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Abstract  

  

A debated economic question is whether a less developed country tend to grow faster than, 

and therefor converge to, a more developed economy. Another question is how economic 

integration effects a country's growth. There are studies that examines convergence and 

economic integration separately, but to our knowledge no studies address the two phenomena 

simultaneously. We use the theories of convergence and economic integration as a 

framework to investigate how Lithuania, Macedonia and an average EU/OECD-country are 

affected. The purpose of this study is to examine whether the hypothesis of convergence 

occur among chosen countries as well as examine if an accession to the European union 

generates growth. Studies have on the one hand presented a negative relationship between 

GDP and growth rate, which leads to convergence. On the other hand, divergence has been 

proven among countries, i.e. the less developed countries have grown more slowly than the 

more developed ones. Further, studies on economic integration have shown different results. 

Some researchers have shown that the effect of a membership in a trade union is 

predominantly positive and generates an increased growth rate, while others have presented 

the opposite. By regressing GDP on growth rate using an OLS estimate we can confirm the 

existence of convergence among Lithuania, Macedonia and the comparison country. Further, 

by using a DID-estimation, we can prove that Lithuania, after the accession to the European 

union, has had a lower growth rate, although a continuing convergence.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Sammanfattning  

  

En omdiskuterad ekonomisk fråga är huruvida ett mindre utvecklat land tenderar att växa 

snabbare än ett mer utvecklat land, och därmed konvergera mot det. En annan fråga är hur 

ekonomisk integration påverkar ett lands ekonomi. Det finns studier som undersöker 

konvergens och ekonomisk integration separat, men till vår kännedom finns det ingen 

forskning som behandlar de båda fenomenen simultant. Vi använder teorierna om 

konvergens och ekonomisk integration som ramverk för att undersöka hur Litauen, 

Makedonien och ett genomsnittligt EU/OECD-land påverkas. Syftet med studien är att 

undersöka om antagandet om konvergens uppfylls bland valda europeiska länder, samt 

undersöka hur ett inträde i EU påverkar tillväxten. Tidigare forskning har å ena sidan 

konstaterat ett negativt samband mellan tillväxt och BNP, vilket gör att mindre utvecklade 

ekonomier konvergerar mot de mer utvecklade. Å andra sidan har även divergens påvisats 

bland länder, vilket innebär att länderna istället växer ifrån varandra. Vidare har forskning 

om ekonomisk integration visat skilda resultat. Viss forskning har visat att effekten av ett 

inträde i ett handelsavtal eller en tullunion är övervägande positiv och genererar en ökad 

tillväxt, medan annan har visat det motsatta. Genom att skatta en modell med OLS med 

tillväxt som beroendevariabel och BNP som förklaringsvariabel kan vi bevisa konvergens 

mellan Litauen, Makedonien och jämförelselandet. Vidare kan vi med DID-estimering även 

påvisa att Litauen efter inträde i EU haft en lägre tillväxttakt, dock en fortsatt konvergens.   
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1. Inledning  

  

En omdiskuterad ekonomisk fråga är om ett mindre utvecklat land tenderar att växa snabbare 

än ett mer utvecklat land och därmed konvergera mot det. En annan fråga är hur ekonomisk 

integration påverkar ett lands ekonomi. Det finns studier som undersöker konvergens och 

ekonomisk integration separat, men till vår kännedom finns det ingen forskning som 

behandlar de båda fenomenen simultant.   

  

Teorin bakom konvergens innebär att länder med en initialt låg inkomst växer snabbare än 

länder med hög inkomst. Teorin förutsäger således ett negativt samband mellan BNP och 

tillväxttakt vilket även tidigare studier visar (Mankiw m.fl. 1992). Detta skulle innebära att 

mindre utvecklade länders produktivitet ökar i en snabbare takt än i de mer utvecklade 

länder. Det vill säga, givet allt annat lika, skulle BNP-tillväxten vara högre i outvecklade 

länder och därmed skulle de ekonomierna konvergera mot de mer utvecklade ländernas. En 

annan faktor som kan bidra till en förändring i tillväxttakten är ekonomiskt samarbete med 

andra länder, till exempel genom ett medlemskap i en tullunion.  

  

Europeiska unionen är en välkänd union vars kärna kännetecknas av ekonomisk integration 

genom den inre marknaden. EU:s inre marknad karakteriseras av tullfrihet, gemensamma 

yttre tullar, gemensam yttre handelspolitik och fri rörlighet av varor, tjänster och kapital 

(Bernitz & Kjellgren 2014). Redan i Romfördraget från 1957 skrevs det att medlemsländerna 

skulle verka för att eliminera alla handelshinder mellan varandra och på det sättet underlätta 

medlemsländernas ekonomiska utveckling (Möller 2013). Vidare skriver Möller (2013) att 

handeln mellan länderna i EU har ökat avsevärt. Det är också de länder där exporten har ökat 

som mest, som har haft snabbast ökande tillväxt (Thirlwall 2006). Med detta som bakgrund 

blir det rimligt att fråga hur medlemskap i en tullunion samspelar med konvergensteorin.  

  

Ekonomer som Barro och Sala-i-Martin (1992) och Juknys m.fl. (2017) har i studier dels 

påvisat konvergensens existens, men visat på divergens i andra (Barro & Sala-i-Martin 

(2004) (Juknys m.fl. 2017) Möller (2013) påstår att ett medlemskap i en tullunion är 

övervägande positivt för landet. Det finns alltså forskning kring konvergensteorin, och likaså 

kring integrationens påverkan på tillväxt. Däremot finns det, som nämnt, inga studier vi 
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känner till som specifikt avhandlar båda effekterna samtidigt.  Med detta som bakgrund har vi 

valt att genomföra en studie som undersöker de två effekterna simultant. Syftet med studien 

är att undersöka förekomsten av konvergens bland valda europeiska länder, samt undersöka 

hur ett EU-medlemskap påverkar tillväxten.  

  

Vi kommer att avgränsa undersökningen till två europeiska länder, Makedonien och Litauen.  

I utgångspunkten för undersökningen, år 2000, ligger länderna varandra relativt nära i 

tillväxttakt och båda ländernas BNP per capita befinner sig under genomsnittet av 

jämförelsegruppen, 15 länder som är medlemmar i både OECD och EU sedan innan år 2000. 

Vidare ligger båda länderna i Europa och inget av dem är medlemmar i OECD. Sammantaget 

är länderna lika varandra i utgångspunkten.   

  

Barro och Sala-i-Martin (1992) undersöks konvergens mellan ett fåtal länder som alla ingår i 

ett ekonomiskt samarbete, OECD, och resultaten visar på konvergensens existens. I senare 

studier (Barro & Sala-i-Martin 2004) som är utförda på ett stort antal outvecklade länder 

påvisas istället divergens. Generellt förekommer konvergens när ett litet antal mer utvecklade 

ekonomier undersöks, som ofta även ingår i någon form av union, och divergens när ett större 

antal och mindre utvecklade länder undersökts. Den återkommande skillnaden i studierna 

som vi tror kan vara en orsak till de motsägande resultaten är vilka, och hur många, länder 

som undersöks. Berg (2013) skriver att självförsörjningsgraden i Europeiska unionen har 

minskat, medlemmarna har istället valt att nyttja varandras komparativa fördelar, och handeln 

inom unionen har därför ökat. Genom att analysera olika länders medlemskap i tullunioner 

och handelsavtal, kommer Thirlwall (2006) fram till att det är länder där exporten har ökat 

som mest som också har haft den snabbaste ökande tillväxten.   

  

För att i likhet med nämnda studier undersöka konvergensteorin har vi skattat en modell med 

en logaritmerad tillväxt som beroendevariabel och en logaritmerad BNP som  

förklaringsvariabel. Vidare har vi utfört en regression för att analysera effekten av Litauens 

inträde i EU. Resultatet från regressionerna visar att det finns ett signifikant negativt 

samband mellan tillväxttakt och BNP för de valda länderna och vi kan påvisa konvergensens 

existens. Vi har också kunnat visa att Litauens tillväxttakt har minskat efter inträdet i 

Europeiska unionen och att konvergensen därmed avtagit.   
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I följande kapitel redogör vi för tidigare teorier och forskning på ämnet konvergens och 

ekonomisk integration. Därefter presenterar vi den data som används och argumenterar för de 

kriterier som ligger till grund för de mått och modeller vi skapat. Sedan följer en presentation 

av deskriptiv statistik som illustrerar den data som, tillsammans med resultaten från 

regressionerna, används i analysen. Vi avslutar med att framlägga våra resultat och diskuterar 

sedan deras betydelse.   
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2. Teori   

  

Fenomenet konvergens prognosticerar att länder med liknande institutioner och olika 

inkomstnivåer bör konvergera mot varandra (Grossman 1996) (Mankiw m.fl. 1992). Vidare 

förutsäger teorin att länder med en initialt låg BNP kommer att växa snabbare än initialt rika 

länder. Tillväxt bör således ha ett negativt samband med den initiala inkomsten (Barro, Salai-

Martin, 1992). Skillnaden i inkomstnivån skulle således kunna förklara hur ett mindre 

utvecklat land kan ha en högre tillväxttakt än de mer utvecklade länderna, då en ökning i 

BNP följs av en minskning i tillväxttakt.   

   

Baumol (1986) har i en studie visat att det finns ett negativt samband mellan tillväxt och BNP 

bland ett stort antal utvecklade länder, vilket leder till att länderna konvergerar. I studien 

presenteras en skattad regression som tydligt visar att ju högre länders produktivitet var under 

ett år, desto lägre var tillväxten följande år. Barro och Sala-i-Martin (1992) har påvisat en 

tydlig konvergens bland ekonomiskt integrerade OECD-länder. I en senare studie av Barro 

och Sala-i-Martin (2004) undersöker författarna återigen fenomenet och genom två 

huvudsakliga regressioner kan de dels bevisa konvergens, men även motbevisa det. I den 

första regressionen undersöker de 18 OECD-länder och om det negativa sambandet mellan 

tillväxt och BNP uppfylls. Resultaten visar att de länder vars initiala BNP var låg har vuxit 

snabbare än de med en initialt högre BNP och konvergens existerar. I den andra regressionen, 

vars data är baserad på ett större antal länder där både outvecklade och utvecklade länder 

utgör data, presenteras som kontrast till teorin och de tidigare resultaten med konvergens 

istället se en tydlig divergens. De mindre utvecklade länderna, bland annat Bangladesh och 

länder i Subsahariska Afrika, har istället för att växa mot de mer utvecklade haft en lägre 

tillväxttakt då sambandet mellan BNP och tillväxt är positivt.   

  

En senare studie (Juknys m.fl. 2017) har likt ovan nämnda studier skattat en regression med 

variablerna tillväxt och BNP för att undersöka konvergens. Resultaten visar på konvergens 

bland 15 europeiska länder. En annan skattning utförd av samma författare visar på divergens 

för ett stort antal länder i Latinamerika (Juknys m.fl. 2017). Mer utvecklade länder i 

Latinamerika växer snabbare än fattigare länder och klyftan däremellan växer.   
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Juknys m.fl. (2017) har i likhet med Barro och Sala-i-Martin (2004) visat konvergens bland 

vissa länder, men divergens bland andra. Skillnaderna i resultaten verkar bero på valet av 

undersökningsländer samt deras antal. Den ena regressionen i Barro och Sala-i-Martins 

(2004) studie är baserad på 114 utvecklade och outvecklade länder. Den andra regressionen 

bygger endast på 18 utvecklade länder som är medlemmar i OECD, vilket som känt är en 

organisation för ekonomiskt samarbete.   

  

Vidare skriver Barro och Sala-i-Martin (2004) att tillväxten i ett land bland annat påverkas av 

hur landet förhåller sig till utrikeshandel. Enligt Berg (2008) spelade den ökade handeln, som 

uppstod efter första världskriget, en central roll för ekonomiskt tillväxt i många länder. 

Thirlwall (2006) påstår att de snabbast växande länderna är dem där exporten har ökat som 

mest. På grund av fördelarna med utrikeshandeln har ekonomiskt samarbete, som syftar till 

att förenkla processen, ökat runt om i världen. Sådant samarbete kan till exempel vara i form 

av frihandelsområden, tullunioner eller unioner med en gemensam marknad.   

  

Baier och Bergstrand (2007) analyserade i en studie olika frihandelsavtal mellan utvecklade 

och outvecklade länder och nådde slutsatsen att frihandelsavtal ökar medlemsländernas 

utrikeshandel markant. Genom skattningarna i studien kunde Baier och Bergstrand (2007) 

fastslå att frihandelsavtal ökar medlemsländernas utrikeshandel med 100 procent på 10 år, 

givet allt annat lika.   

  

I kontrast till Baier och Bergstrand (2007) visade Vamvakidis (1999) i sin studie att 

outvecklade länder missgynnas av inträde i regionala handelsavtal. Huvudanledningen 

bakom en sådan utveckling beskrivs vara minskad handel med länderna utanför 

handelsavtalen. Trots ökningen medlemmarna emellan är effekten av minskad handel med 

länderna utanför handelsavtalen dominerande. Författaren poängterar att en generell ökning 

av handel med omvärlden gynnar tillväxten mer än ett medlemskap i de flesta 

handelsavtalen.   

  

En union som har som sitt mål att förenkla handel mellan medlemmarna och verka för deras 

ekonomiska utveckling är Europeiska unionen (EU) (Möller 2013). Grunden för 

EUsamarbetet utgjordes av Romfördraget där det 1957 skrevs in att medlemsländerna skulle 

eliminera alla handelshinder mellan varandra (Bernitz & Kjellgren 2014). Genom fördraget 
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skapades Europeiska Ekonomiska Gemenskapen (EEG), som senare fick namnet Europeiska 

Gemenskapen (EG). Året 1993 byttes namnet till Europeiska Unionen.  

  

Idag är Europeiska unionen en tullunion med gemensam marknad, där den inre marknaden 

utgör kärnan i EU:s ekonomiska integration. Marknaden kännetecknas av tullfrihet för varor, 

tjänster och kapital samt gemensamma yttre tullar (Bernitz & Kjellgren 2014). Enligt Möller 

(2013) har handeln mellan länderna i EU ökat avsevärt. Detta har även fastställts i annan 

forskning som har studerat handeln i Europa.  

  

Aitken (1973) visar i sin studie att handel mellan medlemsländerna har ökat i både EEG och 

europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA). Regressionen i studien visade också att 

EEG redan från och med 1959 hade en statistiskt signifikant påverkan på handeln. Frankels 

m.fl. (1995) studie visade däremot motsägande resultat. I en av modellerna som skattades i 

studien fanns en dummyvariabel för Europeiska gemenskapen, vilken inte visade ha en 

statistisk signifikant påverkan på handeln. Frankel m.fl. (1995) konstaterade dessutom att 

ekonomin i ett land har gynnats när handeln utvidgades till att omfatta hela världen istället 

för bilaterala och regionala handelsavtal.  

  

Enligt Möller (2013) är två centrala effekter i tullunioner handelsalstring och 

handelsomfördelning. Det första innebär en ökad handel mellan medlemmarna i en tullunion 

och uppstår när tullarna mellan länderna avskaffas och det blir enklare för företag att sälja 

sina varor på den inre marknaden. Det innebär också att blir enklare för länder att dra nytta av 

varandras komparativa fördelar. Det andra innebär en minskad handel med icke-medlemmar 

(tredjeland), som tidigare innebar billig import av till exempel insatsvaror. Vilken effekt som 

påverkar medlemmar mest är inte tydligt klarlagt då tidigare forskning har visat skiftande 

resultat i frågan. Möller (2013) påstår att medlemmarna i en tullunion gynnas av 

medlemskapet genom förenklad handel, lägre kostnader för insatsvaror och därav lägre 

priser. Sammantaget leder det till ökad BNP. Aitken (1973) undersöker i sin studie effekten 

av handelsomfördelning med avseende på utebliven billig import, men kan inte fastslå ett 

tydligt resultat. Ett medlemskap i EU är inte ett undantag från andra tullunioner och innebär 

att medlemsländerna inte längre kan importera varor från utomstående låginkomstländer lika 

billigt som innan, på grund av de yttre tullarna (Thirlwall 2006). Det ställer dem två 

effekterna, ökad handel inom unionen och utebliven import till en låg kostnad från tredjeland, 
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mot varandra och vi kommer därför undersöka hur tillväxten i ett europeiskt land, Litauen, 

har påverkats av inträde i Europeiska unionen.   
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3. Metod   

  

Vi har använt en kvantitativ metod och med konvergensteorin och tidigare forskning som 

bakgrund har vi identifierat vilka variabler som är lämpliga att analysera för att besvara 

syftet. I den första regressionen skattar vi med OLS, i likhet med Barro och Sala-i-Martins 

studie (1992), en modell med BNP-tillväxt som beroendevariabel och BNP som 

förklaringsvariabel. I den andra modellen använder vi en difference-in-difference-estimering 

för att undersöka effekten av Litauens inträde i EU på konvergensen.   

   

För att besvara syftet har valet av undersökningsländer varit centralt och vi har identifierat tre 

nödvändiga kriterier vi ansåg behövde uppfyllas. Vi bedömer att när dessa tre uppfylls 

simultant är länderna tillräckligt lämpliga för undersökningen. Då konvergensteorin innebär 

att mindre utvecklade länder bör konvergera mot mer utvecklade är det första kriteriet att 

identifiera ett tydligt mått som dividerar de två ekonomiska grupperna för att sedan jämföra 

dem med varandra. Enligt Van Doorslaer (2006) tillhör medlemmarna i OECD de rikaste 

ekonomierna i världen och forskare har hänvisat till OECD-medlemsländer som de mest 

utvecklade (Barro & Sala-i-Martin 2004). Med det som bakgrund anser vi Litauen och 

Makedonien, som inte är medlemmar i OECD, tillhöra en grupp som är mindre utvecklade. I 

förhållande till de utvecklade ekonomierna benämner vi därför Litauen och Makedonien 

outvecklade. Som jämförelseland har vi samlat in data på de 15 europeiska länder som är 

medlemmar i både EU och i OECD och räknat ut en genomsnittlig BNP och tillväxttakt. Vi 

kommer för enkelhetens skull benämna detta EU-land. Vi har nu skapat två kategorier: 

utvecklade och outvecklade länder. Det andra kriteriet är att de två outvecklade länderna i 

utgångsläget har liknande ekonomi och institutioner för att mäta effekten av en förändring. I 

utgångsläget, år 2000, var Litauens tillväxttakt 3,8 procent och Makedoniens 4,5 procent. En 

skillnad på 0,7 procent kan ses som väsentlig men tillsammans med de liknande 

institutionerna anser vi länderna tillräckligt lika. Makedonien ett kandidatland till EU och 

implementerar delar av dess lagstiftning (Swedac 2017), medan Litauen blev medlem 2004. 

Eftersom likartade institutioner är ett krav för medlemskap i EU (Bernitz & Kjellgren 2014) 

antar vi att länderna har närmat sig varandra i den aspekten under en tid tillbaka. Det tredje 

kriteriet är att ett av de outvecklade länderna ska ha inträtt i EU under undersökt tidsperiod, 

vilket Litauen gjorde 2004. Analysen av integrationens påverkan på konvergens behandlar 
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alltså Litauens förändring i tillväxttakt efter inträdet. Vi anser att dessa tre krav är tillräckligt 

uppfyllda för att genomföra undersökningen.   

  

Tidsperioden för analysen är mellan år 2000 och 2016 vilket medför 45 observationer. För att 

ge en mer sanningsenlig bild av hur tillväxttakten påverkas av valda faktorer skulle en längre 

tidsperiod behöva undersökas. Tidigare studier på fenomenet konvergens (Baumol 1986) har 

undersökt länders BNP och tillväxttakt med en tidsserie på 110 år. Baumol (1986) får då ett 

stort urval observationer och resultaten kan leda till mer omfattande och säkrare slutsatser. 

Det statistiska underlaget för vår studie är därför något bristfällig men då Litauen blev 

medlem i EU 2004, saknas det i skrivande stund fler observationer.   

  

För att undersöka huruvida konvergens existerar bland valda länder skattar vi en modell med 

OLS. Till skillnad från Barro och Sala-i-Martin (1992) som endast logaritmerade den 

förklarande variabeln BNP, har vi valt att även logaritmera den beroende variabeln 

tillväxttakt. Vi använder logaritmerade variabler dels då vi finner resultaten som en elasticitet 

enklare att tolka men även för att minska resultatens intervall, vilket är gynnsamt vid mycket 

stora monetära värden (Wooldridge 2012). Vi har skapat den logaritmerade tillväxttakten, 

𝑑𝑖𝑓𝑓𝑙𝑜𝑔𝑏𝑛𝑝, genom att beräkna differensen mellan logaritmerad BNP år t och 𝑡−1.   

   

                     𝑑𝑖𝑓𝑓𝑙𝑜𝑔𝑏𝑛𝑝𝑖𝑡 = 𝑎 + 𝛽1𝑙𝑜𝑔𝑏𝑛𝑝𝑖𝑡 +ε         (1)  

                                          

   

Enligt teorin om konvergens bör en högre BNP följas av en lägre tillväxttakt. Stämmer teorin 

in på valda länder bör koefficienten 𝛽1 anta ett negativt värde, givet allt annat lika.  

  

För att undersöka Litauens inträde i Europeiska unionen har vi använt oss av 

estimeringsmetoden difference-in-difference (DID), som används vid undersökningar av 

policyeffekter (Bunnenberg & Meyer 2016). Kraven för att använda en DID-metod är att en 

regression på den beroende variabeln, 𝑌𝑖𝑡, innehåller minst tre variabler: en dummyvariabel 

för tvärsnittsdata, som antar värdet 1 vid alla tidpunkter för endast det land som påverkas av 

förändringen; en dummyvariabel för tidsdata, som antar värde 1 för samtliga länder efter 

tidpunkten för förändringen; en dummyvariabel för effekten av förändringen på landet som 

påverkas, vilken är en interaktion mellan de första variablerna. (Bunnenberg & Meyer 2016). 
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Vi anser att Litauens inträde i EU kan likställas vid en policyimplementering. I vår modell 

antar dummyvariabeln för tvärsnittsdata, 𝛽2𝐷𝑖𝐿𝑖𝑡𝑎𝑢𝑒𝑛 ,värde 1 för Litauen vid alla tidpunkter, 

och värde 0 annars. Tidsdummyvariabeln, 𝛽3𝐷𝑡𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 03, antar värde 1 för åren efter 2003 för 

samtliga länder, och värde 0 annars. Variabeln som specifikt undersöker effekten av Litauens  

inträde, 𝛿𝐷𝑖𝐿𝑖𝑡𝑎𝑢𝑒𝑛 𝑥 𝐷𝑡𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 03, blir då en interaktion mellan de två första dummyvariablerna.   

  

𝑑𝑖𝑓𝑓𝑙𝑜𝑔𝑏𝑛𝑝𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝑙𝑜𝑔𝑏𝑛𝑝 + 𝛽2𝐷𝑖𝐿𝑖𝑡𝑎𝑢𝑒𝑛 + 𝛽3𝐷𝑡𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 03 + 𝛿𝐷𝑖𝐿𝑖𝑡𝑎𝑢𝑒𝑛 𝑥𝐷𝑡𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 03 +ε  (2)   

 

Koefficienten δ mäter således hur Litauen har påverkats av inträdet i EU. Om ekonomisk 

integration påverkar tillväxttakten positivt, som vissa studier har visat, bör koefficienten anta 

ett positivt värde. Detta skulle innebära att Litauen efter medlemskapet konvergerar snabbare 

mot EU-landet då tillväxten skulle öka. Om koefficienten istället antar ett negativt värde 

skulle det innebära att medlemskapet har genererat en lägre tillväxttakt.    

  

Vi har medvetet utelämnat export och import som förklaringsvariabler då de ingår i 

bruttonationalprodukten (Fregert & Jonung 2014). BNP-nivån är en förklaringsvariabel i våra 

modeller och genom att exkludera exporten undanröjer vi risken för multikollinearitet.  Vi 

kommer dock att diskutera hur ekonomisk integration påverkar handel då mycket av den 

tidigare forskningen som denna uppsats utgår från betraktar förändringar i tillväxt som följd 

av förändringar i handel.   
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4. Deskriptiv statistik  

  

Den förklaringsvariabel som undersökts är som presenterat i modell (1) BNP. Nedan visas 

utvecklingen av parametern för Litauen, Makedonien och EU-genomsnittet från år 2000 till 

2016.    

  

Figur 4.1. BNP över tid.   

  
Källa: Världsbanken   

  

Figur 4 visar den procentuella förändringen i BNP för Litauen, Makedonien och EU-landet 

mellan år 2000 och 2016, med basåret 2000. Samtliga länder har haft en positiv utveckling, 

med undantag från 2009. Litauen har haft den största ökningen i BNP, med 89 procent, 

Makedoniens har ökat med 55 procent och EU-landets med 20 procent. Det är viktigt att 

notera att förändring är relativt till sig självt, det vill säga att Litauens BNP år 2016 är 89 

procent större än landets BNP år 2000.    
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5. Resultat och analys  

  

Nedan presenteras resultaten från de skattade modellerna. I modell (1) är endast logaritmerad 

BNP en förklaringsvariabel, detta för att testa för konvergens bland de utvalda länderna. 

Modell (2) är en difference-in-difference-estimering där två dummyvariabler har skapats för 

att konstruera interaktionstermen, 𝛿. Variabeln antar värde 1 för Litauen efter inträdet i EU 

för att testa hur tillväxten i Litauen har påverkats av EU-inträdet.  

  

Beroendevariabel: difflogbnp   

  Modell 1  Modell 2  

𝒍𝒐𝒈𝒃𝒏𝒑  -0,006**  

(,002)  

-0,004**  

(,002)  

 𝑫𝑳𝒊𝒕𝒂𝒖𝒆𝒏𝒊

    

  0,065***  

(,012)  

  

 𝜷𝟑𝑫𝒆𝒇𝒕𝒆𝒓𝒕 𝟎𝟑    0,042***  

(,015)  

  

𝑫𝑳𝒊𝒕𝒂𝒖𝒆𝒏𝒊  𝒙𝑫𝒆𝒇𝒕𝒆𝒓𝒕  𝟎𝟑    -0,046***  

(,014)  

Adjusted R2  0,10  0,59  

n  48  48  

Standardavvikelser inom parentes. ***= 1% **= 5% *=10% signifikansnivå.  

  

  

Modell 1.   

Resultaten från den första regressionen som testar för konvergens bland valda länder 

presenteras i första kolumnen i tabell 5 och ekvationen visas nedan.  

  

                                               𝑑𝑖𝑓𝑓𝑙𝑜𝑔𝑏𝑛𝑝𝑖𝑡 = 0,43 − 0, 006𝑙𝑜𝑔𝑏𝑛𝑝𝑖𝑡    (3)  

  

I likhet med tidigare nämnd teori kan vi bekräfta det negativa samband mellan tillväxttakt 

och BNP då koefficienten 𝛽1 antar ett negativt värde. Då båda variablerna är logaritmerade 

kan vi på 5 procents signifikansnivå se att en ökning i BNP med 1 procent leder till en 
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minskad tillväxt med 0,006 procent. Således överensstämmer resultatet med tidigare nämnd 

forskning (Mankiw et al.) och vi kan nå slutsatsen, likt Baumol (1982), att ju högre ett lands 

BNP är desto lägre tillväxt följer. På så sätt konvergerar de mindre utvecklade länderna mot 

de mer utvecklade. Det är viktigt att betona att vår data gäller Litauen, Makedonien och EU-

landet. Vi kan därför endast dra slutsatsen om det negativa sambandet och konvergens på 

nämnda länder.   

  

Figur 5.1 Tillväxt och BNP.  

  

Källa: Världsbanken   

   

Figur 5 illustrerar det negativa sambandet mellan tillväxt och BNP för de valda länderna.  

Figuren visar tydligt att det rika EU-landet har haft en låg tillväxt under perioden 2000 till  

2016, och samtidigt en hög BNP. Litauen och Makedonien har istället haft en betydligt lägre  

BNP i förhållande till EU-landet men en högre tillväxttakt. Detta innebär att Litauen och 

Makedonien, som enligt definierat mått benämns outvecklade, växer snabbare än EU-landet 

och därmed konvergerar mot det. Således minskar den ekonomiska klyftan.   

  

Våra resultat skiljer sig från tidigare studier. Barro och Sala-i-Martin (2004) har i likhet med 

Juknys m.fl. (2017) undersökt utvecklade och outvecklade länder och resultaten visar på 

divergens. De fattigare länderna växer långsammare i förhållande till de rikare, och klyftorna 

däremellan ökar. En faktor som tydligt skiljer vår undersökning mot ovan nämnda är 

storleken på stickprovet. Samtliga studier som visar divergens har använt sig av ett stickprov 

på över 100 länder medan vi har undersökt endast tre länder. Ett stort stickprov leder till att 

den skattade parametern närmar sig den sanna. Det kan däremot finnas fördelar med att 
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undersöka ett fåtal länder då en divergens bland flertalet kan dölja en existerande konvergens 

bland ett fåtal. De tidigare studierna kan därför ha missat förekomsten av en mer regional 

konvergens. Å andra sidan kan resultaten i en vår studie inte generaliseras i samma 

utsträckning som i de med stora stickprov. Vi anser dock att vår studie kan generaliseras på 

andra europeiska länder, förutsatt att de uppfyller de tre kriterierna som presenterades i 

metodkapitlet.   

  

I likhet med Barro och Sala-i-Martin (2004) har vi dock påvisat konvergens bland ett litet 

antal länder. Skillnaden är däremot att deras resultat visar på konvergens bland utvecklade 

länder, medan vårt visar på konvergens bland utvecklade och outvecklade. En anledning till 

de motsatta resultaten kan vara att det mått som vi har skapat för att särskilja de två 

kategorierna är felaktigt. Trots att Litauen och Makedonien inte är med i OECD, och inte 

faller in i det allmänt accepterade måttet på utvecklade länder, skulle de kunna betraktas som 

relativt utvecklade. I tidigare nämnda studier om konvergens har outvecklade länder bestått 

av länder som Bangladesh, Etiopien och andra länder från Subsahariska Afrika, medan 

utvecklade länder till störst del har bestått av medlemmar i OECD. Vi är inte säkra på om 

Litauen och Makedonien kan likställas med exempelvis Bangladesh och placeras i samma 

utvecklingsnivå. De tidigare studierna som har påvisat divergens undersökte länder inom 

olika geografiska områden och utan outtalat samarbete mellan länderna. Makedonien är som 

tidigare nämnt ett kandidatland till EU och som på institutionell nivå närmar sig unionen. 

Barro och Sala-i-Martin (2004) och Baumol (1986) poängterar att ekonomier som är 

homogena tenderar att konvergera mot varandra. Litauen, Makedonien och jämförelselandet 

kan antas ha en högre grad av homogenitet, i förhållande till Bangladesh och länder i 

Subsahariska Afrika, då länderna går mot liknande institutioner, ligger inom samma 

geografiska område och har liknande tillväxt i utgångsläget. Det gör att måttet som används 

för att särskilja utvecklade och outvecklade länder spelar en betydande roll och hela resultatet 

faller på den. Slutsatsen blir då att vårt resultat hade kunnat överensstämma med Barro och 

Sala-i-Martin (2004) och Baumol (1986), hade måttet varit annorlunda.   
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Modell 2.   

Resultatet från den andra regressionen visar att koefficienten för interaktionstermen, δ, antar 

ett negativt värde.   

  

              𝑑𝑖𝑓𝑓𝑙𝑜𝑔𝑏𝑛𝑝𝑖𝑡 = 0,012 − 0,004𝑙𝑜𝑔𝑏𝑛𝑝 + 0, 065𝐷𝑖𝐿𝑖𝑡𝑎𝑢𝑒𝑛 + 0, 042𝐷𝑡𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 03 − 

                                                 0,046𝐷𝑖𝐿𝑖𝑡𝑎𝑢𝑒𝑛 𝑥 𝐷𝑡𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 03  (4)   

  

Detta innebär att det finns ett negativt samband mellan Litauens tillväxt och medlemskapet i 

EU. Litauens tillväxt har avtagit sedan inträdet, vilket är i likhet med vad Vamvakidis (1999) 

visar i sin studie om länder som ingår i handelsavtal. I studien diskuterar Vamvakidis (1999) 

kring handelsomfördelning som en av huvudanledningarna till att länder inte har gynnats av 

inträdet. Om vi genomför en statisk analys av Litauens minskning i tillväxt och ser till de 

direkta effekterna av handelsalstring och handelsomfördelning som utgångspunkt, blir 

slutsatsen att handelsomfördelningen har haft en större effekt. I Litauens fall innebär 

handelsomfördelning att landet, efter EU-inträdet, inte kan importera insatsvaror för 

produktion från länder utanför unionen, lika billigt som innan. Förlusten av den tidigare 

importen har inte heller kunnat ersättas av andra medlemsländer, trots elimineringen av 

tullarna inom unionen. Högre kostnad av insatsvaror har lett till högre priser, sämre 

konkurrenskraft på EU:s inre marknad och därmed lägre tillväxt. Av denna statiska analys 

följer att handelsomfördelning har, i Litauens fall, haft den dominerande effekten.  

  

Om vi istället för att analysera den direkta effekten av handelsalstring och 

handelsomfördelning, ser till en dynamisk utveckling, kan handelsalstring antas ha den 

dominanta effekten. Trots att Litauens tillväxt har minskat efter inträdet, har landets BNP 

ökat under hela tidsperioden. I jämförelse med Makedonien och EU-landet, som har ökat 

med 55 respektive 20 procent, har Litauens BNP ökat med 89 procent, vilket illustreras i 

figur 4. Landets genomsnittliga tillväxttakt har därmed varit högst, vilket illustreras i figur 5. 

Litauen konvergerar således fortfarande mot EU-landet, men konvergensen har avtagit efter 

inträdet. Aitken (1973) och Möller (2013) skriver att handeln inom Europeiska unionen har 

ökat, vilket också bör ha påverkat Litauen. I Litauens fall innebär handelsalstring att landet 

enklare kan handla med andra EU-länder genom tillgången till den inre marknaden och nyttja 

andra länders komparativa fördelar. Thirlwall (2006) menar att en ökad handel följs av en 
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ökad tillväxt, och därmed en ökad BNP. Som visat på i den första skattade regressionen finns 

det ett negativt samband mellan BNP och tillväxt, vilket i Litauens fall skulle innebära att 

med den ökade BNP följs av en minskning i tillväxt. En dynamisk analys ger således en 

alternativ förklaring till den minskade tillväxten, efter EU-inträdet.   

  

Det är dock viktigt att poängtera att handel inte är den uteslutande förklaringen till ett lands 

tillväxt. Utan djupare analys av utrikeshandel, innan och efter ett inträde i handelsavtal eller 

tullunion, är det inte möjligt att med säkerhet koppla förändringar i tillväxten till förändringar 

i handel.  
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6. Slutsats  

  

Genom en OLS-estimering har vi bekräftat det negativa sambandet mellan BNP och 

tillväxten och därmed påvisat konvergens bland de undersökta länderna. Resultatet 

överensstämmer med tidigare forskning (Mankiw m.fl.) (Baumol 1982), och vi kan fastslå att 

ju högre ett lands BNP är desto lägre tillväxt följer. För ytterligare jämförelse av våra resultat 

med fler tidigare studier, har distinktionen mellan utvecklade och outvecklade länder varit 

central. Antalet länder i undersökningen har också spelat roll. Vår studie har, i kontrast till 

andra, påvisat konvergens bland ett fåtal outvecklade länder. Tidigare studier har påvisat 

divergens bland ett stort antal outvecklade länder (Sala-i-Martin 2004) och konvergens bland 

ett mindre antal utvecklade länder (Baumol 1986) (Sala-i-Martin 2004). Vi anser skillnaden 

bero på måttet som skiljer utvecklade och outvecklade länder åt, och det faktum att 

konvergens bland ett fåtal länder kan döljas av divergensen bland det större antalet. Det 

statistiska underlaget för studien har varit bristfällig och vi kan därför inte påstå att resultaten 

kan appliceras på majoriteten av andra länder. Dock bör resultatet kunna appliceras på andra 

europeiska länder som uppfyller de tre kriterierna som presenterades i metodkapitlet.  

  

Vidare fastställde vi, genom en DID-estimering, att Litauens tillväxt har avtagit efter 

EUinträdet. Vamvakidis (1999) lyfter i sin studie handelsomfördelning som en av 

huvudanledning till att länder inte gynnas av inträdet. Ur den statiska analysen av Litauens 

tillväxt blir slutsatsen att handelsomfördelningen har haft en större effekt. I en dynamisk 

analys kan dock handelsalstring förklara samma nedgång i Litauens tillväxt. En ökning av 

BNP, på grund av den ökade handeln inom unionen, kan ha lett till en minskad tillväxttakt 

enligt det negativa sambandet som bekräftades i modell 1. Vi poängterar dock att 

handelsalstring och handelsomfördelning inte är de utestlutande förklaringarna i frågan om 

Litauens tillväxt. Vi fastslog också att Litauen fortsätter konvergera mot EU-landet, trots den 

avtagande tillväxten efter inträdet.   

  

Det statistiska underlaget i studien har varit bristfällig. På grund av den korta tidsperioden 

och relativt få observationer, bör resultaten i studien inte generaliseras i större utsträckning. 

Den korta tidsperioden har inte gjort det möjligt att säkert svara på frågan om Litauen har 

gynnats av inträde i Europeiska unionen.  
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7. Förslag till vidare forskning  

  

I både tidigare forskning och i vår studie om konvergens har måttet som används för att 

särskilja utvecklade och outvecklade länder spelat en betydande roll. Vi anser därför att 

vidare forskning bör fokusera på att definiera ett tydligt mått som avskiljer de två 

ekonomiska grupperna.  

  

I den andra delen av uppsatsen som har behandlat ekonomisk integration har konflikten 

mellan handelsalstring och handelsomfördelning visat sig vara betydande för ett land i 

handelsavtal eller tullunion. Den tidigare forskningen som vi har studerat har inte kunnat 

presentera vad som avgör vilken effekt som är dominant. Framtida studier bör därför 

fördjupa sig i orsakerna till handelsalstring och handelsomfördelning.  
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9. Appendix   

  
Nedan presenteras utskrifter från det statistiska programmet Stata inklusive outlier, som 

exkluderades från skattningarna i vår studie. Vi presenterar även data över tillväxt i de länder 

som har undersökts.   

  

När vi skulle importera data på tillväxt i vår modell, upptäckte vi att Litauens tillväxt för året 

2009 var -14,81 procent. Tillväxten året innan var 2,63 procent och efter 1,64 procent. Vi 

valde därför att betrakta året 2009 en outlier och rensade vår data för det, för samtliga länder. 

Vi skattade sedan våra modeller utan outlier och fick högre signifikansnivå på 4 av 5 

koefficienter. I modell 1 fick den enda förklaringsvariabeln 5 procents signifikansnivå istället 

för 10, vilket vi anser är betydligt. I den andra modellen fick interaktionstermer 1 procents 

signifikansnivå istället för 5.    
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