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I 

 

SAMMANFATTNING 

 

 

 

 

Det har länge varit känt att stålkonsumtionen har en stor betydelse för 

samhällsutvecklingen. En ökad stålkonsumtion betraktas ofta som en indikator på 

ekonomisk utveckling. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Kinas 

stålkonsumtion förhåller sig till den snabba ekonomiska utvecklingen och i vilken 

inriktning går sambandet, dvs. är det den ekonomiska utvecklingen som driver 

stålkonsumtionen eller vice versa. Undersökningen omfattar perioden mellan 1970 och 

2011. Tidsserieanalysen utgörs av tre olika ekonometriska test. Resultaten visar att 

samtliga tidsserier är icke-stationära och integrerade av första ordningen, vilket innebär 

att test för kointegration kan utföras. Analysen för kointegration mellan tidsserierna 

indikerar att stålkonsumtionen och Kinas ekonomiska utveckling följer ett långsiktigt 

jämviktsförhållande.  Studien finner att Granger-kausaliteten är enkelriktad och går från 

den ekonomiska utvecklingen till stålkonsumtionen, vilket innebär att det är den snabba 

ekonomiska utvecklingen i Kina som driver stålkonsumtionen, och tillväxten i 

stålkonsumtionen har inte någon signifikant effekt på Kinas ekonomiska utveckling.  

 

Nyckelord: Kina, stålkonsumtion, ekonomisk utveckling, stationäritet, enhetsrot, 

kointegration, Granger-kausalitet. 

 

 

 

 

 

  



II 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 

It has long been known that steel consumption has a significant impact on the 

development of societies. A growth in steel consumption is often considered as an 

indicator of economic development. The purpose of this thesis is to examine how 

China's steel consumption is related to the rapid economic growth, and in which 

direction the Granger-causality is running. The study covers the period between 1970 

and 2011. The time series analysis consists of three different econometric tests. The 

results show that both time series are non-stationary and integrated of order one. The 

analysis of cointegration between these time series indicates that steel consumption and 

economic development in China has a long-term equilibrium relationship. This study 

finds unidirectional Granger-causality running from economic development to steel 

consumption, which means that it is the rapid economic development in China that 

drives steel consumption. On the other hand, the growth in steel consumption has no 

significant effect on China's economic development. 

 

Keywords: China, steel consumption, economic development, stationarity, unit root, 

cointegration, Granger-causality. 

  



III 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

SAMMANFATTNING .................................................................................................... I 

ABSTRACT .................................................................................................................... II 

FÖRTECKNING ÖVER FIGURER OCH TABELLER............................................ V 

KAPITEL 1 - INTRODUKTION .................................................................................. 1 

1.1 Syfte ........................................................................................................................ 4 

1.2 Metod ...................................................................................................................... 4 

1.3 Avgränsningar ......................................................................................................... 4 

1.4 Disposition .............................................................................................................. 4 

KAPITEL 2 - BAKGRUND & TEORI......................................................................... 6 

2.1 Stål .......................................................................................................................... 6 

2.2 Förhållande mellan metallkonsumtion och ekonomisk utveckling ........................ 7 

2.3 Ekonomisk utveckling i Kina ................................................................................. 8 

2.4 Stålkonsumtion i Kina .......................................................................................... 10 

2.5 Litteraturöversikt .................................................................................................. 12 

2.5.1 Studier som använder sig av OLS.................................................................. 12 

2.5.2 Studier som tillämpar kointegrationsanalys .................................................. 13 

2.5.3 Slutsatser ....................................................................................................... 15 

KAPITEL 3 - TIDSSERIEANALYS ........................................................................... 16 

3.1 Tidsserieanalys...................................................................................................... 16 

3.2 Stationäritet och icke-stationäritet ........................................................................ 17 

3.3 Enhetsrot ............................................................................................................... 18 

3.4 Kointegration ........................................................................................................ 19 

3.5 Kausalitet .............................................................................................................. 20 

KAPITEL 4 - METOD ................................................................................................. 21 

4.1 ADF-test för icke-stationäritet (enhetsrot) i tidsserier .......................................... 21 

4.2 Engle -Granger metoden ....................................................................................... 22 

4.3 Granger – kausalitet test ....................................................................................... 25 

4.4 Reliabilitet och validitet........................................................................................ 26 

KAPITEL 5 - EMPIRISKT RESULTAT OCH ANALYS ......................................... 27 

5.1 ADF-test för icke-stationäritet .............................................................................. 27 

5.2 Engle-Granger test ................................................................................................ 29 

5.3 Granger-kausalitet test .......................................................................................... 31 

KAPITEL 6 - SLUTSATSER ...................................................................................... 33 

REFERENSLISTA ....................................................................................................... 35 

 



IV 

 

BILAGOR ..................................................................................................................... 39 

Bilaga 1.  ADF – test på tidsseriernas nivåvärden ...................................................... 39 

Bilaga 2. ADF – test på tidsseriernas första differenser ............................................. 40 

Bilaga 3: ADF – test för kointegration (på feltermerna) ............................................ 41 

Bilaga 4. Sammanfattning av tidigare studier ............................................................ 42 

 

 

  



V 

 

FÖRTECKNING ÖVER FIGURER OCH TABELLER 

 

 

 

 

Figur 1.1.1 Världens stålkonsumtion, 1970-2011 ............................................................. 1 

Figur 2.2.1 Hypotes om intensitet av materialanvändning ................................................ 7 

Figur 2.3.1 Ekonomisk utveckling i Kina, 1970-2011 ...................................................... 9 

Figur 2.4.1 Stålkonsumtion i Kina, 1970-2011 ............................................................... 10 

Figur 2.4.2 Stålkonsumtion i världen och världen exklusive Kina, 1970-2011 .............. 11 

Figur 5.1.1 Differentierad data över BNP och stålkonsumtion ....................................... 28 

 

Tabell 5.1.1 ADF-test för enhetsrot i tidsserier ............................................................... 27 

Tabell 5.2.1 ADF-test för kointegration (på feltermerna) ................................................ 30 

Tabell 5.2.2 Felkorrigeringsmodell ................................................................................. 31 

     

 

 

          



1 

KAPITEL 1  

INTRODUKTION 

 

 

 

 

Stål spelar en viktig roll för samhällsutvecklingen och utgör en betydande del av vår 

vardag. Produkter av stål finns överallt omkring oss. Det finns i byggnader, 

infrastruktur, industri, maskiner, fordon och en mängd olika vardagliga produkter. Från 

slutet av 1990-talet har den globala efterfrågan på stål ökat i en snabb takt, och orsaken 

till detta är främst de snabbväxande ekonomierna som Kina, Indien och Sydkorea. Den 

pågående industrialiseringen i Asien kräver omfattande mängder stål för uppbyggnad av 

infrastruktur och industrier, vilket leder till den kraftiga tillväxten i världens 

stålkonsumtion. Figur 1.1.1 illustrerar hur stålkonsumtionen i världen har utvecklats 

mellan 1970 och 2011.  

 

 

Figur 1.1.1 Världens stålkonsumtion, 1970-2011. 

Källa: International Iron and Steel Institute. 

 

Eftersom stål är det viktigaste teknik- och konstruktionsmaterialet i världen (IISI, n.d.) 

anses mängden konsumerat stål ofta som en indikator på ekonomisk utveckling. Vid 
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analyser av framtida metallefterfrågan brukar forskare använder sig av en ekonometrisk 

modell, i vilken intensitet av metallanvändningen uttrycks som en funktion av 

ekonomisk utveckling (Radetzki & Tilton, 1990). Med detta menas att 

metallkonsumtionen är beroende av ekonomisk utveckling. Det kan dock inte uteslutas 

att det omvända förhållandet råder, det vill säga att stålkonsumtionen är en bidragande 

orsak till ekonomisk utveckling under en industrialiserings period. Radetzki och Tilton 

(1990) hävdar att förhållandet mellan metallkonsumtion och ekonomisk utveckling i ett 

land beror på landets utvecklingsnivå. När utvecklingen sätter igång och 

industrialiseringen börjar konsumeras det mycket metall för att bygga upp 

grundläggande infrastruktur och fabriker. Men i det senare skedet, när ekonomin är 

mättad, minskar metallkonsumtionen i takt med ökande inkomster, eftersom 

konstruktion och tillverkningsindustri minskar och landet övergår till en mer 

tjänstebaserad ekonomi. Mängden konsumerad metall förändras alltså med ekonomisk 

utveckling, och stålkonsumtionen kan inte betraktas som en indikator på ekonomisk 

utveckling när ett land befinner sig på en högre nivå i industrialiseringsprocessen.  

 

Sedan 1970-talet har nationalekonomer varit intresserade av hur konsumtionen av stål 

(eller andra metaller) förhåller sig till ekonomisk utveckling. Efter andra världskrigets 

slut och ända in på 1970-talet var tillväxten i metallkonsumtionen hög. Men efter 1973 

då den första oljekrisen inträffade började tillväxttakten i metallefterfrågan att minska.  

Den här minskningen betraktades som en tillfällig händelse orsakat av försämringen av 

den allmänna ekonomiska situationen i världen. Det visade sig dock att nedgången i 

metallkonsumtionen fortsatte trots att ekonomierna hade stabiliserats (Tilton, 1990). 

Sedan dess har ett stort antal undersökningar genomförts inom området.  Forskare är 

dock inte helt överens om hur förhållandet mellan metallkonsumtion och ekonomisk 

utveckling ser ut. Detta kan bero på att data över metallkonsumtion och ekonomisk 

utveckling har analyserats för olika metaller, olika länder och med olika ekonometriska 

metoder. De flesta forskare (t.ex. Tilton, 1990: Guzmán m.fl., 2005; Wårell & Olsson, 

2009; Focacci, 2007) har använt sig av Ordinary Least Square (OLS) metoden, men 

bara några få (t.ex. Ghosh, 2006; Labson & Crompton, 1993; Huh, 2011; Jaunky, 2012) 

har tillämpat kointegrationsanalys.  De två tillvägagångssätten skiljer sig åt genom att 

de är utvecklade för att analysera olika typer av data, dvs. stationär eller icke-stationär 
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data.
1
 Det finns bevis på att data över metallkonsumtion och ekonomisk utveckling är 

icke-stationär (t.ex. Huh, 2011; Ghosh, 2006; Jaunky, 2012, Labson & Crompton, 

1993). Om icke-stationär data analyseras med metoder som är avsedda för stationära 

tidsserier så kan falska samband mellan variablerna skapas (Granger & Newbold, 1974).  

 

Denna uppsats kommer att undersöka hur förhållandet mellan stålkonsumtion och 

ekonomiska utveckling ser ut i Kina genom att tillämpa kointegrationsanalys. Studien 

fokuserar på stål, eftersom stål anses som en av samhällets viktigaste och mest använda 

metall. Anledningen till att uppsatsen är avgränsad till Kina är att Kina är ett 

utvecklingsland som står för den största andelen av allt stål som konsumeras i världen, 

och ett positivt jämviktsförhållande mellan stålkonsumtionen och den ekonomiska 

utvecklingen i Kina förväntas därför föreligga. Dessutom är det intressant att undersöka 

just detta land, eftersom inget annat land någonsin har haft så snabb tillväxt i 

bruttonationalprodukt som Kina. Uppsatsen kommet också att undersöka 

kausalsambandet mellan de två variablerna i avsikt att avgöra vilken variabel som 

påverkar vilken. Forskningsfrågorna i denna uppsats blir: 

 

a) Finns det ett långsiktigt förhållande mellan stålkonsumtionen och den 

ekonomiska utvecklingen i Kina? 

b) Hur ser det kortsiktiga förhållandet mellan dessa variabler ut? 

c) Är det den ökande stålkonsumtionen som driver Kinas ekonomiska 

utveckling, eller är det den ekonomiska utvecklingen som leder till att mer 

stål konsumeras i Kina? 

 

Denna uppsats kan vara intressant för stålproducenter och även järnmalmsproducenter. 

Om analysen visar att Kinas stålkonsumtion och ekonomiska utveckling följer ett 

långsiktigt jämviktsförhållande är det möjligt att utifrån förändringar i BNP 

prognostisera framtida efterfrågan på stål. Resultat från denna studie kan vara värdefull 

för både stålproducenter och järnmalmsproducenter då de planerar sin framtida 

produktion. 

 

                                                 
1
 En stationär tidsserie har konstant medelvärde och varians (Glynn m.fl., 2007). Om tidsserien inte 

uppfyller dessa villkor är denna icke-stationär.  
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1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att empiriskt analysera förhållandet mellan stålkonsumtion 

och ekonomisk utveckling i Kina. Studien kommer att undersöka kointegration och 

kausalsambandet mellan stålkonsumtionen och den ekonomiska utvecklingen.   

 

1.2 Metod 

För att undersöka hur stålkonsumtionen i Kina förhåller sig till den ekonomiska 

utvecklingen kommer en ekonometrisk analys av tidsserier att utföras. Analysen 

kommer att bestå av tre olika ekonometriska test. Det första testet är ett Augmented 

Dickey-Fuller test som kommer att analysera data över stålkonsumtion och 

bruttonationalprodukt (BNP), som fungerar som en proxy-variabel för ekonomisk 

utveckling, beträffande icke-stationaritet i tidsserierna. Därefter kommer en 

kointegrationsanalys utföras genom en Engle-Granger metod, där det långsiktiga och 

kortsiktiga förhållandet mellan samtliga tidsserier estimeras. Slutligen kommer 

tidsserierna att analyseras genom ett Granger-kausalitet test som kan avgöra vilken 

tidsserie som påverkar vilken. Tidsserieanalysen baseras på årlig data över 

stålkonsumtion och BNP i Kina som hämtas för perioden mellan 1970 och 2011.  

 

1.3 Avgränsningar 

Den här uppsatsen behandlar endast den kinesiska stålkonsumtionen och ekonomiska 

utvecklingen. Data som finns tillgängligt sträcker sig från 1970 och fram till 2011 och 

omfattar 42 år. Studien kommer att analysera samtliga tidsserier för icke-stationaritet, 

kointegration och Granger-kausalitet.  

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen är indelad i sex kapitel, där det första kapitlet ger en introduktion till ämnet, 

en beskrivning av problemet och en presentation av syftet, metod och avgränsningar.  

Det andra kapitlet presenterar bakgrund samt teori till ämnet och innehåller en berättelse 

om stål, en beskrivning av hur förhållandet mellan metallkonsumtionen och ekonomisk 

utveckling ser ut på lång sikt (Hypotes om intensitet av materialanvändning), en 

överblick över den ekonomiska utvecklingen i Kina och dess stålkonsumtion, och 

kapitlet avslutas med en översikt över tidigare forskning som gjorts inom området. Det 
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tredje kapitlet presenterar metodologiska utgångspunkter som kommer att användas i 

tidsserieanalysen. I det fjärde kapitlet beskrivs det praktiska tillvägagångssättet och 

diskuteras uppsatsens reliabilitet och validitet. I det femte kapitlet redovisas och 

analyseras de empiriska resultaten. Det sjätte avslutande kapitlet innehåller slutsatser av 

den genomförda undersökningen.   
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KAPITEL 2 

BAKGRUND & TEORI 

 

 

 

 

Detta kapitel inleds med en berättelse om stål, dess produktionsvägar och betydelse för 

samhället. Kapitlet fortsätter med en beskrivning av det långsiktiga förhållandet mellan 

metallkonsumtion och ekonomisk utveckling.  Därefter presenteras översiktligt hur den 

kinesiska ekonomin samt stålkonsumtion har utvecklats från slutet av 1970-talet och 

fram till idag. Kapitlet avslutas med en presentation över tidigare studier som gjorts 

inom området. Fokus ligger på studier som analyserar förhållandet mellan 

metallkonsumtion och ekonomisk utveckling med hjälp av Ordinary Least Square (OLS) 

regressioner samt kointegrationsanalys. 

 

2.1 Stål 

Stål är en legering med järn som basmaterial, och innehåller kol, mangan, kisel, fosfor, 

svavel och syre. Halterna av legeringsämnena påverkar stålets egenskaper som 

exempelvis hårdhet, skärbarhet, elasticitet, pressbarhet och korrosionsbeständighet 

(Jernkontoret, 2000).  Det förekommer över 3500 olika stålsorter för närvarande (IISI, 

n.d.).  

 

Fram till mitten av 1800-talet producerades stål i obetydliga mängder och till högt pris. 

År 1856 uppfann Henry Bessemer en ny metod, Bessemerprocessen, för att tillverka 

stål.  Den här metoden har bidragit till att tillverkningen av stål ökade snabbt. Järn 

ersattes med stål inom ett antal olika användningsområden, eftersom stål är hårdare och 

beständigare än järn. På 1860-1870-talen gjordes flera tekniska framsteg inom 

ståltillverkningen, vilket ledde till att den årliga stålproduktionen i världen ökade 

kraftigt från mindre än en halv miljon ton 1865 till över 50 miljoner ton 1914 (Cameron 

& Neal, 2003). Idag finns det två huvudsakliga sätt att framställa stål - malmbaserad i 

masugnar och skrotbaserad i ljusbågsugnar. Den malmbaserade tillverkningen använder 

framförallt järnmalm för ståltillverkningen, men även en mindre del skrot tillsätts. Den 
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skrotbaserade framställningen är mycket enklare och snabbare för att stål framställs 

endast av återvunnet järn- och stålskrot. Skrot är en mycket viktig råvara för 

stålindustrin, eftersom stål kan återvinnas och återanvändas ett obegränsat antal gånger. 

Under 1998 kom 33 procent av allt producerat stål från återvunnet skrot (Jernkontoret, 

2000).  

 

Stål anses som den viktigaste metallen i världen. Det används överallt i dagens 

samhälle, eftersom stål är relativt billigt att framställa. Tillverkningen av stål jämfört 

med andra metaller kräver relativt låg energianvändning. Dessutom har råvaran för stål 

(järnmalm) god tillgänglighet (SGU 2002:4). Stål betraktas också som det viktigaste 

teknik- och konstruktionsmaterialet (IISI, n.d.). Allt detta gör stål till ett mycket 

konkurrenskraftigt material på metallmarknaden.  

 

2.2 Förhållande mellan metallkonsumtion och ekonomisk utveckling 

Det långsiktiga förhållandet mellan stålkonsumtion och ekonomisk utveckling kan 

beskrivas med en hypotes om intensitet av materialanvändning (Intensity-of-Use 

Hypothesis). Denna hypotes introducerades av Malenbaum 1973 (Wårell & Olsson, 

2009).  Malenbaum hävdar att mängden konsumerad metall förändras med ekonomisk 

utveckling. Hypotesen bygger på ett intuitivt antagande att metallkonsumtion först 

stiger och därefter minskar med stigande inkomster. Förhållandet mellan 

metallkonsumtion och ekonomisk utveckling kan beskrivas av en inverterad U-formad 

kurva som illustreras i figur 2.2.1. 

Figur 2.2.1 Hypotes om intensitet av materialanvändning. 

Källa: Tilton (1990). 
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I ett fattigt land som har nästan ingen ekonomisk utveckling (BNP per capita ligger på 

en mycket låg nivå) sysslar människor med det mesta inom icke-mekaniserad jordbruk 

och andra aktiviteter som inte kräver mycket material, och därmed metall. Intensiteten i 

metallanvändning är därför låg. När industrialiseringen sätter igång konsumeras det mer 

och mer material för att bygga infrastruktur och fabriker. Ekonomisk utveckling och 

metalkonsumtion stiger snabbt i denna uppbyggnadsfas, och därmed är intensiteten av 

metallanvändning hög. Därefter, när ekonomin har utvecklats med bostäder, fabriker, 

vägar, bilar och maskiner planar trenden ut och vänder. Konsumtionen av metall börjar 

avta, eftersom konstruktion och tillverkningsindustri i landet minskar. Istället ökar 

efterfrågan på tjänstebaserade produkter som kräver mindre resurser. Resultatet blir att 

intensiteten i metallanvändning minskar med ökande inkomster (Radetzki & Tilton, 

1990).  

 

Med hänsyn till denna hypotes anses en nedgång i stålkonsumtionen som ett tecken på 

ekonomisk utveckling när det gäller industrialiseringsländer. I fallet med 

utvecklingsländer är stålkonsumtionen dock en viktig komponent som bidrar till 

ekonomisk utveckling. När stålkonsumtion stiger i ett utvecklingsland så betraktas detta 

som att landet utvecklas. Kina är ett utvecklingsland och det förväntas att ett positivt 

förhållande mellan stålkonsumtionen och den ekonomiska utvecklingen kommer att 

föreligga.  

 

2.3 Ekonomisk utveckling i Kina 

Kina var ett fattigt land isolerat från omvärlden fram till Deng Xiaoping
2
 genomförde 

omfattande ekonomiska reformer år 1978. Dessa reformer har lett till att andelen 

privatägda företag har expanderat i städerna, och antalet statligt ägda företag har 

däremot minskat. Den kinesiska ekonomin öppnades mot omvärlden för handel och 

investeringar. Allt fler utländska företag har valt att etablera sig i Kina (Larsson, 2005). 

Detta har resulterat i att den ekonomiska utvecklingen i Kina accelererat kraftigt, 

särskilt efter 2001 när Kina blev medlem i WTO (World Trade Organisation). Den 

genomsnittliga årliga tillväxttakten i bruttonationalprodukten var 10,4 procent mellan 

åren 2001 och 2011 (UN, 2012). Idag är Kina en av de snabbast växande och andra 

                                                 
2
 Deng Xiaoping var en ledare för kommunistpartiet i Kina under perioden 1978-1997. 
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största ekonomin (efter USA) i världen. Figur 2.3.1 visar hur den kinesiska ekonomin 

har utvecklats från 1970 och fram till 2011.  

 

 

Figur 2.3.1 Ekonomisk utveckling i Kina, 1970-2011. 

Källa: United Nations (2012). 

 

De enorma utländska direktinvesteringarna är en av de drivande krafterna som ligger 

bakom Kinas snabba ekonomiska utveckling. De utländska företag som placerat sitt 

kapital i landet har startat moderniseringen av den kinesiska industrin, dels genom att 

landet fick tillgång till kunskap och ny teknologi, dels genom att kineserna fick tillträde 

till internationella marknader. Idag anses Kina som världens största mottagare av 

utländska direktinvesteringar. En tiondel av världens utländska direktinvesteringar har 

placerats i Kina de senaste åren (Larsson, 2005).  

 

I och med medlemskapet i WTO 2001 genomförde Kina flera omfattande reformer, 

vilket har lett till att tillväxten i ekonomin har vuxit i en ännu snabbare takt. Den 

kinesiska varuimporten och exporten har stigit kraftigt från 2001 (Kinnman, 2008). 

Under perioden 2001 och 2008 ökade exporten från 266 miljarder USD till 

1435 miljarder USD, och importen steg från 232 miljarder USD till 1074 miljarder USD 

under samma period. Mellan åren 2008 och 2009, då den globala ekonomiska krisen 

inträffade, sjönk utrikeshandeln kraftigt. Återhämtningen skedde dock snabbt, redan 

2010 var både importen och exporten i Kina högre än före krisen (Kina, 2013a).  
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Den kraftiga minskningen i befolkningstillväxttakten till följd av införandet av en så 

kallad ettbarnspolitik 1979 påskyndade den ekonomiska utvecklingen i Kina (Cameron 

& Neal, 2003). Tillväxten i befolkningen minskade från 2,8 procent 1970 till 0,5 procent 

2010 (Kina, 2013b). I och med detta steg inkomsten per capita med 8,6 procent per år 

mellan 1978 och 2008 (NE, 2013). 1960 uppgick befolkningsandelen för värdens fattiga 

länder till drygt hälften av världens totala befolkning. 2004 hade antalet fattiga fallit 

med drygt en tredjedel (Cameron & Neal, 2003).  

 

2.4 Stålkonsumtion i Kina 

Den industriella revolutionen i Kina påbörjades i slutet av 1990-talet, då ekonomin 

började ta fart efter den ekonomiska reformpolitiken som genomfördes i slutet av 1970-

talet. Många människor har lämnat landsbygden och flyttat till östra och södra Kina för 

att arbeta i de snabbt växande städerna (Cameron & Neal, 2003). Omfattande 

kapitalplaceringar i byggandet av grundläggande infrastruktur och tillverkningsindustri 

har skett under de två senaste årtiondena.  Till följd av dessa har efterfrågan på metaller 

och andra material stigit. Tillväxten i stålkonsumtionen har ökat explosionsartat, av den 

orsaken att stål är det viktigaste teknik- och konstruktionsmaterialet. I figur 2.4.1 

framgår det tydligt hur stålkonsumtionen i Kina expanderande i början av seklet. 

 

 

Figur 2.4.1 Stålkonsumtion i Kina, 1970-2011. 

Källa: International Iron and Steel Institute. 
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Redan 1993 var Kina i nivå med Japans och USAs stålkonsumtion (HCM, 2013). Den 

genomsnittliga tillväxten i stålkonsumtionen uppgick till 5,5 procent per år under 

perioden 1990 och 2000 och 13,6 procent mellan 2001 och 2010 (IISI, 1995, 2005 och 

2012).  

 

1993 började tillväxten i stålkonsumtionen öka starkt, men 90-talskrisen som medförde 

en kraftig lågkonjunktur orsakade nedgången i metallkonsumtionen i alla delar av 

världen (HCM, 2013). I figur 2.4.1 syns tydligt minskningen i den kinesiska 

stålkonsumtionen under denna period.  Återhämtningen gick långsamt, men vid 1999 

nådde stålkonsumtionen samma nivå som den var före krisen (IISI, 1995 och 2005). 

Under 2011 utgjorde den kinesiska stålkonsumtionen 43,7 procent av allt konsumerat 

stål i världen (IISI, 2012). Idag är Kina världens främsta konsument av stål och driver 

därmed upp världens stålkonsumtion. Figur 2.4.2 illustrerar den totala stålkonsumtionen 

i världen och världen exklusive Kina.  

 

 

Figur 2.4.2 Stålkonsumtion i världen och världen exklusive Kina, 1970-2011. 

Källa: International Iron and Steel Institute.  

 

Mellan 2001 och 2007 ökade stålkonsumtionen i världen med 6,7 procent per år i 

genomsnitt, världens stålkonsumtion exklusive Kina uppgick dock endast till 3,1 

procent per år under samma period (IISI, 2005 och 2012). 
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För att kunna tillfredsställa den växande efterfrågan på stål har Kina ökat den inhemska 

stålproduktionen. Mellan 2001 och 2007 ökade den genomsnittliga stålproduktionen i 

landet med 17,6 procent per år (IISI, 2005 och 2012).  2010 stod Kina för nästan hälften 

(42,6 %) av all stål som produceras i värden, och idag anses Kina som världens största 

stålproducent (IISI, 2012).  

 

2.5 Litteraturöversikt 

Som nämnts tidigare har intresset för att studera förhållandet mellan metallkonsumtion 

och ekonomisk utveckling ökat sedan början av 1970-talet, när tillväxten i 

metallkonsumtionen började avta, och sedan dess har ett stort antal studier utförts inom 

området. Majoriteten av utförda studier (t.ex. Tilton, 1990; Guzmán m.fl., 2005; Wårell 

& Olsson, 2009; Focacci, 2007) använder sig av OLS-metoden vid analys av metalldata, 

men bara ett fåtal (t.ex. Huh, 2011; Ghosh, 2006; Jaunky, 2012; och Labson & 

Crompton, 1993) studerar hur konsumtionen av olika metaller (industrimetaller) 

förhåller sig till ekonomisk utveckling med hjälp av kointegrationsanalys. I Bilaga 4 

finns en sammanfattning över studier med information om vilka metaller, för vilka 

länder och under vilka tidsperioder studierna analyserar.  

 

2.5.1 Studier som använder sig av OLS 

De studier som tillämpar OLS-metoden ämnar främst undersöka om det råder ett 

inverterat U-format förhållande mellan metallkonsumtionen och ekonomisk utveckling 

(Hypotesen om intensitet av materialanvändning, se kapitel 2.2). Till exempel 

undersöker Tilton (1990) hur förhållandet mellan konsumtionen av olika metaller (stål, 

aluminium, koppar, zink, bly och nickel) och ekonomisk utveckling ser ut i världen
3
 

mellan 1960-1973 och 1973-1985. Han hittar att tillväxten i såväl stålkonsumtionen 

som konsumtionen av de andra metallerna minskar i OECD-länderna under den senare 

perioden. Detta stämmer överens med hypotesen om intensitet av materialanvändning. 

Tilton hävdar att när landet når en högre nivå i ekonomisk utveckling blir 

metallkonsumtionen inte oberoende av ekonomisk utveckling. Ekonomisk tillväxt driver 

fortfarande metallkonsumtionen, men i en lägre takt än i början av utvecklingen. 

                                                 
3
 OECD-länderna, de mindre utvecklade länderna och de centralplanerade ekonomierna. 
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Wårell och Olsson (2009)  studerar också hypotesen om intensitet av 

materialanvändning, dock fokuserar de enbart på stålkonsumtionen. I denna 

undersökning används ett paneldataset med 61 länder som sträcker sig från 1970 till 

2004. Resultaten visar att intensiteten av metallanvändning uppvisar ett upp-och-

nervänt U förhållande när modellen inkluderar en tidsvariabel som står för tidsrelaterade 

faktorer, såsom teknologisk utveckling, materialsubstitution och långsiktiga pristrender. 

Wårell och Olsson finner också att kurvan uppnår sin topp vid en inkomst per capita på 

cirka 28,000 US, därefter minskar intensiteten av metallanvändning med ökande 

inkomster. 2008 var Kinas BNP per capita cirka 5,500 US, vilket innebär att Kina har 

långt kvar innan denna topp uppnås. Stålkonsumtionen kommer därför att öka under 

lång tid framöver.  

 

Focacci (2007) analyserar sambandet mellan konsumtionen av sex olika industrimetaller 

(aluminium, koppar, bly, nickel, tenn och zink) och ekonomisk utveckling i Brasilien, 

Kina och Indien under åren 1960-1995.  Resultaten visar att konsumtionen av vissa 

metaller i vissa länder minskar med stigande inkomster över tiden. Men Focacci 

konstaterar att estimeringarna ger ett svagt bevis för hypotesen om intensitet av 

materialanvändning.  

 

Guzmán m.fl. (2005) använder samma hypotes för att förklara minskningen i 

konsumtionen av koppar i Japan under åren 1960-2000. Efter de har kört tre olika 

modeller för att testa kurvan för intensiteten av kopparanvändning drar de slutsatsen att 

det är mycket viktigt att ta med tidsrelaterade variabler i modellen, eftersom de påverkar 

intensiteten av metallanvändning över tiden. Guzmán m.fl. kommer fram att 

minskningen i Japans kopparkonsumtion under denna period har främst orsakats av nya 

koppar-sparande teknik och andra tidsrelaterade faktorer (t.ex. materialsubstitution). 

 

2.5.2 Studier som tillämpar kointegrationsanalys 

Det finns väldigt få studier som analyserar kointegration och kausala samband mellan 

konsumtion av stål (eller andra metaller) och ekonomisk utveckling, eftersom forskare 

inom området länge har analyserat tidsserier utan särskilt hänsyn till om tidsserier 

stationära eller inte.  Ghosh (2006) är en av inte många studier som uppmärksammar 

icke-stationäritet i tidsserier och tillämpar kointegrationsanalys istället för OLS. Ghosh 
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analyserar det långsiktiga förhållandet och Granger-kausaliteten mellan 

stålkonsumtionen och den ekonomiska utvecklingen i Indien mellan åren 1951 och 2004 

och finner att de båda tidsserierna är icke-stationära och integrerade av första ordningen, 

I(1). Den här studien hittar inget signifikant långsiktigt jämviktsförhållande mellan 

dessa variabler.  Trots detta finner Ghosh en enkelriktad Granger-kausalitet som går från 

BNP till stålkonsumtionen, vilket innebär att det är den ekonomiska utvecklingen som 

stimulerar stålkonsumtionen i Indien. 

 

En annan studie som undersöker förhållande mellan stålkonsumtionen och ekonomisk 

utveckling genom kointegrationsanalys är Huh (2011). Den här studien beräknar både 

det långsiktiga och kortsiktiga kausalförhållandet mellan Koreas stålkonsumtion och 

BNP under perioden 1975-2008. Resultatet visar på att samtliga tidsserier är icke-

stationära, integrerade I(1) och följer ett långsiktigt förhållande som går från BNP till 

stålkonsumtionen. Detta sammanfaller med Ghosh (2006). Huh finner dock inget 

kortsiktigt kausalsamband mellan variablerna. 

 

I likhet med många andra forskare undersöker Jaunky (2012) hypotesen om 

MaterialKuznetskurvan fast genom kointegrationsanalys. Den här hypotesen är analog 

till hypotesen om intensiteten av materialanvändning (de båda hypoteserna är relaterade 

till ekonomisk utveckling och uppvisar ett inverterat U-format förhållande). Jaunky 

undersöker aluminiumkonsumtionen för 20 höginkomstländer under åren 1970-2009. 

Denna studie visar att tidsserierna över aluminiumkonsumtionen och BNP per capita är 

icke-stationära, integrerade av första ordningen och kointegrerade. Testet för Granger-

kausalitet visar att aluminiumkonsumtionen är beroende av ekonomisk utveckling både 

på kort och lång sikt. Tillväxten i BNP påverkas däremot inte av ökningen i 

aluminiumkonsumtionen. Resultatet rörande hypotesen om MaterialKuznetskurvan 

visar att hypotesen stämmer endast för åtta enskilda länder (Österrike, Kanada, 

Danmark, Finland, Grekland, Italien, Japan och Storbritannien) och för hela panelen.  

 

En till studie som är relevant för ämnet är Labson & Crompton (1993). Denna studie 

studerar det långsiktiga jämviktsförhållandet mellan BNP och konsumtionen av fem 

olika industrimetaller (stål, koppar, bly, zink och tenn) i USA, Storbritannien, Japan och 

OECD-länderna under perioden 1946-1989. Resultatet visar att 21 av 24 tidsserierna är 

icke-stationära och integrerade I(1). Konsumtionen av koppar, bly och zink i Japan är 
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stationär. Labson och Crompton hittar att stålkonsumtionen och BNP för samtliga 

länder följer ett långsiktigt jämviktsförhållande. De finner dock lite bevis som stödjer 

förekomsten av ett stabilt förhållande mellan konsumtionen av de andra metallerna och 

BNP.  

 

2.5.3 Slutsatser 

Fastän det inte finns så många studier inom ämnet visar de befintliga studierna entydigt 

på att data över metallkonsumtion och ekonomisk utveckling är icke-stationär och blir 

stationär efter första differentiering, dvs. att tidsserierna är integrerade av första 

ordningen, I(1).  Av denna anledning följer att OLS-metoden inte bör användas i denna 

studie på grund av att det finns risk för falskt samband mellan tidsserierna. 

Tillförlitligheten av resultaten från de studier som beräknar förhållandet mellan 

metallkonsumtion och ekonomisk utveckling med hjälp av OLS kan därmed 

ifrågasättas. 

 

I fråga om kointegration är resultaten dock blandade, och därmed går det inte att dra 

någon entydig slutsats om huruvida stålkonsumtionen och ekonomisk utveckling följer 

ett långsiktigt jämviktssamband eller inte. I fallet med Korea hittar Huh (2011) att 

stålkonsumtionen och den ekonomiska utvecklingen följer ett långsiktigt förhållande, 

medan Ghosh (2006) inte finner någon kointegrationsrelation mellan stålkonsumtionen 

och BNP i Indien. Jaunky (2012) kommer också fram till att det existerar ett långsiktigt 

förhållande mellan aluminiumkonsumtionen och den ekonomiska utvecklingen i 20 

höginkomstländer. Labson och Crompton (1993) finner ett stabilt långsiktigt 

jämviktsförhållande endast mellan stålkonsumtionen och den ekonomiska utvecklingen, 

de andra metallerna verkar vara oberoende av tillväxten i BNP.    

 

Resultaten från tidigare studier angående Granger-kausalitet mellan 

metallkonsumtionen och ekonomisk utveckling visar på att kausaliteten är enkelriktad 

och går från ekonomisk utveckling till metallkonsumtion.  Huh (2011) och Ghosh 

(2006) är eniga om att det är den ekonomiska utvecklingen som påverkar 

stålkonsumtionen både i Korea och Indien, och inte tvärtom. Även finner Jaunky (2012) 

att aluminiumkonsumtionen i 20 rika länder påverkas av den ekonomiska utvecklingen 

både på kort och lång sikt.  
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KAPITEL 3 

TIDSSERIEANALYS 

 

 

 

 

Detta kapitel presenterar metodologiska utgångspunkter som är relevanta för att skapa 

en förståelse för uppsatsen. Kapitlet inleds med en diskussion av tidsserieanalys, 

därefter följer utförliga beskrivningar till varje begrepp som kommer att användas i 

uppsatsen.  

 

3.1 Tidsserieanalys  

Relationen mellan metallkonsumtion och ekonomisk utveckling har länge analyserats 

med hjälp av Ordinary Least Squares (OLS) metoden. Den här metoden är dock 

utformad för att analysera stationär tidsseriedata. En tidsserie sägs vara stationär om 

dess medelvärde och varians är konstanta över tiden. Ett stor antal makroekonomiska 

tidsserier är dock icke-stationära i sin natur, de har benägenhet att växa över tiden. 

Deras medelvärden och varianser är därmed inte konstanta (Glynn m.fl., 2007). 1974 

bevisade Granger och Newbold att de traditionella metoderna ger missvisande resultat 

ifall ett samband mellan icke-stationära tidsserier beräknas. Resultat visar på statistiskt 

signifikanta samband mellan tidsserierna som i verkligheten kanske inte har något 

samband alls. Ett sådant samband kallas vanligen en spurious regression (Granger & 

Newbold, 1974). Därför är det mycket viktigt att känna till om de tidsserier man testar 

är stationära eller inte.  

 

Denna uppsats kommer att analysera två tidsserier, den ena är stålkonsumtion och den 

andra är bruttonationalprodukt (BNP). Om analysen visar att tidsserierna är stationära så 

är det bara att implementera OLS-metoden för att beräkna sambandet mellan dem. Det 

är dock mest sannolikt att dessa tidsserier är icke-stationära, eftersom det finns ett antal 

studier (t.ex. Jaunky, 2012; Ghosh, 2006; Huh, 2011; Labson & Crompton, 1993) som 

har visat att sådana data som BNP och metallkonsumtion är icke-stationär. Det 

långsiktiga förhållandet mellan icke-stationära tidsserier bör därför estimeras med hjälp 
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av en annan mer avancerad metod, så kallad kointegration (Enders, 2010). Om 

undersökningen ska uppvisa att stålkonsumtionen och den ekonomiska utvecklingen i 

Kina kointegrerar så innebär detta att tidsserierna följer ett långsiktigt 

jämviktsförhållande, och de kan inte flytta alltför långt från varandra. Det anses också 

att om två eller flera tidsserier kointegrerar så föreligger ett kausalsamband, 

orsakssamband, mellan dem, åtminstone i en riktning (Maddala & Kim, 1998). Om 

riktningen på kausalsambandet fastställs kan man utifrån den ena tidsserien göra 

framtidsutsikter i utvecklingen av den andra tidsserien. 

 

3.2 Stationäritet och icke-stationäritet 

En tidsserie sägs vara stationär om dess medelvärde, varians och autokovarianser är 

oberoende av tiden (Maddala, 1992). Matematiskt sätt kan detta utryckas som: 

 

E (yt) = 𝜇 (𝑡)              (3.2.1) 

var (yt) = σ
2 
(t)             (3.2.2) 

cov (yt1, yt2) = γ (t1, t2)          (3.2.3) 

 

Kriterier (3.2.1) och (3.2.2) kan tolkas som att medelvärde och varians är konstanta över 

tiden, och kriterium (3.2.3) innebär att autokovariansen endast beror på tidsintervallet 

mellan observationerna. Om dessa krav inte är uppfyllda så sägs att tidsserien är icke-

stationär.  

 

Stationäritet är ett mycket viktigt begrepp då samband mellan tidsserier estimeras. Som 

nämnts tidigare kan spurious regression uppstå om icke-stationära tidsserier analyseras 

med t.ex. OLS-metoden som är avsedd för att analysera stationär data, vilket kan leda 

till missvisande slutsatser (Granger & Newbold, 1974). För att kunna analysera icke-

stationära tidsserier så måste de transformeras till stationära. Detta kan göras genom 

differentiering av datan. Den första differensen kan uträknas enligt formeln (Enders, 

2010): 

 

Δ yt = yt – yt-1              (3.2.4) 
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En icke-stationär tidsserie som blir stationär genom differentieringen kallas 

differensstationär. Det finns dock en annan typ av stationäritet, så kallad 

trendstationäritet, då tidsserien fluktuerar kring en linjär trend. En sådan tidsserie kan 

bli stationär genom att trenden subtraheras från serien. Allvarliga problem kan uppstå 

om skillnaden mellan de två typerna av stationäritet ignoreras vid tidsserieanalys 

(Enders, 2010). 

 

3.3 Enhetsrot 

Om en icke-stationär tidsserie blir stationär efter första differentiering kallas den då 

integrerad av första ordningen, och betecknas I(1). Man säger vanligen att tidsserien 

innehåller en enhetsrot. En tidsserie som är stationär utan differentieringen kallas 

integrerad av ordningen noll, I(0). Om en tidsserie inte blir stationär efter första 

differentiering kan den differentieras flera gånger till, och då integrationsordningen 

bestäms av antalet gånger en tidsserie behöver differentieras för att bli stationär, I(d) 

(Maddala & Kim, 1998).  

 

Följande autoregressiva modellspecifikation av första ordningen, AR (1), illustrerar 

konceptet om enhetsrot (Holden & Perman, 1994): 

 

yt = ρyt-1 + εt                   (3.3.1) 

 

där yt är tidsserien, ρ är autoregressiva parametern, yt-1 är tidsseriens föregående värde 

(lagg), εt är feltermen, och t är tidsperioden. Tidsserien sägs vara icke-stationär och 

innehåller en enhetsrot om ρ = 1. Däremot om ρ < 1, i absolut värde, innebär detta att 

tidsserien är stationär, I(0). Modell (3.3.1) kan även kompletteras med ett intercept, α, 

och en tidstrend, t (Enders, 2010): 

 

Med intercept och utan trend:  yt = α + ρyt-1 + εt        (3.3.2) 

Med intercept och med trend:  yt = α + βt + ρyt-1 + εt    (3.3.3) 
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där β är koefficienten på tidstrenden. Beslut om modellspecifikation som ska estimeras 

tas beroende av hur tidsserien ser ut, dvs. hur den fluktuerar. Tidsseriens 

fluktuationsbana kan avgöras genom en visuell granskning av graf och en undersökning 

av statistiska mått.  

 

3.4 Kointegration 

De klassiska metoderna har länge använts vid tidsserieanalys utan hänsyn till om 

tidsserierna är stationära eller icke-stationära. År 1987 föreslog Engle och Granger nya 

metoder som kunde hitta ett långsiktigt samband mellan icke-stationära tidsserier. De 

kallade detta samband kointegration. Engle och Granger menar att det kan finnas en 

linjär kombination av två eller flera icke-stationära tidsserier som är stationär, vilket 

innebär att tidsserierna följer ett långsiktigt jämviktsförhållande. Tidsserierna måste 

dock vara integrerade av samma ordning.  På kort sikt kan kointegrerade tidsserier 

avvika från den långsiktiga jämvikten, men på lång sikt går de tillbaka mot 

jämviktsläget (Enders, 2010). 

 

För att illustrera konceptet om kointegration betraktas två tidsserier, yt och xt, som är 

integrerade av första ordningen, I(1), och eventuellt kointegrerade. En ekonometrisk 

specifikation för dessa kan utryckas som (Enders, 2010): 

 

yt = α + βxt + εt             (3.4.1) 

 

För att bestämma om det existerar en linjär kombination av dessa tidsserier som är 

stationär bör feltermen εt lösas ut från ekvation (3.4.1) enligt följande: 

 

εt = yt - α - βxt             (3.4.2) 

 

Om feltermserien εt är stationär så innebär detta att den linjära kombinationen av 

integrerade tidsserierna är också stationär, och därmed tidsserierna yt och xt 

kointegrerar, dvs. deras fluktuationsbanor följer varandra. Tidsserierna yt och xt sägs 

vara kointegrerade av ordningen (1, 1). Den först ettan står för integrationsordningen 

och den andra representerar koitegrationsordningen (Enders, 2010). 
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3.5 Kausalitet 

Om det tidigare och aktuella värdet på en tidsserie y kan prognostisera värdet på en 

annan tidsserie x så sägs att det finns ett kausalsamband mellan y och x (Maddala & 

Kim, 1998). Detta samband fick sitt namn efter sin grundare Clive Granger och kallas 

Granger-kausalitet. Granger-kausaliteten kan vara antingen enkelriktad eller 

dubbelriktad. Den enkelriktade kausaliteten förekommer när en tidsserie påverkar en 

annan tidsserie. Om två tidsserier påverkar varandra så sägs att det föreligger en 

dubbelriktad kausalitet mellan dem (ibid.). Matematiskt kan parvis Granger-kausalitet 

mellan y och x utryckas som: 

 

yt = α0 + α1 yt-1 + α2 yt-2 + … + αn yt-n + β1 xt-1 + β2 xt-2 + … + βm xt-m + εt  (3.5.1) 

xt = α0 + α1 xt-1 + α2 xt-2 + … + αn xt-n + β1 yt-1 + β2 yt-2 + … + βm yt-m + εt  (3.5.2) 

 

där t är tiden, och n och m representerar lagglängderna. Den tidsserien som orsakar en 

förändring i den andra tidsserien kommer före i tiden. Granger-kausalitet är utformad 

för att göra kortsiktiga prognoser (ibid.). Om man vet åt vilken riktning går 

kausalsambandet så kan man utifrån den ena tidsserien förutsäga förändringar i 

utvecklingen av den andra tidsserien.  
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KAPITEL 4 

METOD 

 

 

 

 

I detta kapitel beskrivs det praktiska tillvägagångssättet i form av Augmented Dickey-

Fuller test som kontrollerar för enhetsrot i tidsserierna, Engle-Granger metoden som 

beräknar det långsiktiga och kortsiktiga förhållandet mellan samtliga tidsserier, och 

Granger-kausalitet test som kan avgöra riktningen på kausalsambandet. Kapitlet 

avslutas med en diskussion av uppsatsens reliabilitet och validitet.  

 

4.1 ADF-test för icke-stationäritet (enhetsrot) i tidsserier 

Det finns ett flertal olika test som kan avgöra förekomsten av en enhetsrot i tidsserier. 

Denna studie tillämpar Augmented Dickey-Fuller (ADF) test, eftersom enligt DeJong 

m.fl. (1992) som studerade tillförlitlighet av olika enhetsrottester kom till att ADF-testet 

fungerar bäst (Maddala & Kim, 1998). ADF-testet är en utökad version av Dickey-

Fuller (DF) test som kan lösa problemet med autokorrelation i tidsserier genom att ett 

rätt antal laggar läggs till i ekvation (Enders, 2010). Enligt Enders (2010) och Jaunky 

(2012) innehåller de flesta makroekonomiska tidsserier en positiv trend över tiden. 

Därför kommer den här studien att använda modellspecifikation (3.3.3) som innehåller 

både intercept och tidstrend.  Förekomsten av dessa kommer dock att kontrolleras. 

Ekvation (3.3.3) kompletteras med laggar enligt följande:  

 

yt = α + βt + ρyt-1 + ∑ 𝜙
p
𝑘=1 k Δyt-k + εt          (4.1.1) 

 

där yt är tidsserien man testar, α är ett intercept, t är en möjlig tidstrend, β är 

koefficienten på tidstrenden, ρ är den autoregressiva parametern, yt-1 är tidsseriens 

föregående värde (lagg), εt är feltermen, p är antalet laggade parametrar och k 

representerar lagglängden. Därefter differentieras ekvation (4.1.1) enligt formel (3.2.4):  
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Δ yt = α + βt + γyt-1 + ∑ 𝜙
p−1
𝑘=1 k Δyt-k + εt         (4.1.2) 

 

där γ är den estimerade parametern som är lika med ρ – 1. 

 

För att reda ut om tidsserierna är stationära eller icke-stationära ska ADF-test göras både 

på tidsseriernas nivåvärden och deras första differenser. Ekvationer (4.1.1) och (4.1.2) 

estimeras med den vanliga OLS-metoden, och därefter studeras t-värdet genom ett 

hypotestest där (Enders, 2010): 

 

H0: γ = 0  (tidsserien har en enhetsrot  →  icke-stationär) 

HA: | γ | < 0  (tidsserien har ingen enhetsrot  → stationär) 

 

Om t-värdet understiger det kritiska t-värdet förkastas nollhypotesen, och den 

alternativa hypotesen godkänns, vilket betyder att tidsserien är stationär. Däremot om t-

värdet är större än det kritiska t-värdet accepteras nollhypotesen, vilket innebär att 

tidsserien är icke-stationär. För att kontrollera om ett intercept och en tidstrend 

förekommer bör kritiska värden för α och β även bedömas. Om β = 0 kan detta tolkas 

som att ingen trend förekommer i tidsserien. Medan om α ≠ 0 innebär detta att ett 

intercept finns. Vid ADF-test används kritiska t-värden för Dickey - Fuller test.  

 

Det är viktigt att ett optimalt antal laggar läggs till i ekvationen vid genomförandet av 

ADF-test. Om antalet laggar är för få så kommer parametern γ och dess 

standardavvikelse att feluppskattas. Används för många laggar minskar möjligheten för 

ADF-testet att förkasta nollhypotesen (Enders, 2010).  

 

4.2 Engle -Granger metoden  

Det finns två test som oftast används vid undersökningar av kointegrationsrelationer 

mellan tidsserier, Engle-Granger metoden och Johansens metod. I denna uppsats har 

Engle-Granger metoden valts för att testa förhållandet mellan stålkonsumtionen och den 

ekonomiska utvecklingen i Kina, eftersom den här metoden inte är så komplicerad 

jämfört med den andra metoden som är avsedd för multivariata kointegrationsrelationer 
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(Dickey m.fl., 1994). Denna uppsats undersöker bara en (1) kointegrationsrelation, och 

därför finns inget behov att tillämpa Johansens metod.  

 

Engle-Granger (EG) metoden introducerades av Engle och Granger 1987 och gör det 

möjligt att beräkna både kortsiktiga och långsiktiga förhållande mellan två eller flera 

tidsserier. Först testar man tidsserier för kointegration (det långsiktiga förhållandet), och 

därefter estimeras deras kortsiktiga förhållande.  

 

Denna metod kräver att tidsserierna som testas är integrerade av samma ordning. Därför 

måste man först avgöra tidsseriernas integrationsordning, vilket kan göras med hjälp av 

ADF-test som beskrevs i kapitel 4.1. Om ADF-testen uppvisar att tidsserierna över 

stålkonsumtionen, Ct, och bruttonationalprodukten, Yt, är integrerade av olika ordningar 

anses att de inte uppvisar kointegration. Däremot om tidsserierna har en gemensam 

integrationsordning kan man gå vidare i undersökningen för att bestämma om ett 

långsiktigt förhållande förekommer mellan samtliga tidsserier (Enders, 2010).  

 

Med hjälp av OLS-metoden estimeras en linjär regression av samtliga tidsserier där Ct 

är den beroende tidsserien och Yt är den oberoende tidsserien. Detta kan utryckas som: 

 

Ct = α + βYt + εt          (4.2.1) 

 

Man kan även uttrycka den linjära kombinationen av tidsserierna på ett annat sätt, dvs. 

där den ekonomiska utvecklingen Yt är den beroende variabeln och stålkonsumtionen Ct 

är den oberoende variabeln, vilket kan skrivas som:  

 

Yt = α + βCt + et          (4.2.2) 

 

För att tidsserierna Ct och Yt anses vara kointegrerade krävs att tidsserien av feltermerna 

εt (eller et) vara stationär. Detta kan avgöras genom att utföra ADF-test på feltermerna. 

Följande ekvationer kommer att uppskattas med OLS-metoden (Enders, 2010): 
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Δεt = γεt-1 +∑ 𝜙
p−1
𝑘=1 k Δεt-k + vt        (4.2.3) 

eller 

Δet = γεt-1 +∑ 𝜙
p−1
𝑘=1 k Δet-k + vt        (4.2.4) 

 

ADF-testet ska genomföras på samma sätt som tidigare. Nollhypotesen H0: γ = 0 testas 

mot den alternativa hypotesen HA: |𝛾| < 0. Om γ = 0 innebär detta att tidsserien av 

feltermerna är icke-stationär, och således är tidsserierna Ct och Yt inte kointegrerade. 

Däremot om |𝛾| < 0 innebär detta att feltermserien är stationär, och följaktligen sägs att 

tidsserierna Ct och Yt är kointegrerade av ordning (1, 1) (Enders, 2010).  

 

För att beräkna det kortsiktiga förhållandet mellan de kointegrerade tidsserierna används 

en felkorrigeringsmodell (ECM). Om ADF-testen uppvisar att tidsserierna över 

stålkonsumtionen och BNP kointegrerar kan förhållanden mellan de uttryckas med 

ECM- modellen enligt följande (Enders, 2010): 

 

Δ Ct = α + ∑ βCΔC𝑡−𝑘
𝑚
𝑘=1  + ∑ β𝑌ΔY𝑡−𝑙

𝑛
𝑙=1  +𝛿 C ECTt-1 + εt      (4.2.5) 

Δ Yt = α + ∑ 𝑏YΔY𝑡−𝑘
𝑞
𝑘=1  + ∑ b𝐶ΔC𝑡−𝑙

𝑟
𝑙=1  +𝛿 Y ECTt-1 + et     (4.2.6) 

ECTt-1 = Ct-1 – α - βYt-1 

 

där m, n, q och r är antalet laggade parametrar, k och l representerar lagglängderna för 

Ct respektive Yt, ECTt-1 är felkorregeringstermen som fångar upp avvikelsen från den 

långsiktiga jämvikten, feltermerna εt och et representerar white noise för Ct respektive 

Yt (de kan korrelera med varandra), och de skattade parametrarna är βC, βY, bC, bY, 𝛿 C 

och 𝛿 Y. Utifrån ECM-modellen kan man göra framtidsutsikter beträffande 

stålkonsumtionen och den ekonomiska utvecklingen. Koefficienterna βC och βY 

beskriver hur stålkonsumtionen förändras nästa år om stålkonsumtionen och BNP 

avviker från den långsiktiga jämvikten föregående år. I sin tur beskriver koefficienterna 

bC och bY hur den ekonomiska utvecklingen reagerar på kortsiktiga avvikelser i 

stålkonsumtionen och BNP. Koefficienterna 𝛿 C och 𝛿 Y estimerar ”speed of 
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adjustment”, dvs. hur lång tid det tar för tidsserierna att återvända till det långsiktiga 

jämviktsläget efter kortsiktiga avvikelser (Enders, 2010).  

 

4.3 Granger – kausalitet test 

Genom Granger-kausalitet (GC) test kan man bestämma åt vilken riktning 

kausalsambandet går, från stålkonsumtionen till den ekonomiska utvecklingen eller från 

BNP till stålkonsumtionen. GC-testet presenterades av Granger år 1969 och fick sitt 

namn efter grundaren. Testet bygger på att man undersöker om tidigare värdet på 

tidsserien y kan prognostisera värdet på tidsserien x, och tvärtom.  Om tidigare värdet på 

y kan förklara värdet på x så säger man att y Granger-orsakar x (Maddala & Kim, 1998).  

 

Enligt Granger (1969) kräver GC-testet att tidsserier man testar är antingen stationära 

eller kointegrerade. Om tidsserier är stationära genomförs GC-testet på tidsseriernas 

nivåvärden, däremot om tidsserier är kointegrerade så utgörs testet på deras första 

differenser med tillägg av en felkorrigeringsterm, ECT (Ghosh, 2006). 

Felkorrigeringsmodellen kan alltså användas i det senare fallet. Det är mest sannolikt att 

ADF-testen på tidsserierna kommer att visa på att tidsserierna över stålkonsumtionen 

och den ekonomiska utvecklingen är icke-stationära. Förhoppningsvis är tidsserierna 

kointegrerade och GC-test kan utföras. Detta test bygger på att man undersöker t-värdet 

genom ett hypotestest. Ekvationer (4.2.5) och (4.2.6) kan användas vid GC-testet ifall 

tidsserierna kointegrerar.  

 

Ett hypotestest för ekvation (4.2.5) är: 

H0: βY = 0 (Yt Granger-orsakar inte Ct)     

HA: bC ≠ 0 eller 𝛿 C ≠ 0 (Yt Granger-orsakar Ct) 

Nollhypotesen accepteras om t-värdet överstiger det kritiska t-värdet, vilket betyder att 

den ekonomiska utvecklingen inte Granger-orsakar (påverkar) stålkonsumtionen. 

Däremot om t-värdet är mindre än det kritiska t-värdet förkastas nollhypotesen, och 

istället accepteras den alternativa hypotesen. Detta innebär att den ekonomiska 

utvecklingen påverkar utvecklingen i stålkonsumtionen.   
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Ett hypotestest för ekvation (4.2.6) är: 

H0: bC = 0 (Ct Granger-orsakar inte Yt)    

HA: βY ≠ 0 eller 𝛿 Y ≠ 0 (Ct Granger-orsakar Yt)  

Om nollhypotesen förkastas kan man dra slutsatsen att stålkonsumtionen har en 

inverkan på den ekonomiska utvecklingen i Kina, och ifall nollhypotesen accepteras 

anses att stålkonsumtionen har ingen effekt på ekonomins framtida utveckling.  

 

4.4 Reliabilitet och validitet 

Tidsserieanalysen är baserad på årsdata för Kina som omfattar perioden mellan 1970 

och 2011. Konsumtionen av stål (mätt i metriska ton) kommer från International Iron 

and Steel Institute (IISI). Datan över den kinesiska bruttonationalprodukten (BNP) (mätt 

i fasta priser med referensår 2005) för samma period är hämtad från United Nations 

(2012). 

 

Statistiken över bruttonationalprodukten anses vara tillförlitlig, det råder dock en viss 

osäkerhet vad gäller Kinas rapportering av data. Kina är ett land med kommunistisk 

partidiktatur och därför kan statistiken för landet inte alltid stämma överens med 

verkligheten. Data över stålkonsumtionen lider också av problem med reliabilitet, 

eftersom International Iron and Steel Institute härleder konsumtionen från data över 

produktion, handel och lagerförändringar. Data över stålkonsumtion och handel är 

ofullständig i vissa länder, och siffrorna grundar sig ofta på gissningar av specialister 

(Radetzki & Tilton, 1990). Trots detta har jag valt att använda IISIs sammanställning av 

stålkonsumtionen. 

 

Valet av de olika ekonometriska metoderna som används i denna uppsats grundar sig på 

att dessa metoder är vetenskapligt accepterade för dessa ändamål och är de mest 

använda bland tidigare forskning (exempelvis: Jaunky, 2012; Ghosh, 2006; Huh, 2011). 

Det finns inga tvivel på att studien mäter det som den är avsedd att mäta.  Därför 

bedöms uppsatsens validitet som god. 
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KAPITEL 5 

EMPIRISKT RESULTAT OCH ANALYS 

 

 

 

 

I detta kapitel redovisas resultaten som erhållits genom de olika statistiska testen, samt 

tolkningar och analys av resultaten. Först används Augmented Dickey-Fuller test för att 

identifiera enhetsrot i tidsserierna, varefter Engle-Granger metoden estimerar det 

långsiktiga och kortsiktiga förhållandet mellan tidsserierna, och slutligen studeras 

kausalsambandet genom Granger-kausalitet test. För att genomföra de olika testen har 

det ekonometriska datorprogrammet STATA använts.  

 

5.1 ADF-test för icke-stationäritet 

Tidsserieanalysen inleds med att tidsserierna över stålkonsumtionen och den 

ekonomiska utvecklingen i Kina testas för icke-stationaritet. ADF-test genomförs både 

på tidsseriernas nivåvärden och deras första differenser. Innan det transformeras 

modellspecifikationer (4.1.1) och (4.1.2) till en logaritmisk form. Det optimala antalet 

laggar har valts genom att regressioner med upp till tre laggar har genomförts, och de 

modeller som är mer statistiskt signifikanta har valts (beräkningarna finns redovisade i 

Bilaga 1 och 2). Resultatet från ADF-testen för samtliga tidsserier presenteras nedan i 

Tabell 5.1.1.  

 

Tabell 5.1.1 ADF-test för icke-stationäritet i tidsserier 

Variabler T-stat (laggar) 
Kritiska  

t-värden på  

1 % - nivån 

Kritiska  

t-värden på  

5 % - nivån 
Slutsats 

Nivåer     

BNP – 3,326 (1) – 4,242 – 3,540 Icke-stationär 

Stålkonsumtion – 2,052 (1) – 4,242 – 3,540 Icke-stationär 

Första differenser     

BNP – 4,499(0) – 4,242 – 3,540 Stationär 

Stålkonsumtion – 5,504 (1) – 4,251 – 3,544 Stationär 
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Resultatet indikerar att t-värdet för de båda tidsserierna överstiger (mindre negativ) de 

kritiska t-värdena, vilket innebär att nollhypotesen om existensen av en enhetsrot i 

tidsserierna inte kan förkastas. Således kan man konstatera att samtliga tidsserier är 

icke-stationära. Däremot förkastas nollhypotesen om en enhetsrot i tidsseriernas första 

differenser, eftersom t-värdet är mindre (mer negativ) än de kritiska t-värdena. Den 

alternativa hypotesen accepteras istället, vilket innebär att tidsserierna över 

stålkonsumtionen och BNP blir stationära efter första differentiering, och samtliga 

tidsserier anses vara integrerade av första ordningen, I(1). Detta resultat stämmer även 

överens med Ghosh (2006), Huh (2011), Labson & Crompton (1993) och Jaunky 

(2012). 

 

Ekvationer (4.1.1) och (4.1.2) inkluderar både intercept och tidstrend. Resultatet från 

ADF-testen visar att både intercept och tidstrend föreligger i de båda tidsserierna 

(odifferentierade), och resultatet är statistiskt signifikant på 1 och 5 procents nivå (se 

beräkningarna i Bilaga 1). Intercept och trend kan även statistiskt säkerställas på 1 

procents respektive 10 procents nivå för den differentierade BNP-datan. Däremot visar 

testet att varken intercept eller tidstrend kan statistiskt säkerställas för den 

differentierade datan över stålkonsumtionen då 1 lagg läggs till i ekvationen. Tidstrend 

är dock signifikant på 10 procents nivå då två laggar läggs till ekvationen (se Bilaga 2). 

Figur 5.1.1 illustrerar hur första differenserna av de logaritmerade tidsserierna ser ut.  

 

Figur 5.1.1 Differentierad data över BNP och stålkonsumtion. 

Källor: International Iron and Steel Institute och United Nations (2012). 
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I figur 5.1.1 kan man observera att det möjligen finns en tidstrend i den differentierade 

datan över BNP, däremot är det svårare att se någon trend i den andra tidsserien, 

eftersom stålkonsumtionen fluktuerar mycket mer än BNP.  Trots detta har jag valt att 

inkludera en tidstrend i ekvationen, eftersom det ser ut som att värdena i slutet av 

tidsperioden är på en någon högre nivå.  

 

5.2 Engle-Granger test 

Genom ADF-testet har det fastställts att tidsserierna är icke-stationära och har samma 

integrationsordning, dvs. I(1), således kan man gå vidare i undersökningen för att testa 

tidsserierna för kointegration. Först logaritmeras regressionerna (4.2.1) och (4.2.2) i 

avsikt att det blir enklare att tolka resultaten eftersom dessa kan tolkas som elasticiteter, 

och därefter skattas de med hjälp av OLS-metoden. Resultatet kan uttryckas enligt 

följande: 

 

lnCt = - 5.31 + 0.87lnYt         (5.2.1)       

                        (- 7.45)   (33.25) 

och 

lnYt = 6.82 + 1.11lnCt             (5.2.2)  

          (11.15)  (33.25) 

 

De skattade parametrarna i ekvation (5.2.1) visar att om BNP i Kina ökar med 1 procent 

så stiger stålkonsumtionen med 0.87 procent. I sin tur indikerar ekvation (5.2.2) att om 

stålkonsumtionen stiger med 1 procent så ökar den ekonomiska utvecklingen med 1.11 

procent (värdena inom parentesen står för t-statistiken). Enligt detta resultat kan det 

konstateras att stålkonsumtionen och den ekonomiska utvecklingen i Kina i hög grad 

påverkar varandra i positiv riktning. För att kunna dra någon slutsats om tidsseriernas 

långsiktiga förhållande måste ADF-test på feltermerna genomföras. Det krävs att 

tidsserien av feltermerna är stationär för att stålkonsumtionen och den ekonomiska 

utvecklingen ska anses följa ett långsiktigt jämviktsförhållande (Enders, 2010). ADF-

test genomförs på ekvationer (4.2.3) och (4.2.4). Antal laggar har bestämts genom 

undersökning av den statistiska signifikansen på modeller med upp till två laggar. 
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Modeller med lagglängden (1) uppvisar den högsta statistiska signifikansen (se Bilaga 

3). Tabell 5.2.1 presenterar resultatet från ADF-testet på feltermerna.  

 

Tabell 5.2.1 ADF-test för kointegration (på feltermerna) 

Beroende 

variabel 

T-stat 

(laggar) 

Kritiska 

värden på  

1 % - nivån 

Kritiska 

värden på  

5 % -nivån 

P-värden Slutsats 

 

Stålkonsumtion 

 

– 2,134 (1)* – 2,636 – 1,950 0,038 Kointegrerar 

BNP – 2,151 (1)* – 2,636 – 1,950 0,039 Kointegrerar 

*Signifikant på 5 % -nivån 

 

 

Enligt ADF-testen är t-värdet för samtliga feltermserier mindre än de kritiska t-värdena 

på 5 procents signifikansnivå. Detta innebär att nollhypotesen om en enhetsrot och 

därmed ingen kointegration förkastas, och den alternativa hypotesen godtas istället.
4
 

Detta innebär att feltermserierna är stationära. Slutsatsen blir att ett långsiktigt 

förhållande föreligger mellan stålkonsumtionen och den ekonomiska utvecklingen, 

vilket överensstämmer med Huh (2011), Jaunky (2012) och Labson & Crompton 

(1993).  

 

Eftersom ett långsiktigt förhållande mellan stålkonsumtionen och den ekonomiska 

utvecklingen är bevisat kan man beräkna det kortsiktiga förhållandet mellan dem. I detta 

fall skattas en logaritmerad form av felkorrigeringsmodellen (ECM) som anges i 

ekvationer (4.2.5) och (4.2.6). Feltermerna som erhållits vid beräkningen av 

kointegrationen kan användas i ECM-modellen (Enders, 2010). I Tabell 5.2.2 

presenteras värdena på de uppskattade parametrarna βC, βY, bC, bY, 𝛿 C och 𝛿 Y. 

 

 

 

 

                                                 
4
 Nollhypotesen om enhetsrot kan dock inte förkastas på 1 % - signifikansnivå. 
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Tabell 5.2.2 Felkorrigeringsmodell
5
  

 Stålkonsumtion beroende BNP beroende 

 βC βY δC bY bC δY 

Beräknade värden 0,304*** 0,573** – 0,223** 0,895* 0,039 0,019 

P-värden 0,097 0,035 0,039 0,000 0,483 0,490 

*Signifikant på 1 % - nivån, ** Signifikant på 5 % - nivån, ***Signifikant på 10 % - nivån. 

 

Resultatet med stålkonsumtionen som beroende variabel visar att om stålkonsumtionen 

stiger med 1 procent föregående år ökar stålkonsumtionen med 0,30 procent 

nästkommande år, och om BNP ökar med 1 procent föregående år stiger 

stålkonsumtionen med 0,57 procent nästa år. Detta innebär att Kinas ekonomiska 

utveckling stiger nästan dubbelt så snabbt än stålkonsumtionen. Koefficienten på ”speed 

of adjustment” indikerar att en avvikelse från den långsiktiga jämvikten i föregående år 

kommer att korrigeras med 22,3 procent nästkommande år. Resultatet med BNP som 

beroende variabel visar att om den ekonomiska utvecklingen ökar med 1 procent 

föregående år så stiger BNP med 0,89 procent nästföljande år. Koefficienterna bC och 

δY har en liten positiv effekt på den ekonomiska utvecklingen, men parametrarna inte är 

statistiskt signifikanta. Slutsatsen blir att utifrån stålkonsumtionen kan man inte 

förutsäga ekonomins framtida utveckling.  

 

5.3 Granger-kausalitet test 

Engle-Granger testet för kointegration visar att de icke-stationära tidsserierna följer ett 

långsiktigt jämviktsförhållande, vilket innebär att ett kausalsamband föreligger mellan 

dem, åtminstone i en riktning (Maddala & Kim, 1998). För att reda ut i vilken riktning 

kausalsambandet går genomförs Granger-kausalitet test som bygger på att man gör ett 

hypotestest på ekvationer (4.2.5) och (4.2.6).  Resultaten som erhållits från ECM-

modellen kan användas i detta test (se Tabell 5.2.2).  

 

                                                 
5
 Regressionerna har körts med en (1) lagg, eftersom vi analyserar hur det föregående värdet (1 år innan) 

på stålkonsumtionen respektive BNP påverkar värdet på BNP respektive stålkonsumtionen 

nästkommande år. 
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När stålkonsumtionen är den beroende variabeln indikerar resultatet att parametrarna βY 

och δC inte är lika med noll och statistiskt signifikanta på 5 procents nivå. Detta innebär 

att nollhypotesen kan förkastas, och den alternativa hypotesen godtas. Följden blir att 

den ekonomiska utvecklingen påverkar utvecklingen i stålkonsumtionen. Däremot i det 

andra fallet med BNP som beroende variabel är parametrarna bC och δY är nära noll 

samt inte statistiskt signifikanta. Därför accepteras nollhypotesen som säger att 

stålkonsumtionen inte påverkar den ekonomiska utvecklingen. Slutsatsen blir att det 

föreligger ett enkelriktat kausalsamband mellan stålkonsumtionen och den ekonomiska 

utvecklingen i Kina, och detta samband går från BNP till stålkonsumtionen och inte 

tvärtom. Detta stämmer överens med resultaten i Ghosh (2006), Huh (2011) och Jaunky 

(2012).  
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KAPITEL 6 

SLUTSATSER 

 

 

 

 

Denna uppsats har syftat till att empiriskt analysera det långsiktiga och kortsiktiga 

förhållandet, samt Granger-kausaliteten, mellan stålkonsumtionen i Kina och dess 

ekonomiska utveckling. Eftersom resultaten från tidigare studier angående kointegration 

mellan metallkonsumtion och ekonomisk utveckling är blandade så var valet av land för 

studien baserad på att det är intressant att studera ett land med en hög stålkonsumtion 

och snabb ekonomisk tillväxt.  

 

Den årliga datan över Kinas stålkonsumtion och BNP för perioden 1970 och 2011 har 

analyserats med hjälp av tre olika ekonometriska test. Genom Augmented Dickey-Fuller 

test har det funnits att både stålkonsumtionen och den ekonomiska utvecklingen i Kina 

är icke-stationära tidsserier som är integrerade av första ordningen, I(1). Resultatet från 

Engle-Granger metoden har indikerat att samtliga tidsserier är kointegrerade, dvs. det 

råder ett långsiktigt jämviktsförhållande mellan dem.  Dessutom med hjälp av Granger-

kausalitet test har det bestämts att kausalsambandet mellan tidsserierna är enkelriktat 

och går från den ekonomiska utvecklingen till stålkonsumtionen. Detta betyder att det är 

den snabba tillväxten i Kinas BNP som har bidragit till att den kinesiska 

stålkonsumtionen stiger så kraftigt. Stålkonsumtionen har däremot ingen effekt på den 

ekonomiska utvecklingen. Detta stämmer överens med Tilton (1990) som hävdar att 

metallefterfrågan beror på den allmänna ekonomiska situationen. Studien har även 

fastställt att en enprocentig ökning av BNP föregående år medför en ökning av 

stålkonsumtionen på 0,57 procent nästkommande år, och en kortsiktig avvikelse från 

den långsiktiga jämvikten i föregående år korrigeras med 22,3 procent nästkommande 

år.  

 

Trots att den kinesiska ekonomin växer så kraftigt har Kina fortfarande långt kvar innan 

miljontals kineser har lyfts ur fattigdom.  Enligt Dagens Industri (2013) skruvar många 

ekonomer ner framtidsutsikter för den ekonomiska tillväxten i Kina. Det förväntas att 
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tillväxten i BNP kommer att minska från 8 procent till 7,8 procent under 2013. Utifrån 

denna information och de resultat som denna studie har kommit fram kan tillväxten i 

stålkonsumtionen också förväntas minska, vilket är viktigt för stålproducenter och även 

järnmalmsproducenter att känna till då de planerar sin produktion.  

 

Det skulle vara intressant att undersöka med samma tillvägagångssätt som i den här 

studien hur Kinas konsumtion av andra industrimetaller (såsom koppar, aluminium, bly 

och zink) förhåller sig till den ekonomiska utvecklingen. Även skulle man kunna 

genomföra en likadan studie för andra länder. Ett annat förslag till fortsatt forskning är 

att samla in en mer tillförlitlig data över stålkonsumtionen och därefter genomföra 

samma test som i denna undersökning och sedan jämföra hur de resultaten skiljer sig 

gentemot denna studie. 
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BILAGOR 

Bilaga 1.  ADF – test på tidsseriernas nivåvärden 

Stålkonsumtion 

Antal 

laggar 
T -stat 

Kritiska  

t-värden på 

1 % - nivå 

Kritiska  

t-värden på 

5 % - nivå 

Konstant 

(P-värden) 

Trend 

(P-värden) 

3 laggar – 1,059 – 4,260 – 3,548 2,0507 (0,288) 0,0123 (0,173) 

2 laggar – 1,278 – 4,251 – 3,544 2,2502 (0,202) 0,0126 (0,129) 

1 lagg – 2,052 – 4,242 – 3,540 3,2094 (0,045) 0,0162 (0,033) 

0 laggar – 1,516 – 4,233 – 3,536 2,2524 (0,131) 0,0122 (0,087) 

 

 

BNP  

Antal 

laggar 
T -stat 

Kritiska  

t-värden på 

1 % - nivå 

Kritiska  

t-värden på 

5 % - nivå 

Konstant 

(P-värden) 

Trend 

(P-värden) 

3 laggar – 3,858 – 4,260 – 3,548 7,0837 (0,000) 0,0266 (0,000) 

2 laggar – 3,087 – 4,251 – 3,544 5,2687 (0,004) 0,0196 (0,003) 

1 lagg – 3,326 – 4,242 – 3,540 4,8140 (0,002) 0,0179 (0,001) 

0 laggar – 2,885 – 4,233 – 3,536 3,9635 (0,006) 0,0150 (0,004) 
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Bilaga 2. ADF – test på tidsseriernas första differenser  

Stålkonsumtion  

Antal 

laggar 
T -stat 

Kritiska  

t-värden på 

1 % - nivå 

Kritiska 

 t-värden på 

5 % - nivå 

Konstant 

(P-värden) 

Trend 

(P-värden) 

2 laggar – 4,745 – 4,260 – 3,548 0,0425 (0,308) 0,0031 (0,086) 

1 lagg – 5,504 – 4,251 – 3,544 0,0417 (0,283) 0,0024 (0,154) 

 

 

BNP  

Antal 

laggar 
T -stat 

Kritiska  

t-värden på 

1 % - nivå 

Kritiska  

t-värden på 

5 % - nivå 

Konstant  

(P-värden) 

Trend  

(P-värden) 

1 lagg – 3,468 – 4,251 – 3,544 0,0495 (0,004) 0,0006 (0,216) 

0 laggar – 4,499 – 4,242 – 3,540 0,0473 (0,001) 0,0007 (0,096) 
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Bilaga 3: ADF – test för kointegration (på feltermerna) 

Stålkonsumtionen som beroende variabel 

Antal laggar T -stat 
Kritiska t-värden 

på 1 % - nivå 

Kritiska t-värden 

på 5 % - nivå 

2 laggar – 1,510 – 2,638 – 1,950 

1 lagg – 2,134 – 2,636 – 1,950 

0 laggar – 1,647 – 2,634 – 1,950 

 

 

BNP som beroende variabel 

Antal laggar T -stat 
Kritiska t-värden 

på 1 % - nivå 

Kritiska t-värden 

på 5 % - nivå 

2 laggar – 1,604 – 2,638 – 1,950 

1 lagg – 2,151 – 2,636 – 1,950 

0 laggar – 1,730 – 2,634 – 1,950 
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Bilaga 4. Sammanfattning av tidigare studier. 

Författare och 

publiceringsår 
Artikelnamn 

Avgränsningar 

metall/land/period 
Metod Resultat 

Focacci, A. 

(2005)  

Empirical analysis of the 

relationship between total 

consumption-GDP ratio 

and per capita income for 

different metals: The cases 

of Brazil, China and India  

 

Aluminium, koppar, bly, nickel, 

tenn och zink. 

Brasilien, Kina och Indien.  

1960-1995. 

 

Ordinary Least Square Konsumtionen av vissa metaller 

i vissa länder minskar med 

stigande inkomster över tiden. 

Hittar svagt bevis för hypotesen 

om miljöKuznetskurvan. 

Guzmán, J.,  

T. Nishiyama & 

J. E. Tilton. 

(2005) 

 

Trends in the intensity of 

copper use in Japan since 

1960. 

 

Koppar, 

Japan, 

1960-2000. 

Ordinary Least Square Finner stöd för det nedvända U-

formade sambandet. Tillväxten i 

kopparkonsumtionen minskar 

med inkomster.  

 

Wårell, L. & A. 

Olsson. (2009) 

Trends and Developments 

in the Intensity of Steel 

Use: An Econometric 

Analysis. 

 

Stål, 

61 länder, 

1970-2004. 

Ordinary Least Square Hittar bevis som stöder hypo-

tesen om intensitet av material-

användning. Konsumtionen av 

stål minskar med stigande 

inkomster. 

 

Tilton, J. E. 

(1990) 

World Metal Demand: 

Trends and Prospects. 

Stål, aluminium, koppar, zink, 

nickel och bly. 

OECD-länderna, USA, Japan 

och EEC-länderna. 

1960-1973 och 1973-1985. 

 

Ordinary Least Square Tillväxten i metallkonsumtionen 

minskar i den senare utveck-

lingsfasen. Hypotesen om 

intensitet av materialanvändning 

stämmer. 
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Författare och 

publiceringsår 
Artikelnamn 

Avgränsning 

metall/land/period 
Metod Resultat 

Ghosh, S. 

(2006) 

Steel consumption and 

economic growth: 

Evidence from India. 

 

Stål, Indien,  

1951-2004. 

Kointegration 

 

Finner att tidsserierna är icke-stationära och 

integrerade av första ordningen.  Hittar inget 

signifikant långsiktigt förhållande mellan tids-

serierna. Kausalsambandet går från den eko-

nomiska utvecklingen till stålkonsumtionen.  

 

Huh, K.-S. 

(2011) 

Steel consumption and 

economic growth in 

Korea: Long-term and 

short-term evidence. 

 

Stål, Korea, 

1975-2008.  

Kointegration 

 

Samtliga tidsserier är icke-stationära och 

integrerade I(1). Det råder ett långsiktigt 

förhållande mellan tidsserierna, och detta 

förhållande går från BNP till 

stålkonsumtionen. 

 

Labson, B. S. & 

P. L. Crompton. 

(1993) 

Common Trends in 

Economic Activity and 

Metals Demand: 

Cointegration and the 

Intensity of Use 

Debate.  

 

Stål, koppar, zink, bly  

och tenn.  

USA, Storbritannien, 

Japan och OECD-

länderna. 

1946-1989. 

 

Kointegration 21 av 24 tidsserierna är icke-stationära och 

integrerade I(1). Det råder ett långsiktigt 

förhållande mellan stålkonsumtionen och BNP 

för samtliga länder. Finner dock lite bevis som 

stödjer förekomsten av ett stabilt förhållande 

mellan konsumtionen av andra metaller och 

BNP. 

 

Jaunky V. C. 

(2012) 

Is there a material 

Kuznets curve for 

aluminium?: Evidence 

from rich countries. 

 

Aluminium, 

20 höginkomstländer, 

1970-2004. 

Kointegration 

 

Hittar att tidsserierna är icke-stationära, I(1) 

och kointegrerade. Granger – kausaliteten går 

från ekonomisk utveckling till 

aluminiumkonsumtionen. Fick bevis som 

stöder hypotesen om miljöKuznetskurvan. 

 

 


