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Sammanfattning 

Enligt makroekonomiska teorier ska den svenska växelkursen påverka Sveriges export och 

import. Det har inte gjorts några empiriska studier över det i Sverige förut och därför ville 

Finansdepartementet undersöka detta. Det som framgick av resultaten var att den reala 

växelkursen har ingen signifikant påverkan på den svenska exporten eller importen och att det 

var exporten och importen som påverkade den reala växelkursen. VAR-modellen användes 

för att få fram resultaten och man chockade residualerna med en standardavvikelse för att få 

fram impuls responsfunktionerna.  
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1. Introduktion

1.1 Bakgrund

Det har länge antytts att växelkursen har en påverkan på importen och

exporten. Alfred Marshall (1842-1924) och Abba Ptachya Lerner (1903-1982)

lyckades visa detta genom Marshall-Lerner villkoret och sedan dess har detta

villkor varit accepterat. Det har gjorts få empiriska studier över hur importen

och exporten påverkas av en chock i växelkursen, för det har antagits att teorin

som Marshall och Lerner kom på har fungerat i verkligheten också. Teorin tar

oftast inte med människors förväntningar och den antar alltid att människan

ska fatta rationella beslut, vilket människan inte alltid gör.

Vi kommer att undersöka hur Sveriges import och export kommer påverkas

av en chock i den reala växelkursen. Det har gjorts undersökningar inom detta

område förut, men aldrig med den svenska importen och exporten samt den

reala växelkursen för Sverige, men mer om detta kommer i nedan.

Utgångspunkten är att den reala växelkursen kan ha tre olika e¤ekter på

importen och exporten, antingen positiv, negativ eller ingen e¤ekt. Att väx-

elkursen inte skulle ha någon e¤ekt på varken importen eller exporten säger

emot teorin om att en svag växelkurs höjer landets export och sänker landets

import. Vi antar även att det inte är endast växelkursen som påverkar importen

och exporten, utan även andra faktorer som privat konsumtion, investeringar

och o¤entlig konsumtion. Alla dessa variabler �nns i ekvationen som används

för att förklara BNP i ett land:

BNP = C + I +G+X � IM

Där C=landets privata konsumtion av varor och tjänster, I=landets in-

vesteringar G=o¤entlig konsumtion, X=landets export och IM=landets import

(X-IM=nettoexporten). Det �nns även andra variabler som i sin tur påverkar
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växelkursen. Vi antar även. att Sveriges reporänta och omvärldens reporänta

påverkar växelkursen genom en teori som heter ränteparitetsvillkoret. Mer om

detta villkor kommer under avsnittet om makroekonomiska teorier.

1.2 Syfte och Frågeställning

Huvudsyftet med uppsatsen är att förklara hur exporten och importen påverkas

av en förändring i reala växelkursen då man kontrollerar förändringar i världs-

markanadsefterfrågan (VME), reporäntan, omvärldens reporänta, sveriges in-

vesteringar, o¤entlig konsumtion och privat konsumtion. Frågeställning är:

� Hur påverkas importen och exporten av den reala växelkursen?

� Vilka andra faktorer kan påverka importen och exporten?

1.3 Avgränsning

Avgränsningen kommer att göras genom att enbart titta på hur den Svenska

marknaden påverkas av den svenska växelkursen, med undantag för VME och

omvärldens reporänta.

Det �nns även andra metoder som skulle kunna användas i denna studie.

Vi kommer bara använda oss av vektor autoregressiva (VAR) modeller och för

att studera chockarna kommer vi använda oss av så kallade impuls responsfunk-

tioner där vi chockar residualerna med en standardavvikelse.

1.4 Disposition

Denna rapport har strukturerats att i kapitel 1 avsnitt 5 tar vi upp makroekonomiska

teorier som ska göra det lättare för läsaren att förstå hur och varför våra vari-

abler i modellen samspelar. I kapitel 2 beskrivs vad för data som har använts

i uppsatsen. Här redogörs under vilken tidsperiod data är ifrån och var den

är tagen ifrån. I kapitel 3 tas det upp vilken metod som användes i uppsatsen

och olika kriterium som måste vara uppfyllda för att modellen ska vara vän-

tevärdesriktig. Resultaten kommer i kapitel 4, här tas det upp de resultat vi

2



har kommit fram till med undersökningen. Kapitel 5 består av slutsatsen, här

tas det upp hur rimliga resultat är och vad som skulle kunna göras annorlunda

för att uppnå andra resultat. Uppsatsen avslutas med att beskriva hur man

skulle kunna vidareutveckla VAR-modellen.

1.5 Makroekonomiska teorier

1.5.1 Ränteparitetsvillkoret

Enligt ränteparitetsvillkoret ska den svenska växelkursen öka av att den sven-

ska reporäntan höjs. Matematiskt kan man skriva ränteparitetsvillkoret som:

RSverige = REuro +
(EeKr=e � EKr=e)

EKr=e

Där RSverige är den svenska reporäntan, REuro är ECBräntan, EeKr=e är den

förväntade nominella växelkursen och EKr=e är den nominella växelkursen. Med

hjälp av denna ekvation kan man förklara att en höjning av den svenska reporän-

tan kommer att göra så att den svenska växelkursen kommer bli starkare, givet

att REuro förblir oförändrad.

1.5.2 J-kurvan

Enligt J-kurvans teori ska en depreciering i den nominella växelkursen (samma

sak som en appreciering i den reala växelkursen) leda till att exporten ökar och

importen minskar. Detta händer inte över en natt utan det kan ta ett år innan

man kan se e¤ekter. Under de första månaderna är det endast priset som förän-

dras medan kvantiteten av varor som köpts och säljs inte påverkas nämnvärt.

Anledningen till att det tar längre tid för att förändringen ska synas i kvantiteten

är för att människor inte märker eller tänker på att det reala priset för varan

har ändrats, och när de väl har märkt det tar det ett tag innan de kan hitta

och byta leverantör. När priset på utländska varor går upp av en depreciering

på den svenska valutan så köper Sverige mer av sina egna svenska varor p.g.a
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utländska varor har blivit dyrare när ens egen valuta deprecieras. Detta leder

till att efterfrågan på utländska varor sjunker och då efterfrågan på utländska

varor sjunker, köper landet in mindre varor, dvs. importen sjunker. När priset

på de svenska varorna har sjunkit har efterfrågan på svenska varor ökat ute i

världen, utländska företag föredrar nu svenska varor då de är billigare än sina

egna. Detta leder i sin tur till att exporten höjs då andra länder börjar köpa mer

av oss för vi har billigare varor än vad dem har. Om Marshall-Lerner villkoret

uppfylls, vilket oftast antas att det görs (mer om Marshall-Lerner villkoret kom-

mer i nästa avsnitt) kommer landet på lång sikt få en större import och export

än innan deprecieringen, vilket gör att landet får en starkare handelsbalans.

Figur 1.1 J-kurvan

Landet be�nner sig vid punkt 1, dvs. man antar att landets nettoexport är

här innan man har deprecierat sin egen valuta. Efter deprecieringen av valutan
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antas det att nettoexporten kommer att sjunka och då hamna vid punkt 2.

Efter något år antas det att landets nettoexport har kommit till punkt 3, dvs.

att nettoexporten är som den var innan deprecieringen och med tiden kommer

nettoexporten fortsätta att gå upp tills den hamnar i jämvikt igen (Bilden är

tagen ifrån Krugman, Obstfeld, Melitz. 2012, sida 478 där dom de�nierar en

real depreciering som att den Svenska kronan blir svagare mot andra valutor).

1.5.3 Marshall-Lerner villkoret

Med Marshall-Lerner villkoret antas det att ifall olika länder har exakt

samma förutsättningar, kommer en valuta depreciering göra att landets net-

toexport sjunker på kort sikt för att sedan höjas på långsikt. Det antas att

nettoexporten ska agera som J-kurvan (�gur.1.1), men detta kommer den en-

dast att göra då kriteriet för Marshall-Lerner villkoret är uppfyllt vilket är att

summan av priselasticiteten av exporten och importen är större än 1 i absoluta

värden (priselasticiteten kan man säga är priskänsligheten för en vara, då en

vara har en hög priskänslighet betyder det att priset påverkar försäljningsvoly-

men). Då detta kriterium inte är uppfyllt �nns det risk att en depreciering av

valutan leder till att nettoexporten går ner på kort och lång sikt. Man kan

härleda Marshall-Lerner på det här sättet.

Nettoexporten de�nieras på detta vis:

NX = X � IM = X � qIM�

Där q är den reala växelkursen, IM mäter landets import med inhemska

varor och IM� mäter importen med utländska varor. Då den reala växelkursen

går upp, dvs. att det sker en depreciering i valutan blir qIM� mindre, men detta

betyder inte att NX ökar. Det man måste tänka på är att volymen av försäljnin-

gen har ökat, men värdet av varorna har sjunkit, och då värdee¤ekten är större

än volyme¤ekten sjunker NX. Antagandet som görs med priselasticiteten av
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export plus priselasticiteten av import ska vara större än 1 kan egentligen sam-

manfattas genom att påstå att volyme¤ekten är större än värdee¤ekten och på

så vis får landet en positiv nettoexport på långsikt av en depreciering i valutan.

1.6 Tidigare studier

Enligt teorin ska en starkare växelkurs göra att landets import ökar. Lan-

det köper in mer från andra länder och minskar sin export. Detta leder till

att nettoexporten minskar. Det �nns få empiriska studier på e¤ekten av en

förändring i den reala växelkursen på importen och exporten. De resultat som

�nns är inte helt eniga över vad som händer av en depreciering i valutan.Wang

et.al (2012) har gjort en undersökning om hur en appreciering av den kinesiska

Yuan skulle påverka Kinas nettoexport med deras arton största handelspart-

ners. Deras empiriska resultat ger stöd för deras hypotes om att Kina och deras

handelspartner följer J-kurvan (fast omvänt) av en appreciering i växelkursen.

De får även fram att på lång sikt får Kina en negativ nettoexport mot tre av sina

arton handelspartners och en positiv e¤ekt mot 5 av sina arton handelspartners

och tack vare deras blandade resultat framgick det att en appreciering i den

reala växelkursen inte har någon långsiktigt e¤ekt på Kinas nettoexport.

Chiu et.al.(2010) gjorde en undersökning där de undersökte hur den reala

växelkursen påverkade nettoexporten för USA. Deras resultat var att en de-

preciering i den amerikanska dollarn leder till att nettoexporten försämras med

13 handelspartners och förbättras med 37 handelspartners.

I och med att det inte �nns många tidigare empiriska studier inom detta

område är det svårt att veta om de empiriska resultat som tas fram i uppsat-

sen kommer stämma överens med de makroekonomiska teorier. Tanken bakom

denna uppsats är att man ska fylla de tomrum som �nns inom detta område,

dvs. studera hur nettoexporten reagerar på diverse chockar. Detta kan vi ås-

tadkomma med hjälp av VAR-modeller (till skillnad från de tidigare studier där
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de använde sig av andra modeller än VAR-modell).

2. Datainsamling

All data som har använt i uppsatsen är kvartalsdata och från tredje kvar-

talet år 1994 till andra kvartalet år 2012. Sveriges; investeringar, export, im-

port, o¤entlig konsumtion och privat konsumtion har hämtats från Statistiska

Centralbyrån (www.scb.se). Dessa variabler är de�nierade på miljontals kronor.

Den reala växelkursen, reporäntan och reporäntan för omvärlden har tagits

från Konjunkturinstitutet (www.konj.se). Konjunkturinstitutet använder sig av

ett kronindex som heter KIX. När KIX går upp betyder det att svenska valutan

går ner, dvs att den svenska kronan har deprecierats.

Datat över reporäntan är en slutkurs, dvs. den anger reporäntans värde den

sista vardagen varje månad. För att den ska kunna användas i samma modell

som de andra komponenterna i försäljningsbalansen har serien över reporäntan

konverterats till kvartalsdata. För att få fram omvärldens reporänta viktar

Konjukturinstitutet den amerikanska räntan (Fed) och den europeiska räntan

(ECB) på detta vis 2
3 � ECB +

1
3 � Fed.

3. Metod och teori

3.1 AR- och VAR-modeller

Ett vanligt sätt att skatta en univariat tidsserier är med hjälp av en autore-

gressiv modell (AR introducerades av Box-Jenkins 1970). AR-modellen kan ses

som en linjär regression av ett värde Yt mot en eller �era tidigare tidsförskjutade

värden på Y t.ex Yt�1; Yt�2:::::Yt�p; där p motsvarar ordningen av AR-modellen

är (dvs, Yt�4 = AR (4)). Matematiskt skrivs en AR-modell på detta vis:

Yt = � + �1yt�1 + �2yt�2 + ::::+ �pyt�p + ui (1)
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eller:

Yt = � +

pX
i=1

�iyt�i + ui (2)

Där Yt är tidsserien, � är en konstant, �1,....,�p är modellparametrar och ui är

vitt brus.

Modellen som kommer att behandlas i uppsatsen har �era variabler och

därför behövs det en multivariat ansats. Modellen som kommer att användas

kallas för VAR-modell (introducerades av Sims 1980). VAR-modeller är en

av de mest �exibla, framgångsrika och lättanvända modeller som �nns för att

analysera multivariata tidsserier. En annan fördel med VAR-modeller är att

man kan se hur en chock i en variabel fortplantar sig till de andra variablerna.

Den generella VAR(p)-modellen kan skrivas:

yt = A1yt�1+::::+Apyt�p+Bxt+�t (3)

yt = A1yt�1+::::+Apyt�p+�t (4)

Där yt är en vektor av k stycken endogena variabler, xt är en vektor av d exogena

variabler, A1; ::::;Apoch B är matriser av koe¢ cienter som blir estimerade och

�t är en vektor av innovationer. Eftersom det endast är de tidsförskjutna värden

av de endogena variablerna som �nns på högra sidan av ekvation (4) är det inget

problem att skatta parametrarna med hjälp av OLS (ordinary least squares).

Det �nns både för och nackdelar med att använda sig av VAR-modeller.

I en VAR-modell kan värdet av en variabel vara beroende av mer än bara

sina egna tidsförskjutningar eller kombinationer av vitt brus termer. Detta

gör VAR-modellen mer �exibel än t.ex univariata AR-modeller. VAR-modeller

är ateoretiska (dvs, något som saknar sanningsvärde) eftersom de använder sig

av lite teoretiskt information om hur olika variabler samvarierar och speci�cerar

modellen efter det. Fast med hjälp av olika tester kan det tas reda på hur de
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olika variablerna samvarierar och på vis få fram den rätta strukturen på VAR-

modellen. En följd av att VAR-modeller använder sig av lite teoretiskt informa-

tion är att den blir mindre mottagliga för teoretisk analys och därmed svårare

att fastställa. Det �nns även en risk att personer utnyttjar VAR-modeller i

den meningen att man tar fram falska relationer i sitt dataset med hjälp av

så kallad �data mining�(dvs att man söker efter mönster i stora datamängder

med hjälp av algoritmer eller liknande, för att �nna relationer och då bättre

kunna visualisera eller utnyttja den komplexa informationen). Det kan även

vara svårt i vissa lägen att tolka koe¢ cienterna i en VAR-modell. Ett av de

större problemen med VAR-modeller är att ta reda på hur många tidsförskjut-

ningar som ska �nnas i modellen. Det �nns många olika tester för att ta reda

på hur många tidsförskjutningar som bör �nnas, men problemet är att testen

inte alltid är entydiga. En VAR-modell har ofta väldigt många parametrar. Om

det �nns x � antal ekvationer, en för varje endogen variabel och med k antal

tidsförskjutnande av varje variabel i varje ekvation så får man x+ k � x2 para-

metrar som måste estimeras, och om det är ett litet urval (dvs litet n) kommer

frihetsgraderna snabbt förbrukas och det innebär i sin tur att koe¢ cienterna

får stora kon�densintervall och små t-värden (dvs. inga signi�kanta resultat).

Alla komponenter i en VAR-modell bör vara stationära för då går det att an-

vända sig av hypotestester för att undersöka den statistiska signi�kansen av

koe¢ cienterna. Många förespråkar att när man skapar en VAR-modell ska man

inte framkalla stationäritet i sina variabler med hjälp av första respektive andra

di¤erensen p.g.a då skulle syftet med en VAR estimation vara enbart att under-

söka relationer mellan variabler. Anledningen till detta är för ifall man använder

sig av första di¤erensen kastar man iväg information om eventuella långsiktiga

relationer i ens variabler. För att använda sig av impuls responsfunktioner i en

VAR-modell måste variabeln som utsätts av en chock vara endogen. Det går inte
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att chocka exogena variabler i en VAR-modell och impuls responsfunktionerna

som fås fram av att chocka VAR-modellen kommer ofta med breda kon�dens

intervaller.

3.2 Stationäritet

3.2.1 Slumpvandring utan drift

Antag att ut är vitt brus med noll i väntevärde och en konstant varians på

�2. Då sägs serien Yt vara slumpvandring:.

Yt = Yt�1 + ut (5)

Slumpvandringen sammanfattas som att morgondagens värde på

en viss variabel är dagens värde plus en slumpmässig chock. Detta innebär att

det bästa sättet att förutse morgondagens värde att titta på dagens värde på

den variabeln. Slumpvandriga modeller är icke-stationära.

3.2.2 Slumpvandring med drift

Låt oss nu ändra på ekvation (5) enligt följande:

Yt = � + Yt�1 + ut (6)

Där � är känd som driftparametern. Namnet drift kommer från det faktum att

om vi skulle skriva den föregående ekvationen som

Yt � Yt�1 = �Yt = � + ut (7)

Syns det att Yt driver upp eller ner beroende på om � är negativt eller positivt.

Detta innebär att det bästa sättet att förutse morgondagens värde på en viss

variabel är dagens värde plus denna drift:Det går även observera att med tiden

kommer variansen för modellen att öka och detta betyder att all slumpvandring,
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med eller utan drift är icke stationära modeller.

3.2.3 Enhetsrotsprocessen

Låt oss skriva ekvaktion (5) som:

Yt = �Yt�1 + ut � 1 � � � 1 (8)

Detta är den första ordningens autoregressiva model, AR(1). Om � =

1 i ekvation (7) är det en slumpvandrings modell utan drift och då � = 1

�nns det en enhetsrot i modellen. Från 4.1.1 och 4.1.2.framgick det att en

slumpvandringsmodell med eller utan drift är det en icke stationär modell.

Om det skulle vara att j�j < 1, dvs att absolutvärdet av � är mindre än

ett kan man påvisa att tidserien Yt är stationär i den mening att väntevärdet

är lika med noll och variansen är konstant genom hela tidsserien. I praktiken

är det viktigt att ta reda på ifall tidsserien har en enhetsrot eller inte. Då de

�nns en enhetsrot är inte serien stationer vilket leder till att det inte går att få

väntevärdesriktigaskattningar.

3.2.4 Test för enhetsrot

För att testa om en serie är stationär görs ett så kallat enhetsrotstest.

Ett problem som dyker upp ifall det �nns en enhetsrot är att det inte går

att estimera (7) med hjälp av OLS för resultaten som tas fram är inte vän-

tevärdesriktiga och då kan man inte testa hypotesen att � = 1 med hjälp av de

vanliga t-testet. Därför måste görs ekvation (7) om på följande sätt: Subtrahera

Yt�1 från båda sidor av ekvationen för att få:

Yt � Yt�1 = �Yt�1 � Yt�1 + ut (9)

= (�� 1)Yt�1 + ut (10)
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Som även kan skriva som

�Yt = �Yt�1 + ut (11)

Detta leder till att istället för att estimera ekvation(7), estimeras (10) och

testar noll hypotesen att � = 0. Alternativhypotesen är då att � < 0: Om

� = 0 är � = 1 och då �nns det en enhetsrot i tidsserien, dvs. serien är icke

stationär. Det går fortfarande inte att använda ett vanligt t-test utan testet

som måste användas kallas för Dickey-Fuller testet (1979). Proceduren för att

genomföra ett Dickey-Fuller test omfattar �era olika beslut. Dickey-Fuller testet

är utformad på tre olika sätt, dvs. att den har tre olika nollhypoteser, som är:

�Yt är en slumpvandring:

�Yt = �Yt�1 + ut

�Yt är en slumpvandring med drift

�Yt = �1 + �Yt�1 + ut (12)

�Yt är en slumpvandring med drift runt om den deterministiska trenden

�Yt = �1 + �2t+ �Yt�1 + ut (13)

Där t står för tiden eller trenden. Hypotesen för Dickey-Fuller testet är:

H0 : � = 0(dvs att vi har en enhetsrot)

HA : � < 0 (dvs att tidsserien är stationär)

3.2.5 Det utökade Dickey-Fuller testet (ADF-testet)

Vid genomförandet av Dickey-Fuller testet i ekvation (10); (11) och (12);
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antas det att feltermerna ut var okorrelerade, men om ut är korrelerade så har

Dickey och Fuller utvecklat ett nytt test som kallas för Det utökade Dickey-Fuller

testet (The Augmented Dickey-Fuller test och vi förkortar den till ADF-testet).

Dickey och Fuller utvecklade ADF-testet 1979. Tanken bakom detta test är att

den ska utöka de föregående ekvationerna genom att lägga till tidsförskjutna

värden av det beroende variabeln � Yt.

För att vara mer speci�k så kan vi anta att vi använder ekvationen (10).

ADF-testet består här i att uppskatta följande regression:

�Yt = �1 + �2 + �3 +

mX
i=1

�i�Yt�i + ut (14)

Där ut är vitt brus. Man lägger till antalet tidsförskjutna di¤erenser i mod-

ellen tills modellens fel term blir seriellt okorrelerad detta görs för att få en

väntevärdesriktig skattning på �, dvs. koe¢ cienten för de tidsförskjutna värdet

Yt�1 i ekvation (14).

3.3 Impulse responsfunktioner

Impuls responsfunktioner tar reda på hur och när de olika variablerna rea-

gerar i en VAR-modell av en chock i en viss variabel. Det som görs är att

feltermen blir chockad med en standardavvikelse och när detta görs går det att

studera hur variabeln påverkas. Det som fås fram är hur variabeln förhåller sig

till chocken genom tiden. För att uppnå detta måste VAR-modellen göras om

till en VMA, dvs. en Vector Moving Average modell.

Det �nns �era olika sätt att chocka modellen på. I uppsatsen kommer det

endast ta upp hur modellens variabler påverkas av en chock i standardavvikelsen.

För att kunna göra detta får det inte �nnas autokorrelation i feltermerna. Detta

kan testas med t.ex. Autokorrelation LM-testet vilket används här

3.4 Modellutvärdering
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3.4.1 Akaikes och Schwarz Informations Kriterium

Det �nns olika slags mått för att se hur bra en modell är, dvs. hur signi�kanta

variablerna är i modellen. Vi kommer titta närmare på två olika mått, Akaikes

informations kriterium (AIC)(1974) och Schwarz informations kriterium (SIC)

(1978).

AIC = ln

0BBBB@
TX
t=1

e2t

T

1CCCCA+ 2pT (15)

SIC = ln

0BBBB@
TX
t=1

e2t

T

1CCCCA+ p ln(T )T
(16)

Där T är antalet perioder i tidsserien, p är antalet parametrar som har använts

i modellen och et är residualen från modellen vid tidpunkten t.

Dessa två kriterier bestra¤ar residualkvadratsumman när man inkluderar

�era parametrar i modellen. Modeller som har små värden på AIC eller SIC

anses vara en bra modell. Det har visat sig att det inte alltid räcker med att

titta på AIC för att uttala sig om hur bra modellen är, detta beror på att

den inte bestra¤ar modellen tillräckligt mycket när �er variabler läggs till i

modellen. Genom att enbart tittar på AIC kan det leda till att modellen blir

överparametriserad. I analys delen tas det endast upp SIC värdet.

3.4.2 Grangerskausalitetstest

Iden bakom Grangerskausalitetstestet är att kontrollera vilka variabler som

kan behandlas som endogena och exogena i en univariat modell. Det man vill

ta reda på är om en förändring i X förklara en förändring i Y eller tvärtom

(det kan även vara i vissa fall att båda förklarar varandra). I många fall kan

14



det vara enkelt att lista ut vad som är den exogena variabeln och vad som är

den endogena, men i makroekonomi kan det bli mer komplicerat, t.ex. är det

pengamängden i landet som orsakar förändringen i BNP eller är det tvärtom.

När man inte vet vad som är den endogena eller exogena kan man använda sig

av Grangerskausalitetstest.

3.4.3 Block exogeneity testet

Block exogeneity testet är utvecklat för att ta reda på ifall de olika vari-

ablernas tidsförskjutna värden kan förklara en variabel. Skillnaden mellan detta

test och Grangerskausalitetstestet är att Grangerskausalitetstestet är gjord för

univariata modeller dvs. att den endast tar reda på samvariationen mellan

två variabler medans Block exogeneity testet tar reda på samvariationen i hela

modellen. Detta innebär att när Block exogeneity testet utförs tas det fram ifall

en variabel kan behandlas som endogen givet alla de andra variablerna �nns i

modellen. Block exogeneity testet tar även fram variablernas enskilda påverkan

givet att de andra variablerna är med i modellen och resultaten kan skilja sig

från Grangerkausalitetstest, därför används båda testen i uppsatsen.

4. Resultat

4.1 Test för enhetsrot

Med hjälp av ADF-testet �ck vi fram att den reala växelkursen, Sveriges

export, import, reporäntan och investeringar redan är stationära. Resterande

variabler dvs. o¤entlig konsumtion, omvärldens reporänta, privat konsumtion

och VME är inte stationära från början och därför görs ytligare testar på dessa

variabler. När testet görs om har första di¤erensen använts på dessa variabler

och resultatet blir att de är stationära. (Resultaten kan man se i appendix

1.1-1.18).

4.2 Antalet tidsförskjutningar
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Endast när modellen hade 4st tidsförskjutningar var de två kriterier som

behövs för att göra väntevärdesriktigaskattningar uppfyllda, ingen serie korre-

lation och ingen enhetsrot som låg utanför enhetscirkeln. Av den anledningen

kunde modellen endast ha fyra stycken tidsförskjutningar i sig. (testen �nns i

appendix 2.1 och 2.2)

4.3 Schwarz informationskriterium

Det SIC värde som togs fram var på 117.66 när VAR-modellen hade alla

variablerna. Som det är önskevärt att få ett lågt SIC värde gjordes modellen

om �era gånger tills resultaten visade att ifall variablerna investeringar, o¤entlig

konsumtion och privat konsumtion tas bort från modellen hamnar SIC värdet

på från 54.69 och detta är de lägsta värdet som går att uppnå och fortfarande

ha ingen seriekorrelation eller att en enhetsrot ligger utanför enhetscirkeln (den

skattade VAR-modellen �nns i appendix 3.1)

4.4 Block exogeneity testet

Resultaten av detta test visade att det går att skatta alla variablerna i mod-

ellen som exogena variabler förutom växelkursen. Problemet som uppstår om

växelkursen behandlas som endogen är att den inte kan utsättas för chockar

vilket är huvudsyftet med denna uppsats. Därför ignoreras det faktum att

den inte kan behandlas som exogen (importen och exporten har en signi�kant

påverkan på växelkursen, men som helhet kan den inte behandlas som exogen).

(Resultaten av Block exogeneity testet �nns i appendix 4.1)

4.5 Impuls responsfunktioner

När vi chockade VAR-modellen �ck vi fram dessa impuls responsfunktioner

och i detta avsnitt kommer det tas upp vad vi har kommit fram till.

Variablerna som har använts är Doranta som står för första di¤erensen i

omvärldens reporänta, dvme som står för första di¤erensen i VME, expo som
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står för Sveriges export, import som står för Sveriges import, vaxelkurs som

står för den reala växelkursen för Sverige och repo som står för den svenska

reporäntan.

För att resultaten ska vara signi�kanta måste de prickiga strecken inte om-

fatta mittenlinjen. Ifall linjen är innanför betyder det att det �nns en möjlighet

att den förändringen är lika med noll, dvs. inte signi�kant.

4.5.1 Sveriges reala växelkurs

Figur 4.1

En chock i den reala växelkursen innebär att den svenska valutan deprecieras.

Genom att titta på �gur 4.1 framgås det att importen och exporten sjunker av

en depreciering i växelkursen. Efter ca 1år börjar börjar en positiv förändring

hända i exporten och importen. Att nettoexporten skulle sjunka för att sedan

stiga av en depreciering i valutan diskuterades i avsnittet om J-kurvan. Efter

kvartal 10 (2,5 år) ser det ut som att importen och exporten är på väg mot

en högre nivå än vid tillfället av deprecieringen i valutan. Problemet är att
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resultaten är inte signi�kanta och därför kan inte teorin att en depreciering i

den svenska valutan göra att nettoexporten höj på lång sikt bevisas med hjälp

av de empiriska resultaten. Möjligtvis är kvartal 5 signi�kant, men som alla de

andra perioderna är inte signi�kanta går det inte att dra någon slutsats över

detta. Det framgår även att om den svenska växelkursen deprecieras så sjunker

VME signi�kant under andra kvartalet för att sedan gå upp igen, men som det

är enbart under kvartal 2 som det är signi�kanta resultat går det inte dra några

slutsatser om det.

4.5.2 Sveriges export

Figur 4.2

De signi�kanta resultat som togs fram av att chocka exporten är en ökning

i växelkursen och en ökning i omvärldens reporänta. Det är intressant att se

hur exporten påverkar växelkursen, medans växelkursen har ingen signi�kant

påverkan på exporten (Figur4). I appendix 4.1 och 4.2 kan vi se att enligt

4.1 har exporten en påverkan på växelkursen medans 4.2 visar motsatsen och

18



som vi kan se i �gur 4.2 stämmer appendix 4.1, exporten har en signi�kant

påverkan på växelkursen givet att de andra variablerna �nns i modellen. När

man chockar den svenska exporten blir den svenska kronan starkare och ifall

vi tittar på reporäntan ser vi att den går upp också (inte signi�kant mycket)

och ifall vi tänker tillbaka till ränteparitetsvillkoret ska en stark växelkurs göra

att räntan går upp (givet att omvärldens ränta är konstant). Vi kan även se

att omvärldens reporänta ökar signi�kant av en chock i Sveriges export. Det

är svårt att tror att Sveriges export skulle kunna ha en signi�kant påverkan på

omvärldens reporänta. Detta skulle kunna vara intressant att titta närmare på,

hur och varför Fed och ECB har påverkats så mycket av den svenska exporten.

4.5.3 Sveriges import

Figur 4.3

När importen ökar är det endast växelkursen som får en signi�kant höjning.

Att växelkursen blir svagare av att importen går upp är normalt. Importen och

exporten har motsatta e¤ekt till växelkursen och enligt�gur 4.2 stämmer denna
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antagande. Man kan även se på appendix 4.1 att dom ända variablerna som

har en påverkan på växelkursen är dessa två variabler, exporten och importen.

Enskilt kan de inte förklara förändringen i växelkursen, men tillsammans kan

de göra det (appendix 4.2 visar den enskilda påverkan). Det som är även

intressant att titta på fast det inte är signi�kanta förändringar är hur reporäntan

påverkas, vi antar en låg växelkurs ska göra att räntan faller och enligt �gur

4.3 gör den det, fast inte signi�kant mycket. Varför det inte sker signi�kanta

förändringar i den svenska reporäntan vore intressant att titta närmare på.

4.5.4 Svenska reporäntan

Figur 4.4

Genom att chocka den svenska Reporäntan får vi dessa resultat. Enligt

�gur 4.4 är det möjligtvis endast den svenska exporten och importen som

får en signi�kant förändring under period 6-10 och det är tveksamt ifall den

ligger under eller på linjen. Det som vi vet genom ränteparitetsvilkoret är att

enligt den teorin ska växelkursen höjas om räntan går upp vilket den gör (inte
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signi�kant mycket) och det ska leda till att exporten gå ner vilket den gör

(signi�kant). Sen att förändringarna sker i olika perioder är svårt att förklara,

möjligtvis har det med att det tar tid för att marknaden att anpassa sig. Varför

importen går ner är däremot svårare att förklara, det kan vara förväntningar

som spelar roll där. Det som går att fastställa med säkerhet att ifall resultaten

är inte signi�kanta går det inte stödja eller förkasta teorin.

4.5.5 Världsmarknadsefterfrågan

Figur 4.5

Det är intressant att se hur både importen och exporten reagerar mot en

chock i VME. Ifall VME ökar betyder det att andra länder kommer vilja köpa

�er svenska varor och därmed förklaras den signi�kanta höjningen i exporten.

Sveriges export möter den nya ökade efterfrågan som uppstod, men varför följer

importen efter? Vi kan se att chocken i VME påverkar exporten och importen

ganska exakt 1år innan förändringarna inte blir signi�kant längre. Något som

vore intressant att titta närmare på är att varför importen reagerar som den
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gör, är det möjligtvis människors förväntan över att den ökade exporten kommer

leda till mer pengar i �ckan och därför ökar sin konsumtion eller vad är det som

gör att importen får en signi�kant höjning det första året.

4.5.6 Omvärldens reporänta

Figur 4.6

Genom att chocka omvärldens reporänta så får vi dessa resultat. Inget av

de förändringar som uppstod då man chockade omvärldens reporänta är sig-

ni�kant och därför kan man inte uttala sig om det. Det som är intressant

med att man inte får signi�kanta resultat är att det skulle kunna betyda att

omvärldens reporänta påverkar inte någon av dessa variabler och genom att se

på appendix 4.1 och 4.2 så kan vi se att så är inte fallet. Omvärldens re-

poränta har en påverkan på den svenska reporäntan enligt appendix 4.1 och

4.2 har omvärldens reporänta en signi�kant påverkan på alla variabler enskilt

förutom växelkursen. Varför omvärldens reporäntas chockar inte får signi�kanta

resultat vore intressant att titta närmare på.
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5. Slutsats och vidare studier

5.1 Slutsats

Huvudsyftet med denna uppsats är att förklara hur importen och exporten

påverkas av den svenska reala växelkursen, men även vilka andra faktorer kan

påverka exporten och importen. Hypotesen var att nettoexporten skulle påverkas

negativt på kort sikt för att sedan på långsikt öka och bli starkare än innan de-

precieringen av växelkursen. Vi grundade denna hypotes på den makroekonomiska

teorin, J-kurvan. Vår hypotes hypotes blev förkastad genom de empiriska re-

sultaten som togs fram, dvs. det gick inte stödja vår hypotes för vi �ck inga

signi�kanta resultat av att depreciera den svenska växelkursen (�gur 4.1).

Den ända variabeln vars chock kunde ha en signi�kant påverkan på netto-

exporten var VME. När man chockade VME kunde man se en positiv förän-

dring i importen och exporten. Att exporten skulle öka kunde man förvänta

sig genom att en ökad efterfråga på svenska varor gör att exporten höjs, men

varför importen också gick upp var intressant. En annan intressant sak som

framgick av uppsatsen var att det var växelkursen som påverkades av exporten

och importen. Det är inte växelkursen som påverkar utan det är den som blev

påverkad. Detta framgick i �gur 4.2 och �gur 4.3 men även i appendix 4.1

och 4.2. Varför detta var intressant var för att det säger emot J-kurvan och tack

vare dessa resultat kan vi inte säga att Sverige följer J-kurvan, vilket man antar

att Sverige gör för de är en liten öppen ekonomi och länder med en liten öppen

ekonomi antas följa J-kurvan. En annan teori vars resultat inte kan stödja är

ränteparitetsvillkoret. Anledningen till att vi inte kan säga att Sverige följer

denna teori är för att genom att chocka den svenska reporäntan borde den reala

växelkursen gå ner (dvs. att den svenska valutan går upp) och genom �gur 4.4

framgick det inga signi�kanta förändringar i den reala växelkursen.

5.2 Kritik till uppsatsen
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När vi chockade modellen så chockade vi feltermen med en standardavvikelse.

Oftast så chockar man med en annan metod som heter Cholesky degrees of

freedom adjustment, men ifall man ska chocka ens VAR-modell med denna

metod måste man veta vilken ordning variablerna ska vara i och som vi inte

vet vilken ordning dom ska vara i kunde vi inte använda oss av denna metod.

Ifall man skulle chocka modellen med denna metod skulle man kanske kunna få

andra resultat än vad vi �ck och kanske skulle dessa resultat till och med vara

bättre.

Ifall vi kollar på hur kon�densintervallerna ser ut i vår impuls responsfunk-

tionsbilder (Figur 4.1-4.6) ser vi att dom är väldigt breda och oftast är nollan

med i kon�densintervallet vilket betyder att det �nns en sannolikhet att det inte

�nns någon e¤ekt alls på variablerna när man chockar dom. När man använder

sig av VAR-modeller så är det normalt att få breda kon�densintervall och som

vi sa tidigare är detta en nackdel med att använda sig av VAR-modeller.

5.3 Vidare studier

Man skulle kunna ta reda på ordningen på variablern och då kunna använda

sig av Cholesky för att chocka modellen och på så vis få andra resultat och

analysera hur de skiljer sig från de resultat vi har fått.

Man skulle kunna använda sig av logaritmen för att få fram den procentuella

förändringen i exporten och importen av en chock i växelkursen. Detta skulle

kanske kunna förklara mer hur dessa variabler samspelar med varandra och

ifall man använder sig av logaritmer så kanske variablerna Sveriges konsumtion,

o¤entliga konsumtion och privat konsumtion skulle kunna vara med i modellen

och på så sätt få fram andra resultat.

Istället för att chocka sin VAR-modell så skulle man kunna göra en prognos

av hur exporten och importen reagerar mot variablerna. På det här sättet skulle

man kunna komma fram till hur prognosen för exporten och importen ser ut för

24



de närmaste åren.

Något annat som man skulle kunna göra är att man tittar på hela denna

uppsats med mer makroekonomisk tänkande. Man skulle kunna försöka förklara

mer varför förändringarna uppstår och ta upp �er teorier om hur dessa olika

variabler ska samspela med varandra och gemföra det empirisk. Vilka teorier

skulle vi kunna förkasta och vilka kan vi se att Sverige följer.
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A. Appendix 

1.Dickey-Fuller testet: 

1.1 

Null Hypothesis: EXPORT has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 4 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.732481  0.0268 

Test critical values: 1% level  -4.100935  

 5% level  -3.478305  

 10% level  -3.166788  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
 
 
1.2 

Null Hypothesis: INVESTERINGAR has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 4 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.493417  0.0032 

Test critical values: 1% level  -4.100935  

 5% level  -3.478305  

 10% level  -3.166788  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
1.3 

Null Hypothesis: OFFENTLIG has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 4 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.490640  0.3317 

Test critical values: 1% level  -4.100935  

 5% level  -3.478305  

 10% level  -3.166788  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
 
 
 
1.4 

Null Hypothesis: OMVARLDENREPORANTAN has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.120316  0.1096 

Test critical values: 1% level  -4.092547  

 5% level  -3.474363  
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 10% level  -3.164499  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
 
1.5 

Null Hypothesis: PRIVAT has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 4 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.314196  0.0728 

Test critical values: 1% level  -4.100935  

 5% level  -3.478305  

 10% level  -3.166788  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
 
1.6 

Null Hypothesis: REPORANTA has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.407825  0.0040 

Test critical values: 1% level  -4.092547  

 5% level  -3.474363  

 10% level  -3.164499  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
1.7 

Null Hypothesis: VAXELKURS has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.220747  0.0887 

Test critical values: 1% level  -4.092547  

 5% level  -3.474363  

 10% level  -3.164499  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
 
1.8 

Null Hypothesis: VME has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.446552  0.0535 

Test critical values: 1% level  -4.094550  

 5% level  -3.475305  

 10% level  -3.165046  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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1.9 

Null Hypothesis: IMPORT has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 4 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.278735  0.0060 

Test critical values: 1% level  -4.100935  

 5% level  -3.478305  

 10% level  -3.166788  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

 

Alla som har ett p-värde högre än 0.05 gör vi om testet med bara intercept: 

 
 
 
1.10 

Null Hypothesis: OFFENTLIG has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 4 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  1.276281  0.9983 

Test critical values: 1% level  -3.531592  

 5% level  -2.905519  

 10% level  -2.590262  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
 
 
1.11 

Null Hypothesis: OMVARLDENREPORANTAN has a unit root 

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.955068  0.3058 

Test critical values: 1% level  -3.525618  

 5% level  -2.902953  

 10% level  -2.588902  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
1.12 

Null Hypothesis: PRIVAT has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 4 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.855751  0.9943 

Test critical values: 1% level  -3.531592  
 5% level  -2.905519  
 10% level  -2.590262  
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*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     

1.13 

Null Hypothesis: VAXELKURS has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.118337  0.0296 

Test critical values: 1% level  -3.525618  

 5% level  -2.902953  

 10% level  -2.588902  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
1.14 

Null Hypothesis: VME has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.641886  0.8537 

Test critical values: 1% level  -3.527045  

 5% level  -2.903566  

 10% level  -2.589227  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
 

 

Alla som har ett p-värde högre än 0.05 gör vi om testet med första differensen: 

1.15 

Null Hypothesis: D(OFFENTLIG) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 3 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.117042  0.0004 

Test critical values: 1% level  -4.100935  

 5% level  -3.478305  

 10% level  -3.166788  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
1.16 

Null Hypothesis: D(OMVARLDENREPORANTAN) has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.012722  0.0125 

Test critical values: 1% level  -4.092547  

 5% level  -3.474363  

 10% level  -3.164499  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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1.17 

Null Hypothesis: D(PRIVAT) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 3 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.620969  0.0355 

Test critical values: 1% level  -4.100935  

 5% level  -3.478305  

 10% level  -3.166788  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
 
1.18 

Null Hypothesis: D(VME) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.400976  0.0041 

Test critical values: 1% level  -4.094550  

 5% level  -3.475305  

 10% level  -3.165046  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
 

 

2. Antalet tidsförskjutningar: 

VAR Residual Serial Correlation LM Tests 
Null Hypothesis: no serial correlation at lag 
order h 

Date: 12/29/12   Time: 16:18 

Sample: 1994Q3 2012Q3 

Included observations: 67 
   
   Lags LM-Stat Prob 
   
   1  40.61121  0.2744 

2  45.43104  0.1348 

3  27.21515  0.8540 

4  37.25450  0.4111 
   
   

Probs from chi-square with 36 df. 

 

 3.Den skattade VAR-modellen 

 

 Vector Autoregression Estimates     

 Date: 01/03/13   Time: 17:28     

 Sample (adjusted): 1995Q4 2012Q2     

 Included observations: 67 after adjustments    

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]    
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        VAXELKURS DVME DORANTA REPO IMPORT EXPO 
       
       VAXELKURS(-1)  1.301563 -0.569652 -0.018564  0.003932  248.7974  393.4105 

  (0.16503)  (0.17969)  (0.01677)  (0.01943)  (563.223)  (645.290) 

 [ 7.88667] [-3.17026] [-1.10674] [ 0.20238] [ 0.44174] [ 0.60966] 

       

VAXELKURS(-2) -0.475880  0.471743 -0.012149 -0.007287 -236.7803 -714.8642 

  (0.24988)  (0.27206)  (0.02540)  (0.02942)  (852.771)  (977.029) 

 [-1.90447] [ 1.73396] [-0.47838] [-0.24771] [-0.27766] [-0.73167] 

       

VAXELKURS(-3)  0.090606  0.007857  0.019185  0.021242  668.1721  1136.873 

  (0.24989)  (0.27208)  (0.02540)  (0.02942)  (852.836)  (977.103) 

 [ 0.36258] [ 0.02888] [ 0.75535] [ 0.72201] [ 0.78347] [ 1.16351] 

       

VAXELKURS(-4) -0.186568  0.040212  0.004804 -0.009933 -807.4380 -913.8497 

  (0.17386)  (0.18930)  (0.01767)  (0.02047)  (593.354)  (679.812) 

 [-1.07308] [ 0.21242] [ 0.27186] [-0.48525] [-1.36080] [-1.34427] 

       

DVME(-1) -0.139281  0.267494  0.002637  0.014724  2157.028  1935.575 

  (0.17457)  (0.19007)  (0.01774)  (0.02055)  (595.760)  (682.569) 

 [-0.79786] [ 1.40737] [ 0.14861] [ 0.71643] [ 3.62063] [ 2.83572] 

       

DVME(-2)  0.212973  0.114959 -0.029189  0.015725  2132.647  2341.148 

  (0.19006)  (0.20693)  (0.01932)  (0.02238)  (648.632)  (743.145) 

 [ 1.12056] [ 0.55553] [-1.51107] [ 0.70276] [ 3.28791] [ 3.15033] 

       

DVME(-3) -0.063375  0.085493 -0.028089 -0.013916  1700.224  2098.462 

  (0.15022)  (0.16356)  (0.01527)  (0.01769)  (512.681)  (587.383) 

 [-0.42187] [ 0.52270] [-1.83975] [-0.78680] [ 3.31634] [ 3.57256] 

       

DVME(-4)  0.022157 -0.373950 -0.000956  0.008745 -179.9199 -24.54513 

  (0.11279)  (0.12280)  (0.01146)  (0.01328)  (384.919)  (441.005) 

 [ 0.19645] [-3.04516] [-0.08341] [ 0.65856] [-0.46742] [-0.05566] 

       

DORANTA(-1)  4.958276 -1.987570  0.321583 -0.103718  6853.450  2999.104 

  (2.07371)  (2.25783)  (0.21076)  (0.24414)  (7077.11)  (8108.32) 

 [ 2.39102] [-0.88030] [ 1.52581] [-0.42482] [ 0.96840] [ 0.36988] 

       

DORANTA(-2) -3.845207  1.738039  0.015595 -0.417152 -6323.422 -11035.84 

  (2.35417)  (2.56319)  (0.23927)  (0.27716)  (8034.26)  (9204.93) 

 [-1.63336] [ 0.67808] [ 0.06518] [-1.50508] [-0.78706] [-1.19891] 

       

DORANTA(-3) -1.607035  2.821099  0.223114  0.687079  3223.628  6597.219 

  (2.00810)  (2.18640)  (0.20409)  (0.23642)  (6853.21)  (7851.80) 

 [-0.80028] [ 1.29030] [ 1.09319] [ 2.90618] [ 0.47038] [ 0.84022] 

       

DORANTA(-4)  1.257102  1.659395 -0.137963 -0.034515  8716.963  10407.10 

  (1.90062)  (2.06937)  (0.19317)  (0.22377)  (6486.41)  (7431.54) 

 [ 0.66142] [ 0.80188] [-0.71421] [-0.15424] [ 1.34388] [ 1.40040] 

       

REPO(-1) -2.068252  2.843725 -0.100226  1.667786  1290.744  3298.829 

  (1.70488)  (1.85625)  (0.17328)  (0.20072)  (5818.39)  (6666.19) 

 [-1.21314] [ 1.53197] [-0.57842] [ 8.30897] [ 0.22184] [ 0.49486] 

       

REPO(-2)  5.167187 -9.003529 -0.055676 -1.038147 -3323.515 -9392.801 

  (3.45677)  (3.76369)  (0.35133)  (0.40698)  (11797.2)  (13516.2) 

 [ 1.49480] [-2.39221] [-0.15847] [-2.55087] [-0.28172] [-0.69493] 

       

REPO(-3) -4.353268  7.844414  0.151834  0.239091  717.4293  4882.890 

  (3.34021)  (3.63678)  (0.33948)  (0.39325)  (11399.4)  (13060.4) 

 [-1.30329] [ 2.15697] [ 0.44725] [ 0.60798] [ 0.06294] [ 0.37387] 
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REPO(-4)  1.291235 -2.614381 -0.092021  0.021613  522.9640 -733.2417 

  (1.59840)  (1.74031)  (0.16245)  (0.18818)  (5454.98)  (6249.82) 

 [ 0.80783] [-1.50225] [-0.56645] [ 0.11485] [ 0.09587] [-0.11732] 

       

IMPORT(-1)  0.000122 -0.000210 -1.19E-06  2.69E-06  0.262476  0.014450 

  (7.2E-05)  (7.9E-05)  (7.3E-06)  (8.5E-06)  (0.24656)  (0.28249) 

 [ 1.68613] [-2.67257] [-0.16221] [ 0.31658] [ 1.06456] [ 0.05115] 

       

IMPORT(-2)  8.66E-05  3.12E-05 -8.23E-06 -1.40E-05 -0.238999 -0.327299 

  (7.7E-05)  (8.4E-05)  (7.9E-06)  (9.1E-06)  (0.26425)  (0.30276) 

 [ 1.11878] [ 0.37007] [-1.04571] [-1.53244] [-0.90443] [-1.08106] 

       

IMPORT(-3)  3.36E-05 -1.87E-05 -7.56E-06  4.07E-07  0.238599 -0.010945 

  (8.1E-05)  (8.8E-05)  (8.2E-06)  (9.5E-06)  (0.27589)  (0.31609) 

 [ 0.41590] [-0.21216] [-0.92013] [ 0.04280] [ 0.86482] [-0.03463] 

       

IMPORT(-4) -0.000180  6.80E-05  6.09E-06  1.08E-05  0.735169  0.425640 

  (7.0E-05)  (7.6E-05)  (7.1E-06)  (8.2E-06)  (0.23749)  (0.27209) 

 [-2.59301] [ 0.89689] [ 0.86070] [ 1.31230] [ 3.09562] [ 1.56433] 

       

EXPO(-1) -0.000137  0.000170  4.63E-06 -5.58E-08 -0.012860  0.276459 

  (6.1E-05)  (6.7E-05)  (6.2E-06)  (7.2E-06)  (0.20919)  (0.23967) 

 [-2.23064] [ 2.54488] [ 0.74333] [-0.00774] [-0.06147] [ 1.15348] 

       

EXPO(-2) -9.30E-05 -7.65E-05  1.47E-05  9.88E-06  0.155416  0.236116 

  (6.5E-05)  (7.1E-05)  (6.6E-06)  (7.6E-06)  (0.22130)  (0.25354) 

 [-1.43404] [-1.08359] [ 2.23461] [ 1.29396] [ 0.70230] [ 0.93127] 

       

EXPO(-3)  2.22E-05 -6.41E-06  2.80E-06  3.97E-07 -0.356653 -0.272607 

  (7.0E-05)  (7.6E-05)  (7.1E-06)  (8.2E-06)  (0.23735)  (0.27193) 

 [ 0.31904] [-0.08465] [ 0.39550] [ 0.04852] [-1.50264] [-1.00248] 

       

EXPO(-4)  0.000153  1.35E-05 -1.41E-05 -1.10E-05  0.225076  0.650784 

  (6.3E-05)  (6.9E-05)  (6.4E-06)  (7.5E-06)  (0.21646)  (0.24800) 

 [ 2.41522] [ 0.19507] [-2.18370] [-1.46650] [ 1.03981] [ 2.62415] 

       

C  31.29247  14.67667  1.427404 -0.425433  14791.77  24476.38 

  (13.7232)  (14.9417)  (1.39476)  (1.61568)  (46834.3)  (53658.5) 

 [ 2.28026] [ 0.98227] [ 1.02340] [-0.26332] [ 0.31583] [ 0.45615] 
       
        R-squared  0.860432  0.751819  0.683499  0.983374  0.993750  0.993356 

 Adj. R-squared  0.780678  0.610002  0.502642  0.973874  0.990178  0.989559 

 Sum sq. resids  214.4181  254.1838  2.214889  2.972071  2.50E+09  3.28E+09 

 S.E. equation  2.259467  2.460081  0.229642  0.266014  7711.070  8834.653 

 F-statistic  10.78866  5.301311  3.779211  103.5073  278.2359  261.6355 

 Log likelihood -134.0373 -139.7366  19.14904  9.298142 -679.1012 -688.2149 

 Akaike AIC  4.747381  4.917511  0.174655  0.468712  21.01795  21.29000 

 Schwarz SC  5.570027  5.740157  0.997302  1.291359  21.84059  22.11264 

 Mean dependent  113.3228  2.290313 -0.060133  3.085970  267775.6  313507.5 

 S.D. dependent  4.824645  3.939290  0.325624  1.645753  77806.59  86460.77 
       
        Determinant resid covariance (dof adj.)  3.09E+13     

 Determinant resid covariance  1.87E+12     

 Log likelihood -1517.088     

 Akaike information criterion  49.76382     

 Schwarz criterion  54.69970     
       
       

 

 

4. VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests 
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4.1 

VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests 

Date: 12/29/12   Time: 16:30  

Sample: 1994Q3 2012Q3  

Included observations: 67  
    
        

Dependent variable: EXPORT  
    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    IMPORT  3.578538 4  0.4660 

REPORANTA  4.836507 4  0.3045 

DVME  26.74987 4  0.0000 
DOMVARLDSR
EPORANTAN  4.376557 4  0.3574 

VAXELKURS  2.257272 4  0.6886 
    
    All  99.16972 20  0.0000 
    
        

Dependent variable: IMPORT  
    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    EXPORT  3.017513 4  0.5549 

REPORANTA  1.202869 4  0.8776 

DVME  30.46125 4  0.0000 
DOMVARLDSR
EPORANTAN  3.358342 4  0.4997 

VAXELKURS  2.197967 4  0.6994 
    
    All  117.1163 20  0.0000 
    
        

Dependent variable: REPORANTA  
    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    EXPORT  3.114596 4  0.5388 

IMPORT  3.959458 4  0.4115 

DVME  1.739715 4  0.7835 
DOMVARLDSR
EPORANTAN  10.66210 4  0.0306 

VAXELKURS  0.965885 4  0.9149 
    
    All  37.06078 20  0.0115 
    
        

Dependent variable: DVME  
    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    EXPORT  8.134738 4  0.0868 

IMPORT  8.904620 4  0.0635 

REPORANTA  20.52507 4  0.0004 
DOMVARLDSR
EPORANTAN  7.123735 4  0.1295 

VAXELKURS  12.91487 4  0.0117 
    
    All  62.06824 20  0.0000 
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Dependent variable: DOMVARLDSREPORANTAN 
    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    EXPORT  9.091035 4  0.0589 

IMPORT  4.127375 4  0.3890 

REPORANTA  12.98146 4  0.0114 

DVME  5.337782 4  0.2544 

VAXELKURS  5.206269 4  0.2668 
    
    All  35.52237 20  0.0175 
    
        

Dependent variable: VAXELKURS  
    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    EXPORT  11.05140 4  0.0260 

IMPORT  11.13015 4  0.0251 

REPORANTA  2.767862 4  0.5974 

DVME  2.537843 4  0.6379 
DOMVARLDSR
EPORANTAN  7.083411 4  0.1315 

    
    All  25.56840 20  0.1805 
    
    

 

 

  4.2  
Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 01/02/13   Time: 15:44 

Sample: 1994Q3 2012Q3  

Lags: 4   
    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     DVME does not Granger Cause DORANTA  67  1.76881 0.1475 

 DORANTA does not Granger Cause DVME  3.79583 0.0083 
    
     EXPO does not Granger Cause DORANTA  67  1.14660 0.3438 

 DORANTA does not Granger Cause EXPO  5.66722 0.0006 
    
     IMPORT does not Granger Cause DORANTA  67  0.46851 0.7586 

 DORANTA does not Granger Cause IMPORT  7.18896 9.E-05 
    
     VAXELKURS does not Granger Cause DORANTA  68  0.60476 0.6607 

 DORANTA does not Granger Cause VAXELKURS  0.37118 0.8282 
    
     REPO does not Granger Cause DORANTA  68  1.41104 0.2415 

 DORANTA does not Granger Cause REPO  3.53593 0.0118 
    
     EXPO does not Granger Cause DVME  67  0.44927 0.7725 

 DVME does not Granger Cause EXPO  12.4102 2.E-07 
    
     IMPORT does not Granger Cause DVME  67  1.03059 0.3993 

 DVME does not Granger Cause IMPORT  20.6457 1.E-10 
    
     VAXELKURS does not Granger Cause DVME  67  1.98128 0.1093 

 DVME does not Granger Cause VAXELKURS  1.14096 0.3464 
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     REPO does not Granger Cause DVME  67  5.17139 0.0012 

 DVME does not Granger Cause REPO  1.56622 0.1955 
    
     IMPORT does not Granger Cause EXPO  68  3.53947 0.0118 

 EXPO does not Granger Cause IMPORT  3.99769 0.0062 
    
     VAXELKURS does not Granger Cause EXPO  68  1.60262 0.1856 

 EXPO does not Granger Cause VAXELKURS  0.87956 0.4818 
    
     REPO does not Granger Cause EXPO  68  5.94964 0.0004 

 EXPO does not Granger Cause REPO  2.59355 0.0455 
    
     VAXELKURS does not Granger Cause IMPORT  68  0.70246 0.5934 

 IMPORT does not Granger Cause VAXELKURS  0.39342 0.8125 
    
     REPO does not Granger Cause IMPORT  68  4.76565 0.0021 

 IMPORT does not Granger Cause REPO  2.10980 0.0909 
    
     REPO does not Granger Cause VAXELKURS  69  0.39891 0.8087 

 VAXELKURS does not Granger Cause REPO  1.19359 0.3229 
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