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   SAMMANFATTNING 
 
 
Vi har i vår uppsats valt att studera biståndet, indelat i olika sektorer, och dess 

inverkan på tillväxten i u-länder. Detta har vi gjort med hjälp av 

regressionsanalyser baserat på paneldata över 81 utvecklingsländer under 

tidsperioden 1975-1999.  Vi gjorde en regression där vi tog hänsyn till institutionell 

kvalitet samt en regression där vi delade in länderna i regioner. Som mått på 

politisk och institutionell stabilitet valde vi att använda kkz-värdet. 

 

Vår frågeställning är vilken sorts bistånd som påverkar tillväxten i 

utvecklingsländerna mest. Vi kom fram till att bistånd riktat åt social infrastruktur 

och service påverkar tillväxten positivt och bistånd som går till produktionssektorer 

påverkar tillväxten negativt i utvecklingsländer. Även tendenser att den 

ekonomiska tillväxten varit större i länder med bättre institutionell kvalitet kan 

urskiljas samt att den region som upplevt störst tillväxt är Asien. 
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1. INTRODUKTION 

 
Bistånd och alla sorters internationellt utvecklingsarbete är betydelsefullt för att 

stödja och hjälpa världens u-länder ur den situation de befinner sig i idag. I 

dagsläget står många u-länder inför åtskilliga stora problem som måste hitta en 

lösning; över en miljard människor i världen lever idag i extrem fattigdom, dvs. de 

måste klara sig på mindre än 1 dollar per dag, aidsepidemin i Afrika söder om 

Sahara fortsätter att hålla i sig, krig och infrastrukturproblem som exempelvis brist 

på vatten- och elförsörjning, korrupta regimer och enorma miljöproblem är andra 

dilemman. Alla dessa problem i u-länderna är i realiteten globala och det är därför i 

alla länders intresse att försöka lösa dem på ett effektivt och fungerande sätt.  

 

Bistånd är ett av flera medel som används för att hjälpa de fattiga länderna i 

världen och vars önskvärda effekt är att underlätta utvecklingsarbetet och tillväxten 

i de fattiga länderna och bryta ner fattigdomen. Frågan är hur effektivt dessa 

bistånd är. Många av världens fattiga länder har stora strukturella problem som gör 

att det är svårt för dessa länder att uppnå ihållande ekonomisk tillväxt. Hjälper 

världens i-länder verkligen tillräckligt och har deras biståndsgivande någon positiv 

effekt på u-ländernas tillväxt? Finns det någon eller några sorters bistånd som är 

effektivare än andra? 

 

Anledningen till att vi valt just detta ämne är att vi ville kombinera våra studier i 

utvecklingsekonomi med våra studier i makroekonomi. Dessutom anser vi att det 

är aktuellt och intressant att granska utvecklingen i u-länderna och i-ländernas roll i 

denna utveckling. Med tanke på dagens situation där vi har två grupper av länder 

med så olika förutsättningar att leva och utvecklas behövs det mer kunskap om hur 

och vad både i-länder och u-länder kan göra för att hjälpa till att jämna ut dessa 

skillnader. Det finns mycket forskning om i-länderna och deras tillväxt och 

utveckling medan det finns betydligt mindre om u-länderna. Därför känns det som 

en utmaning att genomföra en ekonomisk empirisk undersökning med u-länder 

som observationer med tanke på dess olikheter med i-länderna och dess ostadiga 

politiska, ekonomiska och sociala förhållanden.  
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1.1 Syfte 

 
Utvecklingen i världens fattiga länder ligger i hela världens intresse. I denna 

uppsats kommer vi att fortsätta på den forskning som redan gjorts om biståndets 

påverkan på u-ländernas tillväxt. Majoriteten av de undersökningar som utförts har 

visat att om biståndet har en positiv inverkan på tillväxten, beror detta till stor del 

på landets politiska, ekonomiska och strukturella stabilitet. Vårt syfte med denna 

uppsats är att ta reda på om det finns någon sorts bistånd som är mer effektivt än 

någon annan i sin påverkan på de fattiga ländernas tillväxt.  

 

Varför spelar då den ekonomiska tillväxten i u-länderna så stor roll? För det första 

så påverkar ekonomisk tillväxt direkt genom att öka inkomsterna för många fattiga 

hushåll. Detta skulle kunna öka dessa hushålls sparande och frigöra resurser som 

sedan skulle kunna användas till investeringar i humanitär och ekonomisk 

utveckling. Idag är ett av målen i Human Development Report att halvera andelen 

människor som lever i fattigdom och detta kan inte genomföras utan ekonomisk 

tillväxt. För det andra så ökar ekonomisk tillväxt de offentliga inkomsterna och det 

är därifrån de flesta investeringar i den humanitära utvecklingen dvs. investeringar 

i hälsa, föda, utbildning och infrastruktur kommer ifrån.  

 

 

1.2 Problem med tillväxt i BNP per capita som mått på utveckling 

 
Det är viktigt att poängtera att ekonomisk tillväxt är nödvändigt men inte alltid 

tillräckligt för att förbättra levnadsstandarden i u-länderna.   

 

Vanligen har inkomst per capita och fattigdom ett negativt samband, dvs. att när 

BNP pc ökar så minskar andelen av befolkningen som lever i fattigdom. Detta är 

dock inte alltid fallet. Det finns länder med samma nivå på BNP pc men som kan 

ha stora skillnader vad gäller fattigdom och humanitär utveckling. Ett exempel är 

Vietnam och Zimbabwe. De har ungefär samma nivå på BNP pc men Vietnam har 

nått längre vad gäller humanitär utveckling.  
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Enligt tidigare undersökningar gjorda av Världsbanken inför sin Human 

Development Report 2003 finns det också problem med ”ruthless growth”, dvs. att 

den ekonomiska tillväxten inte når de fattiga utan istället ökar skillnaderna i 

inkomstfördelning mellan rika och fattiga. Detta pga. att de rikare hushållen i landet 

får en högre andel av ökningen i BNP eller att landets regering inte använder 

ökningen i finansiella resurser på ett effektivt sätt genom att ignorera att investera i 

humanitär utveckling. I Human Development Report från 1996 visades att 

ihållande ekonomisk tillväxt är mycket svårt, om inte omöjligt, att åstadkomma utan 

påtagliga förbättringar vad gäller utbildning och hälsa.  

 

Tillväxten i BNP pc är alltså inte ett komplett mått på utveckling i u-länderna, men 

det är det mått vi har valt. Detta dels för att det är ett icke-indexerat kvantitativt 

mått och dels för att det är ett allmänt accepterat mått inom ekonomiskt analys. 

 

1.3 Metodval 

 
Vi har valt att göra en empirisk analys på huruvida biståndsflödena från i-länderna 

till u-länderna har en positiv effekt på tillväxten. Vårt mål i uppsatsen är att försöka 

finna vilken typ av bistånd som har bäst effekt. Detta kommer vi att undersöka 

genom två regressionsanalyser med paneldata över 82 utvecklingsländer i olika 

delar av världen under perioden 1975-1999.  I den första regressionen kommer vi 

att ta hänsyn till politisk och institutionell stabilitet i de olika länderna. I den andra 

regressionen kommer vi att ta hänsyn till geografisk placering för att se om 

regionala skillnader påverkar biståndets effekt på tillväxten.  

 

I appendix 2 har vi gjort en regression med bistånd som helhet, där vi inte fick fram 

några resultat på biståndets effekt. 

 

 

1.4 Avgränsningar  

 
Många länder har fallit bort eftersom data på alla variabler vi är intresserade av i 

vår analys inte är tillgängliga för alla länder. Vi kommer endast att använda oss av 
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ekonomisk tillväxt som ett mått på utveckling. Detta kan som tidigare nämnts 

diskuteras huruvida det är ett bra mått, men vi har valt att begränsa oss till att 

använda tillväxt i BNP pc som mått på utveckling.  

 

Innan vi presenterar vår regressionsanalys kommer vi att sätta oss in i definitionen 

av bistånd, vilka möjliga effekter som finns och varför biståndsflöden uppstår bland 

annat. Detta kommer att göras i följande kapitel. Vidare kommer vi att presentera 

tidigare forskning och slutligen presenteras vår empiriska undersökning och 

slutsats. 

  

 
 
2. BISTÅND 

2.1 Inledning  

 
I denna del av uppsatsen kommer vi att behandla allmän fakta och teorier om 

bistånd och dess effekter. Vi börjar med att definiera bistånd, sedan diskuteras 

varför biståndsflöden uppstår, dvs. varför i-länder ger bistånd och varför u-länder 

tar emot bistånd. Vidare tar vi upp de privata biståndorganisationernas betydelse, 

vilka teorier det finns om vilka effekter bistånden har på utvecklingsländernas 

tillväxt och vilka problem som finns med att mäta bistånd. Vi kommer även att titta 

på biståndets utveckling och fördelning från 1960-talet fram till år 2001. 

 

2.2 Definition av bistånd 

 
Bistånd består i huvudsak av offentligt och privat utvecklingsstöd från:  

• Enskilda nationella stater och multinationella bidragsgivare  

• Privata biståndsorganisationer s.k. NGO’s (non governmental 

organisations) 
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Definition: Alla statliga överföringar/transfereringar av resurser från ett land till ett 

annat ska inkluderas i definitionen av bistånd1.  

 

Det finns dock dolda former av bistånd som inte tas med i denna definition, 

exempelvis fördelaktiga tullar från i-länder mot utvecklingsländers export av 

fabriksvaror. Alla former av kapitaltransfereringar till utvecklingsländer ska inte 

heller inkluderas i definitionen av bistånd. Ett exempel är kapitalflöden från privata 

utländska investerare. Dessa är en form av normala handelstransaktioner och 

orsakas av förväntade handelsvinster och avkastning så de ska inte tas med i 

definitionen av bistånd.  

 

Den slutliga definitionen2 av bistånd blir: Alla sorters statliga bidrag, 

koncessionslån och tekniskt samarbete, som har till syfte att transferera resurser 

från i-länder till u-länder med huvudmål att driva ekonomisk utveckling och välfärd.  

 

2.3 Problem med att mäta bistånd 

 
Det finns huvudsakligen tre problem med att mäta bistånd. Dessa är svåra att 

åtgärda men man bör ändå ha dem i åtanke för att få en bättre uppfattning om 

biståndets värde. 

 

1. Lån måste betalas tillbaka och kostar därför långivaren och gynnar låntagaren 

mindre än det nominella värdet av själva lånet. Därför borde man diskontera 

dollarvärdet på räntebärande lån innan man lägger till dem i statistiska data 

över bistånd. 

 

2. Bistånd kan bindas till sin källa, dvs. lånet eller biståndet måste användas till 

att köpa biståndsgivarlandets varor eller tjänster, eller så kan det bindas till ett 

visst projekt, dvs. biståndet får endast användas till ett särskilt projekt. Oavsett 

hur biståndet eller lånet är bundet så minskar det reella värdet av det. 

Mottagarlandet kan exempelvis bli tvingat att köpa varor från en dyr leverantör 

eller investera i ett projekt som inte är av högsta prioritet. Biståndet kan också 
                                                 
1 M. Todaro och S. Smith, Economic Development, eighth edition sid 647-648 
2 World Bank 
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vara bundet till import av kapitalintensiva varor och utrustning som kan leda till 

arbetslöshet i mottagarlandet.  

 

3. Vi måste skilja mellan nominellt och reellt värde på bistånd, särskilt under 

perioder av hög inflation. Bistånd presenteras ofta i nominell form och 

deflaterar man priserna får man ofta ett annat värde på biståndet. P.g.a 

tidsbrist är detta dock ej möjligt att utföra i vår analys då mängden data är 

förhållandevis stor. 

 

2.4 Orsaker till biståndsflöde 

 

Den främsta anledningen till att rika länder ger bistånd till u-länder är av 

ekonomiska, politiska och strategiska intressen. Även om det finns en viss mängd 

bistånd som ges av humanitära och moraliska skäl, så finns det inget som tyder på 

att detta är ett långsiktigt beteende, utan på lång sikt förväntar sig alltid 

givarländerna något i ekonomisk, politisk eller militär väg i gengäld.  

 

Många av givarländerna har använt bistånd för att skapa vänskapliga kontakter 

med vissa regimer i u-länderna som annars skulle kunna vara hotfulla för den 

nationella säkerheten i landet. Ett exempel på att det finns ekonomiska intressen 

bakom att ge bistånd är Japan, vars bistånd i de flesta fall går till Asiatiska 

grannländer.  Detta för att Japan investerat mycket i dessa länder och har en 

marknad för sin export i där.  

 

Den huvudsakliga anledningen till att u-länder tar emot utvecklingsstöd och bistånd 

från i-länder är ekonomiskt. De flesta u-länder har fått lära sig av ekonomer från i-

länder att bistånd är centralt och nödvändigt för utvecklingsprocessen eftersom 

bistånd ersätter knappa inhemska resurser och hjälper till med den strukturella 

förändringen i ekonomin vilket i sin tur bidrar starkt till u-ländernas 

övergångsperiod in i en ihållande tillväxt. 
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Majoriteten av u-länderna vill givetvis helst få rena ekonomiska bidrag eller 

långsiktiga lågkostnadslån istället för bundna lån och bidrag så att länderna själva 

kan bestämma vart resurserna ska gå. Tyvärr har det ofta varit så att denna sorts 

bistånd har gått till icke-produktiva projekt (exempelvis till att uppföra monument), 

eller blivit plundrat av korrupta regeringsmedlemmar3. Så, mycket av den kritik 

som riktas mot bistånden är rättfärdigat, t.ex. att bistånden bidrar till ineffektivt 

utnyttjande av resurser, att de stödjer korrupta regimer och att det anpassas efter 

de rika på de fattigas bekostnad.   

 

En annan orsak till att vissa u-länder tar emot bistånd kan vara att biståndet anses 

av både givarlandet och mottagarlandet stödja och ge mer makt åt det existerande 

ledarskapet i landet och undertrycka eventuell opposition. I detta fall är biståndet 

inte endast en form av finansiella resurser utan även militära resurser och ökad 

intern säkerhet.   

 

Slutligen anser många i båda u-länder och i-länder att rika nationer är skyldiga att 

stödja u-ländernas ekonomi och sociala utveckling, antingen av humanitära och 

moraliska skäl eller pga. att de rika länderna är skyldiga de fattiga länderna 

ekonomiskt stöd för tidigare exploatering i dessa länder.  

 

2.5 Privata biståndsorganisationer (NGO’s) 

 
Privata biståndsorganisationer har ökat i betydelse och är idag en av de snabbast 

växande och mest betydelsefulla faktorerna när det gäller utvecklingsstöd.  De är 

frivilliga organisationer som samarbetar med och arbetar för lokalbefolknings-

organisationer i u-länder. Exempel på privata biståndsorganisationer är CARE, 

Hope projektet, Amnesty international och Save the Children. 

 

Mellan 1970-1990 ökade finansiering från privata biståndorganisationer till projekt 

och program i u-länderna från 1 miljard dollar till över 5 miljarder dollar.4 Nästan 

hälften kom från USA även om det högsta bidragen per capita till privata 

biståndorganisationer kom från Sverige, Schweiz, Norge och Tyskland.  
                                                 
3 M. Todaro och S. Smith, Economic Development, eighth edition 
4 M. Todaro och S. Smith, Economic Development, eighth edition  
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Privata biståndsorganisationer är av högt värde av två anledningar. För det första 

är de inte lika begränsade rent politiskt och är mest motiverade av humanitära 

skäl. De flesta NGO’s5 arbetar mer effektivt på lokal nivå nära folket de vill hjälpa 

än vad massiva bilaterala eller multilaterala biståndsprogram skulle kunna göra.  

 

För det andra, eftersom de arbetar nära folket på lokal nivå, skapar de ett 

förtroende hos människorna de vill hjälpa som inte blir misstänksamma om att 

hjälpen endast är kortvarig eller oseriös. Det har visat sig att privata 

biståndsorganisationer har fått mer utrymme och mer respekt i de rika ländernas 

regeringar. Ett exempel är USA som under toppmötet i Köpenhamn 1995 lovade 

att inom fem år låta hälften av sitt bistånd gå genom privata biståndorganisationer. 

Även om detta inte utfördes så är det en indikator på hur viktiga dessa 

organisationer är för de fattiga länders utveckling. 

 

2.6 Olika åsikter om biståndets inverkan i u-länderna 

 
Det är delade meningar om vilka effekter bistånd, särskilt statligt bistånd, har för 

inverkan på u-länderna. De traditionella ekonomerna anser att bistånden har 

främjat tillväxten och den strukturella förändringen i många u-länder medan kritiker 

anser att bistånden ej har främjat tillväxten utan kanske t.o.m. har hämmat den.  

 

Statligt bistånd kritiseras för att fokusera alldeles för mycket på tillväxt i den 

moderna sektorn, vilket kan leda till ökade skillnader mellan de fattiga och rika i u-

länder. Vissa anser att de statliga bistånden t.o.m. har haft en negativ effekt på 

utvecklingen i u-länderna eftersom den ska ha minskat tillväxten genom ett 

minskat sparande och förvärrat olikheter i inkomstfördelningen. Andra menar att de 

statliga biståndsprogrammen har misslyckats eftersom de har anpassats av 

korrupta byråkrater och minskat initiativtagandet i u-länderna.  

 

Utöver denna kritik har det växt ett missnöje över biståndspolitiken inom 

givarländerna över de två senaste årtiondena. Detta pga. inhemska problem som 

                                                 
5 Non Governmental Organizations 
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arbetslöshet, statliga budgetunderskott och problem med betalningsbalansen. 

Skattebetalare i i-länderna vill fokusera mer på inhemska ekonomiska problem 

särskilt efter att de insett att delen av deras skattemedel som går till utländskt 

bistånd ofta gynnar små elitgrupper i u-länderna som i många fall är rikare än de 

själva. Detta har gjort att intresset för att ge bistånd har minskat men även att det 

statliga intresset för att donera pengar och utvecklingsstöd till icke-statliga 

organisationer ökat. I nästa kapitel av uppsatsen kommer vi att ta upp tidigare 

forskning om biståndets effekter på tillväxten i utvecklingsländer.  

 

2.7 Biståndets utveckling 

 
Figur 1. Totala biståndflödet 1973 - 2003 
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Källa: OECD:s corporate data environment databas 

 

Volymen av statligt utvecklingsstöd (ODA) som inkluderar bilaterala och 

multilaterala bistånd, lån och tekniskt stöd, har ökat årligen från 4,6 miljarder dollar 

1960 till 51 miljarder dollar 1999. Samtidigt har andelen av i-ländernas BNI som 

går till bistånd sjunkit stadigt från 0,51 procent 1960 till 0,22 procent 2001. Mellan 

2001-2002 ökade bistånden från i-länderna med 5 procent, men trots denna 

ökning har det visat sig att av de 49 fattigaste länderna i världen får 31 av dem 

lägre bistånd idag, 8.5 procent av sin totala BNP, till skillnad från 12.9 procent 

19906.  Denna minskning av biståndsflödet som procentenhet av givarländernas 

                                                 
6 Economic Development , 8th edition , M.P. Todaro, S.C Smith 
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BNI har alltså slagit hårdast mot de regioner och länder som har störst behov av 

stöd. Exempelvis visade Afrika söder om Sahara och Syd-Asien en avsevärd 

minskning i bistånd per capita under 1990-talet. 7 

 

USA är den största biståndsgivaren i absoluta termer, 9.1 miljarder dollar 1999, 

men det land som donerar minst andel av sin BNI till bistånd, 0,1 procent 1999.  

Genomsnittlig andel av BNI som går till bistånd bland i-länderna var 0,22 procent 

2001.  FN’s internationellt accepterade mål på 0,7 procent av BNI8 är det bara tre 

i-länder som möter: Sverige, Nederländerna och Danmark (0,7 procent, 0,79 

procent respektive 1,01 procent)9. Om USA skulle öka sin biståndandel skulle det 

kunna hjälpa och påverka mycket. Även om de bara skulle öka sin andel av BNI till 

0,2 procent så skulle det ge ca 10 miljarder dollar extra till u-länderna. Detta är 

givetvis en enorm summa i de fattiga ländernas mått mätt. Tabell 1 nedan visar hur 

mycket de största givarländerna bidrog med i absoluta termer och som andel av 

BNI 1985 och 1999. 

 

Tabell 1. Biståndsflödet från de största givarländerna 1985 och 1999 
 1985 1999 
Land md dollar % av BNI md dollar % av BNI 
Kanada 1,6 0,49 1,7 0,28 
Danmark n.a. n.a. 1,7 1,01 
Frankrike 4 0,78 5,6 0,39 
Tyskland 2,9 0,47 5,5 0,26 
Italien 1,1 0,26 1,8 0,15 
Japan 3,8 0,29 15,3 0,35 
Nederländerna 1,1 0,91 3,1 0,79 
Sverige n.a. n.a. 1,6 0,7 
Storbritannien 1,5 0,33 3,4 0,23 
USA 9,4 0,24 9,1 0,1 
Summa 29,4 0,35 56,4 0,29 
Källa: Economic development 8th edition, sid 649 

 
I september 2002, under Världstoppmötet för ihållande utveckling10 i 

Johannesburg i Sydafrika, bekräftades att det finns ett enormt behov av en ökning 

av bistånd till världens utvecklingsländer och att det krävs mer ansträngningar från 

de rika ländernas sida att komma upp till målet 0,7 procent av sin BNI. Om inte i- 

                                                 
7 Human development report 2003 
8 Bestämt 1970, UN general Assembly 
9 Economic Development , 8th edition , M.P. Todaro, S.C Smith 
10 The world summit of sustainable development 
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länderna agerar kommer det bli svårt för de fattiga länderna att klara sina 

utvecklingsmål. 

 

Att uppskatta hur mycket extra bistånd som behövs är svårt men senare forskning 

har pekat mot att bistånden måste öka med ungefär 40 - 100 miljarder dollar per 

år. Förenta Nationernas Cedillo kommision kräver 50 miljarder dollar extra per år, 

vilket skulle innebära en fördubbling till 0,43 procent av i-ländernas BNI. Detta är 

ändå en klart mindre andel än målet på 0, 7 procent. 11 

 

2.8 Fördelning av bistånd  

 
Man skulle kunna tänka sig att de länder som har störst behov av bistånd, dvs. de 

som är fattigast, skulle vara de länder som får mest stöd. Detta skulle vara det 

mest effektiva sättet att fördela bistånd på om man betraktar bistånd som ett medel 

för mottagarländer att få möjligheten att utvecklas och reducera fattigdomen. Men 

som har diskuterats innan i uppsatsen är de största orsakerna till att i-länderna ger 

ekonomiskt stöd till vissa u-länder mer av ekonomisk, politisk och ibland militärisk 

karaktär.  

 

Det finns även tydliga regionala skillnader i biståndets fördelning. Södra Asien där 

ca 50 procent av världens fattigaste invånare bor får 3 dollar per person i bistånd. 

Mellanöstern som har en per capita inkomst som är ca fem gånger så hög som 

södra Asiens får 18 dollar per person. Europa och Centralasien som har en mer än 

fyra gånger så hög per capita inkomst som Afrika söder om Sahara får mycket mer 

bistånd per capita än länderna i Afrika söder om Sahara.  

 

År 1999 fick endast åtta länder mer än 1 miljard US dollar i bistånd totalt. Dessa 

var Israel, Indien, Indonesien, Ryssland, Thailand, Bangladesh, Bosnien-

Herzegovina, Kina och Egypten. Tittar man på bistånd per capita, som är det 

intressanta i slutändan, fick invånarna i Israel 148 dollar per capita och då klassas 

Israel som ett i-land av Världsbanken. Indien fick 1 dollar per capita och jämför 

man det med Kina som är ett något rikare land än Indien fick de 2 dollar per 

                                                 
11 Human development report 2003 
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person i bistånd i genomsnitt12, alltså gick mer bistånd per capita till Kina trots att 

Indien är ett fattigare land.  Detta visar på att biståndet inte går till de länder som är 

fattigast och som är i störst behov av ekonomiskt stöd. 

 

Medelinkomstländer som exempelvis Jordan, Polen och Thailand fick 91 dollar, 25 

dollar respektive 17 dollar per person i bistånd i genomsnitt. Anledningen till detta 

är att dessa länder är av strategisk betydelse och får bistånd av politiska och 

ekonomiska skäl istället för av behovsskäl. Värt att nämna är att vissa fattiga 

länder har blivit biståndsberoende, dvs. en mycket stor del av deras BNI består av 

bistånd och utan biståndet skulle de inte kunna finansiera investeringar och import 

av varor. Exempel på detta är Guinea-Bissau och Mongoliet som får mer än en 

fjärdedel av sin totala BNI i bistånd13. 

 

I genomsnitt, som procent av BNI, har bistånd från i-länder till u-länder minskat de 

senaste åren och bistånd per person har fallit avsevärt för många av världens 

fattigaste länder.  Fördelningen av bistånd bestäms alltså, som tidigare nämnts, 

inte av vilka länder som har störst behov av finansiell och materiell hjälp utan 

verkar mest bero på politiska och ekonomiska faktorer som diskuterats tidigare. 

Multilateralt bistånd verkar däremot mer rationellt och rättvist men även här verkar 

de rika dra till sig mer resurser än de fattiga länderna.  

 

Svensson, 1999, kom i sin studie fram till att det på 1980-talet gick mer bistånd 

mot länder med mer demokratisk inriktning än på 1990-talet. Han betonar 

emellertid att demokrati i mottagarländerna har en stark inverkan på effekten av 

bistånd på tillväxten i mottagarländerna.  

 

I motsats till detta har Dollar och Burnside, 2004, kommit fram till att bistånd och 

institutionell kvalitet under 1980-talet inte varit korrelerade. Däremot skulle 

allokeringen av bistånd från i-länder till u-länder ha ändrats under 1990-talet och 

deras empiriska studie visar att i-länder i mycket högre grad än innan väljer att 

rikta sina bistånd mot länder med bättre kvalitet på sina institutioner.    

 

                                                 
12 Economic Development , 8th edition , M.P. Todaro, S.C Smith 
13 Economic Development , 8th edition , M.P. Todaro, S.C Smith 
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2.9 Sammanfattning 

 
I detta avsnitt bestämde vi definitionen av bistånd: Alla sorters statliga bidrag, 

koncessionslån och tekniskt samarbete, som har till syfte att transferera resurser 

från i-länder till u-länder med huvudmål att sätta igång ekonomisk utveckling och 

välfärd. 

 

Vi fann att den huvudsakliga anledningen till att statliga biståndsflöden uppstår 

mellan utvecklings- och industriländer är huvudsakligen av strategiska, politiska, 

militära och ekonomiska intressen och inte av humanitära intressen.  

 

Vidare kom vi fram till att de privata biståndsorganisationernas betydelse har ökat 

och inte ska underskattas i det humanitära arbetet i u-länderna. Dock räknas oftast 

inte bistånd från NGO’s med i definitionen av bistånd. När det gäller effekterna av 

bistånd på utvecklingsländernas tillväxt finns det två huvudlinjer: Ena sidan anser 

att bistånd har en positiv inverkan på tillväxten och den andra sidan anser att 

bistånd endast ökar inkomstskillnaderna mellan invånarna i u-länderna och kanske 

tom hindrar dessa länder från att utvecklas. 

 

Biståndet till utvecklingsländerna har ökat i absoluta termer men i procentenheter 

av BNP har biståndet från i-länderna minskat och få länder håller FN: s 

internationella mål på 0.7 procent av BNP. De senaste åren har de fattigaste 

ländernas ekonomiska stöd minskat så distributionen av biståndet har omfördelats 

på ett sätt som inte gynnar de allra fattigaste länderna. 
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3. TIDIGARE FORSKNING 
      

3.1 Inledning 

 
I detta kapitel kommer vi att titta på tidigare forskning som har gjorts i ämnet. Det 

har forskats en hel del om huruvida bistånd fungerar och påverkar tillväxten i 

mottagarländerna positivt. De flesta resultaten har inte visat på några tydliga 

samband mellan bistånd och tillväxt, varken positiva eller negativa. Ett exempel är 

Boone 1995; 1996 som kommit fram till att bistånd inte påverkar tillväxten eftersom 

allt bistånd i första hand går till konsumtion och inte produktion. Inte heller skulle 

biståndet gynna de fattiga om man tittar på HDI14 enligt Boone. Så det finns inga 

empiriska undersökningar och bevis för att bistånd skulle fungera i alla länder eller 

ha samma effekt i alla mottagarländer. Men vad beror då detta på? Och är då allt 

biståndsgivande förgäves? 

 

Det har bedrivits mycket forskning för att förklara detta och de flesta har kommit 

fram till att om bistånd ska påverka tillväxten positivt krävs vissa egenskaper av 

det politiska och institutionella och ibland kulturella systemet.  

 

3.2 Aid, growth and democracy 

 
Jakob Svensson har i sin rapport ”Aid, growth and democracy” (1999) kommit fram 

till att bistånd endast har en positiv effekt i de länder som har en fungerande 

demokrati, dvs. att den långsiktiga inverkan på tillväxt av bistånd är betingad på 

graden av politisk och civil frihet i mottagarlandet. Svensson har också kommit 

fram till att om mottagarlandet inte uppfyller dessa demokratiska mål så kommer 

biståndet att användas till att uppfylla statens egna icke-produktiva mål.  

 

                                                 
14 Human Development Index 

 18



Så om u-länderna satsar mer på att få till stånd en fungerande demokrati kommer 

detta inte bara gynna landet och dess invånare i sig utan kan också leda till en 

ökning i den långsiktiga påverkan av bistånd på tillväxten i landet. 

 

3.3 Aid, policies and growth: revisiting the evidence 

 
David Dollar och Craig Burnside har i sin forskningsrapport ”Aid, policies and 

growth: Revisiting the evidence”, 2004, kommit fram till at biståndets påverkan på 

tillväxten i mottagarlandet beror på kvaliteten på de statliga institutionerna och 

politiska systemet. De länder med korrupta institutioner och svaga politiska system 

begränsar den positiva påverkan från bistånd avsevärt. 

 

3.4 Sammanfattning 

 
Vi har dragit slutsatsen att de empiriska undersökningar, som har lett fram till att 

bistånd påverkar tillväxten i mottagarländerna positivt givet att dessa länder har en 

fungerande politisk institution, demokrati och någorlunda makroekonomisk 

stabilitet, är följdriktiga. I den moderna tillväxtteorin betonas betydelsen av 

ekonomisk och social infrastruktur som nödvändig för ihållande tillväxt. I ett land 

med dålig infrastruktur, korruption och kriminalitet och medföljande 

makroekonomisk instabilitet kan det vara svårt att starta upp företag och osäkert 

att investera både för inhemska och utländska investerare. Dessutom är det möjligt 

att produktion och investeringar inte koncentreras till produktiva sektorer eller 

sektorer som samhället skulle dra nytta av att det satsades mer resurser i.  

 

En parallell som kan dras till denna diskussion är tillväxtmiraklerna Singapore, 

Taiwan, Sydkorea och Hongkong. I dessa fall kunde inte ökningen i tillväxten 

förklaras endast i termer av ökat sparande, eller investeringar i humankapital och 

ny teknologi. Den största skillnaden tillväxtmiraklerna uppvisade gentemot andra 

länder var just ihållande förändringar i infrastrukturen.  
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4. DATA  
 

4.1 Inledning  

 
Detta kapitel syftar till att beskriva den data och de variabler vi använt oss av i vår 

analys. Ett problem med att genomföra empiriska undersökningar på 

utvecklingsländer är den bristfälliga tillgången på data. Många länder faller bort då 

det inte funnits fullständig data för samtliga variabler i vår regressionsmodell. Vi 

fick fram fullständig data för 82 länder under perioden 1975-199915. Alla variabler 

är i 1996-års priser. Biståndsdatan, som var i 2001-års priser räknades om till 

1996-års priser16. All data är i genomsnitt och uppdelat på femårs perioder.  

 

Vissa länder har uppstått vid senare del av vår tidsperiod. Programvaran17 har 

automatiskt justerat för denna oregelbundenhet.   

 

4.2 Beroende variabel 

 
Beroende variabel är genomsnittlig BNP per capita tillväxt. Data har hämtats från 

Penn World Tables 6.1 och är real BNP per capita baserat på Laspeyres index.  

 

4.3 Förklarande variabler 

 
I vår regressionsanalys har vi valt att inkludera följande förklarande variabler för att 

försöka förklara tillväxten i de 82 utvecklingsländerna; humankapital, befolknings-

tillväxt, investeringar, bistånd indelat i sektorer och kkz-index.  
 

                                                 
15 Se lista over samtliga länder se appendix 1. 
16 Omräkning av priser m.h.a. CPI conversion factors hämtade från Oregon University 
17 EViews 3.1 
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4.4 Humankapital 

 
Som mått på humankapitalet har vi valt genomsnittligt antal skolår i landet för 

invånare över 15 år. Data har vi hämtat från Barro-Lee utbildningsdata. 

Humankapitalet är viktigt för tillväxten eftersom en bättre utbildad arbetskraft har 

bättre tillväxtpotential. D.v.s. om fler människor utbildar sig kan fler ta till sig och 

lära sig använda ny teknologi och på så sätt bidra till ekonomisk utveckling. I u-

länderna har även utbildning och hälsa ett starkt samband. Om fler människor 

utbildar sig, även om det är på en relativt låg nivå, ökar det allmänna 

hälsotillståndet vilket ökar produktiviteten hos den aktiva befolkningen som i sin tur 

leder till högre inkomster. Dessa är de huvudsakliga anledningarna till att vi har 

valt utbildning som mått på humankapital i vår regression. 

 

Det finns dock vissa begränsningar med detta mått på humankapital som bör tas i 

beaktande. Kvaliteten på utbildningen kan variera kraftigt mellan skolor. I vissa 

skolor finns det endast en lärobok per klass och det finns problem i vissa länder 

med att lärarna lär ut onödiga och ineffektiva kunskaper.  

 

Enligt modern tillväxtteori är humankapitalets påverkan på tillväxten positiv så vi 

förväntar oss ett positivt resultat men kvaliteten på utbildningen i u-länderna kan 

vara mycket bristfällig och ha närmast ingen eller en negativ inverkan på tillväxten. 

Detta har vi i åtanke när vi gör vår regressionsanalys. 

 

4.5 Befolkningstillväxt 

 
Data över befolkningstillväxten har vi fått fram genom att använda data från Penn 

World tables 6.1. Vi vill se hur befolkningsökningen i ett land kan påverka 

tillväxten. Det finns två huvudgrupper när det gäller vilken effekt befolknings-

tillväxten har på den ekonomiska tillväxten. Först har vi den grupp som menar att 

hög befolkningstillväxt leder till högre efterfrågan på varor och tjänster vilket i sig 

skulle leda till att företagen kan gynnas av skalekonomi och öka produktionen. Den 

andra gruppen är den som anser att hög befolkningstillväxt påverkar tillväxt och 

ekonomisk utveckling negativt pga. att landets offentliga utgifter måste nå ut till och 
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delas på fler personer. Detta skulle påverka den allmänna utbildningsnivån och 

hälsonivån i landet negativt, öka fattigdom och olikheter vad gäller 

inkomstfördelning bl.a. 

 

Vi förväntar oss ett negativt samband mellan befolkningstillväxt och ekonomisk 

tillväxt d.v.s. att den senare gruppens teori väger tyngre när det gäller u-länder. 

Befolkningstillväxten där är idag mycket hög och ständigt accelererande så frågan 

är om u-länderna klarar av denna befolkningsexplosion. 

 

4.6 Investeringar 

 
Vi har använt data från Penn World tables där både offentliga och privata 

investeringar ingår. Investeringarna mäts som procentuell andel av BNP pc.  

Investeringar är som bekant viktiga för tillväxten. Det är genom sparande och 

investeringar som en ekonomi kan skapa ny teknologi och hitta nya effektivare sätt 

att använda teknologi som är viktigt för ihållande tillväxt i ett land. Inom den 

moderna tillväxtteorin och även i den klassiska har investeringarna och alltså även 

sparandet alltid haft en betydande roll. Därför är det självklart för oss att inkludera 

investeringar i våran regressionsmodell. 
 

Ett problem som vi måste ha i åtanke under vår analys är möjligheten att en stor 

del av investeringarna består av och är finansierade av bistånd. Om vi enbart hade 

undersökt totalt bistånd och dess effekt på tillväxten i utvecklingsländerna hade vi 

kunnat rätta till detta. Men eftersom det inte finns någon direkt data på hur mycket 

av biståndet som går till de sektorer som räknas med i definitionen av investeringar 

blir detta svårt att lösa.   

 

Vi förväntar oss att investeringarna kommer att uppvisa en positiv effekt på 

tillväxten.  
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4.7 Bistånd indelat i sektorer 

 
För att undersöka vilken typ av bistånd som ger bäst effekt i u-länderna delar vi in 

bistånden i olika sektorer. Vi har valt att använda oss utav OECD:s uppdelning i 

deras CRS18 databas. I CRS databasen delas biståndet upp på följande vis:  

4.7.1. Social infrastruktur och service (AID1) 

Denna grupp innefattar totalt bistånd riktat åt att utöka och förbättra: 

• Utbildning – undervisning på samtliga nivåer samt förbättring och 

uppförande utav skolor. 

• Hälsa - Sjukhus och andra medicinska kliniker, sjukförsäkrings program 

och administration av ovanstående hälsorelaterade institutioner. 

• Populationsprogram –mödra- och barnavård, familjeplanering, forskning 

och verksamhet inom befolkningsproblematik.  

• Vattenförsörjning och sanitet – tillgång och användande, sanitet och 

utveckling utav vattenresurser. 

• Social struktur – stöd för att förbättra statens administrativa apparatur och 

planering samt aktiviteter som främjar bra ledning och stärker det civila 

samhället. 

• Annan social infrastruktur och service – arbetslöshet och -villkor, 

bostadsbyggande och –förhållande samt bistånd vars sektor ej kan 

identifieras. 

 

Utbildning, hälsa och social utveckling är alla grundläggande faktorer som måste 

utvecklas för att tillväxten ska kunna bli ihållande i ett land. Därför förväntar vi oss 

att bistånd som går till social infrastruktur och service kommer att uppvisa ett 

positivt värde i vår analys. 

4.7.2. Ekonomisk infrastruktur och service (AID2) 

I denna grupp ingår bistånd riktat åt: 

• Transport och förvaring. 

                                                 
18 Creditor Reporting System 
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• Kommunikation – Tele, data, media m.m. 

• Energi – Produktion och distribution. 

• Banker och finansiella tjänster. 

• Företagsverksamhet – utveckling och förbättring utav verksamheter och 

företagsklimat. 

 

Utveckling inom dessa sektorer bör ha en positiv inverkan på tillväxten då det ökar 

produktiviteten i ekonomin. U-länderna är emellertid minimalt utvecklade inom 

dessa sektorer jämfört med i-länderna och frågan är om u-länder besitter de 

kunskaper som behövs för att kunna utveckla dessa sektorer på ett effektivt sätt. 

Vi tror att bistånd som går till ekonomisk infrastruktur och service har begränsad 

effekt på tillväxten i u-länderna. 

4.7.3. Produktionssektorer (AID3) 

I denna grupp ingår bistånd riktat åt: 

• Jordbruk, skogsbruk och fiske – Forskning, kreditförbättring och 

jordbruksprogram för att förbättra produktiviteten. 

• Industri, gruv- och byggnadsbranschen – Produktion, forskning och 

utveckling. 

• Handel och turism – Handel- och exportfrämjande, hotell och andra turist 

faciliteter.  

 

Den totala produktionen i ett land är ett sätt att mäta de totala inkomsterna på, så 

tillväxt och bistånd som går till produktionssektorer bör ha ett positivt förhållande. 

Vi förväntar oss således ett positivt resultat i vår analys vad gäller bistånd som går 

till produktionssektorer och dess effekt på tillväxten i u-länderna. 

4.7.4. Multisektorer (AID4) 

I denna grupp ingår bistånd riktat åt: 

• Miljöskydd – vård, skydd och restaurering. 

• Kvinnor i u-länder – Aktiviteter ämnade åt att främja kvinnor i 

utvecklingsarbete. 

• Andra multisektorer – Utvecklingsprojekt för stads och landsbygd.  
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Kvinnorna är idag en stor outnyttjad källa till produktiv arbetskraft i u-länderna. 

Detta har många orsaker, ofta kulturella. Kvinnorna ska ta hand om familjen och 

inte arbeta. Projekt och resurser som skjuts in för att ändra denna situation och 

förbättra deras hälsa, utbildning och arbetsmöjligheter anser vi ha en positiv effekt 

på utvecklingen i u-länderna och bör även ha en positiv inverkan på den 

ekonomiska tillväxten om dessa projekt lyckas och resurserna används på ett 

effektivt sätt. Problemen med överbefolkning i storstäderna i u-länderna är stora 

och bistånd som går till utvecklingsprojekt för stads och landsbygd bör ha en 

positiv inverkan på tillväxten. 

4.7.5. Varustöd  och generell utvecklingsassistens (AID5) 

Denna grupp innehåller bistånd riktat åt: 

• Strukturell anpassning (i samarbete med IBRD19/IMF20) – Assistans som ej 

är riktat åt en speciell sektor utan strikt bundna till överenskomna ”policy 

paket”. Främst i samarbete med världsbanken och IMF.  

• Tillförsel och transport av mat, pengar till mat och likartade produkter t.ex. 

gödsel, frön m.m. Inkluderar ej nödhjälp av samma sort. 

• Import, budget och betalningsbalansproblem. 

 

Denna sektor, anser vi, bör uppvisa ett positivt resultat då den innefattar 

grundläggande förnödenheter samt speciellt framtagna program för utvecklings-

arbete. 

4.7.6. Skuldrelaterade frågor (AID6) 

Denna grupp innehåller samtliga aktioner berörande skuldrelaterade frågor t.ex. 

överseende, återköp, förlängning av amorteringstid m.m.  

 

Majoriteten av u-länderna har mycket stora statsskulder och mycket av statens 

inkomster går just till att betala av skulder till i-länderna. Alla åtgärder för att 

förbättra och minska deras skulder borde ha en positiv inverkan på tillväxten.  

                                                 
19 International Bank of Reconstruction and Development 
20 International Monetary Fund 

 25



4.7.7. Nödhjälp (AID7) 

Förnödenhetsstöd, proviantrelaterad nödhjälp och övrig hjälp till nödställda.  

 

Bistånd som går till denna sektor är nödvändig och mycket viktig av humana skäl 

men vi förväntar oss att bistånd som går till denna sektor inte påverkar den 

ekonomiska tillväxten nämnvärt i u-länderna. 

4.7.8. Stöd till privata biståndsorganisationer (AID8) 

Statligt stöd till nationella och internationella icke-statliga organisationer. 

 

Som nämnts tidigare i uppsatsen har privata biståndsorganisationer blivit allt 

viktigare i utvecklingsarbetet i u-länderna. Då detta är ett faktum förväntar vi oss 

att resurser som skjuts in till dessa organisationer påverkar tillväxten i u-länderna 

positivt. 

 

Fördelningen av biståndet mellan samtliga sektorer kan ses i figur 2 nedan. 

Figur 2. Fördelning av bistånd i sektorer 1975 - 1999 

Stöd till privata 
Biståndsorganisationer (AID8)
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5% 18%
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21% 
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Ekonomiskinfrastruktur  6% 
och service (AID2)

28%

Produktionssektorer (AID3)
21%
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4.8 KKZ-värdet 

 
Tidigare forskning har pekat på att ett lands institutionella kvalitet spelar avsevärd 

roll för bistånds effektivitet. Ett exempel är Dollar & Burnside som vi nämnt tidigare 

i uppsatsen. Som mått på institutionell kvalitet har vi valt ett mått framtaget av 

Daniel Kaufmann, Aart Kraay och Pablo Zoido-Lobatón som går under 

benämningen KKZ. För att få en så rättvis bedömning som möjligt är KKZ:a måttet 

en sammanslagning utav 31 olika indikatorer av statlig institutionell kvalitet. Utav 

dessa 31 mått beräknas sex index med olika kategorier av institutionell kvalitet: 

Auktoritet och tillförlitlighet, Politisk stabilitet, Statlig effektivitet, Maktutövande, 

Rättssäkerhet samt Korruption21.  

 

Utav dessa sex har vi gjort en sammanslagning och fått ut ett snitt för varje land 

vilket ligger mellan 2,5 och -2,5 där 2,5 innebär perfekt institutionell kvalitet och  

-2,5 raka motsatsen. Detta index använder vi oss av för att dela upp de länder som 

ingår i vår regression i fyra grupper: 

 

KKZ grupp 1: värde 2,5 – 0,5  tillfogas dummyvariabel DKKZ1 

KKZ grupp 2: värde 0,5 – 0  tillfogas dummyvariabel DKKZ2 

KKZ grupp 3: värde 0 – (-0,5)  tillfogas dummyvariabel DKKZ3 

KKZ grupp 4: värde (-0,5) – (-2,5) tillfogas dummyvariabel DKKZ4 

 
Vi förväntar oss att länder med ett bättre kkz-värde ska uppvisa en mer positiv 

påverkan från bistånd, dock är kommer vi ej att kunna dra några konkreta 

slutsatser gällande detta i vår analys eftersom vi även tar med andra förklarande 

variabler förutom bistånd som i allra högsta grad kan tänkas påverka tillväxten. Vi 

anser dock att vi får ett mer rättvisande resultat genom att gruppera upp länderna 

efter institutionell kvalitet då länder med sämre kan tänkas dra ner resultatet för de 

länder som uppvisar en bättre institutionell kvalitet och vice versa. 

 

Som vi kan se i figur 3 nedan kan man urskilja en positiv korrelation mellan kkz-

värdet och genomsnittlig tillväxt i u-länderna.  

                                                 
21 Översatt från: Voice and Accountability, Political Stability, Government Effectiveness, Regulatory Quality, 
Rule of Law, Control of Corruption 
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Figur 3. Graf över sambandet mellan KKZ och genomsnittlig tillväxt i  
u-länderna  
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5. METOD 
  

5.1 Inledning 

 
I denna del av uppsatsen beskrivs den metod vi har valt att använda för att 

undersöka biståndets effekter på tillväxten i utvecklingsländerna22 och varför vi valt 

att använda oss av denna metod. 

 

5.2 Regressionsanalys  

 
För att se om det finns någon skillnad mellan olika typer av bistånd och deras 

inverkan på tillväxten i u-länderna har vi valt att göra en regressionsanalys 

baserad på paneldata. Paneldata innebär att analysen innefattar både 

tvärsnittsdata och tidsseriedata och då vi vill observera flera olika länder vid flera 

olika tidsperioder samtidigt lämpar sig paneldata således vid denna sorts 

undersökningar då det innefattar skillnader både över tiden och mellan länder. Vi 

kommer främst att analysera P-värdet, R2-värdet och värdet på βi 

(regressionskoefficienterna).  

 

P-värdet mäter hur stor sannolikheten är att regressionskoefficienten i fråga är skilt 

från noll, d.v.s. om det finns ett samband mellan den förklarande variabeln och den 

beroende. Vi har valt en signifikansnivå på fem procent. Är p-värdet över denna 

nivå är parametern ej signifikant d.v.s. vi anser att sambandet är för svagt för att 

kunna dra en adekvat slutsats om den förklarande variabelns påverkan på den 

beroende variabeln. 

 

Beta värdet (regressionskoefficienten) på de olika förklarande variablerna mäter 

förändringen på den beroende variabeln, givet en enhets förändring på den 

förklarande variabeln, ceteris paribus.  

 

                                                 
22 För lista på samtliga länder se appendix 1 
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R2-värdet beskriver regressionens förklaringsgrad d.v.s. hur stor del utav den 

beroende variabelns variation  som förklaras av de oberoende variablerna som 

inkluderats i modellen. R2-värdet antar alltid ett värde mellan noll och ett så ett R2-

värde på 0,5 innebär att 50 procent av den beroende variabelns variation förklaras 

av de oberoende variablerna.  

 

Vi valde att lagga investeringarna en tidsperiod då vi anser att det är lämpligt 

eftersom effekten av investeringar på tillväxten ej infaller direkt vid investerings-

tillfället. Vi valde även att lagga AID3 då den blev signifikant om man laggade den 

en tidsperiod bakåt.   

 

5.3 Empirisk modell  

 
Den regressionsekvation vi har valt ser ut på följande sätt: 

 
GGit = α + β1t*EDUit + β2t*POPit + β3t*INV(-1)it + β4t*AID1it + β5t*AID2it + β6t*AID3(-
1)it + β7t*AID4it + β8t*AID5it + β9t*AID6it+ β10t*AID7it + β11t*AID8it +  β13*DKKZ2 + 
β14*DKKZ3 + β15*DKKZ4 + uit  
 
- GG står för BNP tillväxt  

- α (alfa) är en konstant och visar interceptet 

- EDU är vårt mått på humankapital och är genomsnittligt antal skolår i 

befolkningen  

- POP står för befolkningstillväxt 

- INV (-1)  är investeringstakten laggad 1 tidsperiod  

- AID 1-8 är bistånd uppdelat i olika sektorer beroende på syfte  

- u är en felterm 
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6. EMPIRISKA RESULTAT OCH SLUTSATSER 

6.1 Inledning 

 
I detta avsnitt kommer vi att redovisa våra resultat från regressionsanalysen. Vi 

kommer även att tolka våra resultat, redovisa våra slutsatser och föra en 

diskussion om huruvida resultaten är trovärdiga eller ej samt om denna sortens 

metod är lämplig vid undersökning av u-länders ekonomiska utveckling. 

  

6.2 Analyser och resultat 

6.2.1 regressionsanalys 1 
 

Vi får ut följande skattningar: 

Dependent Variable: GG?    
Method: Pooled Least Squares    
Date: 08/15/04   Time: 14:58    
Sample(adjusted): 2 5    
Included observations: 4 after adjusting endpoints  
Number of cross-sections used: 81   
Total panel (unbalanced) observations: 306   
Cross sections without valid observations dropped  
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
C 0.109156 0.055425 1.969440 0.0499 
INV?(-1) 0.002369 0.000828 2.859993 0.0045 
EDU? 0.000684 0.005970 0.114563 0.9089 
POP? -0.540250 0.238918 -2.261230 0.0245 
AID1? 0.075299 0.038385 1.961684 0.0508 
AID2? 0.016120 0.027617 0.583680 0.5599 
AID3?(-1) -0.062114 0.031583 -1.966720 0.0502 
AID4? -0.052560 0.080490 -0.653003 0.5143 
AID5? -0.023441 0.019263 -1.216889 0.2246 
AID6? 0.011155 0.029188 0.382183 0.7026 
AID7? -0.105831 0.110060 -0.961579 0.3371 
AID8? 0.929983 0.952591 0.976267 0.3297 
DKKZ2? -0.040106 0.032074 -1.250425 0.2121 
DKKZ3? -0.044657 0.030084 -1.484410 0.1388 
DKKZ4? -0.059443 0.033585 -1.769934 0.0778 
     
R-squared 0.139514 Mean dependent var 0.054035 
Adjusted R-squared 0.098116 S.D. dependent var 0.162534 
S.E. of regression 0.154355 Sum squared resid 6.933199 
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F-statistic 3.370066 Durbin-Watson stat 1.868232 
Prob(F-statistic) 0.000047    

 

Utav samtliga koefficienter är det endast två som är signifikanta på en 5-procentig 

signifikansnivå. Dessa är INV(-1) och POP. Vid en signifikansnivå på 10-procent 

blir även AID1 och AID3(1-) signifikant. 

 

Som vi förväntade oss fick vi ett positivt värde på investeringar och AID1. Även det 

negativa värdet på befolkningstillväxten var räknat med. Vi hade inte väntat oss att 

få ett negativt värde på bistånd som går till produktionssektorerna (AID3). Då alla 

de andra bistånden inte är signifikanta går det inte att dra några slutsatser om 

dessa.  

 

Determinationskoefficienten har ett värde av 0,1423 vilket betyder att endast 14 

procent av variationen i BNP-tillväxt kan förklaras av denna modell. I detta fall är 

det nog lämpligare att titta på den justerade determinationskoefficienten då vi har 

så pass många förklarande variabler inblandade. Detta på grund av att den vanliga 

determinationskoefficienten har en tendens att öka ju fler förklarande variabler 

man tillför. Den justerade determinationskoefficienten har värdet 0,0981 vilket 

betyder att ca 10 procent av variationen i BNP-tillväxten kan förklaras i modellen. 

Detta värde är inte speciellt högt vilket kan uppfattas som mindre bra, men 

determinationskoefficienten är ett deskriptivt mått och är i sig själv inte ett mått på 

regressionsanalysens kvallitet. Att söka efter den modell som ger bäst värde på 

determinationskoefficienten är inte den bästa lösningen, snarare bör man följa den 

teori som modellen bygger på. 

 

Vårt förväntade resultat var att de länder som tillhör den grupp med högst kkz-

värde, skulle vara de länder som uppvisade mest positiv tillväxt. Eftersom 

dummyvariablerna i vår analys inte var signifikanta kan vi inte dra denna slutsats, 

men mönstret i resultatet pekar åt rätt håll. Dvs. att ju lägre kkz-grupp desto sämre 

tillväxt och eventuellt även biståndets påverkan på tillväxten. 

 

                                                 
23 avrundat värde 
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Det bör däremot påpekas att den grupp av länder som har sämst politisk stabilitet 

enligt kkz-indelningen visar ett negativt signifikant värde på 10-procents nivå. 

 

6.2.2 Regressionsanalys 2 
 

Som ett intressant alternativ till vår ursprungliga regression valde vi att göra en 

liknande analys men där vi delar in u-länderna i regioner för att se om resultatet 

blir annorlunda. D1 = Afrika, D2 = Asien, D3 = Europa, D4 = Oceanien, D5 = 

Sydamerika och Karibien. Fördelningen av biståndet mellan regionerna åren 1975 

– 1999 kan beskådas nedan i figur4. 

Figur 4. Fördelning av bistånd 
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Anledningen till detta är att man då tar hänsyn till länders regionala skillnader för 

att på ett annat sätt dela upp länder, i stället för att titta på länders institutionella 

kvalitet. Vi utesluter alltså kkz-värdet i denna analys. Om vi ser att skattningarna 

blir olika beroende på region, betyder detta att tillväxt inte har samma effekt 

överallt. Våra skattningar blev följande: 

 
Dependent Variable: GG? 
Method: Pooled Least Squares 
Date: 09/09/04   Time: 01:35 
Sample(adjusted): 2 5 
Included observations: 4 after adjusting endpoints 
Number of cross-sections used: 81 
Total panel (unbalanced) observations: 306 
Cross sections without valid observations dropped 
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 0.055049 0.043401 1.268377 0.2057

INV?(-1) 0.001648 0.000816 2.018831 0.0444
EDU? 0.004531 0.005649 0.802153 0.4231
POP? -0.669074 0.239966 -2.788201 0.0057
AID1? 0.096208 0.037229 2.584204 0.0102
AID2? 0.013136 0.027375 0.479864 0.6317

AID3?(-1) -0.067717 0.030572 -2.215043 0.0275
AID4? -0.052722 0.078503 -0.671600 0.5024
AID5? -0.023134 0.018911 -1.223341 0.2222
AID6? 0.009627 0.028140 0.342130 0.7325
AID7? -0.100311 0.106760 -0.939597 0.3482
AID8? 1.211985 0.920924 1.316053 0.1892
D2_? 0.081199 0.026830 3.026415 0.0027
D3_? 0.070640 0.063443 1.113454 0.2664
D4_? 0.006899 0.057319 0.120366 0.9043
D5_? -0.029114 0.025162 -1.157068 0.2482

R-squared 0.190988     Mean dependent var 0.054035
Adjusted R-squared 0.149143     S.D. dependent var 0.162534
S.E. of regression 0.149925     Sum squared resid 6.518454
F-statistic 4.564135     Durbin-Watson stat 1.989331
Prob(F-statistic) 0.000000    

 

 

Utav samtliga koefficienter är fem stycken signifikanta på en 5-procentig nivå: 

INV(-1), POP, AID1, AID3(-1) och D2. INV(-1), AID1 och D2 antar ett positivt värde 

och POP och AID3(-1) antar negativt värde. Samtliga utav dessa, förutom D2 som 

inte var med i regression 1, är även signifikanta i den första regressionen på 10-

procent nivån.  

 

Det positiva värdet på D2 visar på att Asien har upplevt en starkare positiv tillväxt. 

Detta kan bero på att många länder i Asien är NIC-länder24 som har genomgått 

mycket hög tillväxt de senaste åren. Exempelvis Singapore, Hong Kong och 

Taiwan som ingår i vår regression.  

 

Determinationskoefficienten blir något högre vid en uppdelning i regioner, dvs. 15 

procent av variationen i tillväxten kan förklaras av regressionen. Skillnaden mot 

regression 1 är alltså inte speciellt stor, dock visar skattningarna på ett mer 

fastställande resultat då fler variabler är signifikanta på 5 procent -nivån.  

 

                                                 
24 Newly Industrialized Countries 
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6.3 Jämförelse med tidigare studier  

 
Tidigare forskning inom detta område har endast tittat på bistånd som helhet och 

dess effekt på tillväxt i utvecklingsländerna. Vår analys skiljer sig eftersom vi har 

valt att gå in och undersöka olika sektorer inom biståndet och se hur de påverkar 

tillväxten i utvecklingsländerna. Resultatet är däremot likartat med tidigare studier, 

d.v.s. att det är svårt att dra självklara slutsatser om biståndets påverkan. 

 

6.4 Fortsatta studier 

 
Som nämnts tidigare i uppsatsen kan BNP pc vara bristfälligt som mått på 

utveckling. Ett exempel på andra indikatorer som skulle kunna användas för att 

mäta utveckling kan vara HDI25 som tar hänsyn till fler faktorer än endast inkomst. 

Exempelvis räknas även förväntad livslängd, läskunnighet och utbildningsnivå 

med. Man skulle även kunna använda sig av mått som koncentrerar sig på 

fattigdom om det är det man vill undersöka. Ett exempel på ett sådant mått är 

HPI26. Nackdelen med att använda dessa mått i en regressionsanalys är att de är 

svåra att implementera pga. att de är uppställda i indexform.  

 

Det skulle även vara mycket intressant att antingen gå in och studera mer grundligt 

och noggrant på ett specifikt land för att se hur bistånd påverkar tillväxten där eller 

att grundligt studera vart ett visst givarlandlands bistånd egentligen hamnar och 

vad dess effekter blir. 

 

6.5 Slutsatser  

 
 Slutsatser vi kan dra i våra regressioner, är att investeringarna och bistånd som 

går till social infrastruktur och service har en positiv påverkan på tillväxten i u-

länderna, befolkningstillväxten har en negativ inverkan på tillväxten och likaså 

bistånd som går till produktionssektorer i u-länderna.  

                                                 
25 Human Development Index 
26 Human Poverty Index 
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Anledningen till att biståndet till produktionssektorerna har en negativ inverkan på 

tillväxten skulle kunna bero på att mottagarländerna ej lyckats använda sig av 

biståndet på ett effektivt sätt. Stödet skulle kunna vara bundet till en viss 

produktionssektor som i slutändan gynnar givarlandet i stället för mottagarlandet. 

Det kan också vara resultatet av misslyckad rådgivning och projekt vad gäller 

kreditförbättring och jordbruksprogram. Att biståndet går till exportfrämjande 

sektorer behöver heller inte gynna landet. Orsaken bakom det negativa värdet kan 

vara många. Man skulle även kunna tänka sig en situation där bistånd haft en 

positiv verkan men att andra faktorer har dragit ner resultatet. För att kunna dra en 

mer adekvat slutsats krävs en mer ingående undersökning på varje specifikt land. 
 

Vi drar slutsatsen att bistånd som går till social infrastruktur och service påverkar 

tillväxten i mottagarlandet positivt. Detta är förväntat men ändå förvånande 

eftersom just denna sektor är knuten till humankapital vilket ej är signifikant.  

Samtidigt så innefattar denna biståndssektor mer än just utbildning. Mer 

grundläggande behov är representerade, t.ex. hälsa, vattenförsörjning och sanitet. 

Detta är ett vidare begrepp än längden på utbildning och är en nödvändighet för att 

överhuvudtaget kunna arbeta eller utbilda sig. 

 

Att bistånd som går till social infrastruktur och service (AID1) har en positiv effekt 

på tillväxten i u-länder är ett intressant resultat. Mycket utvecklingsarbete i u-

länderna riktas mot just utbildning, hälsa och populationsprogram.  Investeringar i 

utbildning är som bekant nödvändig för att invånarna i landet ska kunna förvärva 

kunskaper för att kunna använda och utveckla ny teknologi, och teknologisk 

utveckling är ju en grundsten för ökad tillväxt. 

 

En högre allmän hälsonivå i landet liksom bättre vattenförsörjning leder till mer 

produktiv arbetskraft, vilket i sig förbättrar den ekonomiska situationen i landet.  

Befolkningstillväxten har enligt vår empiriska undersökning en negativ inverkan på 

tillväxten så stöd som går till populationsprogram såsom familjeplanering och 

forskning inom befolkningsproblematik har således motsatt effekt. 
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Stöd för att minska arbetslöshet och boende och annat stöd som går till just social 

infrastruktur och service är givetvis också bra för ekonomisk utveckling så länge 

det används på ett effektivt sätt. 

 

Så enligt vår analys där AID1 har ett positivt resultat på tillväxten är alla de 

utvecklingsprogram som drivs på många håll i u-länderna effektiva och ger 

resultat.  

 

Vi anser också att även om de flesta dummyvariablerna som representerar olika 

kkz-grupper, i regressionsanalys 1, inte är signifikanta kan vi se det mönster vi 

väntade oss. Dvs. att de länder med stabilare politiskt system har upplevt en större 

ekonomisk tillväxt. Detta stämmer överens med tidigare undersökningar inom detta 

område. Hur vida biståndet spelat en större roll i denna tillväxt går ej att uttyda av 

vår analys. Som nämnts tidigare kan andra förklarande variabler spelat större roll 

än just biståndet när det gäller påverkan på den ekonomiska tillväxten. 

 

Slutsatsen vad gäller regressionsanalys 2, är att Asien är den region eller världsdel 

i vilken tillväxten har varit mest positivt enligt vår analys. Detta anser vi beror 

mycket på de tillväxtmirakler som ingår i denna region, som exempelvis Taiwan, 

Hongkong och Singapore och som upplevt en stabil positiv ekonomisk utveckling i 

förhållande till övriga regioner. Vi kan även se ett liknande resultat jämfört med 

regression 1, förutom att vi här får fler signifikanta förklarande variabler på 5-

procents nivå. 

 

Ett stort hinder för att lösa alla problem i u-länderna är bl. a. ekonomers bristfälliga 

information och kunskap om hur man ska lösa problem i länder med de förhållande 

som råder i majoriteten av u-länderna. Många jämför utvecklingsländerna med den 

situation industriländerna befann sig i inför industrialiseringen och detta är inte helt 

korrekt. Alldeles för många fundamentala skillnader råder mellan dessa två 

grupper av länder. På grund av svag makroekonomisk struktur följer inte den 

ekonomiska utvecklingen samma mönster som i-länder uppvisar.  Därför kan det 

uppstå problem med denna sorts empiriska undersökningar då de är utformade för 

att förklara i-länders tillväxt. 
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Det kan också vara så att regressionsanalysen visar ett resultat som återspeglar 

verkligheten. Dvs. att biståndet har en väldigt låg effekt på tillväxten och att det är 

därför vi har fått detta resultat. Därvid ska inte slutsatsen dras att bistånd är 

meningslöst, dess effekter kan utspela sig på andra sätt som är viktiga för att 

exempelvis minska fattigdomen i världen, men det är inte detta vi undersöker i vår 

uppsats.  

 

Man kan ej heller dra slutsatsen att man enbart skall satsa på social infrastruktur 

och service i samtliga u-länder för att lösa deras utvecklingsproblem. Utvecklingen 

måste ske inom samtliga sektorer och varje land är unikt och kräver förmodligen 

sin specifika handlingsplan för stabil tillväxt. 

 

Vi måste även ha i åtanke att när vi sysslar med tillväxt och regressionsanalyser 

behöver vi arbeta med så långa tidsperioder som möjligt då tillväxt är ett långsiktigt 

fenomen. Egentligen skulle vi behöva arbeta med tidsperioder som sträcker sig 

över minst hundra år. Detta är uppenbarligen omöjligt då det inte finns tillgänglig 

data för så långt tidsspann, och speciellt inte i utvecklingsländer. Eftersom vi 

endast har en tidsperiod som sträcker sig över 25 år kan resultatet av vår 

regressionsanalys vara bristfälligt. 
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Appendix 1: 
 

Samtliga länder som har inkluderats i regressionsanalysen.  

 

Algeriet Ecuador Malawi Seychellerna Zambia 
Argentina Egypten Malaysia Sierra Leone Zimbabwe 
Bangladesh El Salvador Mali Singapore  
Barbados Fiji Mauritania Slovenien  
Benin Gambia Mauritius Sydafrika  
Bolivia Ghana Mexico Sri Lanka  
Botswana Guatemala Mozambique St Lucia  

Brasilien Guinea-Bissau Nepal 
St Vincent & 
Grenadin  

Cameroon Guyana Nicaragua Syrien  
Central Afrika Haiti Niger Tanzania  
Chile Honduras Pakistan Thailand  
China Hong Kong Panama Togo  

Taiwan Indien 
Papua nya 
Guinea 

Trinidad & 
Tobago  

Colombia Indonesia Paraguay Tunisien  
Congo, Dem Rep of Iran Peru Turkiet  
Congo, Rep of Israel Filipinerna Uganda  
Costa Rica Jamaica Polen Uruguay  
Cuba Jordanien Rumänien Venezuela  
Cypern Kenya Rwanda VNM  
Dominikanska 
Republiken Lesotho Senegal Yemen  

 

 
Appendix 2: 

 
Resltat av regressionanalys med Totalt bistånd (AIDT): 

 

Dependent Variable: GG?    
Method: Pooled Least 
Squares    
Date: 08/15/04   Time: 18:39    
Sample(adjusted): 2 5    
Included observations: 4 after adjusting endpoints  
Number of cross-sections used: 81   
Total panel (unbalanced) observations: 309   
Cross sections without valid observations dropped  
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
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C 0.112139 0.055449 2.022374 0.0440 
INV?(-1) 0.002145 0.000830 2.585298 0.0102 
EDU? -9.73E-05 0.005856 -0.016617 0.9868 
POP? -0.538052 0.234253 -2.296880 0.0223 
AIDT? -0.003351 0.004717 -0.710300 0.4781 
DKKZ2? -0.025594 0.031906 -0.802151 0.4231 
DKKZ3? -0.039395 0.030086 -1.309406 0.1914 
DKKZ4? -0.060787 0.033696 -1.803984 0.0722 
     
R-squared 0.105864 Mean dependent var 0.054868 
Adjusted R-
squared 0.085070 S.D. dependent var 0.163214 
S.E. of 
regression 0.156117 Sum squared resid 7.336145 
F-statistic 5.091130 Durbin-Watson stat 1.872388 
Prob(F-
statistic) 0.000018    

 

Här ser vi att totalt bistånd (AIDT) har ett negativt värde, men det är inte 

signifikant, alltså kan vi inte dra några slutsatser om vilken påverkan bistånd i 

helhet har på ekonomisk tillväxt i utvecklingsländerna. 

Investeringarna påverkar positivt och befolkningstillväxten negativt på tillväxten. 

Detta är inget överraskande. 

Vad som är intressant däremot är att liksom i fallet med bistånd uppdelat i olika 

sektorer får vi ett signifikant negativt värde på DKKZ4 på 10-procent nivån. 

 

Vi väljer att titta på den justerade determinationskoefficienten eftersom vi har flera 

bestämmande variabler. Denna uppvisar ett värde av 8,5 procent så 8,5 procent 

av variationen i tillväxten kan förklaras av denna regressionsmodell. 

 

Nedan har även förhållandet över genomsnittligt bistånd och genomsnittlig tillväxt i 

u-länderna plottats. Inget samband kan urskönjas. 
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Graf över korrelationen mellan genomsnittligt bistånd och tillväxt 
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P.g.a. detta resultat fann vi det extra intressant att se om vi kan få fram några 

andra resultat när vi delar upp biståndet i olika sektorer, vilket vi gjort i vår uppsats. 
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