Vi 

gör detta eftersom vi behöver ett värde för varje tioårsperiod, snarare än ett värde för varje år, 

då variabeln ska kunna användas tillsammans med resterande variabler. Låt säga att ett land 

går med i EU år 1975. Då kommer medelvärdet av dummyvariablerna åren 1970-1979 samt 

1980-1989 att bli 0,5 utifrån denna beräkning. Viktigt är nämna är att vi för 

ursprungsländerna räknar tioårsperioden från 1960 istället för 1957 eftersom vår studie 

begränsar sig mellan den tiden i analysen. De länder som gått med senare än 2000 får värdet 0 

då studien avgränsas till 2009. 

EU:s storlek 

Det är intressant att undersöka ifall ett större EU medför en fördel, eller möjligen en nackdel, 

för dess medlemmar, det vill säga huruvida ett ökat antal medlemmar påverkar tillväxten för 

samtliga medlemmar. En större befolkning innebär en större marknad för innovationer och ett 

större antal innovatörer (Jones och Vollrath, 1998). Den större marknaden medför dessutom 

stordriftsfördelar som kan stimulera länders ekonomier genom att mer resurser kan användas 

till FoU och därmed gynna den teknologiska utvecklingen. Då fler länder går med i EU 

innebär detta en växande gemensam marknad, och vi är intresserade av att ta reda på ifall 

medlemsländerna gynnas av detta, eller ifall eventuella negativa aspekter med EU 

neutraliserar denna effekt. Vi förväntar oss att effekten är positiv på grund av det resonemang 

vi fört. Variabeln är konstruerad så att medlemmar för ett visst årtionde antar det 

genomsnittliga värdet för antalet medlemmar det årtiondet och icke-medlemmar antar värdet 

noll. 
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Tabell med variabler:  

Tabell 1: Lista och förklaringar över alla variabler vi använt i studien 

Variabel Beskrivning Enhet Källa 

Ekonomisk tillväxt 

(beroende 

variabel) 

Den genomsnittliga 

tillväxtökningen i ett land per år, 

under en tioårsperiod 

Procentuell ökning i 

BNP 

(köpkraftsjusterad 

för år 2005) 

Penn World 

Tables 8.1 

Initial BNP Den BNP-nivå som ett land har 

det första året i en tidsperiod 

miljoner USD, 

köpkraftsjusterad för 

år 2005 

Penn World 

Tables 8.1 

Humankapital Humankapital per person baserat 

på antal år av utbildning och 

utbildningskvalitet i landet 

Index över 

humankapital per 

person 

Penn World 

Tables 8.1 

Investeringar Investeringar som andel av BNP Andel av BNP, 

köpkraftsjusterad för 

år 2005 

Penn World 

Tables 8.1 

Arbetskraft Andel av befolkningen som 

arbetar 

Andel av befolkning Penn World 

Tables 8.1 

Öppenhet Export som andel av BNP + 

import som andel av BNP 

Andel av BNP, 

köpkraftsjusterad för 

år 2005 

Penn World 

Tables 8.1 

Antal medlemmar i 

EU 

Genomsnittet av hur många 

länder som är med i EU varje 

tioårsperiod 

Antal länder EU-

upplysningen 

Initial 

tillväxtförändring 

Steg 1: Dummyvariabel där de 

tio åren efter inträdet antar 

värdet ett, och resterande år 

värdet noll. Steg 2: Medelvärdet 

av dummyvariablerna under den 

tioårsperiod då inträdet sker och 

den nästkommande perioden 

 EU-

upplysningen 

EU-medlemskap Dummyvariabel som antar 

värdet 1 det årtionde ett land går 

med/är med i EU, och värdet 0 

för icke-medlemmar 

 EU-

upplysningen 

Tabell 1 erbjuder en översikt av vår beroende variabel och de oberoende variablerna, 

inklusive de tre EU-variablerna. Det som presenteras är en kort förklaring till vad 

variablerna innebär, hur de har mätts och varifrån datan är hämtad. 
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5.4.4 Tillväxtvariabler utanför vår studie 

De variabler som nämnts ovan och som vi valt att utgå ifrån i vår studie, är endast en del av 

alla de variabler som man skulle kunna tänka sig att ha med som faktorer med påverkan på 

ekonomisk tillväxt. För att förklara varför vi gjort den avgränsning som vi gjort i det här 

avseendet, följer här en mycket kort genomgång av andra vanliga tillväxtvariabler som vi 

bortsett från. 

Teknologi 

Den teknologiska tillväxten i ett land anses ofta vara drivande för ekonomisk tillväxt. Vi har 

dock exkluderat denna variabel då det inte finns någon särskild enhet för teknologi och för att 

det är mycket svårt att mäta. Trots denna svaghet för studien är teknologifaktorn inte helt 

borträknad från resultatet. Det finns nämligen empiriskt stöd för att ett land med högre 

humankapital också har högre teknologinivå (Mowery och Rosenberg, 1991, s. 109). Genom 

att inkludera humankapital hoppas vi kunna fånga upp effekterna av teknologi på den 

ekonomiska tillväxten ändå. 

Infrastruktur 

Denna faktor har också visat sig vara av stor betydelse för ekonomisk tillväxt. Ett land med 

utvecklad infrastruktur har till exempel större möjligheter att transportera varor och tjänster, 

ett väl utbyggt elnät, samt snabbare spridning av information. Vissa länder investerar mer i 

infrastruktur än vad andra gör, och detta påverkar tillväxten på sikt (Serven, 2010). Med tanke 

på att vi har med ländernas investeringar som en variabel inkluderas även de investeringar 

som görs på infrastruktur, och därigenom får vi med en del av den effekt som infrastruktur har 

på tillväxten. 

Miljöfaktorer 

Det finns många teorier kring miljöfaktorers påverkan på den ekonomiska tillväxten och det 

är vanligt att det påstås att den ekonomiska tillväxten påverkas negativt av att vi använder 

icke-hållbara resurser (Hepburn och Bowen, 2013). Vi har dock valt att inte ha med någon 

sådan variabel i vår studie eftersom det är svårt att mäta och få fram värden som är specifika 

för varje land och varje år. Dessutom tror vi inte att det skulle ha en väsentlig påverkan på 

resultatet eftersom olika europeiska länders användning av ändliga resurser rimligen inte 

skiljer sig märkbart sinsemellan på grund av dess homogenitet. 
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6 Empiriska resultat 

I denna del beskriver vi hur vi gått till väga för att få fram våra resultat, motiveringen kring 

vårt val av regressionsmodeller, samt våra resultat i två tabeller. 

6.1 Minsta kvadratmetoden 

Informationen om de ekonometriska begrepp som vi utreder i detta avsnitt är hämtade från 

boken “Introduction to Econometrics” av Christopher Dougherty (2011) om inget annat 

anges. 

 

Minsta kvadratmetoden (OLS) är den metod som estimerar de okända parametrarna i vår 

modell. Förutsatt att ett antal antaganden är uppfyllda visar Gauss-Markov-satsen att OLS-

estimatorer är effektiva (det vill säga har lägst möjliga varians). Antagandena som ska 

uppfyllas är de följande: 

-modellen ska vara linjär i parametrar 

-det måste finnas variation i de förklarande variablerna 

-feltermernas väntevärde ska vara noll 

-feltermerna ska vara homoskedastiska (ha samma varians) 

-feltermerna ska vara oberoende av varandra samt identiskt fördelade 

För att säkerställa att våra estimatorer uppfyller vissa antaganden och är tillförlitliga 

undersöker vi om det föreligger autokorrelation, multikollinearitet eller heteroskedasticitet.  

Autokorrelation innebär att feltermen inte längre är oberoende av dess värde i tidigare 

observationer. För att undersöka om det föreligger autokorrelation används vanligtvis Durbin-

Watson-testet där autokorrelation-koefficienten ρ studeras. Om ρ är 0 föreligger det ingen 

autokorrelation och om Durbin Watson-testet är mindre än 2 föreligger det autokorrelation i 

olika grad (Hill et al, 2000, s. 128). Durbin Watson-värdet för varje regression går att finna i 

resultattabellerna nedan. Är värdet nära 2 föreligger ingen eller nästan ingen autokorrelation, 
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vilket alla våra Durbin Watson-värden gör. Sedan kan vi även se på grafen över residualerna 

(Bilaga 3) att det inte finns ett mönster som skulle tyda på autokorrelation. 

Multikollinearitet innebär att det förekommer en så pass stark korrelation mellan två 

förklarande variabler att regressionsmodellen riskerar att bli felaktig. För att undersöka om vi 

har multikollinearitet skapar vi en korrelationsmatris. Är värdet för korrelation så högt som 90 

procent eller mer mellan två variabler bör man bli uppmärksam. Ser man över 

korrelationsmatrisen (Bilaga 2) är korrelationen mellan variabeln för EU-medlemskap och 

variabeln för antalet medlemmar i EU 87 procent vilket är högt men utöver det finns det ingen 

hög korrelation och därmed bedömer vi att risken för multikollinearitet är så pass liten att vi 

kan bortse ifrån den. 

Heteroskedasticitet innebär att antagandet om feltermens konstanta varians mellan 

observationer inte längre uppfylls. Ifall heteroskedasticitet förekommer blir OLS-skattningen 

inte längre effektiv även om den fortfarande kan vara väntesvärdesriktig (få rätt svar i snitt). I 

Eviews finner vi inget test för heteroskedasticitet avsett för paneldata, däremot kan vi i likhet 

med autokorrelation titta på grafen över residualerna (Bilaga 3) och se efter ett mönster som 

skulle tyda på att feltermerna har olika varians mellan observationerna. Det vi också valt att 

göra är att testa att korrigera standardfelen med hjälp av en White(diagonal)-korrigering för 

att se om våra värden förändras nämnbart. Grafen över residualerna demonstrerade ingen 

synlig heteroskedasticitet och White-korrigeringen visade på ytterst små förändringar och 

därför beslöt vi oss för att presentera våra resultat utan korrigerade standardfel.  

6.2 Paneldata  

Studiens observationer utgörs, som tidigare nämnt, av paneldata. Paneldata innehåller både 

tvärsnitts- och tidsseriedata. Eftersom vi undersöker ett antal länder över flera tidsperioder är 

det nödvändigt att skatta individ- och tidsspecifika effekter. Individeffekter innebär i detta 

sammanhang en konstant effekt i ett land över tid och kan i vårt fall vara tillväxteffekter som 

har att göra med de enskilda ländernas politik. En tidsspecifik effekt är konstant över ett visst 

tidsintervall, det kan exempelvis handla om konjunkturer.  

Först måste vi undersöka ifall vi ska använda “Fixed Effect” (FE) eller “Random Effect” 

(RE). FE ska användas om den individ- eller tidsspecifika effekten är korrelerad med 



23 

 

feltermen. Om det inte föreligger korrelation ska RE användas. FE är konsistent (avståndet till 

det rätta värdet går mot noll när storleken på stickprovet växer) oavsett om det finns 

korrelation eller inte, men om det saknas korrelation är RE mer effektiv. För att undersöka 

detta tar vi hjälp av “Redundant Fixed Effect” i Eviews för att undersöka nollhypotesen om att 

det inte bör finnas FE för individ- och tidsspecifik effekt. Med hjälp av testet kunde vi 

förkasta nollhypotesen för både individ- och tidsspecifik effekt och har därmed skattat vår 

paneldata med FE på båda. 

För att tyda våra skattningar i Eviews använder vi oss av förklaringsgraden (R2) vars värde 

säger oss hur pass mycket av variationen i vår beroende variabel som kan förklaras av våra 

oberoende variabler. Om R2 antar värdet 1 passar regressionslinjen observationerna perfekt. 

Vi har även inkluderat den justerade förklaringsgraden som utesluter den positiva effekt ett 

ökat antal förklarande variabler har på förklaringsgraden och kan därmed ge en mer rättvis 

bild. Ytterligare nödvändiga värden att titta på är riktningskoefficienterna och p-värdet. Vi 

väljer att behandla resultaten som betydelsefulla på en signifikansnivå på 5, 10 och 15 

procent. 

6.3 Motivering av de olika skattningarna 

I Tabell 2 har vi valt att först skatta en regression med bara kontrollvariablerna för att kunna 

se hur dessa värden förändras när EU-variablerna läggs till och kontrollera hur stor 

förklaringsgraden är. När vi sedan vidgar modellen och inkluderar EU-variablerna en och en, 

gör vi det för att undersöka om de enskilda EU-variablerna har signifikanta resultat samt se 

vad de tillför modellen genom att titta på hur förklaringsgraden förändras. Slutligen skattar vi 

en regression som utgör vår huvudmodell, där vi inkluderat alla våra variabler i samma 

skattning för att få en bild av hur förklarande varje variabel är för variation i den ekonomiska 

tillväxten, samt undersöka ifall förklaringsgraden blir större. Huvudmodellen ger oss vårt 

faktiska resultat eftersom den är baserad på hela vår modell snarare än delar av den. Därmed 

är det den vi huvudsakligen kommer att utgå ifrån i vår analys. 

I Tabell 3 har vi endast inkluderat EU-variablerna. Detta är för att se hur de skiljer sig åt när 

det kommer till signifikans, påverkan på förändring i tillväxten samt hur förklaringsgraden tar 

sig uttryck. Motiveringen bakom detta tillvägagångssätt är att vi vill kunna se om dessa 

resultat visar på någon väsentlig skillnad gentemot värdena i Tabell 2. Förklaringsgraden 
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minskar drastiskt, men det intressanta är att vi i regressionen med alla EU-variabler får 

ungefär samma resultat för EU-variablerna som i vår huvudmodell. Av den anledningen 

kommer vi inte att kommentera mer på resultatet i Tabell 3. 
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6.4 Resultat 

Talen utan parentes representerar värdet på riktningskoefficienterna och talen inom parentes 

representerar varje riktningskoefficients p-värde. Vi har även tagit med förklaringsgraden R2, 

den justerade förklaringsgraden som benämns justerad R2 samt Durbin-Watson värdet. 

Tabell 2: Sammanställning av resultaten från fem regressioner baserade på 149 

observationer för huvudregression 1e  

 1a 1b 1c 1d 1e 

C 0,924  

(0,000) 

0,897  

(0,000) 

0,938  

(0,000) 

0,939  

(0,000) 

0,833  

(0,000) 

Initial BNP – 0,103  

(0,000)* 

– 0,101  

(0,000)* 

– 0,105  

(0,000)* 

– 0,106  

(0,000)* 

– 0,099  

(0,000)* 

Humankapital 0,011  

(0,414) 

0,015  

(0,257) 

0,014  

(0,301) 

0,014  

(0,298) 

0,022  

(0,098)** 

Investeringar 0,080  

(0,014)* 

0,087  

(0,009)* 

0,074  

(0,024)* 

0,072  

(0,031)* 

0,087  

(0,007)* 

Arbetskraft 0,025  

(0,499) 

0,030  

(0,400) 

0,025  

(0,497) 

0,030  

(0,436) 

0,083  

(0,038)* 

Öppenhet – 0,012  

(0,018)* 

– 0,010  

(0,049)* 

– 0,013  

(0,013)* 

– 0,013  

(0,013)* 

– 0,009  

(0,094)** 

Antal  

medlemmar i EU 

 – 0,001  

(0,088)** 

  – 0,002  

(0,001)* 

Tillfällig  

effekt av EU 

  – 0,002  

(0,786) 

 – 0,013  

(0,065)** 

EU-medlemskap    0,002  

(0,751) 

0,025  

(0,004)* 

R2 0,81 0,82 0,82 0,82 0,84 

Justerad R2 0,73 0,74 0,73 0,73 0,75 

Durbin Watson 1,97 1,93 1,97 1,97 1,91 

* = signifikans på 5 % nivå 

** = signifikans på 10 % nivå 

*** = signifikans på 15 % nivå 
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Tabell 2 erbjuder en överskådlig presentation av den första delen av våra resultat. Den återger 

riktningskoefficienterna och p-värdena för varje variabel i alla fem regressioner. Dessutom 

presenteras R2-värdena, de justerade R2-värdena samt Durbin Watson-värdena för varje 

regression. I den första regressionen inkluderas de fem variablerna som vi har som 

kontrollvariabler. Därefter har vi lagt till en av EU-variablerna i taget för att undersöka 

resultaten, och i den sista kolumnen är alla de förklarande variablerna inkluderade. Denna 

skattning (1e) är den huvudsakliga regressionen och den som vi till största del utgår ifrån i 

analysen. 

Tabell 3: Sammanställning av resultaten från fyra regressioner där vi enbart undersöker våra 

EU-variabler 

 2a 2b 2c 2d 

C 0,035  

(0,000) 

0,025  

(0,000) 

0,026  

(0,000) 

0,031  

(0,000) 

Antal medlemmar i EU – 0,002  

(0,015)* 

  – 0,003  

(0,001)* 

Tillfällig effekt  – 0,003  

(0,802) 

 – 0,018  

(0,154)*** 

EU-medlemskap   – 0,002  

(0,812) 

0,033  

(0,019)* 

R2 0,39 0,35 0,35 0,42 

Justerad R2 0,14 0,09 0,09 0,17 

Durbin Watson 2,34 2,45 2,45 2,25 

* = signifikans på 5 % nivå 

** = signifikans på 10 % nivå 

*** = signifikans på 15 % nivå 

Tabell 3 återger riktningskoefficienterna och p-värdena för våra EU-variabler. Vi har gjort 

fyra regressioner där vi testar vardera EU-variabel, en och en, och sedan ytterligare en 

regression där vi testar alla tre tillsammans. Dessutom presenteras R2-värdena, de justerade 

R2-värdena samt Durbin Watson för varje regression, likt i Tabell 2. 
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7 Analys 

I detta avsnitt analyserar vi våra resultat från Tabell 2 och sätter dem i relation till 

tillväxtteorin och EU.  

Först kan vi konstatera att förklaringsgraden i regressionerna ökar för varje EU-variabel som 

läggs till i första regressionsmodellen, vilket tyder på att varje EU-variabel tillför någonting 

till modellen. Både förklaringsgraden och den justerade förklaringsgraden är allra högst när 

alla variabler är inkluderade, vilket indikerar att modellen blir bättre och att variationen i 

ekonomisk tillväxt förklaras i allra högst grad av variablerna när de alla är inkluderade. 

Variablerna som studerar tillfällig respektive permanent effekt uppvisar inga signifikanta 

effekter när de ensamma inkluderas, däremot blir de signifikanta på fem och tio procents nivå 

i vår huvudmodell. Då ser vi att den tillfälliga effekten påverkar den ekonomiska tillväxten 

negativt med 1,3 procent. Detta tyder alltså på att det skulle förekomma en negativ ekonomisk 

tillväxt de tio första åren av medlemskap. Variabeln för EU-medlemskap påverka ekonomisk 

tillväxt med 2,5 procent, det vill säga att ekonomin genomgås av en permanent tillväxtökning 

på 2,5 procent. Detta betyder att ekonomisk politik har en långsiktig påverkan på den 

ekonomiska tillväxten, antingen genom politiken EU medför eller genom de områden 

samarbetet i sig påverkar. Att variabeln för tillfällig effekt och den för EU-medlemskap blir 

signifikanta först i huvudmodellen kan tyda på att de blir mer isolerade när de inkluderas i 

samma modell och därmed visar på signifikanta resultat.  

När endast variabeln för antalet medlemmar läggs till i modell 1a visar den på en negativ 

påverkan på 0,1 procent. Även i vår huvudmodell antar den ett signifikant negativt värde på 

0,2 procent. Vår tanke med denna variabel var att medlemsländerna drar fördelar av den stora 

gemensamma marknaden och gagnas av stordrift och en ökning av ekonomiska incitament till 

teknologisk innovation. Denna tes förnekas av våra resultat som istället visar att ett växande 

EU påverkar tillväxten negativt. Måhända att effekten av den fria marknaden är en positivt 

bidragande faktor till tillväxt, men den effekten neutraliseras i så fall av andra negativa 

aspekter som ett växande EU möjligen för med sig. Detta kan tänkas bero på att när nya 

länder går med och beroende på hur utvecklade de är, krävs det resurser från EU att integrera 
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dessa och även en stor del administrativt arbete. Däremot vore det troligt att detta endast är en 

kortsiktig kostnad som över tiden ersätts av en positiv påverkan, men det kan vara så att 

tioårsperioderna inte hinner uppfatta denna effekt.  

Vår studie stöds av det resonemang som de endogena tillväxtmodellerna förespråkar. Om 

Europeiska Unionen som institution påverkar den långsiktiga tillväxten i ekonomin, direkt 

eller indirekt, är det bevis för att ekonomisk politik kan ha en verkan på tillväxten. Eftersom 

vi ser en tillfälligt negativ effekt påvisas teorin om att ekonomisk politik kan påverka 

tillväxten på kort sikt, vilket även den exogena neoklassiska tillväxtteorin och den semi-

endogena effekterna Jones argumenterar för. Det kan även vara så att alla länder befinner sig i 

en övergångsfas mellan två jämviktslägen och därmed kan den semi-endogena teorin möjligen 

förklara den långsiktiga tillväxten också. Vi kan dock inte dra någon slutsats kring vilket av 

alternativen endogen tillväxtteori eller semi-endogen tillväxtteori som är mest beskrivande av 

den faktiska verkligheten utifrån våra resultat.  

Det är intressant att studera våra fem kontrollvariabler. Vi ser att variabeln för initial BNP 

antar en signifikant negativ riktningskoefficient för alla skattningar. Detta resultat pekar på att 

teorin om β-konvergens stämmer, som säger att länder med låg initial BNP upplever en högre 

tillväxt. Initial BNP minskar den ekonomiska tillväxten med ungefär 10 procent och det är 

viktigt att tänka på att vi logaritmerat initial BNP så att trenden blir linjär. Detta stödjer 

Solowmodellen med avtagande skalavkastning på kapital som ligger till grund för β-

konvergens.  

Humankapitalet har bara ett signifikant resultat på en tio procents nivå i vår huvudmodell där 

den antar värdet 0,022. Detta stämmer överens med tillväxtteorin som visar att humankapital 

har en positiv inverkan på tillväxten för att det bland annat ökar produktiviteten och en högre 

nivå på humankapital gör att ett land bättre kan ta till sig kunskap och teknologisk utveckling 

utifrån. Även som Schumpetermodellen beskriver, att teknologin ökar i takt med att nya idéer 

uppfinns. Att humankapital i modell 1a till 1d visar sig vara insignifikant kan bero på att en 

förhöjning i humankapital inte påverkar den ekonomiska tillväxten förrän tioårsperioden 

därpå vilket i sin tur inte kan tas upp som effekt i det statistiska programmet.  

Variabeln för investeringar (som andel av BNP) är signifikant på fem procents nivå i modell 

1b och i vår huvudmodell och påverkar tillväxten med 7-8 procent. Det betyder att när 

andelen av BNP som ägnas investeringar ökar med 100 procent så påverkas den ekonomiska 
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tillväxten med 7-8 procent. Utifrån Solowmodellen påverkar sparkvoten (hur mycket som 

sparas för att investeras i produktionshöjande faktorer) den kortsiktiga tillväxten positivt. Men 

i vår modell påverkar investeringar den långsiktiga tillväxten vilket kan bero på att det 

investeras i FoU-aktiviteter till exempel.  

Andelen av befolkningen som arbetar ger oss inga signifikanta resultat för de första fyra 

modellerna. Detta kan eventuellt förklaras av att andelen av befolkning som är i arbete inte 

förändras så mycket över tiden och därmed inte kan förklara variation i den ekonomiska 

tillväxten. Det kan också vara så att det är den ekonomiska tillväxten som påverkar andelen 

arbetskraft, om mer resurser läggs på incitament för att arbeta, och att det därmed även tar tid 

för andelen som arbetar att förändras. Däremot är variabeln signifikant på fem procents nivå i 

huvudmodellen. Då påverkar variabeln den ekonomiska tillväxten med 8 procent när andelen 

av befolkningen som arbetar ökar med 100 procent. Arbetskraften är en produktionshöjande 

faktor vilket den sista modellen påvisar.  

Öppenhetsvariabeln är signifikant på fem och tio procents nivåer för alla skattningar och 

uppvisar en negativ riktningskoefficient. Detta är överraskande för oss eftersom öppenhet har 

visat sig påverka tillväxten positivt genom att exempelvis större öppenhet leder till större 

ackumulation av humankapital som vi sett i modellen med teknologispridning. Det kan dock 

vara så att vår metod för att räkna ut graden av handel i de europeiska länderna, det vill säga 

att addera andelen import med andelen export, inte är ett bra mått för graden av öppenhet i ett 

land. Öppenhet inkluderar mer än handel av varor och tjänster och det är möjligt att det är där 

problemet ligger. 

Förklaringsgraden är över 80 procent i alla dessa skattningar och är som högst när alla 

variabler är inkluderade i skattningen. Den ökar när vi lägger till EU-variablerna vilket 

betyder att de tillför något till modellen. Detsamma gäller för den justerade förklaringsgraden 

som ligger på minst 70 procent i för alla regressioner. 
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8 Sammanfattning och slutsats 

Med hjälp av paneldata har vi skattat nio regressioner för att undersöka hur variation i 

ekonomisk tillväxt förklaras av åtta oberoende variabler. De fem variabler vi antar påverkar 

tillväxten baserat på tidigare studier och ekonomisk tillväxtteori är initial BNP-nivå, 

humankapital, investeringar, arbetskraft, och öppenhet. Därutöver har vi inkluderat tre 

förklarande variabler som förklarar om EU-medlemskap påverkar tillväxten samt i vilken 

omfattning den gör det och slutligen om en större union i form av antal medlemmar påverkar 

den långsiktiga ekonomiska tillväxten. Resultaten från Tabell 2 har gett oss svar på hur 

förklarande våra variabler är. 

Vår studies frågeställning löd: Har ett medlemskap i EU påverkat EU-27 ländernas 

ekonomiska tillväxt och i så fall, är denna effekt tillfällig eller permanent? Påverkar ett större 

medlemsantal i EU medlemsländers ekonomiska tillväxt? 

Detta är vad vår studie kommit fram till. Ett medlemskap i EU har en permanent effekt på 

EU-27 ländernas ekonomiska tillväxt samt en tillfälligt negativ effekt på tillväxten de tio 

första åren av medlemskap. Det visar sig även att ett större medlemsantal i EU leder till att 

dess medlemsländers ekonomiska tillväxt påverkas negativt. 

Resultaten pekar på att även om ett nytt medlemsland kan uppleva en initialt lägre 

tillväxtökning så upplever landet en tillväxtökning på 2,5 procent på lång sikt. Eftersom våra 

resultat endast blev signifikanta när båda dessa variabler studerades tillsammans kan vi dra 

slutsatsen att det är viktigt att inkludera en skattning av den tillfälliga effekten för att få ett 

signifikant resultat på den permanenta effekten.  

Ser vi till våra kontrollvariabler i vår huvudmodell finns det stöd för β-konvergens. 

Humankapital, investeringar och arbetskraft bidrar alla till ökad tillväxt som väntat. Det 

oväntade resultatet ligger i att öppenhet har haft en negativ inverkan på tillväxten.  

Utifrån dessa svar kan vi dra slutsatsen att det kan ses som en investering på lång sikt att gå 

med i EU. EU har funnits i snart 60 år i olika konstellationer. Unionen grundades för att 

åstadkomma ekonomiskt samarbete för sex länder och är nu en organisation som stärker 



31 

 

internationella relationer mellan 28 länder. Utifrån semi-endogen och endogen tillväxtteori 

menar vi att ekonomisk politik, i detta fall Europeiska Unionen, kan påverka ländernas 

långsiktiga ekonomiska tillväxt, och våra resultat bekräftar detta genom att visa att det gjort 

det mellan 1960 och 2009.  

8.1 Framtida forskning 

En intressant aspekt som vi valde att utesluta från vår studie var hur ekonomisk tillväxt 

förändras för kandidatländer. Som vi nämnde i avsnittet om EU-medlemskap så ställs många 

krav på kandidatländer för att få gå med i unionen. Att bli ett kandidatland innebär att ett 

lands ansökan har godkänts men därefter måste de så kallade Köpenhamnskriterierna 

uppfyllas (EU-upplysningen). Det hade varit intressant att genomföra en studie kring detta, 

genom att exempelvis införa en dummyvariabel för kandidatländer i regressionerna för att se 

om resultatet blir annorlunda för dessa länder. I denna studie bortser vi även från att lägga 

någon värdering i huruvida ekonomisk tillväxt alltid är att föredra. En alternativ studie skulle 

förslagsvis kunna lägga mer vikt vid denna aspekt. Den kritik som riktas mot EU grundar sig 

inte bara i ekonomiska frågor, och därav hade det kunnat vara lämpligt att undersöka huruvida 

EU-medlemskap är positivt utifrån andra aspekter. Måhända att många anser att 

miljöaspekten är viktigare än den ekonomiska aspekten, för att nämna ett exempel. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Medlemsländer och året de gick med i EU hämtad från EU-upplysningens hemsida 

1957: Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Västtyskland (Tyskland) 

1973: Danmark, Irland, Storbritannien 

1981: Grekland 

1986: Portugal, Spanien 

1990: (Östra Tyskland) 

1995: Finland, Sverige, Österrike 

2004: Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovenien, Slovakien, Tjeckien, 

Ungern 

2007: Bulgarien, Rumänien 

2013: Kroatien 

Länder utanför EU i Europa 

Norge, Schweiz, Island, Vitryssland, Ukraina, Albanien, Kosovo, Bosnien och Hercegovina, 

Serbien, Makedonien, Montenegro, Armenien, Azerbajdzjan, Turkiet, Georgien, Moldavien, 

Kazakstan, Ryssland, Kroatien 

Länder vi inkluderat i vår studie 

Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Tyskland, Danmark, Irland, 

Storbritannien, Grekland, Portugal, Spanien, Finland, Sverige, Österrike, Cypern, Estland, 

Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovenien, Slovakien, Tjeckien, Ungern, Bulgarien, 

Rumänien, Norge, Schweiz, Island, Ukraina, Albanien, Serbien, Armenien, Turkiet, 

Moldavien, Kazakstan, Ryssland 
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Bilaga 2 

Korrelationsmatris 

Multikollinearitet Initial BNP H. Inv. L. Öpp. Antal. Tillf. EU 

Initial BNP 1 0,184 0,208 0,620 0,133 0,291 0,064 0,259 

Humankapital 0,184 1 -0,242 0,179 0,284 0,333 -0,182 0,171 

Investering 0,208 -0,242 1 0,091 0,211 -0,059 0,078 -0,019 

Arbetskraft 0,620 0,179 0,091 1 -0,026 0,007 -0,004 -0,068 

Öppenhet 0,133 0,284 0,211 -0,026 1 0,370 -0,023 0,308 

Antal. 0,291 0,333 -0,059 0,007 0,370 1 0,149 0,867 

Tillfällig eff. 0,064 -0,182 0,078 -0,004 -0,023 0,149 1 0,427 

EU 0,259 0,171 -0,019 -0,068 0,308 0,867 0,427 1 
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Bilaga 3 

Graf över residualer 

 

 

 


