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Sammanfattning 
 
Studiens hypotes är att institutionell kvalitet påverkar BNP-tillväxten mer vid en 

gemensam valuta än vid en självständig valuta. Detta eftersom länder i en valutaunion 

inte i lika stor utsträckning har möjlighet att använda sig av valutaverktyg för att 

stabilisera sina ekonomier. Hypotesen grundar sig i att institutioner är viktiga för 

tillväxten, vilket i studien lyfts fram genom framstående forskning och litteratur på 

området. Vår hypotes testas på data för fjorton europeiska länder mellan 1985-2013. 

Nio av länderna är medlemmar i den Ekonomiska och monetära unionen (EMU) som har 

den gemensamma valutan euro och fem länder har en självständig valuta. Institutionell 

kvalitet mäts utifrån tre olika index; ICRG indexet för politiska institutioner, Fraser 

indexet för ekonomisk frihet och KOF indexet för ekonomisk globalisering. Hypotesen 

testas genom två olika paneldatamodeller. Våra resultat visar att institutionell kvalitet 

utifrån indexen påverkar BNP-tillväxten. Däremot ges inget tydligt stöd åt att 

institutionell kvalitet påverkar BNP-tillväxten mer vid en gemensam valuta. Indexet för 

politiska institutioner är det enda indexet som styrker hypotesen, dock enbart i en av 

modellerna. Vi kan därmed dra slutsatsen att kvalitén i politiska institutioner är 

viktigare vid en gemensam valuta. 

 
Nyckelord: Insinuationer, ekonomisk tillväxt, EMU, euro, paneldata  
 
 
Vi vill tacka vår handledare Fredrik NG Andersson för allt stöd under processen. Tack för 

de insiktsfulla diskussionerna som fört uppsatsen framåt.  
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1. Inledning 
 

Institutioner är de ramar som ger oss vägledning i hur vi ska samspela med andra 

människor i samhället. Institutioner genomsyrar hela vårt samhälle och styr hur det går 

till när vi till exempel vill låna pengar, inhandla fredagsmyset eller starta ett företag 

(North, 1993).  Ekonomen Douglass. C North skriver i sin bok Institutioner, tillväxten och 

välståndet, “Jag vill hävda att institutioner har en mycket mer grundläggande roll i 

samhällena. De utgör den underliggande determinanten för ekonomiernas långsiktiga 

resultat” (North, 1993 p.162). Med de orden så kan vi få en större förståelse för 

institutioner som en viktig del av ett välfungerande land och dess ekonomiska tillväxt.  

 

Ekonomiska och monetära unionen (EMU) introducerades 1999 och var en satsning för 

att bringa framgång i form av en enad europeisk identitet, där en hållbar ekonomisk 

tillväxt hos medlemsländerna var ett av målen (Fernández-Villaverde, Garicano & 

Santos, 2013). I retroperspektiv kan vi konstatera att åren efter 1999 inte präglats av 

exceptionell tillväxt för euroländerna1. Därför ställer vi oss frågan - vad var det som gick 

fel? 

 

Utifrån tidigare forskning om institutioners inverkan på den ekonomiska 

tillväxten kommer denna studie behandla institutioner och BNP-tillväxt i termer av 

gemensam och självständig valuta. Studiens hypotes är att institutioner har större 

inverkan på BNP-tillväxten vid en gemensam valuta eftersom länder i ett 

valutasamarbete inte har samma möjlighet att använda sig av valutaverktyg. Litteratur 

av Douglass C. North, nobelpristagare för sina studier inom institutioner och ekonomisk 

utveckling, har därför legat som grund för denna studie (Klein & Daza, 2013). En studie 

utförd av Johnson, Acemoglu och Robinson (2004) har också varit en viktig 

utgångspunkt. I studien försöker författarna via historiska exempel bevisa innebörden 

av institutioner som den fundamentala anledningen till varför vissa länder är rika och 

andra är fattiga. 

 

Det finns svårigheter i att mäta institutionell kvalitet i syfte att jämföra länder emellan. 

Denna studie utgår från tre olika index för att mäta institutionell kvalitet. Det första 

                                                      
1 The World Bank – Growth, http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=XC 
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indexet är utvecklat av Dreher (2006) och berör ekonomisk globalisering, indexet har 

bevisats påverka BNP-tillväxten. Det andra indexet är utvecklat av Fraser Insitute 

och mäter den ekonomiska friheten, indexet visar på att länder med hög ekonomisk 

frihet har högre BNP per capita (Vásquez, Porc̆nik, McMahon, Cato Institute, Fraser 

Institute, 2015). Det tredje indexet är utvecklat av The PRS Group och mäter olika 

komponenter av politiska institutioner (Howell, n.d.).   

 

I studien har forskning angående institutioner och ekonomisk utveckling kopplats till 

litteratur som diskuterar effekter av en gemensam valuta. Ekonomen Joseph E. Stiglitz 

litteratur angående eurosamarbetet har behandlats, med fokus på hans argument att 

länder med skilda ekonomiska och politiska institutioner inte är lämpade för en 

gemensam valuta. En studie utförd av Masuch, Moshammer och Pierluigi (2016) bevisar 

att den institutionella kvalitetens inverkan på den ekonomiska tillväxten för 

medlemsländerna i Europa. Resultaten i studien visar tendenser på att institutionell 

kvalitet har en större påverkan på BNP-tillväxten för länder som har euro som valuta. I 

denna studie bygger vi vidare på Masuch, Moshammer och Pierluigis (2016) resultat 

med syfte att studera sambandet mer djupgående. 

 

För att undersöka studiens hypotes skattas två olika paneldatamodeller. Studien är 

baserad på fjorton länder, nio länder som var med vid eurons införande och fem länder i 

Europa men en självständig valuta. Resultaten från båda modellerna kan bekräfta 

institutioners påverkan på BNP-tillväxten. Utifrån modellerna går det inte tydligt bevisa 

att institutionell kvalitet påverkar BNP-tillväxten mer om landet använder sig av euro. 

Indexet för politiska institutioner visar i en av modellerna ha en större inverkan på BNP-

tillväxten för euroländerna än för länder med självständig valuta. Utifrån det resultatet 

kan vi dra slutsatsen att politiska institutioner är viktigare vid gemensam valuta än vid 

självständig valuta. 

 

Denna uppsats har följande disposition, i kapitel två syftar vi till att ge läsaren en 

bakgrund kring Ekonomiska och monetära unionen samt vad som utgör ett optimalt 

valutaområde. I kapitel tre belyser vi institutioners samband med BNP-tillväxten samt 

argument för institutioners betydelse vid en gemensam valuta genom att lyfta fram 
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framstående litteratur och forskning på området. I kapitel fyra presenterar vi studiens 

resultat följt av en diskussion där vi försöker förankra resultaten i teorin.  
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2. Optimalt valutaområde 
 
Teorin om det optimala valutaområdet presenterades av ekonomen Robert Mundell i 

början på 60-talet. Det som utgör ett optimalt valutaområde är, enligt Mundell, länder 

som kan låsa sina valutor mot varandra utan att det medför några negativa effekter på 

ekonomin (Mundell, 1961). Önskvärt ska det finnas en symmetri mellan tänkbara 

medlemsländers ekonomiska och politiska struktur samt en likartad tillväxt. 

Svårigheten för en gemensam valuta utgörs främst gällande hanteringen av ekonomiska 

störningar, då länderna inte har möjlighet att enskilt anpassa sin växelkurs. För att ett 

optimalt valutaområde ska kunna hantera störningar premieras rörliga löner, rörlig 

arbetskraft och bidrag från gemensam budget (Eklund & Ådahl, 1999). Om valutan i 

fråga är rörlig kan den gemensamma centralbanken låta valutan sjunka mot omvärlden, 

vilket är ett drastiskt beslut och inte högst troligt. För att klara av ekonomiska 

störningar på bästa sätt bör länderna därför följa samma ekonomiska utveckling samt 

att utvecklade institutioner där den ekonomiska och politiska besluten är av liknande 

karaktär (Eklund & Ådahl, 1999).  

 

2.1 EMU 
EMU, Ekonomiska och monetära unionen, är Europeiska Unionens valutasamarbete. Den 

1 juli 1990 avskaffas de nationella valutaregleringarna i medlemsländerna, då inleddes 

första etappen i införandet av euron. Etapp två inleddes den 1 januari 1994 då EMI, 

Europeiska Monetära Institutet, påbörjade sin verksamhet. Den tredje etappen inleddes 

1999 när medlemsländernas valutakurser låstes och euron etableras som 

transaktionsvaluta. 2002 kom de fysiska pengarna i form av sedlar och mynt (Fregert & 

Jonung, 2014). När EMU introducerades hade samarbetet fyra mål, nummer ett var att 

skapa en enad europeisk identitet, nummer två var att eliminera fluktuationer i den 

nominella räntan och på så sätt eliminera obalansen som möjligt kunde framkallas. Mål 

tre handlade om att skapa en monetär myndighet isolerad från politiska påtryckningar 

och mål nummer fyra var att bredda stödåtgärderna gällande strukturella reformer i 

utbudssektorn för att förbättra Europas tillväxttakt (Fernández-Villaverde, Garicano & 

Santos, 2013). Länder som väljs in i EMU förändrar förutsättningarna för landets 

politiska samt ekonomiska institutioner (Regeringskansliet, 2002). Deltagarna i EMU 
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har en gemensam penning- och valutapolitik samt gemensam centralbank, Europeiska 

Centralbanken (ECB). Genom ett fullskaligt medlemskap i EMU godtar länderna 

restriktioner angående storleken på offentlig skuld samt budgetunderskott, kallat 

stabilitets- och tillväxtpakten (Fregert & Jonung, 2014).  

 

I eurosamarbetets olika institutioner finns Europeiska centralbanken samt 

medlemsländernas nationella centralbanker representerade. De styrande 

institutionerna består av ett styrande råd samt en styrelse. Det styrande rådet är 

beslutsorganet för euron med uppgift att formulera de monetära policyerna, besluta om 

räntan, valutareserver och tillhandahållandet av de likvida medlen. Styrelsen uppgift är 

att implementera besluten angående de monetära policyerna som tagits av det styrande 

rådet och ge instruktioner till de nationella centralbankerna (Grauwe, 2016). Det 

övergripande målet som kommunicerats av den Europeiska centralbanken har varit att 

hålla inflationen låg och stabil, vilket har uppnåtts sedan institutionen implementerades. 

Ansvaret för finanskrisen riktas därför mot bristande övervakningen av de nationella 

bankerna samt regleringarna vars ansvar legat på ECB, vilket inte lyckats samspela med 

den snabba internationalisering av banksystemet i och med EMU (Grauwe, 2016).   
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3. Institutioners roll för den ekonomiska utvecklingen 
 
Ett lands tillväxt påverkas av många olika faktorer, bland annat investeringar, 

humankapital samt produktivitet. Dessa krafter genomsyrar många klassiska modeller 

så som Solow-, Romer- samt Schumpetermodellen (Jones & Vollrath, 2013). 

Investeringar i realkapital är en grundläggande faktor för ett lands ekonomiska tillväxt. 

Investeringar är ett brett begrepp som bland annat innefattar förvärv av 

anläggningstillgångar och genereras när intäkterna är större än kostnaderna (Jones & 

Vollrath, 2013). När staten, företag eller individer investerar så ökar landets 

realkapitalstock på lång sikt, vilket i sin tur leder till ökad ekonomisk tillväxt (Hansson, 

2017). Ytterligare drivkrafter är humankapital, vilket definieras som befolkningens 

utbildning samt erfarenhet. Humankapital bidrar till att befolkningen kan vara mer 

produktiv samt tillgodogöra sig mer av världsproduktiviteten (Jones & Vollrath, 2013). 

 

Institutioners roll för den ekonomiska tillväxten har belysts allt mer under den senare 

delen av 1900-talet. Institutioner har en grundläggande roll för ett lands långsiktiga 

resultat (North, 1993). Det finns flera sätt att definiera institutioner, North (1993 s.16) 

säger att institutioner är ”de restriktioner som människor sätter upp för att ange 

formerna för mänsklig samverkan”. Det finns både formella och informella institutioner. 

Informella institutioner utgörs av det dagliga samspelet med människor i vår omgivning. 

De bestämmer normer, beteenden samt seder och traditioner. Det är svårt att mäta 

effekten informella institutioner har på samhället. Formella institutioner utgörs av 

juridiska-, politiska-, ekonomiska regler samt kontrakt. Väsentliga delar av de formella 

institutionerna är de möjliga konsekvenserna om de inte efterföljs, samt att de är 

endogena (North, 1993). 

 

3.1 Formella institutioners påverkan på ekonomisk tillväxt 
De finns olika typer av formella institutioner. Ekonomiska institutioner reglerar vem 

som tilldelas vinst, avkastning samt kontrollerar rättigheter. Ekonomiska institutioner 

är av vikt då de påverkar strukturen av ekonomiska incitament i samhället, där ibland 

allokering av resurser så att det utnyttjas effektivt (North, 1993). Vidare sätter 

ekonomiska institutioner ramar för investeringar i samhället (Acemoglu, Johnson & 
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Robinson, 2004). Kvaliteten på dessa institutioner är centrala, då tillräcklig säkerhet 

gällande äganderätt är viktigt för att investeringar ska ske. Institutioner som skyddar 

äganderätten är avgörande för investeringar och ekonomisk tillväxt (Knack & Keefer, 

1995). 

 

Tidigare forskning bekräftar att ekonomiska institutioner är en fundamental orsak till 

skillnader i ekonomisk utveckling mellan länder, där strukturen samt kvaliteten av 

ekonomiska institutioner är av stor vikt (Acemoglu, Johnson & Robinson, 2004). Vidare 

menar Acemoglu, Johnson & Robinson (2004) att ekonomiska institutioner som 

underlättar och uppmuntrar till ackumulation av tillväxtfaktorer, effektiv allokering av 

resurser samt innovation kommer vara gynnsamma ur ett tillväxtperspektiv. Även om 

kulturella och geografiska skillnader kan påverka den ekonomiska tillväxten så är 

institutioner en betydande grundsten för tillväxten (Acemoglu, Johnson & Robinson, 

2004). 

 

Politiska institutioner reglerar begränsningar samt incitament för samhällets 

nyckelaktörer. Utformandet av politiska institutioner beror främst på fördelningen av 

politisk makt. För att politiska institutioner ska ha en positiv påverkan på den 

ekonomiska tillväxten så måste det finnas incitament att följa dem (Pereira & Teles, 

2009). Länder som har svag makroekonomisk politik har även svaga institutioner. 

Politiska institutioner som inte begränsar politiker genererar bristfälligt 

upprätthållande av äganderätten vilket leder till utbredd korruption och politisk 

instabilitet (Acemoglu et al., 2002). 

 

Väl fungerande politiska institutioner och dess karaktär bidrar till förtroende i 

samhället, vilket minskar missnöjesbeteenden och på så sätt är viktiga för den 

ekonomiska utvecklingen (Pereira & Teles, 2009). Vidare menar Pereira och Teles 

(2009) att det mest framstående resultatet tyder på att politiska institutioner och 

demokratier är nära besläktade. Politiska institutioners inverkan på tillväxten är 

tydligast för länder vars politiska styre inte är en fullt utvecklad demokrati (Pereira & 

Teles, 2009). 
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Hög grad av globalisering som en del av institutioner, visar på högre tillväxtsiffror. I linje 

med det visar gränsöverskridande informationsflöden på högre tillväxtsiffror (Dreher, 

2006). De länder som har de lägsta tillväxtsiffrorna är länder som inte främjar 

globalisering (Dreher, 2006). Ett globaliseringsindex har tagits fram som visar på ett 

samband mellan ekonomisk tillväxt och globalisering. Indexet är uppdelat i tre olika 

institutionskategorier; ekonomisk, politisk samt social globalisering. Empiriska resultat 

visar att de institutionella indexen i fråga har inverkan på BNP-tillväxten (Dreher, 2006). 

 

Bristfälliga ekonomiska och politiska institutioner i form av instabilt statsskick, tunn 

lagstiftning samt fast växelkurs bidrar till ekonomiska kriser. Bristfälliga institutioner 

bidrar även till att krisen förstoras (Shimpalee & Breuer, 2006). Vidare kan ekonomiska 

kriser påverka den långsiktiga tillväxten positivt. Andersson (2016) bevisar att stora 

bankkriser leder till institutionella reformer, vilket genererar mer marknadsorienterade 

ekonomiska institutioner och stabilare politiska institutioner. Vidare finns det bevis för 

att svaga institutioner ökar sannolikheten för ekonomiska kriser och ökar djupet på 

kriserna (Shimpalee & Breuer, 2006).   

 

Empiriska resultat visar på att välfungerande institutioner har positiv inverkan på BNP-

tillväxten, i en studie av Dawson (1998) presenterar han ett samband utifrån två olika 

resultat. Det första visar på att institutioner påverkar tillväxten indirekt genom att 

stimulera investeringar. Det andra resultatet visar på att institutioner påverkar 

tillväxten genom en direkt effekt på den totala faktorefterfrågan. Båda dessa empiriska 

resultat indikerar på att ekonomisk samt politisk frihet, som en del av institutioner, har 

en signifikant positiv påverkan på ekonomisk tillväxt (Dawson, 1998). Vidare finns det 

empiriska resultat som visar på att större ekonomisk frihet främjar ekonomisk tillväxt, 

men att graden av ekonomisk tillväxt inte påverkar graden av ekonomisk frihet (de 

Haan & Sturm, 2000). 

 

3.2 EMU, institutioner och ekonomisk tillväxt 
Innan implementeringen av euron 1999 använde sig medlemsländerna av valutaverktyg 

så som devalvering och depreciering för att stimulera bytesbalansen och reducera 

konjunktursvängar (Lundgren, 2013). Euron innebar att valutaverktygen försvann och 
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en gemensam finanspolitik implementerades. Avsaknad av valutaverktygen skulle 

tvinga länderna till att modernisera sina institutioner. De strukturella reformerna skulle 

kräva kapacitet och vilja i länderna, något som de låga marknadsräntorna som följda av 

euron skulle stimulera (Fernández-Villaverde, Garicano & Santos, 2013). 

 

Ländernas skiftande institutionella kvalitet kan till stor del förklara den skiftande 

långsiktiga tillväxten bland Europas länder (Gomes, Jacquinot, Mohr & Pisani, 2011). 

Fler och starkare institutionella förbättringar, på nationell nivå, är av väsentlig vikt för 

att stärka samt stimulera EMU:s potentiella tillväxtsiffror (Gomes et al., 2011). Joseph E. 

Stiglitz argumenterar för att strukturerna av eurosamarbete, inkluderat lagar, 

regleringar och institutioner är anledningen till eurons svaga prestation, tillsammans 

med kriser under perioden. Olikheterna i de Europeiska länderna anser Stiglitz varit en 

styrka, men under en gemensam valuta leder skillnaderna i de ekonomiska och politiska 

institutionerna till ansträngningar. Den fasta växelkursen och räntenivån som ska 

reflektera alla länder kräver institutioner som stödjer de länder som policyerna är 

mindre lämpade för, något euron misslyckat med (Stiglitz, 2016). Vidare menar Stiglitz 

att strukturen av euro inte var designad för att framhäva tillväxt och stabilitet eftersom 

den grundades på ekonomiska teorier som vid den tiden var moderna. Detta grundades i 

en stark tilltro till marknaden utan förståelse för dess begränsningar och vad som 

krävdes för den att fungera. Fundamental förståelse av marknaden menade på att så 

länge inflationen var låg och stabil så kunde marknaden generera tillväxten (Stiglitz, 

2016). Den svenska ekonomen Nils Lundgren (2013) pekar även han på de 

makroekonomiska obalanser, som följd av kvalitetsgap i ekonomiska och politiska 

institutioner, varit orsaken till de blygsamma resultaten för EMU. Vidare menar han på 

att fråntagandet av de ekonomiska verktygen som ersattes med en gemensam 

finanspolitik varit en betydande orsak till finanskrisen 2008 (Lundgren, 2013). 

 

Masuch, Moshammer och Pierluigi (2016) bevisar att den institutionella kvaliteten i de 

Europeiska länderna har en inverkan på den långsiktiga tillväxten. Studiens resultat 

visar på att det finns starkare samband mellan tillväxt och institutionell kvalitet för 

länder vars initiala institutionella kvalitet var under den genomsnittliga nivån i EU. 

Länder med en initial offentlig skuld över 60-70% visade också ett starkare samband 

med tillväxten än länder med mindre offentlig skuld. Kombinationen av hög 
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institutionell kvalitet och hög offentlig skuld visades intressant nog inte ha en negativ 

effekt på tillväxten. I studiens periferi diskuterar författarna att förbättringar i 

institutioner och strukturella reformer är extra viktigt för länder som använder sig av 

euro för att kunna dra full nytta av den monetära unionen. Masuch, Moshammer och 

Pierluigi (2016) menar på att avsaknad av valutaverktyg kan kompenseras med 

institutionella förbättringar. Resultaten pekar på att det finns ett sådant samband, men 

eftersom huvudsyftet med studien inte var att undersöka det så ombeds resultaten att 

hanteras med försiktighet (Masuch, Moshammer och Pierluigi, 2016). 

I det här avsnittet har vi försökt belysa de ekonomiska och politiska institutionernas 

påverkan på den ekonomiska tillväxten genom att lyfta fram framstående forskning på 

området. Det finns tydliga bevis på att dessa institutioner har inverkan på BNP tillväxten 

och som vi har lyft fram kan det ta sig uttryck på olika sätt. Vidare har vi belyst vikten av 

välfungerande formella institutioner för medlemsländerna i EMU som följd av den 

gemensamma valutan (Lundgren, 2013; Masuch, Moshammer och Pierluigi, 2016; 

Stiglitz, 2016). För att vidare illustrera kan vi använda oss av Sverige som exempel. I 

början av 90-talet var den ekonomiska krisen, som orsakats av en överhettning till följd 

av den avskaffade valutaregleringen, ett faktum. Trots detta kunde Sverige återhämta sig 

relativt snabbt och redan i mitten på 90-talet visades budgetöverskott och en låg 

inflation. Det som räddade Sverige var möjligheten till att släppa växelkursmålet så att 

kronan, genom penningpolitiska beslut, kunde falla fritt. Med den stärkta 

konkurrenskraftigheten kunde exporten frodas och Sveriges tillväxt tog fart. Länderna i 

EMU har inte samma möjlighet som Sverige (Lundgren, 2013). Utan valutaverktyg som 

depreciering eller devalvering, och utifrån presenterad forskning och litteratur, 

ifrågasätter vi därför om institutionell kvalitet har en större inverkan på BNP-tillväxten 

vid en gemensam valuta. Denna frågeställning leder oss fram till studiens hypotes - 

institutioner har större inverkan på länder med euro som valuta än länder som har en 

självständig valuta. 
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4. Empirisk Analys 
 

I studien kommer vi att skatta två paneldatamodeller för att undersöka om institutioner 

har en större inverkan på BNP-tillväxten vid gemensam valuta. I Modell 1 kommer vi titta 

på den årliga förändringen i de valda variablerna. I Modell 2 utgår vi från samma 

variabler, men undersöker istället den årligt genomsnittliga förändringen för tre år. 

 

Modell 1 har följande utseende: 
 

 

∆ ln(𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝛽𝛽1𝑗𝑗∆ln (𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛)𝑖𝑖𝑖𝑖−𝑗𝑗

3

𝑗𝑗=1

+  �𝛽𝛽2𝑗𝑗∆ ln(𝐼𝐼𝑛𝑛𝐼𝐼)𝑖𝑖𝑖𝑖−𝑗𝑗

3

𝑗𝑗=1

+ �𝛽𝛽3𝑗𝑗∆ln (𝑉𝑉ä𝑛𝑛𝑛𝑛𝑥𝑥)𝑖𝑖𝑖𝑖−𝑗𝑗

3

𝑗𝑗=1

+  �𝛽𝛽4𝑗𝑗∆ln (𝑅𝑅ä𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛)𝑖𝑖𝑖𝑖−𝑗𝑗

3

𝑗𝑗=1

 +  �𝛽𝛽5𝑗𝑗∆ln (𝐻𝐻𝐻𝐻)𝑖𝑖𝑖𝑖−𝑗𝑗

3

𝑗𝑗=1

+ �𝛽𝛽6𝑗𝑗𝐸𝐸𝐸𝐸𝑟𝑟𝑜𝑜 ∗ ∆ln (𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛)𝑖𝑖𝑖𝑖−𝑗𝑗

3

𝑗𝑗=1
+ 𝛿𝛿𝑖𝑖 + 𝑓𝑓𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 

 
 

I modellen representerar i landet och t året. Vår huvudvariabel är Index som 

representerar en av de tre institutionella indexen som kommer användas i studien och 

syftar till att mäta kvaliteten på ländernas institutioner. Våra kontrollvariabler är Inv 

som mäter den procentuella del av BNP som är bruttoinvesteringar, Växel är den reala 

växelkursen, Ränta är korttidsräntan, HK är humankapital och Euro är en dummy som 

antar värdet 1 om landet använder euro som valuta vid given tidpunkt t, annars 0. 𝛿𝛿𝑖𝑖 är 

en landspecifik effekt som fångar upp icke tidsberoende skillnader mellan länderna, 𝑓𝑓𝑖𝑖  är 

en tidsspecifik effekt vilket fångar tidschocker för X och Y och  𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 är feltermen. För att 

undvika endogenitetsproblem skattas modellen alltid med lagg. 

 

Modell 2 har följande utseende: 

 

∆ln (𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵)���������𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛽𝛽1∆ln (𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛��������)𝑖𝑖𝑖𝑖−1 +  𝛽𝛽2∆ln (𝐼𝐼𝑛𝑛𝐼𝐼�����)𝑖𝑖𝑖𝑖−1 + 𝛽𝛽3∆ln (𝑉𝑉ä𝑛𝑛𝑛𝑛𝑥𝑥��������)𝑖𝑖𝑖𝑖−1
+ 𝛽𝛽4∆ln (𝑅𝑅ä𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛��������)𝑖𝑖𝑖𝑖−1 +  𝛽𝛽5𝑗𝑗∆ln (𝐻𝐻𝐻𝐻����)𝑖𝑖𝑖𝑖−1 + 𝛽𝛽6𝑗𝑗𝐸𝐸𝐸𝐸𝑟𝑟𝑜𝑜 ∗ ∆ln (𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛��������)𝑖𝑖𝑖𝑖−1 + 𝛿𝛿𝑖𝑖

+ 𝑓𝑓𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖  
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Fördelen med att titta på den genomsnittliga tillväxten är att man rensar bort outliers 

som tillkommit på grund av speciella omständigheter för ett specifikt år. 

Konsekvenserna blir färre observationer, vilket är en nackdel. Vår perioduppdelning 

presenteras i Tabell 2. Vi har gjort en uppdelning mellan europerioder och icke 

europerioder, därför innefattar period fem enbart två år. 

 

Hypotesen testas genom sex olika skattningar, tre för vardera modell, där varje 

skattning innefattar en av de tre institutionskvalitetsindexen som studien utgår ifrån. 

Enligt vår hypotes förväntar vi oss att parametern för interaktionsvariabeln, 𝛽𝛽6, för Euro 

och Index är signifikant och positiv. 

4.1 Data 
 
Studien baseras på årlig data mellan 1985-2013 för fjorton länder i Europa. Länderna 

presenteras i Tabell 1. Val av länder baseras på inträdesår som fullständiga medlemmar 

i EMU (EU-upplysningen vid Sveriges riksdag, n.d.) och åtkomst av data. Av de länder i 

studien som är fullständiga medlemar i EMU så var alla med vid införandet av euron år 

1999, förutom Grekland som gick med 2001. Luxemburg har exkluderats då det är ett 

litet land med ett starkt bankväsen och därmed antas ge icke representativ data för 

studien (CIA World Fact Book, 2008). 

 

Tabell 1. Länder som studien baseras på 

 Fullständiga medlemmar i EMU Icke fullständiga medlemmar i EMU 

Belgien Danmark 

Frankrike Norge 

Grekland 2 Schweiz 

Irland Storbritannien 

Italien Sverige 

Nederländerna 

 Portugal 

 Spanien 

 Tyskland 

  
 
 

                                                      
2 Fullständig medlem i EMU 2001 (EU-upplysningen vid Sveriges riksdag, n.d.). 
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Tabell 2. Perioduppdelning för Modell 2 

 
Period 

 1 1985-1987 
 2 1988-1990 
 3 1991-1993 
 4 1994-1996 
 5 1997-1998 
 6 1999-2001 Euro 

7 2002-2004 Euro 
8 2005-2007 Euro 
9 2008-2010 Euro 
10 2011-2013 Euro 
   

 

Kvaliteten i ländernas institutioner mäts genom tre olika index från tre olika källor. 

Indexen är International Country Risk Guide index (ICRG)3, Fraser index för ekonomisk 

frihet (Fraser)4 och KOF index för ekonomisk globalisering (KOF)5. Fraser och KOF 

mäter de ekonomiska institutionerna i ett land och ICRG mäter de politiska 

institutionerna. Dessa index är vanligt förekommande i studier som mått på 

institutionskvalitet och har bevisats påverka de makroekonomiska utfallen (se t.ex. 

Bergh & Karlsson, 2010; Catrinescu, Leon-Ledesma, Piracha, & Quillin, 2009; de Haan 

and Sturm, 2000; Rodrik, 1999). 

 

ICRG är strukturerat i tre dimensioner; politiska, ekonomiska och finansiella 

institutioner. I denna studie använder vi enbart dimensionen för politiska institutioner 

då de andra två dimensionerna består av majoriteten makroekonomiska variabler som 

till exempel BNP-tillväxt och räntenivå. Detta skapar problem i regressionsmodellen 

eftersom den kan visa signifikanta resultat även om det inte finns något samband, vilket 

är en följd av att den beroende variabeln korrelerar med den oberoende variabeln. ICRG 

består av 12 stycken subindex, se Tabell 3, och är konstruerat på en skala från 0 till 100.  

Högre indextal innebär högre politisk institutionell kvalitet. Poängen är viktade emellan 

de 12 subindexen där subindex 1-5 har en skala på 0-12, subindex 5-11 har en skala på 

0-6 och index 12 har en skala på 0-4 (Howell, n.d.). Indexet består främst av icke 

makroekonomiska faktorer med undantag för socioekonomisk stabilitet, för att undvika 
                                                      
3 The PRS Group, https://www.prsgroup.com/  
4 Fraser institute, https://www.fraserinstitute.org/economic-freedom/dataset  
5 KOF index of globalization, http://globalization.kof.ethz.ch/  

https://www.prsgroup.com/
https://www.fraserinstitute.org/economic-freedom/dataset
http://globalization.kof.ethz.ch/
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tidigare nämnt problem så exkluderas den från studien. Korrelationen mellan det 

reducerade indexet och det fullständiga indexet var 0.94 under mätperioden. Data för 

index finns tillgängligt från 1984 till 2016 vilket avgränsade studien till att börja 1985 

(Howell, n.d.). 

 

Fraser index för ekonomisk frihet definieras i termer av personlig valfrihet, frihet att 

träda in i och konkurrera på en marknad, skydd för medborgare och deras egendomar 

samt frivilligt utbyte som samordnats av marknaden (Vásquez et al., 2015). Fraser index 

är konstruerat så att det täcker fem olika områden, se Tabell 3. Områdena i det totala 

indexet är jämt viktade. Skalan för indexet går mellan 0-10 där ett högre indextal 

innebär större ekonomisk frihet. Två av områdena mäter makroekonomiska utfall (se 

Tabell 3) så som offentlig konsumtion och inflation och exkluderas från studien för att 

undvika att korrelationsproblem påverkar studiens resultat. Korrelationen mellan det 

fullständiga indexet och det reducerade indexet är 0.89. Data över indexet finns 

tillgängligt från 1970 till 2013, vilket avgränsade mätperiod till att sluta 2013. Under 

perioden 1970-2000 gavs indexet enbart ut på 5-års basis och därför har den 

genomsnittliga tillväxten mellan perioderna använts för åren där data saknas. 

 

KOF index över globalisering bestå av tre dimensioner; ekonomisk, social och politisk. Vi 

har valt att enbart använda oss av den ekonomiska dimensionen då den har visat sig ha 

tydligast samband med ekonomisk tillväxt (Dreher, 2006). Indexet för ekonomisk 

globalisering baseras på fyra subindex som mäter de ekonomiska restriktionerna i 

landet, se Tabell 3. Subindexen i det totala indexet är relativt jämt viktade. Ett högre 

indextal indikerar på mer globalisering, skalan för indexet är 0-100. Data finns 

tillgänglig mellan 1970 till 2014. 

 

Då alla index är icke-stationära har vi valt att använda oss av tillväxten i variablerna. 

Dessa är stationära. 
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Tabell 3. Institutionella index med subindex 
Subindex ICR𝑮𝑮𝟏𝟏 Fraser KOF 

1 Regeringsstabilitet Regeringsstorlek* Dolda importbarriärer 

2 
Socioekonomisk 
stabilitet* Rättssystem och egendomsrättigheter Genomsnittlig tullsats 

3 Investeringsprofil Stabilt penningvärde* Skatter på internationell handel 

4 Interna konflikter Internationell handelsfrihet Kapitalkonto begränsningar 

5 Externa konflikter Regleringar 
 6 Korruption 

  7 Militär inbladning i politiken 
 8 Religiös spänning 

  9 Lag och ordning 
  10 Etnisk spänning 
  11 Demokratisk ansvarsskyldighet 

 12 Byråkratisk ansvarsskyldighet 
  

 
 

Data över bruttoinvesteringars andel av BNP är hämtad från Penn World Table 9.06. 

Variabeln redovisas som förändringen i andelen (%) av BNP och presenteras årligen för 

varje land. Variabeln inkluderas i studien då investeringar antas påverka BNP-tillväxten 

(Fregert & Jonung, 2014). För variabeln humankapital användes ett index hämtat från 

Penn World Table 9.06 som baseras på antal genomsnittliga år i skolan och en förutsatt 

avkastning för utbildning (Penn World Table - Human Capital, n.d.). Variabeln 

inkluderas då ökat humankapital antas gynna den ekonomiska tillväxten (Jones & 

Vollrath, 2013). Indexet för humankapital är icke-stationär och därför används tillväxten 

av indexet som är stationärt. Växelkurs är hämtad från The World Bank7 och är ett index 

för den reala effektiva växelkursen. Indexet är framtaget genom att ta den nominella 

effektiva växelkursen (vilket är ett mått på värdet av valutan viktad mot ett flertal 

utländska valutor) och dela den på ett prisindex7, vilket också är hämtat från The World 

Bank. Då studien basers på flera länder så har den procentuella förändringen i indexet 

används vilket gör växelkursen jämförbart länder emellan. Variabeln inkluderas då den 

antas ha inverkan på BNP-tillväxten eftersom den indikerar förändring i 

handelsbalansen. Ränta representerar 3-månaders ränta för varje land och är hämtad 

                                                      
6 Penn World Table 9.0, http://www.rug.nl/ggdc/productivity/pwt/ 
7 The World Bank, http://data.worldbank.org/indicator/PX.REX.REER 

1. Subindex markerade med * är exkluderade från studien för att undvika ekonometriska problem 
eftersom de inkluderar makroekonomiska variabler. 
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från Thomson Reuters8 databas. Räntan antas påverka tillväxten genom förändringar i 

konsumtion och investeringar. 

4.2 Deskriptiv statistik 
 
Tabell 4 visar korrelationen mellan variablerna i modellen. Korrelationen mellan 

indexen för institutionell kvalitet är relativt liten. Störst är den mellan KOF och Fraser 

(0,22) och minst är den mellan Fraser och ICRG (0,03), vilket inte är förvånande då 

Fraser och KOF båda är index på ekonomiska institutioner. Det framgår att de tre 

indexen fokuserar på olika mått av institutionell kvalitet på grund av den låga 

korrelationen sinsemellan, därför är det relevant att inkludera alla tre index i studien. 

Korrelationen mellan samtliga oberoende variablerna är låg, vilket gör att vi kan 

utesluta multikolinjäritet i vår data. Multikolinjär data gör att det blir svårt att urskilja 

de olika oberoende variablernas inverkan på den beroende variabeln eftersom de mäter 

samma sak. Kennedy (2003) beskriver ett generellt gränssnitt mellan + 0,8 och -0,8, om 

resultaten är över eller under intervallet bör resultaten ifrågasättas (Kennedy, 2008). 

 

Tabell 4. Korrelationsmatris 
      

 
BNP Tillväxt KOF Fraser ICRG Inv Växel HK Ränta 

BNP Tillväxt 1,00 
       KOF 0,24 1,00 

      Fraser 0,11 0,22 1,00 
     ICRG 0,12 0,09 0,03 1,00 

    Inv 0,52 0,08 0,03 0,09 1,00 
   Växel 0,05 -0,27 0,02 0,10 0,13 1,00 

  HK 0,10 0,20 0,15 0,11 0,10 0,09 1,00 
 Ränta 0,41 0,14 0,06 0,03 0,32 0,05 0,06 1,00 

 

Tabell 5 visar den årligt genomsnittliga log-tillväxten för BNP samt institutionsindexen. 

Den genomsnittliga BNP-tillväxten för alla länder i studien är 2,06% över hela 

mätperioden. Länder med ett medlemskap i EMU visar lite högre BNP-tillväxt än icke-

medlemmar under hela mätperioden, dock efter eurons införande är tillväxten för icke-

medlemmar (1,73%) högre än för EMU medlemmar (1,35%). De ekonomiska 

institutionerna har generellt sätt blivit bättre, men det varierar mellan -0,52% och 

1,79% beroende på index, mätperiod samt medlemskap i EMU eller inte. Indexet ICRG 

                                                      
8 Thomson Reuters, https://www.thomsonreuters.com/en.html 
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för politisk risk har däremot minskat med 0,23% varje år för alla länder under hela 

mätperioden. Den negativa trenden kan delvis förklaras genom att länderna i studien 

från början rankas högt och har få möjligheter till förbättring. Efter eurons införande är 

den genomsnittliga tillväxten negativ för alla institutionella index. I de ekonomiska 

indexen (KOF, Fraser) har länderna som inte är medlemmar i EMU efter eurons 

införande en mer negativ institutionell tillväxt. Samtidigt som de under samma period 

har de en högre genomsnittlig BNP-tillväxt. Detta är i linje med vår hypotes att 

institutionell kvalitet inte påverkar BNP-tillväxten lika mycket vid en självständig valuta. 

EMU medlemmar efter eurons införande har dock en mer negativ genomsnittlig tillväxt i 

indexet över politiska institutioner (ICRG) än icke-medlemmar i EMU. 

 

Tabell 5. Deskriptiv statistik-Institutions Index och BNP 
  

 
BNP Tillväx𝒕𝒕𝟏𝟏 ICRG Fraser KOF 

Alla länder 2,06(2,47) -0,23(2,28) 0,69(3,86) 0,54(2,28) 
EMU Medlemmar 

    Hela mätperioden 2,08(2,72) -0,16(3,16) 0,83(4,49) 0,67(2,29) 
Innan Euro 2,86(2,08) 0,77(3,43) 1,79(5,48) 1,65(2,25) 
Efter Euro 1,35(3,04) -1,03(2,64) -0,08(3,05) -0,25(1,93) 
Ej EMU medlemmar 

    Hela mätperioden 2,03(1,96) -0,35(2,10) 0,45(2,31) 0,32(2,23) 
Innan Euro 2,35(1,83) -0,33(2,33) 1,39(2,16) 1,22(1,66) 
Efter Euro 1,73(2,05) -0,37(1,87) -0,43(2,10) -0,52(2,38) 

 

 

4.3 Regressionsresultat 
 
Regressionsresultaten för Modell 1 presenteras i Tabell 6. Modellen innehåller 

heteroskedasticitet och därför justeras detta med robusta standardfel. Modellen är inte 

normalfördelad vilket gör att man får tolka inferensen med en viss försiktighet. Detta 

beror inte på att det finns en eller två outliers utan att problemet grundas i något mer 

systematiskt. 

 
 
 
 
 
 
 

1. Standardavvikelsen presenteras i parenteserna bredvid den årliga genomsnittliga tillväxten.  
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Tabell 6. Regressionsresultat Modell 1 
  

 
𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝟏𝟏,𝟐𝟐 Fraser KOF 

Indexit-1 0,14(0,05)** 0,05(0,03) 0,24(0,06)*** 
Indexit-2 0,07(0,04)* 0,06(0,03)** -0,04(0,05) 
Indexit-3 0,07(0,04) 0,06(0,02)** 0,18(0,08)* 
Euro*indexit-1 0,09(0,08) 0,16(0,12) 0,06(0,07) 
Euro*indexit-2 0,07(0,07) 0,17(0,11) 0,05(0,07) 
Euro*indexit-3 0,13(0,08) 0,07(0,09) 0,23(0,09)** 
Invit-1 0,07(0,03)** 0,07(0,03)** 0,09(0,03)** 
Invit-2 0,02(0,02) 0,01(0,01) 0,03(0,02) 
Invit-3 0,02(0,02) 0,03(0,02) 0,02(0,02) 
Växelit-1 -0,11(0,04)** -0,07(0,05) -0,03(0,05) 
Växelit-2 -0,03(0,03) -0,03(0,03) -0,06(0,03)* 
Växelit-3 -0,02(0,03) -0,02(0,02) 0,03(0,02) 
Räntait-1 -0,00(0,00) -0,00(0,01) -0,01(0,01) 
Räntait-2 -0,01(0,00)*** -0,01(0,00)*** -0,01(0,00)*** 
Räntait-3 -0,01(0,00)*** -0,01(0,00)** -0,01(0,00)** 
HKit-1 1,2(0,54)** 1,46(0,45)*** 1,29(0,4)*** 
HKit-2 -0,22(0,57) -0,00(0,57) 0,38(0,5) 
HKit-3 -0,04(0,51) -0,32(0,67) -0,78(0,55) 
Gemensamt test: 

   𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖3 0,049 0,041 0,007 
𝐸𝐸𝐸𝐸𝑟𝑟𝑜𝑜 ∗ 𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖4 0,289 0,444 0,118 
𝐷𝐷𝐸𝐸𝑟𝑟𝐷𝐷𝑖𝑖𝑛𝑛 𝑊𝑊𝑛𝑛𝑖𝑖𝑊𝑊𝑜𝑜𝑛𝑛 1,0975 1,037 1,13 
𝐻𝐻𝑛𝑛𝑖𝑖𝑟𝑟𝑜𝑜𝑊𝑊𝐻𝐻𝑛𝑛5. 0,00*** 0,00*** 0,00*** 
Normalitet 0,00*** 0,00*** 0,00*** 

 
 
 
 
 
 
Utifrån våra regressionsresultat som presenteras i Tabell 5 så går det inte att urskilja ett 

tydligt samband mellan euro och institutioners inverkan på BNP-tillväxten. 

Koefficienten för indexet ICRG visar ett signifikant samband med BNP-tillväxten vid ett 

års lagg. Detta tolkas som att 1% förändringen i tillväxten i indexet leder till 0,14% 

förändring i BNP-tillväxten året efter. Koefficienten för interaktionsvariabeln 

Euro*index är inte signifikant vid någon lagglängd när ICRG används som index för 

institutionell kvalitet. Detta innebär att hypotesen inte kan förklaras med denna modell 

vid användandet av ICRG. I regressionen med Fraser index som institutionell kvalitet så 

finns ett signifikant samband med BNP-tillväxten för två och tre års lagg. Detta tolkas 

som att 1% förändring i tillväxten i indexet för tre år sedan leder till en förändring i 

1. Signifikansnivå 1 %, 5 % och 10 % är betecknade ***,**,*. 
2. Standardfelen presenteras inom parentesen. 
3. P-värdet för nollhypotes: 𝜷𝜷𝟏𝟏𝟏𝟏 = 𝜷𝜷𝟏𝟏𝟐𝟐 = 𝜷𝜷𝟏𝟏𝟏𝟏=0 visas.  
4. P-värdet för nollhypotes: 𝜷𝜷𝟔𝟔𝟏𝟏 = 𝜷𝜷𝟔𝟔𝟐𝟐 = 𝜷𝜷𝟔𝟔𝟏𝟏=0 visas. 
5. Heteroskedasticitet visar på testets p-värde. Modellen har justerats för heteroskedasticitet.   
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BNP-tillväxten på 0,12%. Vår hypotes får inget stöd vid användandet av Fraser indexet 

då parametern för interaktionsvariabeln inte är signifikant för något år. KOF visar ett 

5% signifikant samband med BNP-tillväxten vid ett års lagg och 10% signifikant 

samband vid tre års lagg. Då parametern för två års lagg visar sig negativ och icke 

signifikant är det svårt att dra en slutsats om påverkan på BNP-tillväxten för alla tre 

åren tillsammans. Parametern för interaktionsvariabeln visar signifikans vid tre års lagg. 

Det tolkas som att 1% förändring i tillväxten i KOF leder till en förändring i BNP-

tillväxten tre år senare med ytterligare 0,23%, för länder som använder sig av euro. 

Detta styrker vår hypotes. 

 

Vi har utfört en hypotesprövning för indexen och interaktionsvariablerna, p-värdena 

presenteras i Tabell 6 under ”gemensamt test”. Nollhypotesen testar om vi kan 

säkerhetsställa att alla tre koefficienterna inte är skilda ifrån noll, vilket betyder att det 

inte går att säkerställa att variabeln har en inverkan på BNP-tillväxten. För alla tre 

institutionsindex förkastar vi nollhypotesen. Det vill säga, vi kan säkerställa att 

institutioner har en inverkan på BNP-tillväxten för alla tre indexen. Vi kan med detta test 

dock inte visa på hur mycket. Nollhypotesen för interaktionsvariabel kan inte förkastas. 

Vi kan därmed inte bevisa att institutioner har större inverkan på BNP-tillväxten för 

länder med euro som valuta. Resultatet från testet gör att resultatet för 

interaktionsvariabeln vid användandet av KOF inte bör tolkas med stor försiktighet.  

 
Resultaten för Modell 2 presenteras i Tabell 7. De oberoende variablerna laggas med en 

period för att undvika endognitet. Två perioders lagg gav ingen signifikans och har 

därför uteslutits från resultaten. 
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Tabell 7. Regressionsresultat Modell 2 
  

 
𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝟏𝟏,𝟐𝟐 Fraser KOF 

Indexit-1 0,18(0,07)** 0,18(0,07)** 0,31(0,14)** 
Euro*indexit-1 0,61(0,24)** 0,41(0,41) 0,26(0,14)* 
Invit-1 0,04(0,04) 0,04(0,04) 0,07(0,05) 
Växelit-1 -0,09(0,08) -0,05(0,07) -0,03(0,07) 
Räntait-1 -0,03(0,01)** -0,02(0,0)*** -0,02(0,01)*** 
HKit-1 0,92(0,79) 0,99(0,7) 1,14(0,54)* 
Durbin Watson 1,389 1,247 1,3278 
𝐻𝐻𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛𝑟𝑟𝑜𝑜𝑊𝑊𝐻𝐻𝑛𝑛.3 0,00*** 0,00*** 0,00*** 
Normalitet 0,00*** 0,02** 0,00*** 

 
 
 
 

I modell 2 får vi signifikans på alla institutionsindex vid 5% signifikansnivå. Vi kan 

därmed bekräfta att den genomsnittliga tillväxten i indexen under tre år påverkar den 

genomsnittliga BNP-tillväxten de efterföljande tre åren. I denna modell, likt Modell 1, 

visar koefficienten för KOF ett högre värde än för Fraser och ICRG. Vi kan därför dra 

slutsatsen att KOF är det index som innefattar variabler som påverkar BNP-tillväxten i 

störst utsträckning. Koefficienten för interaktionsvariabeln för Fraser visar ingen 

signifikans, för KOF visas en 10% signifikans. Vid användandet av KOF och Fraser får vi 

inget tydligt stöd i vår hypotes. För ICRG är koefficienten för interaktionsvariabeln 

signifikant och positiv. Den tolkas som att 1% förändring i den genomsnittliga tillväxten 

i ICRG för en period leder till 0,61% förändring av BNP-tillväxten efterföljande period 

för euroländer (utöver den signifikanta tillväxten för alla länder). För att exemplifiera 

detta kan vi tänka oss två länder, ett land som har självständig valuta (Sverige) och ett 

land som har euro som valuta (Grekland). Resultaten för ICRG innebär för Sverige att en 

förändring i indexet på 1% under en period (tre år) kommer leda till en total förändring 

i den svenska BNP-tillväxten på +0,18% den följande perioden. Detta gäller för alla 

perioder. För Grekland innebär resultaten att 1% förändring kommer leda till 0,18% 

förändring i BNP-tillväxten för perioderna innan införandet av euron. Om förändringen 

däremot sker under en europeriod så kommer förändringen i BNP-tillväxten att bli 

0,79% (0,18% + 0,61%). 

 

Diagram 1 visar alla länders BNP-tillväxt och ICRG-tillväxt för Modell 2. 

Perioduppdelningen finns i Tabell 2. Generellt går det att urskilja ett mönster där BNP- 

1. Signifikansnivå 1%, 5% och 10% är betecknade ***,**,*. 
2. Standardfelen presenteras inom parentesen. 
3. Heteroskedasticitet visar på testets p-värde. Modellen har justerats för heteroskedasticitet.   
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tillväxten och ICRG-tillväxten följer varandra, vilket har bevisats i resultaten för både 

Modell 1 och Modell 2. Tillväxten för ICRG har varit svag för alla länder under alla 

perioder. Mellan period 7-10 har nästan alla länder en negativ tillväxt i ICRG. Tillväxten i 

BNP skiftar dock mellan länderna. För Sverige kan vi urskilja finanskrisen under 90-talet 

i period 3. Perioden innan visar ICRG en stark negativ tillväxt vilket förmodligen bidragit 

till krisen. Även om 90-talskrisen slog hårt på Sverige så tog det bara något år innan 

tillväxtsiffrorna var positiva igen. Om vi istället tittar på Grekland, Portugal, Italien, 

Spanien och Nederländerna perioden efter krisen fortfarande präglats av en 

genomsnittlig negativ tillväxt. Sverige har under samma perioder också visat negativ 

tillväxt i ICRG, men ändå haft en positiv BNP tillväxt. Sveriges möjlighet till depreciering 

är antagligen en anledning till Sveriges förmåga att återhämta sig. För Grekland, 

Portugal, Italien, Spanien och Nederländerna blir effekten av negativ tillväxt i de 

politiska institutionerna mer permanent eftersom de inte kan använda valutaverktyg 

likt Sverige. Observera att Sverige bara valts ut för att exemplifiera, samma resonemang 

är applicerbart på Norge, Schweiz och Storbritannien. 
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Diagram 2 visar den genomsnittliga absoluta förändringen i de tre olika indexen för 

euroländerna och länderna med egen valuta. Efter införandet av euron (som markeras 

med en vertikal linje år 1999) går det att urskilja en nedåtgående trend för alla index, 

vilket tyder på att den ekonomiska globaliseringen, den ekonomiska friheten och de 

politiska institutionerna har blivit sämre sedan euros införande. Det behöver dock inte 

bero på euron. Resultaten i Tabell 1 och Tabell 2 visar på att KOF är det index som 

påverkar BNP-tillväxten i störst utsträckning relativt de andra indexen i vår studie. Som 

vi ser i Diagram 2 är KOF även är det index som förändras mest under perioden. Vi kan 

dra slutsatsen att institutioner som berör ekonomisk globalisering har påverkat 

Diagram 1. BNP-och ICRG-tillväxt Modell 2 
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tillväxten i större utsträckning än de andra institutionsmåtten vi utgått från i studien, 

under studiens mätperiod. 

 

 

ICRG var det enda indexet som bevisades ha en ytterligare effekt på BNP-tillväxten om 

landet använde sig av euron. I Diagram 2 kan vi se att det genomsnittliga ICRG indexet 

har en starkare nedåtgående trend för euroländerna än för icke euroländer efter eurons 

införande. Från resultaten kan vi dra slutsatsen att politiska institutioner är viktigare vid 

gemensam valuta än vid en självständig valuta. Dock bör resultaten tolkas med en viss 

försiktighet då vi endast fick signifikans för effekten i Modell 2. 

 

Diagram 2. Absolut förändring i indexen under hela mätperioden  
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Innan den Europeiska och monetära unionen tog fart 1999 så var en av grundstenarna 

att samarbetet skulle tvinga de minst produktiva länderna, vilket var Grekland, Portugal, 

Italien, Spanien och Irland att genomgå strukturella reformer för att modernisera deras 

ekonomier och institutioner (Fernández-Villaverde, Garicano & Santos, 2013). Utifrån de 

index vi använt för att mäta institutionell kvalitet så kan vi konstatera att euron inte 

lyckats med att driva igenom modernisering av institutionerna. Att målet inte har 

uppnåtts kan bero på den finansiella boom som skapades till följd av den minskade 

risken i växelkursen. Det ledde till att länderna kunde låna pengar för att slippa 

implementeringen av dessa reformer. De kortsiktiga besluten och misstagen fick inga 

negativa kortsiktiga konsekvenser eftersom de kunde gömma sig bakom den pågående 

boomen. När finanskrisen väl kom sprack bubblan och slog tillbaka hårt på länderna 

(Fernández-Villaverde, Garicano & Santos, 2013). Effekten av de initiala fördelarna med 

eurosamarbetet kan vara en anledning till att studiens hypotes inte kunnat bevisas. 

 

Att indexen för institutionell kvalitet har haft en nedåtgående trend sedan eurons 

införande kan ha påverkat resultaten. Majoriteten av den forskning som gjorts på 

institutioners samband med BNP-tillväxt har analyserats då kvaliteten på 

institutionerna visat en uppåtgående trend. Det är inte förrän efter 2000-talet som det 

funnits en generell nedåtgående trend i institutionell kvalitet (enligt studiens index). 

Detta gäller även om man går längre tillbaka i tiden än studiens mätperiod. Forskningen 

som gjorts på området har inte fokuserat på hur den försämrade institutionella 

kvaliteten påverkar tillväxten utan mer konstaterat att låg institutionell kvalitet inte är 

bra för tillväxten (se t.ex. Pereira, Teles, 2009; Dreher, 2006; Masuch, Moshammer & 

Pierluigi, 2016). Frågan är om kvaliteten i institutioner alltid är symmetrisk? Har negativ 

tillväxt i institutionskvalitet en lika stark inverkan på BNP tillväxten som en positiv 

tillväxt? 

4.4 EMU som ett optimalt valutaområde 
Uttrycket PIIGS uppdagades efter finanskrisen och refererar till länderna (Portugal, 

Irland, Italien, Grekland och Spanien) som efter finanskrisen var ekonomiskt svagare än 

resterande länder i Europa. Detta tog sig uttryck i dålig tillväxt, hög arbetslöshet och 

höga offentliga skulder (Paparas, Richter & Paparas, 2015). I Diagram 2 ser vi att den 

initiala institutionskvalitet för alla euroländer är lägre än de länder som inte använder 
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sig av euro. I linje med Shimpalee och Breuers (2005) forskning att länder med initialt 

låg institutionskvalitet leder till förstorning av kriser, kan appliceras på PIIGS länderna. 

Kombinationen av bristfälliga institutioner och en gemensam valuta som landet i större 

utsträckning har svårigheter att påverka kan vara en anledning till krisens långvarighet 

för PIIGS länderna.  

 

Irland har en årlig genomsnittlig BNP-tillväxt på 4,34%, vilket är betydligt mycket högre 

än den genomsnittliga tillväxt för alla länder i studien som ligger på 2,06% (se Tabell 5). 

Även om Irland visar bättre genomsnittligt tillväxt i de oberoende variablerna än 

genomsnittet för alla länder så är det inte tillräckligt för att förklara den höga BNP-

tillväxten. Whelan (2013) förklarar den höga ekonomiska tillväxten med förbättringar i 

makroekonomiska faktorer i tidigare decennier som gav utslag under 80-, 90- och 00-

talet. Under 60-talet fokuserade institutionella policyer på att uppmuntra 

direktinvesteringar från utlandet samtidigt som det skedde en stor förbättring i 

utbildningen. Resultatet av detta blev en ökning i produktivitet från slutet av 70-talet 

och framåt (Whelan, 2013). Vidare hade Irland en försenad babyboom i förhållande till 

resterande Europa, som tog sin fart i början på 70-talet. Även den kvinnliga 

arbetsmarkandsrörelsen tog fart senare i Irland än för resterande Europa, vilket 

resulterade i ett förhöjt kvinnligt arbetsdeltagande från mitten av 90-talet och framåt. 

Kombinationen av dessa två faktorer resulterade i en ökning i sysselsättningsgraden i 

Irland från slutet av 80-talet. Resultatet av den ökade sysselsättningsgraden tillsammans 

med en högre produktivitet ledde till en stark tillväxt mellan 1987-2007 (Whelan, 

2013).  

 

Två länder som utmärker sig med sämre BNP-tillväxt under mätperioden är Italien och 

Grekland som har en genomsnittlig årlig tillväxt på 1,02% respektive 1,15%. Den dåliga 

BNP-tillväxten för Italien och Grekland förklaras bland annat av komplexa skattesystem 

med höga marginalskatter som lett till skatteundanflykter och en utbredd svart 

marknad (Alogoskoufis, Giavazzi & Laroque, 1995; International Monetary Fund, 2011). 

För Italien förklaras den dåliga tillväxten även med dålig konkurrens i sektorer som inte 

är exponerade för internationell konkurrens, vilket lett till att landet har bland de högsta 

skillnaderna i vinstmarginaler i Europa (Muir & Lusinyan, 2013). Både Italien och 

Grekland har under mätperioden haft bland de högsta offentliga skulderna i Europa, 
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vilket resulterat i en stoppkloss för den ekonomiska tillväxten (Balcerowicz, Łaszk, 

Rzońca, Kalina, & Lisbon Council, 2013; Fernández-Villaverde, Garicano & Santos, 2013). 

Bristfälliga politiska system och politiska ledare är ytligare en faktor som används för att 

förklara den dåliga tillväxten för länderna. Under 90-talet utförde Italien åtgärder för att 

minska de offentliga utgifterna vilket resulterade i ett nästan balanserat resultat år 

2000, men efter införandet av euron ökade lånesatsen igen. Detta kan indikera på att 

politikerna inte längre ansträngde sig för att minska utgifterna när medlemskapet var 

säkrat (Fernández-Villaverde, Garicano & Santos, 2013; Whelan, 2014). 

 

Tyskland utmärker sig med en låg tillväxt från mitten av 90-talet till mitten på 00-talet9. 

Under perioden ökade arbetslösheten i takt med att den offentliga skulden växte. 

Tyskland genomförde därför en rad reformer för att förbättra tillväxten. Reformerna 

implementerades i mitten på 00-talet och berörde det tidigare dyra sociala skyddsnätet, 

arbetsmarkandsrörligheten och den, vid den tiden, dåliga allokeringen av de offentliga 

finanserna. Reformerna ledde till ökad tillväxt och spelade en central roll för tillväxten 

under krisen (Balcerowicz et al., 2013).  

 

Den ekonomiska tillväxten i EMU skiljer sig åt mellan länderna i vår studie (se Diagram 

1). Skillnaderna har exemplifierats och beskrivits utifrån fyra länder; Irland, Grekland, 

Italien och Tyskland. De faktorer som har lyfts fram för att förklara tillväxten är 

makroekonomiska variabler med fokus på institutioner och reformer. Grekland och 

Italiens blygsamma tillväxt förklaras med bristfälliga ekonomiska och politiska 

institutioner och Tysklands omvändning från dålig tillväxt till bra tillväxt förklaras med 

reformer som berört institutioner.  

 

Med återkoppling till Robert Mundells teori om ett optimalt valutaområde, där han 

premierar symmetri i länderna, ifrågasätter vi om EMU länderna idag uppfyller det 

utifrån ett institutionellt perspektiv. Som bevisat i Diagram 2, så var den institutionella 

kvaliteten (för länderna i vår studie) som bäst runt eurons införande, sen dess har 

trenden varit negativ. Utifrån Tyskland, Italien, Grekland och Irland har vi belyst hur 

olika länders ansträngning kring den institutionella kvaliteten påverkat landets BNP-

tillväxt. Utifrån dessa länder går det att urskilja skillnader i ansvarstagande för de 
                                                      
9 The World Bank – Growth,  http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=DE 



29 
 

nationella institutionerna. Något som vid en självständig valuta främst påverkar det 

enskilda landet men som i en valutaunion möjligen kan påverka de andra länderna i 

unionen, speciellt om flera länder i unionen utför ett bristfälligt arbete i sina 

institutioner. Ansvarstagandet angående institutionell kvalitet skapar därför asymmetri 

mellan länderna. Som bevisat i studien har institutioner en inverkan på BNP-tillväxten. 

Teorin om det optimala valutaområdet främjar likartad tillväxt och därför borde 

länderna i unionen fokusera på att länder upprätthåller och förbättra sina institutioner. 

Det skilda ansvarstagandet för den nationella politiska och ekonomiska institutionerna 

kan därför varit en bidragand faktor till den finansiella ”boomen”, med den efterföljande 

”busten” under perioden. 
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5. Avslutning 
 
Hypotesen för studien var att den institutionella kvaliteten påverkar BNP-tillväxten mer 

vid en gemensam valuta än vid självständig valuta. För att testa hypotesen har en 

empirisk studie utförts på data för fjorton länder i Europa, nio länder som har den 

gemensamma valutan euro och fem länder som har självständig valuta. Studien grundas 

på tre olika index för institutionell kvalitet; ICRG (politiska institutioner), Fraser 

(ekonomiska institutioner) och KOF (ekonomiska institutioner). Resultaten har skattats 

utifrån två paneldatamodeller. För varje modell har tre skattningar utförts, där varje 

skattning har inkluderat en av de tre indexen. Resultaten bekräftar att institutioner har 

en påverkan på BNP-tillväxten men ger inget tydligt stöd åt studiens hypotes. Hypotesen 

får stöd i en av modellerna när indexet ICRG använts. Utifrån resultatet kan vi dra 

slutsatsen att politiska institutioner påverkar BNP-tillväxten mer vid en gemensam 

valuta än vid en självständig valuta. KOF-indexet mäter den ekonomiska globaliseringen 

för ett land och är det indexet som har visats ha störst påverkan BNP-tillväxten. Det är 

även det indexet som förändrats mest under mätperioden, därför kan vi dra slutsatsen 

att institutioner som berör ekonomisk globalisering påverkat BNP-tillväxten i störst 

utsträckning för länderna i studien, i förhållande till de andra indexen.  

 

Som bevisat av Pereira och Teles (2009) har institutionell kvalitet starkare samband 

med den ekonomiska tillväxten vid ett tidigt skeende i den demokratiska utvecklingen. 

De länder vi undersöker är alla demokratiskt utvecklade länder10 och det hade det varit 

intressant att undersöka länder som är i begynnelse fasen av sin demokratiska 

utveckling. Dock finns det brist på valutaunioner i världen att undersöka. Som 

Andersson (2016) visar i sin studie leder stora ekonomiska kriser till institutionella 

reformer, det hade i vår studie därför varit intressant att studera en längre period. Detta 

eftersom reformerna som möjligen genomförts efter finanskrisen 2008 inte hunnit ge 

utslag under studiens mätperiod. 

 

I uppsatsen har teorin om optimala valutaområden diskuterats utifrån Ekonomiska och 

monetära unionen. Diskussionen har belyst och problematiserat de strukturella och 

institutionella skillnaderna mellan länderna. Utifrån länderna i studien identifierar vi 

                                                      
10 Gapminder – Democracy score (based on Polity IV), https://www.gapminder.org/data/ 
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skiftande institutionellt ansvartagande, vilket kan vara en bidragande faktor till den 

ekonomiska tillväxten i unionen. Effekten när euron introducerade blev en “boom” följt 

av en “bust” år 2008 (Fernández-Villaverde, Garicano & Santos, 2013), vilket kan vara en 

indikation på att EMU inte är ett optimalt valutaområde i termer av institutionell 

kvalitet. Det tål att tilläggas att denna studie inte gjort en övergripande analys om EMU, 

den har främst fokuserat på institutionella skillnader inom unionen. För att styrka 

studiens analys angående det varierande ansvarstagandet för den institutionella 

kvaliteten i länderna, och dess effekt på den ekonomiska tillväxten i EMU, hade en 

djupare empirisk analys behövts. Den typen av undersökningar hänvisar vi till vidare 

forskning.  
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7. Appendix 
 
Stationäritet 

För att testa för stationäritet har vi utfört panel-enhetrotstest, kallade Levin-Lin-Chu, 

Im-Pesaran samt Augmentet Dickey-Fuller-test (Fisher). Nollhypotesen är; variabel 

innehåller enhetsrot. 

 

I Tabell 8 presenteras index resultaten för stationäritet i absoluta tal, resultaten är icke-

stationära. I Tabell 9 och 10 presenteras resultaten för stationäritet, där använder vi oss 

av första differensen på alla variabler. I Modell 1 är alla variabler stationära, förutom 

interaktionsvariabeln för Fraser index i Levin-Lin-Chu testet (se Tabell 9). I Modell 2 är 

alla variabler stationära, förutom samtliga interaktionsvariablerna i Levin-Lin-Chu testet 

samt växelkursen (se Tabell 10). 
 

Tabell 8. Panel-enhetsrotstest på absoluta tal 

Modell Levin-Lin-Chu 
Augmented Dickey-
Fuller Im-Persaran-Shin 

Variabler 
   KOF 1,00 1,00 1,00 

Fraser 0,23 0,98 0,14 
ICRG 0,41 1,00 0,65 
 

 

Tabell 9. Panel-enhetsrotstest på förändringe, Modell 1  

Modell Levin-Lin-Chu 
Augmented Dickey-
Fuller Im-Persaran-Shin 

Variabler 
   BNP-tillväxt 0,00*** 0,00*** 0,00*** 

KOF 0,00*** 0,00*** 0,00*** 
Fraser 0,00*** 0,00*** 0,00*** 
ICRG 0,00*** 0,00*** 0,00*** 
Växelkurs 0,00*** 0,00*** 0,00*** 
HK 0,00*** 0,00*** 0,00*** 
Ränta 0,00*** 0,00*** 0,00*** 
Euro*KOF 0,00*** 0,00*** - 
Euro*ICRG 0,00*** 0,00*** - 
Euro*Fraser 0,54 0,00*** - 
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Tabell 10. Panel-enhetsrotstest på förändringen, Modell 2 

Modell Levin-Lin-Chu 
Augmented Dickey-
Fuller Im-Persaran-Shin 

Variabler 
  

 
BNP-tillväxt 0,00*** 0,00*** 0,00*** 
KOF 0,00*** 0,00*** 0,00*** 
Fraser 0,00*** 0,00*** 0,00*** 
ICRG 0,00*** 0,00*** 0,00*** 
Växelkurs 0,08* 0,00*** 0,00*** 
HK 0,00*** 0,00*** 0,00*** 
Ränta 0,00*** 0,00*** 0,00*** 
Euro*KOF 0,48 0,00*** - 
Euro*ICRG 0,50 0,00*** - 
Euro*Fraser 0,56 0,00*** - 
 

 

Autokorrelation 

Vi har gjort Durbin Watsons test för autokorrelation. I Modell 1 visar alla värden en 

siffra lite över 1, vilket betyder att vi har lite autokorrelation men vi behöver inte  

korrigera för det (Dougherty, 2011). I Modell 2 är värdena något högre, vilket betyder 

att Modell 2 lider ännu mindre av autokorrelation än Modell 1 samt att vi inte behöver 

korrigera för problemet. 

 

Heteroskedasticitet 

Nollhypotesen säger att data är homoskedastisk, vi förkastar nollhypotesen för båda 

modellerna. Det vill säga, Modell 1 samt Modell 2 indikerar på att studiens data är 

heteroskedastisk, vi korrigerar för detta genom att använda robusta standardfel. 

 

Normalfördelade standardfel  

För att uppfylla Gauss Markovs antaganden krävs det inte att residualerna är 

normalfördelade. Skattningen påverkas inte i större utsträckning om residualerna inte 

är normalfördelade, dock krävs försiktighet vid tolkning av inferensen (Dougherty, 

2011). Nollhypotesen är att standardfelen är normalfördelade, vi förkastar den 

nollhypotesen på en 5 % signifikansnivå för båda modellerna, vilket betyder att 

standardfelen i modellerna inte är normalfördelade. 
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