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Sammanfattning 

 
 
Tillväxtteori är något som studeras mycket bland nationalekonomer eftersom fattigdom är ett 
stort problem i världen. För att det inte ska bli ännu större kan det vara väldigt viktigt att veta 
hur tillväxten ska komma igång i ett fattigt land som lidit hårt av exempelvis inbördeskrig. 
Det finns inga modeller som specifikt modellerar detta, men det är antagligen för att de 
faktorer som är betydelsefulla troligen är desamma som för ett fattigt land som inte har 
hamnat långt under sitt steady state (det jämviktsläge som ekonomin är på väg mot på lång 
sikt). Det finns många modeller som försöker förklara vilka faktorer som driver tillväxt i 
fattiga länder, och eftersom modeller alltid är förenklingar av verkligheten, finns det inga 
perfekta modeller, men de flesta har någon viktig faktor som belyses.  
 
En modell som ofta används för att beskriva tillväxten i fattiga länder är teknologispridnings-
modellen som visar att fattiga länders ekonomier växer då de lär sig att använda mer 
teknologi. Men det är många faktorer som kan tyckas väsentliga för tillväxten som inte finns 
med i teknologispridningsmodellen. Därför har denna modell utvidgats med variabler för 
bland annat infrastruktur, skattesats, öppenhet mot omvärlden och det finansiella systemet. 
Sedan har den nya modellen använts för att se hur den ekonomiska tillväxttakten och nivån på 
BNP per capita påverkas av förändringar i dessa nya variabler samt i utbildningstiden och 
sparkvoten. Resultatet av de simuleringar som görs visar bland annat att både en för hög och 
en för låg skattesats leder till en sämre utveckling på lång sikt och att det är nivån på det 
finansiella systemet som har störst betydelse för att få igång ekonomin. Men modellen tar inte 
på samma sätt hänsyn till de olika kostnaderna för åtgärderna och resultaten kan därför bli lite 
snedvridna. Men trots detta och det faktum att det är en helt teoretisk modell som inte har 
testats i verkligheten illustreras flera variablers effekt på tillväxten.  
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1 Inledning 
 
 
 

1.1 Bakgrund  

Tillväxtteori är något som studeras mycket bland nationalekonomer. Att hitta vad det är som 
driver den långsiktiga tillväxten i ett land och hur man kan påverka denna är ett steg på vägen 
mot att lösa fattigdomsproblemet i världen. Det finns därför väldigt många teorier och 
modeller som försöker förklara vad den ekonomiska tillväxten beror på. De flesta av de 
moderna modellerna grundar sig på Solowmodellen, som när den presenterades på 50-talet 
revolutionerade tillväxtteorin genom att visa vikten av kapitalackumulation och teknologi-
utveckling för den långsiktiga ekonomiska tillväxten. Sedan följde många varianter av denna 
men inte förrän på 80-talet tillfördes något verkligt nytt till tillväxtteorin. Då visade Paul 
Romers och Robert Lucas arbete att idéer och humankapital är viktiga faktorer för en 
ihållande tillväxt (Jones 2002). 
 
Trots all forskning som gjorts finns fortfarande fenomen som inte kan förklaras av de 
existerande modellerna. Till exempel har de länder som ligger söder om Sahara lägre tillväxt 
än vad modellerna förespråkar, så det är tydligt att det måste finnas några faktorer som saknas 
i modellerna för man kan knappast lösa problemet genom att flytta ett land till en annan 
världsdel. 
 
Det finns dock vissa faktorer som av alla påpekas som viktiga för den ekonomiska tillväxten. 
Investeringstakten, utbildningsnivån och den teknologiska utvecklingen är variabler som alla 
är positivt korrelerade med tillväxt. Dock finns ett problem med orsakssamband i alla 
empiriska undersökningar. Man kan utläsa att tillväxt är positivt korrelerad med flera olika 
faktorer men man kan inte utläsa vad som medför vad. Det kanske är så att då ett land 
upplever stark tillväxt så förbättrar man bland annat infrastruktur, det finansiella systemet och 
utbildningsnivån. 
 
Det finns inte heller någon universell regel som förklarar vilken politik som ska föras för att 
till exempel främja en ökning av investeringarna och utbildning. Dock finns ett antal 
grundläggande principer som exempelvis marknadsorienterade incitament och skydd av 
äganderätter, men utöver detta måste tillväxtstrategierna anpassas efter lokala förhållanden 
och hur situationen ser ut i landet. Det går inte att bara kopiera ett annat lands strategi, för det 
som fungerar bra på ett ställe gör det inte på ett annat. Detta medför att om man ska 
generalisera om de faktorer som driver tillväxt så måste detta göras på tillräckligt hög nivå 
(Rodrik 2003). 
 
Romer (1993) diskuterar i en artikel att det finns två olika anledningar till att ett land är 
fattigt. Den ena är det han kallar ”object gap” och det är att landet saknar fabriker, vägar och 
råmaterial. Den andra är ett ”idea gap” och det är att medborgarna saknar kunskap om hur 
man genererar ekonomiskt värde. Detta handlar inte bara om en brist på tillgänglig teknologi, 
utan även om allt runt omkring så som kunskap om paketering, betalningssystem och 
kvalitetskontroller. Detta är inte heller bara en brist i humankapitalet som enligt Romer inte 
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inbegriper idéerna. Humankapitalet förklarar skillnader i kunskap om hur en viss vara 
används men inte skillnader i kunskap om idéer. För att utforma rätt tillväxtfrämjande politik 
så måste man veta den relativa vikten av de två bristerna (”object gap” och ”idea gap”) för 
landets fattigdom. Ett ”object gap” är mycket mer kostsamt att lösa då man måste köpa in 
sådant som maskiner och lära ut hur dessa används. Alternativkostnaden för att lösa idégapet 
är inte så stort då det bara gäller att visa den kunskap som finns. En idéprodukt kan man ge till 
någon samtidigt som man behåller den själv. Romer menar att om idégapet är grunden för 
fattigdomen så är det inte så svårt att lösa den. Men för att de som har kunskapen ska vilja 
dela med sig av den krävs det att vinster finns att hämta, och detta i sig kräver ett utvecklat 
finansiellt system, infrastruktur, inga marknadsdistortioner och skydd av äganderätter. 
 
Det finns många teorier som försöker förklara vilka faktorer det är som driver tillväxt och de 
skiljer sig åt på många sätt. Det är inte bara på grund av att skaparna till teorierna tror på olika 
saker utan också på grund av att de är anpassade för olika länder. Tillväxtstrategierna är inte 
desamma för ett rikt som för ett fattigt land. Dessutom är det inte heller samma strategier som 
krävs för att få igång tillväxten som för att underhålla den (Rodrik 2003). I ett första steg är 
det viktigare att veta hur tillväxten ska komma igång och det kan vara svårt att förstå hur ett 
väldigt fattigt land ska ha råd att kunna satsa på exempelvis utbildning. Om det här landet 
som redan var fattigt från början dessutom blivit förstört av exempelvis inbördeskrig, allmänt 
dålig politik eller ”plundrat” av en diktator blir det ännu svårare att förstå hur tillväxten ska 
komma igång. Hur ska exempelvis Afghanistan få igång sin ekonomiska utveckling? Det är 
sådana här funderingar som har lett fram till problemformuleringen för den här uppsatsen: 
Vilka faktorer har störst betydelse för att tillväxten ska komma igång snabbt och för att den 
ska öka mycket? 
 
Det är ingen enkel fråga att besvara och det förväntas inte några ”supersvar”, men genom att 
utvidga en befintlig modell, teknologispridningsmodellen, med några nya variabler och sedan 
göra simuleringar på denna nya modell för ett fiktivt fattigt land ska det kunna visas hur olika 
tillväxtfaktorer, inom ramen för denna modell, påverkar tillväxten i ett land. Syftet med 
uppsatsen är därmed inte att försöka lösa fattigdomsproblemet i världen utan bara att försöka 
ge en bild av hur olika faktorer skulle kunna tänkas påverka tillväxten. 
 
Modellskapande är inte det lättaste och det kan vara svårt att göra modeller som faktiskt går 
att testa i verkligheten. Dessutom kan man inte stoppa in alla variabler som man vill i en 
modell om man ska kunna räkna på den och lösa den. Så för att modellen ska gå att hantera är 
det omöjligt att ge en exakt bild av verkligheten, det måste bli en förenkling. 

1.2 Tidigare forskning 

Det finns inte så mycket forskning om vilka faktorer som är viktigast för att få igång 
tillväxten i ett land som lidit en djup ekonomisk kris. Anledningen är kanske att de faktorer 
som är betydelsefulla troligen är desamma som för ett fattigt land som inte har drabbats av 
någon stor kris. Dessutom måste man komma ihåg att även fattiga länder är olika och därmed 
påverkas kanske inte tillväxten på samma sätt av en viss åtgärd i skilda länder.  
 
Cramer och Goodhank (2002) har skrivit en artikel om vad som krävs för att Afghanistan ska 
få igång sin tillväxt. De diskuterar där att det absolut viktigaste för en ekonomisk utveckling 
är fred. Men det är också viktigt att komma ihåg att det är svårt att behålla freden om den 
ekonomiska utvecklingen uteblir. Vad som då krävs enligt Cramer och Goodhank (2002) är 
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att staten är stark och klarar av att skydda sådant som investeringar och äganderätter. 
Dessutom påpekas att den statliga inkomsten inte bör bestå av för mycket bistånd då detta inte 
ger några incitament för att skapa ett välfungerande skattesystem för att generera inkomster 
inom landet.  
 
Abelshauser (1982) har skrivit om vad som satte igång återhämtningen i Västtysklands 
ekonomi efter andra världskriget. Det är dock en stor skillnad mellan Västtyskland och 
Afghanistan då Västtyskland var rikt innan kriget. Trots att Västtyskland blivit sönderbombat 
så var arbetskraften och industrin i förvånansvärt bra form. Detta gjorde att det inte var så 
svårt för Västtyskland att få igång tillväxten igen trots att det skadade transportsystemet var 
en rejäl bromskloss för den ekonomiska utvecklingen.  
 
Det finns många diskussioner om vad som är de viktigaste faktorerna för att få igång 
tillväxten. Vikten av bland annat en utvecklad infrastruktur, öppenhet mot omvärlden, det 
finansiella systemet, politisk stabilitet, ett högt sparande, bistånd och sunda statsfinanser är 
några faktorer som framhävs som essentiella för tillväxten i ett fattigt land och det finns 
undersökningar som stöder alla dessa teorier.   

1.3 Disposition 

Uppsatsen börjar med en genomgång av teknologispridningsmodellen och faktorer som 
saknas i denna men som är viktiga för tillväxten i ett fattigt land. I följande avsnitt utvidgas 
denna modell med några fler variabler och några små modifieringar. I kapitel 4 väljs först de 
utgångsvärden som krävs för att kunna påbörja simuleringen, sedan följer de olika utfallen för 
denna, där en variabel i taget ändras. Uppsatsen avslutas med en analys av resultaten från 
simuleringen. 

1.4 Notation 

Som i alla tillväxtsammanhang används en punkt ovanför en variabel för att beskriva 
derivatan av denna variabel med avseende på tid. Förändringen över tiden i BNP, som 
betecknas med Y, skrivs därmed: 
 

dY
Y

dt
≡ &  

 
Något annat som används mycket av tillväxtekonomer är den naturliga logaritmen. Denna har 
egenskaper som gör matematiken runt tillväxtmodellerna mycket enklare. Då en variabel 
upplever exponentiell tillväxt vilket de flesta variablerna i tillväxtmodeller gör, så förenklar 
det mycket att ta den naturliga logaritmen av denna. Grafen som visar variabelns utveckling 
över tiden blir lineär och lutningen är lika med tillväxttakten. Så för att få fram tillväxttakten i 
en variabel logaritmerar man först för att sedan derivera med avseende på tid. Den notation 
som används för till exempel tillväxttakten i BNP är den följande:  
 

ln
Y

d Y Y
g

dt Y
≡ ≡

&
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En annan sak som bör nämnas är användandet av gemener och versaler. Då man menar det 
totala värdet av något används versaler, till exempel betecknas den totala BNP med Y, medan 
per capita-variabler betecknas med gemener, således används y för att beteckna per capita-
värdet av BNP. 
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2 Teori  
 
 
 

2.1 Teknologispridningsmodellen 

Neoklassisk teori visar att det är teknologisk utveckling som är grunden för ekonomisk 
tillväxt men den förklarar inte varför teknologin går framåt. Paul Romer presenterade 1990 en 
modell som förklarade hur den teknologiska utvecklingen beror på hur mycket forskning och 
utveckling som sker i världen. Detta i sin tur beror på hur marknadsstrukturen ser ut, och vilka 
incitament som finns för att bedriva forskning och utveckling (Jones 2002). 
 
Det finns dock länder som inte själva utvecklar någon ny teknologi, som fallet ofta är för 
utvecklingsländer. Dessa länders ekonomier växer istället på grund av att de lär sig att 
använda den teknologi som finns tillgänglig i världen. Och hur detta fungerar modelleras av 
teknologispridningsmodellen1 (Jones 2002). 
 
I denna modell styrs tillväxten i ekonomin av tillväxten i humankapital som bland annat beror 
på hur lång tid som ägnas åt utbildning, hur effektivt utbildningsväsendet är, hur mycket 
humankapital som redan finns i landet och vad den teknologiska nivån i världen är (Jones 
2002).  

2.1.1 Steady state 

Vad som ofta intresserar ekonomer är det jämviktsläge, steady state, som ekonomin är på väg 
mot på lång sikt. Steady state definieras egentligen av att 0k =& , det vill säga att realkapitalet 
per capita är konstant från år till år, men det jämviktsläge som är resultatet av de flesta 
tillväxtmodeller är då alla variabler (BNP per capita, realkapital per capita, teknologin etc.) 
växer med konstant hastighet. Detta jämviktsläge kallas egentligen för en balanserad 
tillväxtbana men uttrycket steady state används i dagligt tal även för detta.  
 
Det är tillväxttakten i steady state som nationalekonomer vill kunna påverka, för det är det 
som ger en långsiktig effekt. I teknologispridningsmodellen styrs tillväxttakten i steady state 
av tillväxttakten i teknologin i världen och kan därför inte påverkas av ett enskilt utvecklings-
land. Med den ekonomiska politiken i landet kan man bara påverka inkomstnivån, vilket är 
ganska viktigt det också, och om transitionsperioden (den period då man går från ett steady 
state till ett annat) är lång och karaktäriseras av hög tillväxt blir det nästan som en tillväxt-
effekt.  

                                                 
1 Se bilaga 1 för en mer matematisk genomgång av teknologispridningsmodellen. Om man inte känner till 
teknologispridningsmodellen sedan tidigare kan det vara lämpligt att läsa bilagan för den fortsatta förståelsen av 
uppsatsen.  
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2.2 Utvidgning av teknologispridningsmodellen 

Även om teknologispridningsmodellen är anpassad för utvecklingsländer finns det många 
variabler som kan tyckas fattas i den. Så för att undersöka hur olika faktorer påverkar 
tillväxten i ett fattigt land har några små förändringar och tillägg gjorts i modellen för att 
denna ska bli lite mer verklighetsrelaterad.   

2.2.1 Infrastruktur 

Till infrastrukturen räknas bland annat transportsektorn, telekommunikation och el- och 
vattenförsörjning. Nivån på infrastrukturen är viktig för den ekonomiska utvecklingen i landet 
genom att den påverkar den allmänna produktiviteten. Befintlighet av vägar och el gör att 
företag blir villigare att installera sig i landet och produktionen kan bli mer effektiv då bland 
annat transporter kan ske utan problem (Calderón, Servén 2004). 
 
Infrastrukturen påverkar dessutom humankapitalbildningen både direkt och indirekt. Med ett 
bättre transportsystem och säkrare vägar kan fler ta sig till skolan, elektricitet gör att tiden 
man kan studera ökar och användningen av datorer blir möjlig. Tillgång till rent vatten bidrar 
starkt till en förbättrad hälsa och detta i sin tur gör att förmågan att ta till sig ny kunskap ökar 
(Calderón, Servén 2004). Transportsystemet är även väldigt viktigt för att man ska kunna få 
tillväxt i hela landet, och inte bara koncentrerat till städerna (Griffin 1996).  
 
För att mäta infrastrukturen i ett land kan man använda sådant som antal huvudtelefonlinjer per 
1000 arbetare, hur mycket elektricitet som ekonomin kan generera (i MW per 1000 arbetare) och 
längden på vägnätverket (i km per kvadratkilometer av landareal)(Calderón, Servén 2004). 

2.2.2 Öppenhet mot omvärlden 

Internationell handel förväntas öka den existerande nivån på kunskap genom att introducera 
nya eller högkvalitativa varor och tjänster, och det är allmänt accepterat att öppna ekonomier 
växer snabbare än stängda. Dock finns det en hel del kritiker mot detta och de empiriska 
resultaten är tvetydiga. Det beror på hur undersökningarna är gjorda. Därför pågår fortfarande 
mycket diskussioner om resultaten av öppenhet på tillväxt (Wang, Liu & Wei 2004). 
 
Utländska direktinvesteringar är en faktor som är starkt korrelerad med ekonomisk tillväxt. 
Dock kan det vara så att det är den ekonomiska tillväxten som drar till sig utländska 
investeringar, så orsakssambandet är inte helt klart. Det är inte bara genom att investeringarna 
i sig ökar som utländskt kapital är positivt för tillväxttakten utan också genom att nya 
teknologier sprids. Utländska direktinvesteringar är oftast den viktigaste kanalen för att föra 
in ny teknologi i utvecklingsländerna (Makki, Somwaru 2004). Det finns stora spill-over 
effekter från multinationella företag till inhemska. Vid handel mellan dessa företag sprids 
teknologi och den ökade konkurrens som uppstår då de multinationella företagen installerar 
sig i landet gör att de inhemska företagen måste bli mer effektiva och lära sig använda den 
teknologi som finns (Hermes, Lensink 2003). Man ska också komma ihåg att det inte alltid 
blir en positiv effekt för ett land då multinationella företag installerar sig i landet. Om den 
inhemska produktionen är ineffektiv kan denna helt slås ut och bara leda till att alla vinster 
försvinner utomlands (Markusen et al. 1995). Makki och Somwaru (2004) nämner också att 
hur stor effekten av de utländska direktinvesteringarna blir beror på nivån på humankapitalet, 
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de inhemska investeringarna, infrastrukturen, den makroekonomiska stabiliteten och 
handelspolitiken. 
 
Wang, Liu och Wei (2004) har gjort en undersökning där de försökte mäta effekterna på 
tillväxten av handel och utländska direktinvesteringar var för sig. Det visade sig då att handel 
alltid är positivt för tillväxten, men att utländska direktinvesteringar bara är det i medel- och 
höginkomstländer. Låginkomstländer kan inte dra nytta av utländska direktinvesteringar då 
humankapitalet är så lågt och då det ofta förs en osund makroekonomisk politik i landet.  
 
Ett vanligt mått på öppenhet är (Export + Import)/BNP men man kan exempelvis också 
använda (Utländska direktinvesteringar)/BNP. Men inget av dessa är riktigt rättvisande då 
små länder generellt sett uppvisar ett högre mått på öppenhet än stora länder som har en viktig 
inrikeshandel. Även om USA ses som ett ganska öppet land, så har det i statistiken ett ganska 
lågt värde för öppenhet relativt andra länder. 

2.2.3 Det finansiella systemet 

Som nämndes i föregående avsnitt är utländska direktinvesteringar positivt korrelerade med 
tillväxt, men hur stor den positiva effekten (teknologiska spill-over effekter etc.) blir beror på 
ett antal olika faktorer. Hermes och Lensink (2003) diskuterar att den allra viktigaste 
karakteristikan för hur stor den positiva effekten blir av de ökade investeringarna är nivån på 
det finansiella systemet. Det är det finansiella systemet som samlar ihop sparandet så att detta 
kan lånas ut och användas till investeringar. Ett bra finansiellt system väljer dessutom bara ut 
de bästa investeringsprojekten och tillåter investerarna att sprida riskerna.   
 

Låg inflation är också något som förknippas med tillväxt och för att detta ska råda krävs ofta 
en självständig centralbank. Inflationsförväntningarna blir lägre då centralbanken inte behöver 
ha några andra mål än inflationsstyrning och därmed hamnar också inflationen på en låg nivå 
(Hermes, Lensink 2000). 
 
Exakt hur nivån på det finansiella systemet ska mätas är lite oklart, men vad som ska vägas in 
är sådant som hur stabilt bankväsendet är, vad spararna har för försäkringar om att få tillbaka 
sina pengar, om aktiemarknad finns och hur kontrollen av bankerna och aktiemarknaden är 
(Hermes, Lensink 2000). 

2.2.4 Politisk stabilitet 

En faktor som inte explicit kommer att finnas med i utvidgningen av modellen, men som ändå 
påverkar faktorerna i den, är politisk stabilitet. Sparkvoten påverkas till exempel positivt vid 
politisk stabilitet då viljan att spara är större då man kan planera långsiktigt. Är det instabilt i 
ett land minskar viljan att investera både i ekonomiska projekt och i utbildning. Politisk 
instabilitet destabiliserar ekonomiska regler, som till exempel äganderätter, och detta gör att 
effektiviteten i produktionsprocessen sjunker och därmed också tillväxten (Fosu 2002). 
 
Politisk stabilitet är dock ingen nödvändighet för tillväxten på samma sätt som till exempel 
utbildning. Det är inte heller liktydigt med demokrati, även om detta skulle vara önskvärt. En 
välvillig diktator kan mycket väl vara positiv för tillväxten. Dock skiljer sig ofta diktatorers 
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egenintresse från nationens intresse, vilket ofta leder till att diktatorn ”plundrar” ekonomin 
(Overland, Simons & Spagat 2003) 
 
U-länder är ofta beroende av utländskt bistånd och även effekten av detta beror på hur den 
politiska situationen ser ut i landet. Bistånd har avtagande skalavkastning men ju stabilare 
institutioner i landet desto mer bistånd kan tas upp innan marginaltillskottet av det till 
tillväxten blir noll (Collier, Hoeffler 2004). 
 
Det finns många undersökningar som har försökt mäta effekten av politisk instabilitet på 
tillväxten och resultaten av undersökningarna skiljer sig som vanligt åt. Vissa (Campos, 
Nugent 2002) finner att politisk instabilitet inte ger någon negativ effekt på tillväxten medan 
andra (t.ex. Alesina, Perotti 1996 och Fosu 2002) finner att det visst finns en negativ effekt. 
Fosu (2002) har till och med undersökt hur effekten på tillväxten blir av lyckade, misslyckade 
och planerade statskupper och han fann då att den största negativa effekten kom av en 
misslyckad statskupp.  



 12 

3 Den utvidgade modellen 
 
 
 
 
 
Med teknologispridningsmodellen som grund har en ny modell bildats där de faktorer som 
diskuterades i föregående kapitel har lagts till.  
 
Produktionsfunktionen ser ut som följande: 
 

1( )Y K I phLα φ α φ− −=    (0<α<1, 0<φ<1, α+φ<1)  (3.1) 
 
där Y är BNP, K är realkapital, I är infrastruktur, h är humankapital och L är arbetskraft (mäts 
ofta som befolkning). Variabeln p visar hur mycket av humankapitalet som är tillgängligt i 
produktionen, det vill säga att om alla ägnar hela livet åt att utbilda sig finns det ingen som 
jobbar med produktion och då blir denna variabel 0, å andra sidan, om ingen utbildar sig blir 
denna variabel 1. Därmed förändras variabeln p enligt: 
 

1
1p u

w
= −      (3.2) 

 
där w står för antal år som en människa har tillgängligt för att antingen ägna sig åt arbete eller 
utbildning och u står för antal år i utbildning. 
 
Produktionsfunktionen upplever konstant skalavkastning i realkapital, infrastruktur och 
arbetskraft, men tilltagande skalavkastning när man inkluderar humankapitalet. Detta har att 
göra med den icke-rivaliserande egenskapen hos kunskap. Kan man en sak så kan man lära 
någon annan det, samtidigt som man fortfarande kan det själv. 
 
Variablerna α och φ  visar hur stor andel av inkomsterna som tillfaller respektive produktions-
faktor. Vilka värden som sätts för dessa visar också vilka antaganden som gjorts om infra-
strukturen. I det här fallet tänks det att infrastrukturen är en del av realkapitalet och därmed 
kommer α+φ att vara lika med 1/3 som är den empiriskt vedertagna delen av inkomsterna som 
tillfaller realkapitalet (Jones 2002). 
 
Realkapitalet ackumuleras enligt: 
 

(1 )K bs Y dKτ= − −&  (0<b<1, 0<s<1, 0<τ<1)  (3.3) 

 
där b är nivån på det finansiella systemet, s är sparkvoten2, τ är skattesatsen3 och d är 
deprecieringstakten (den takt med vilken realkapitalet slits ned). Det finansiella systemet 
påverkar då hur mycket av investeringarna som blir effektiva, och därmed verkligen påverkar 
                                                 
2 I mer komplicerade modeller bestäms s genom att individerna optimerar sin konsumtion över tiden, här hålls 
den konstant. 
3 I denna modell beskattas de totala inkomsterna. Det kan visas att den optimala nivån på skattesatsen , φ

τ
α φ

∗=
+

 . 
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BNP. Här är tanken att alla länder skulle kunna placeras på en skala mellan 0 och 1 beroende 
på hur bra deras finansiella system är. Som diskuterades i avsnitt 2.2.3 är det inte helt klart 
hur detta skulle mätas, men tanken är i alla fall att det skulle kunna indexeras på något sätt.  
 
Det som staten får in på skatter går till att bygga upp infrastrukturen som därmed förändras 
enligt: 
 

I Y dIτ= −&      (3.4) 
  
Deprecieringstakten, d, antas här vara den samma som för realkapitalet, vilket troligtvis är ett  
rimligt antagande.  
 
Humankapitalet förändras på samma sätt som i teknologispridningsmodellen, fast A har fått 
betydelsen av befintlig teknologi i landet istället för, som i den ursprungliga modellen, 
världsteknologin: 
 

1uh e A hψ γ γµ −=&  (0<µ, 0<γ<1)   (3.5) 

 
där µ är ett mått på allmän produktivitet i landet och kan innehålla allt möjligt som inte 
innefattas av de övriga variablerna, ψ visar effektiviteten i utbildningssektorn, u är tiden som 
ägnas åt utbildning, A är den teknologiska nivån i landet, h är mängden humankapital i landet 
och γ viktar betydelsen av befintlig teknologi och det inhemska humankapitalet för bildandet 
av nytt humankapital. 
 
Den teknologiska nivån i landet förändras enligt: 
 

A bt Aβ ∗=&   (0<β<1)   (3.6) 
 
där t är ett mått på öppenhet mot omvärlden, β, som är lägre än 1, visar att det är avtagande 
avkastning på öppenhetens betydelse för utvecklandet av teknologi i landet och A* står för 
världsteknologin. Att det här också finns med en variabel för det finansiella systemet, b, är en 
följd av den diskussion som fördes i avsnitt 2.2.3 om att det finansiella systemet påverkar hur 
väl teknologin sprids via utländska direktinvesteringar.  
 
Liksom i teknologispridningsmodellen blir tillväxttakten i steady state helt exogen och drivs 
av den teknologiska tillväxttakten i världen4: 
 

y h k i Ag g g g g g= = = = =    (3.7) 

 
Steady state-lösningen5 ser ut som följande: 
 

1

1 1(1 ) 1
1

ubs e
y u bt A

d g n d g n w g

α φ
ψ γα φ α φ

βτ τ µ− − − −
∗    −  = −       + + + +       
 (3.8) 

 

                                                 
4 För hel uträkning se bilaga 2. 
5 Se även här bilaga 2 för uträkningen. 
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Denna säger att inkomstnivån blir högre av ett bättre finansiellt system, ett stort sparande, en 
effektiv utbildningssektor och öppenhet mot omvärlden. Det som sänker inkomstnivån är 
realkapitalets förslitning, en hög befolkningstillväxt och tillväxttakten i teknologin då en hög 
sådan gör att mycket resurser måste läggas på att följa med i utvecklingen. Skattesatsen 
kommer in både som en höjande och sänkande faktor där den optimala nivån beror på 
förhållandet mellan α och φ. Även utbildningstiden påverkar i båda riktningarna. En ökad 
utbildningstid leder till en ökning i humankapitalet vilket är positivt för BNP, samtidigt som 
den minskar mängden humankapital som är tillgänglig i produktionen.  
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4 Simulering 
 
 
 

4.1 Om simuleringen 

Den simulering som ska utföras har till syfte att visa hur förändringar i olika faktorer påverkar 
tillväxten inom ramen för den modell som bildades i föregående avsnitt. För att göra detta ska 
först ett fiktivt fattigt land konstrueras med hjälp av värden på verkligt fattiga länder och 
USA. När detta fattiga land har bildats och utgångsläget har valts så införs en ekonomipolitisk 
förändring i taget för att se hur nivån på BNP och vägen till ett nytt steady state påverkas. 
Syftet är att se vilka faktorer som har störst betydelse för hur fort tillväxten kommer igång och 
med vilken kraft den gör det. Förändringarna kommer att ske i variablerna för öppenhet, 
skattesats, det finansiella systemet, utbildningstid och sparkvot. 

4.2 Utgångsvärden för simuleringen6 

För många av variablerna och parametrarna finns det ingen statistik och då måste utgångs-
värdena väljas lite godtyckligt. Detta kan ses som en stor brist med modellen men då detta 
inte påverkar utfallet för simuleringarna på annat sätt än att utgångsläget förändras gör det 
inte så mycket. Men det är helt klart diskutabelt om de valda värdena är vettiga. Då man inte 
kan motivera att en parameter ska anta ett visst värde är det brukligt att välja ett så neutralt 
värde som möjligt. Om en parameter kan anta ett värde mellan 0 och 1 är det mest neutrala då 
0,5.  
 
För att simuleringen ska kunna utföras krävs ett värde på den teknologiska nivån i världen. 
Från ekvation (3.6) kan A* lösas ut: 
 

( )
1

1 1

*

1 1
1

u

y
A

bs e
u bt

d g n d g n w g

α φ
ψα φ γα φ

βτ τ µ− − − −

=
 −     −     + + + +      

 (4.1) 

 
I och med att USA är världens ledande teknologiland är det lämpligast att räkna ut A* från 
värden på USA7. År 2000 har valts för uträkningarna och det finns statistik att hämta för 
sparkvoten, s, utbildnigstiden, u, öppenheten, t, och BNP per capita, y, (Penn World Table). 
För ett approximativt värde på tillväxttakten i teknologin, g, används ofta tillväxttakten i BNP 
på lång sikt. Tillväxttakten i teknologin och BNP är densamma då landet är i steady state, 

                                                 
6 I bilaga 3 finns en fullständig tabell över utgångsvärdena. 
7 Här antas implicit att teknologispridningsmodellen även är tillämpbar på USA, vilket den egentligen inte är då 
USA är ett av de ledande forskningsländerna i världen. Detta spelar dock ingen större roll här, då det viktiga är 
att få ett värde på den teknologiska nivån i världen vilket bara påverkar nivån på utgångsläget för det fattiga 
fiktiva landet. Att välja något annat land som exempelvis Japan om man tror att det är längre fram i utvecklingen 
än USA har heller ingen betydelse för utfallet i modellen. Även här påverkar det bara utgångsläget.  



 16 

inom ramen för den här modellen, och då man antar att landet har legat i alla fall i närheten av 
sitt steady state och man tittar på en tillräckligt lång period, här 1950-2000, får man en ganska 
bra approximation av det rätta värdet för tillväxttakten i teknologin. I det här fallet har g 
räknats ut till 2,3 % per år. Deprecieringstakten för kapitalet, d, har satts till 0,05 vilket är ett 
allmänt vedertaget värde i tillväxtsammanhang. Värdet för befolkningstillväxten, n, är från det 
aktuella året. Det finns även statistik på de offentliga utgifternas andel av BNP, och det är 
detta som använts till skattesatsen, τ. 
 
Som diskuterades i kapitel 3 måste α+φ vara lika med 1/3 om man räknar in infrastrukturen 
som en del av realkapitalet då detta är det empiriskt vedertagna värdet för realkapitalets andel 
av inkomsterna. Men hur stor del av denna tredjedel som tillfaller det privata realkapitalet (till 
skillnad från infrastrukturen som byggs ut med statliga medel) och hur stor del som tillfaller 
infrastrukturen är inte helt givet. Det kan antas att den större delen av den här tredjedelen 
tillfaller det privata realkapitalet och därför kan inte φ sättas alltför högt. Här har α satts till 
0,23 och φ till 0,1. Att ändra dessa marginellt (exempelvis ± 0,02) gör heller inga större 
skillnader för utfallen i modellen. Med dessa värden på α och φ blir den optimala skattesatsen 
30 %. 
 
För att räkna ut hur mycket humankapital som finns tillgängligt för produktion, p, så har 
variabeln w satts till 60, det vill säga att det antagits att man i USA har 60 år som kan 
användas antingen till utbildning eller till arbete.   
 
Avkastningen på utbildning, ψ, har satts till 0,1, vilket betyder att ett års extra utbildning 
höjer lönen med 10 %. Detta är ungefär vad som hittas i empiriska undersökningar (Jones 
2002). Den allmänna produktiviteten, µ, är något svårare att sätta ett värde på. Det som dock 
är väsentligt är hur detta sätts i jämförelse med värdena för det fiktiva utvecklingslandet. 
Produktiviteten i USA är väldigt mycket högre än i ett fattigt utvecklingsland och här har 
µ satts till 0,3. Variabeln γ, som viktar betydelsen av befintlig teknologi och humankapital, är 
också svår att sätta ett värde på. Principen är dock att ett lågt värde på γ innebär att 
humankapitalet i landet är viktigare än den befintliga teknologin när det gäller att utveckla 
nytt humankapital, medan ett högt värde innebär att teknologin är viktigare. Värdet på γ skulle 
mycket väl kunna skilja sig åt mellan länder, men det kan vara svårt att avgöra varför ett land 
skulle ha ett högre värde på γ än ett annat. För USA är det väldigt svårt att motivera ett visst 
värde på γ och därför är denna satt till 0,5.  
 
Vad gäller nivån på det finansiella systemet så har det antagits här att variabeln b har ett värde 
på 0,8 eftersom det finansiella systemet i USA är väldigt välutvecklat.  
 
Exponenten β måste vara lägre än 1, då öppenheten, t, upplever avtagande avkastning, men 
vad nivån på den ska vara är aningen osäkert. Här har den satts till 0,5 vilket är det vanliga då 
man inte kan motivera varför det skulle vara något annat.  
 
Med dessa värden på variablerna får man ut att den teknologiska nivån i världen, A*, är 36, 
vilket egentligen inte säger något, men används som ett slags index. 
 
Detta värde på A* används då BNP ska räknas ut för utvecklingslandet. För ett fiktivt land 
finns det ingen statistik, men värdena på s, u, t, n och τ  har satts utifrån vad som faktiskt 
observeras i fattiga länder (Penn World Table). För g, d, α, φ, och β används samma värden 
som för USA medan något lägre värden har valts för w, ψ, µ och γ.  På grund av att den 
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förväntade livslängden är kortare i ett fattigt utvecklingsland har variabeln w satts till 45. Det 
kan också tänkas att avkastningen på utbildning inte är lika stor i ett utvecklingsland som i 
USA och därför har ψ  satts till 0,06. Den allmänna produktiviteten borde vara några gånger 
lägre och här har µ valts till 0,1. Som diskuterades tidigare är det väldigt svårt att sätta ett 
värde på γ men det skulle kunna tänkas att det i ett fattigt land med en väldigt låg nivå på 
humankapitalet kan bli svårt att lära sig mer genom den teknologi som redan finns i landet. 
Det kanske först krävs att där finns någon som kan förklara hur en viss maskin fungerar och 
därmed är det befintliga humankapitalet viktigare än teknologin för bildandet av nytt 
humankapital. Därför har valts ett lägre γ (0,3) för det fattiga landet än för USA. Vilka värden 
som sätts för γ har dock ingen betydelse för utfallen i modellen, det enda de påverkar är 
utgångsvärdena för till exempel teknologinivån i världen och för inkomstnivån i steady state.  

4.3 Simuleringen 

Det som ska undersökas i simuleringen är hur nivån på BNP och vägen till ett nytt steady 
state påverkas av olika ekonomipolitiska förändringar. Detta görs genom att ett utgångsläge 
har valts där landet som redan är väldigt fattigt också ligger långt under sitt steady state (nivån 
på BNP per capita ligger på drygt 60 % av sitt steady state-värde). Som sagts tidigare kanske 
landet har lidit av krig, svält eller något annat som har gjort att landet hamnat under sitt steady 
state. När sedan en förändring införs jämförs resultatet av denna med hur BNP hade 
utvecklats utan förändringen.  
 
För att effekterna av förändringarna ska vara jämförbara ska förändringarna helst vara 
likvärdiga i storlek. Detta är ganska svårt att uppnå då förändringarna sker i variabler av 
väldigt olika karaktär. I varje variabel görs en stor förändring, men den ska ändå kunna ses 
som rimlig. Det är exempelvis inte rimligt att tro att antal år i utbildning skulle ändras från 2 
till 16 år på en gång, medan man visst skulle kunna höja skattesatsen från 10 till 80 % över en 
natt, och då är dessa ökningar lika stora procentmässigt sett. Det är helt klart diskutabelt om 
de förändringar som kommer att göras är jämförbara i storlek men det är i alla fall tanken.  
 
Den tidsram som har valts är 100 år för att följden av förändringarna ska kunna ses ordentligt, 
och det måste hållas i åtanke att dessa förändringar görs ceteris paribus. När en förändring 
införs görs detta efter 10 år, så att man bättre kan se vad som händer. 
 
Vad som sker då en förändring införs kommer att visas i två diagram. Det första visar 
tillväxttakten i BNP per capita och världsteknologin, och det andra visar utvecklingen över 
tiden i olika variabler. För det första diagrammet ska man tänka på att skalan på y-axeln inte 
är densamma för de olika fallen, denna ändras beroende på hur mycket tillväxttakten 
påverkas. Detta förvirrar jämförelsen mellan diagrammen men tittar man bara på värdena på 
y-axeln så är det inga problem.  
 
I det diagram som visar utvecklingen över tiden för de olika variablerna används en 
logaritmisk skala som antar olika enheter beroende på de olika variablerna. Till exempel visas 
BNP per capita i USD samtidigt som humankapitalet per capita och världsteknologin inte har 
någon speciell enhet. Värdena för de senare används mer som ett slags index och mäts därför 
inte i någon enhet. Det är framför allt för BNP per capita som nivån är intressant, för de andra 
variablerna är det mer hur utvecklingen har sett ut som är av intresse.  
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Det faktum att landet ligger under sitt steady state i utgångsläget gör att även om ingenting 
ändras i landet så kommer BNP-tillväxten att vara lite högre än tillväxttakten i världs-
teknologin under en tid tills BNP är ikapp sitt steady state-värde.  
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Diagram 1: Tillväxttakt i BNP och världsteknologin. Diagram 2: Utveckling i BNP och världsteknologin

  över tiden.                                                                                 

Som kan ses i Diagram 1 kommer tillväxttakten i BNP att ligga över tillväxttakten i världs-
teknologin under hela 100-årsperioden, men bara med som mest drygt 0,15 procentenheter. 
Den genomsnittliga årliga tillväxttakten blir då 2,40 %. Det tar ungefär 30 år för landet att 
fördubbla BNP per capita som på 100 år går från $160 till $1775.  

4.3.1 Ändring av öppenhet 

Om regeringen vill att landet ska få en högre tillväxt utan att det krävs alltför mycket utav 
dem, kan de testa att öppna upp landet mer (minska tullar, och kvoter t.ex.). Effekten av en 
stor ökning (från 0,6 till 1,0) i måttet på öppenhet kan ses i diagrammen nedan. 
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 Diagram 3: Tillväxttakt i BNP, världsteknologin och  Diagram 4: Utveckling i BNP, världsteknologin och         

teknologin i landet då öppenheten ökats.  teknologin i landet då öppenheten ökats. 

Ett öppnare land får in mer utländsk teknologi genom både den ökade handeln och de ökade 
direktinvesteringarna vilket leder till att den inhemska teknologin kan ökas. Detta syns tydligt 
i Diagram 3 där tillväxttakten i den inhemska teknologin gör ett hopp uppåt. Men en större 
öppenhet får ingen stor genomslagskraft i tillväxten i BNP. Den genomsnittliga årliga tillväxt-
takten blir 2,48 % och nivån på BNP efter 100 år ligger på $1928, vilket inte är någon enorm 
skillnad mot ursprungsläget (2,40 % i årlig genomsnittlig tillväxttakt och en BNP-nivå på 
$1775). Det tar även här 30 år innan nivån på BNP per capita har fördubblats.  
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I avsnitt 2.2.2 diskuterades att effekten av en ökad öppenhet bland annat beror på nivån på 
humankapitalet och på den politiska stabiliteten i landet. Även om den här modellen inte tar 
hänsyn till dessa faktorer då den visar vad som händer då landet öppnas upp mer, skulle det 
kunna tolkas så att landet är för fattigt för att den ökade öppenheten ska kunna få en stor 
effekt på den ekonomiska utvecklingen. Modellen tar heller inte någon hänsyn till vad det är 
som blir lidande då staten förlorar tullintäkter. 

4.3.2 Ändring av skattesatsen 

En annan ganska enkel åtgärd är att höja skatten, vilket skulle leda till en utbyggnad av 
infrastrukturen och inom ramen för denna modell borde därmed också BNP öka. Men man 
måste tänka på hur mycket skatten höjs då ökade skatter leder till att det finns mindre kapital 
att investera i det privata realkapitalet som därmed får en långsammare utveckling. En annan 
sak som är viktig är att skatteintäkterna verkligen går till utbyggnaden av infrastrukturen och 
inte hamnar i fickan på en korrumperad ledare, detta är dock inget som modellen tar hänsyn 
till. 
 
I följande scenario har skattesatsen höjts från 15 till 60 %, vilket är långt över den optimala 
nivån på 30 %, som beror på värdena för α och φ. 
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 Diagram 5: Tillväxttakt i BNP och världsteknologin Diagram 6: Utveckling i BNP, infrastruktur, realkapital 

då skattesatsen ökats.  och världsteknologin då skattesatsen ökats. 

Eftersom skattesatsen satts högre än den optimala blir resultatet att BNP-nivån efter 100 år är 
lägre än i utgångsläget ($1697 mot $1775). Trots en kraftig ökning i BNPs tillväxttakt under 
de första åren efter förändringen leder ökningen i infrastrukturen till att det privata real-
kapitalet minskar och eftersom det senare väger tyngre i produktionsfunktionen minskar även 
tillväxttakten i BNP.  
 
Den kraftiga ökningen i skattesatsen kan dock ses som en kortsiktig åtgärd för att få igång 
tillväxten ordentligt under en väldigt begränsad period. Eftersom tillväxttakten snabbt sjunker 
tillbaka och även går ner till en nivå under den för världsteknologin tar det även här 30 år 
innan nivån på BNP per capita nått en fördubbling. 
 
Det ska nämnas att även en sänkning av skattesatsen leder till att nivån på BNP per capita 
sjunker och det är bara om man närmar sig den optimala nivån på 30 % som tillväxttakten och 
nivån på BNP ökar, men det är ingen stor ökning så det är inte i skatten som lösningen finns.  
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4.3.3 Ändring av det finansiella systemet 

Det finansiella systemet påverkar bland annat hur mycket av investeringarna som verkligen 
gynnar den ekonomiska utvecklingen och hur väl utländska direktinvesteringar tas om hand.  
 
Genom lagstiftning och bättre kontroller från statligt håll kan det finansiella systemet 
förbättras. Det krävs emellertid mycket av en regering i ett fattigt land för att lyckas 
förverkliga detta. För det första måste folket ha förtroende för att regeringen vill göra 
förbättringar och att detta faktiskt sker. En välfungerande centralbank med tydliga riktlinjer är 
ett steg på väg. Men det är inte om hur det finansiella systemet ska förbättras som den här 
uppsatsen behandlar utan vad som händer då detta sker.  
 
Nedan har det finansiella systemet förbättrats rejält, från 0,1 till 0,5. 
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 Diagram 7: Tillväxttakt i BNP och världsteknologin Diagram 8: Utveckling i BNP, realkapital, världs-      

då det finansiella systemet förbättrats.  teknologin och teknologin i landet då det

  finansiella systemet förbättrats. 

Nivån på det finansiella systemet kommer in på många ställen i modellen, till exempel har det 
stor betydelse för hur effektiva investeringarna blir och därmed för realkapitalet vilket tydligt 
syns i Diagram 8. Även teknologin i landet får en rejäl skjuts uppåt då de utländska 
direktinvesteringarna kan tas bättre om hand. Dessa ökningar gör att tillväxttakten i BNP 
skjuter i höjden och når 10 % under några år. Trots att den snabbt sjunker tillbaka ner mot 
3 % kommer nivån på BNP per capita att fördubblas redan efter 17 år. Den genomsnittliga 
årliga tillväxttakten blir 3,60 % och detta leder till att nivån på BNP efter 100 år blir $5900 
vilket är en rejäl ökning mot tidigare.  
 
En sak som inte syns i modellen är vad som måste offras för att kunna förbättra det finansiella 
systemet. Den energi som behövs för detta ändamål måste tas någonstans ifrån och detta får 
inte glömmas bort, för det är klart att det inte är helt gratis att göra denna förbättring, även om 
det kanske ser ut så i modellen.  

4.3.4 Ändring av utbildningstid 

Att en längre utbildningstid ger en högre BNP är allmänt vedertaget och hur effekten av en 
fördubbling av tiden (från 2,4 till 5 år) i skolan blir kan ses nedan. 
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 Diagram 9: Tillväxttakt i BNP, infrastruktur, real- Diagram 10: Utveckling i BNP, realkapital, världs-

kapital, världsteknologin och human-   teknologin och humankapital då      

kapital då utbildningstiden ökats.  utbildningstiden ökats. 

I och med att en ökad utbildningstid leder till att färre människor arbetar med att producera 
varor så kommer BNP att sjunka till en början vilket tydligt syns i Diagram 9 där 
tillväxttakten i BNP per capita gör ett rejält hopp nedåt och faktiskt kommer landet att 
uppleva negativ tillväxt (-1,5 %) under något år. Detta kommer då också att dra ner 
tillväxttakten i infrastrukturen och realkapitalet då värdet på dessa till en del beror på nivån på 
BNP. Ökningen i humankapitalet kommer dock snabbt att dra upp BNP per capita igen som 
även i detta fall fördubblats efter 30 år. Den genomsnittliga tillväxttakten blir 2,59 % och 
nivån på BNP per capita efter 100 år kommer också att öka och slutar på $2137 mot tidigare 
$1775. 
 
Liksom i fallet med det finansiella systemet syns inte heller här varifrån pengarna till 
utbildningen kommer ifrån. Det är en stor kostnad att låta barnen gå i skolan längre, inte bara 
för att de då inte arbetar utan också för att det krävs en ökning i bland annat skolmaterial, 
skolbyggnader och lärare.  

4.3.5 Ändring av sparande 

Det finns många anledningar som kan leda till att sparkvoten ökar. En är att det finansiella 
systemet förbättras. Villigheten att spara blir större då förtroendet för det finansiella systemet 
blir starkare. En annan är att den politiska stabiliteten ökar. Då man kan lita på landets lagar 
och institutioner förstärks tron på en bättre framtid och då stiger sparbenägenheten. 
Ytterligare en annan är att infrastrukturen förbättras vilket troligen ökar avkastningen på 
investeringar och då leder till en ökad sparkvot.  
 
I diagrammen nedan visas följden av en ökning i sparkvoten från 0,8 till 0,15. 
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 Diagram 11:  Tillväxttakt i BNP, realkapital och Diagram 12: Utveckling i BNP, realkapital och  

världsteknologin.  världsteknologin över tiden. 

En ökning i sparkvoten leder till att investeringarna ökar och därmed också realkapitalet. 
Detta syns tydligt i Diagram 11 där realkapitalet uppvisar en väldigt hög tillväxttakt under 
några år. Detta medför att även tillväxttakten i BNP får sig en liten skjuts uppåt. Men den 
sjunker ganska snabbt tillbaka. Det tar dock bara 24 år för nivån på BNP per capita att 
fördubblas och den genomsnittliga årliga tillväxttakten blir 2,60 %. BNP per capita blir då 
$2204 efter 100 år.  
 
Man måste dock tänka på att modellen är lite felkonstruerad då nivån på BNP alltid ökar i takt 
med ett ökat sparande, vilket i sig är ganska orimligt då ett lands tillväxt helt skulle stanna av 
om alla slutade att konsumera. Detta är fallet i många förenklade modeller där sparkvoten inte 
bestäms genom att individerna optimerar sin konsumtion över tiden. 

4.3.6 Alla ändringar samtidigt 

Hittills har en sak ändrats i taget, vilket är viktigt för att kunna se effekten av just den 
förändring som gjorts, och alla förändringar, undantaget den väldigt höga skattesatsen, har lett 
till att inkomstnivån ökat jämfört med utgångsläget. Hur ser det då ut om alla dessa 
förändringar införs samtidigt? (Skattesatsen har här satts till 30 %) 
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 Diagram 13: Tillväxttakt i BNP och världsteknologin. Diagram 14: Utveckling i BNP och världsteknologin

  över tiden. 

Tillväxttakten i BNP skjuter i höjden de första 10 åren och når nästan 12 %. Även om tillväxt-
takten snabbt sjunker igen så håller den sig en bra bit över världsteknologins tillväxttakt och 
nivån på BNP per capita har fördubblats efter bara 15 år. Den genomsnittliga årliga tillväxt-
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takten blir 4,23 %, vilket är väldigt högt, och detta ger också stort utslag på inkomstnivån som 
efter 100 år blir $11068.  
 
Det är kanske inte rimligt att tro att alla dessa förändringar skulle införas samtidigt, men det 
är inte heller rimligt att tro att bara en förändring görs på 100 år. Detta visar i alla fall att en 
stor förbättring kan ske i utvecklingen av BNP om många faktorer förbättras.  
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5 Slutsatser 
 
 
 
 
 
Innan man drar några slutsatser utifrån den simulering som gjorts måste man tänka på att den 
modell som här har bildats är gjord på helt teoretiska grunder och dess giltighet är inte testad i 
verkligheten. Därmed är alla slutsatser endast giltiga inom ramen för denna modell. 
 
Trots dessa lösa grunder belyser ändå denna modell några faktorer som nog inte är helt 
oväsentliga i tillväxtsammanhang. Till exempel kan man se hur skattesatsens storlek påverkar 
utvecklingen av BNP. Även om inte förändringar i storleken på skattesatsen hade några 
enorma effekter i den här modellen kunde man ändå se att både en för hög och en för låg 
skattesats hade negativa effekter på tillväxten. Detta är ingen revolutionerande upptäckt, men 
den visar ändå att modellen i detta avseende är korrekt.  
 
I den här modellen används skatten till att bygga ut infrastrukturen vilken jag personligen tror 
är väldigt viktig för att kunna få en ihållande tillväxt, men det är inget som riktigt belyses här. 
Anledningen för detta kan vara att modellen bortser från att en förbättrad infrastruktur 
antagligen ökar villigheten att spara. I enlighet med de klassiska teorierna hade en ökad spar-
kvot en stor positiv effekt på tillväxten och därmed får man kanske försöka hitta något annat 
sätt att få in infrastrukturen på i modellen.  
 
Att en ökad utbildningstid inte ger större utslag i den här modellen kan jag tycka är lite synd 
då utbildning ofta framhålls som en mycket viktig faktor för tillväxten. Men man måste 
samtidigt komma ihåg att värdet på ψ som visar effektiviteten i utbildningssektorn är satt 
ganska lågt och om man samtidigt med att öka utbildningstiden även skulle försöka förbättra 
utbildningssektorn skulle effekten på tillväxten helt klart bli större.  
 
Att växa genom att öppna upp landet mer för utländsk handel är en utvecklingsstrategi som 
använts med lyckade resultat av många asiatiska länder, men i den här modellen får inte en 
ökad öppenhet någon stor genomslagskraft. Detta tycker jag är en ganska viktig poäng, då det 
finns länder som försökt kopiera denna utvecklingsstrategi utan att få någon tillväxteffekt.  
Detta visar på det som diskuterades i inledningen, att en utvecklingsstrategi måste anpassas 
efter ett lands egna förutsättningar. Det är inte bara öppenheten i sig som gör att tillväxten 
ökar, det är andra faktorer i samband med detta, och framför allt kanske hur marknads-
strukturen ser ut i landet. I vissa länder kanske en ökad öppenhet snarare skapar mer problem 
då den inhemska produktionen är så svag att den slås ut innan den ens fått försöka.  
 
Det som ger störst effekt på tillväxten inom ramen för den här modellen är en förbättring av 
det finansiella systemet. Här har gjorts en väldigt kraftig förbättring, vilket klart borde ge stort 
utslag, men även små förbättringar gör stor skillnad. Detta beror till stor del på att variabeln 
för det finansiella systemet ingår på många ställen i modellen. Det är kanske inte lätt att 
förbättra det finansiella systemet och det är knappast gjort över en natt. Dessutom hänger det 
samman med den politiska stabiliteten i landet. Det är svårt att ha ett välfungerande 
banksystem om landet har korrumperade ledare som plockar i statskassan och trycker upp nya 
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pengar när de vill. Utan folkets förtroende för att landets ledare vill ha ett hälsosamt 
finansiellt system kommer det aldrig att hända.  
 
En sak som också måste kommas ihåg är att jämförelsen mellan åtgärderna kan bli lite 
snedvriden av att det bara är i fallet med infrastrukturen som modellen tar hänsyn till 
kostnaderna för en utbyggnad av denna genom att det privata realkapitalet blir lidande då 
skatten höjs. Det finns inget i modellen som förklarar var pengarna tas ifrån för att förbättra 
utbildningen och det finansiella systemet, och som diskuterades tidigare kan en ökad öppen-
het leda till att den lokala produktionen slås ut. Man ska ha detta i åtanke innan man säger att 
det helt klart är det finansiella systemet som måste förbättras för att den ekonomiska 
utvecklingen ska komma igång. 
 
I uppsatsen diskuteras inte heller speciellt mycket hur man ska kunna göra det som krävs för 
att tillväxttakten ska öka. Det är lätt att säga att man borde förbättra utbildningen och det 
finansiella systemet, men att verkligen göra det är inte det lättaste. Hur detta ska lösas är en 
fråga som diskuteras runt om i världen och det finns inga enkla lösningar. Men man måste 
börja någonstans, och en liten förbättring kan ändå generera något högre inkomster som sedan 
kan användas till någon annan förbättring och så vidare. 
 
Uppsatsen har också utgått från ett väldigt fattigt land som drabbats av något slags kris som 
gjort att landet hamnat under sitt steady state, och då är kanske inte heller landet i läge att 
börja satsa på några nya förbättringar. Först måste landet försöka reda upp sin situation och 
kanske framför allt uppnå en politisk stabilitet. Utan detta tror jag knappast att det är möjligt 
att genomföra några förbättringar över huvud taget. 
 
Uppsatsens syfte har dock inte varit att försöka lösa fattigdomsproblemet i världen utan bara 
att ge en bild av hur olika faktorer skulle kunna tänkas påverka tillväxten. Och då måste man 
också komma ihåg att modellen som har bildats här är helt teoretisk och liksom alla modeller 
är en förenkling av verkligheten, men jag tycker ändå att den lyckas att belysa många faktorer 
som är viktiga för tillväxten i ett land. Och även om det i den här modellen bara blir 
nivåeffekter så är det inte i något av fallen, inte ens i utgångsläget, som tillväxttakten är 
tillbaka på sin steady state-nivå efter 100 år.  
 
Eftersom modellen inte har testats i verkligheten är det svårt att veta hur mycket man ska tro 
på dess utfall, men den tillför kanske något i tillväxtteorin ändå. Det är dock svårt att testa 
modellen då det saknas data på många av variablerna, vilket är synd, men de statistiska 
databaserna utökas hela tiden med nya mått, så det kanske kommer. 
 
  
 
 



 26 

6 Källförteckning 
 
 
 

6.1 Publicerade källor 

Abelshauser, Werner (1982) ”West German Economic Recovery, 1945-1951: A 
reassessment”. Red. Fischer, Wolfram, The Economic Development of Germany since 

1870, vol 2, s. 177-196. 
 
Alesina, Alberto & Perottis, Roberto (1996) ”Income Distribution, Political Instability and 

Investment”. European Economic Review, vol 40, no 2, 1996, s. 1203-1228. 
 
Fosu, Augustin Kwasi (2002) ”Political Instability and Economic Growth”. American Journal 

of Economics and Sociology, vol 61, no 1, jan 2002, s. 329-348. 
 
Calderón, César & Servén, Luis (2004) ”The Effects of Infrastructure Development on 

Growth and Income Distribution”. Worldbank Policy Research Working Paper Series, 

working paper 3400, 2004. 
 
Collier, Paul & Hoeffler, Anke (2004) ”Aid, Policy and Growth in Post-conflict Societies”. 

Euopean Economic Review, vol 48, no 5, okt 2004, s. 1125-1145. 
 
Jones, Charles I (2002), Introduction to Economic Growth. W.W. Norton & Company, Inc. 

Andra upplagan. 
 
Griffin, Keith (1996), Studies in Globalization and Economic Transitions. Macmillian Press 

Ltd. 
 
Hermes, Niels & Lensink, Robert (2000) ”Financial System Development in Transition 

Economies”. Journal of Banking and Finance, vol 24, no 4, april 2000, s. 507-524. 
 
Hermes, Niels & Lensink, Robert (2003) ”Foreign Direct Investment, Financial Development 

and Economic Growth”. The Journal of Development Studies, vol 40, no 1, okt 2003, 
s. 142-163. 

 
Makki, Shiva S. & Somwaru, Agapi (2004) ”Impact of Foreign Direct Investment and Trade 

on Economic Growth: Evidence from Developing Countries”. American Journal of 

Agricultural Economics, vol 86, no 3, aug 2004, s. 795-801. 
 
Markusen, James R., Melvin, James R., Kaempfer, William H. & Maskus, Keith E. (1995), 

International Trade: Theory and Evidence. McGraw-Hill. 
 
Overland, Jody, Simons, Kenneth & Spagat, Michael (2003) ”Political Instability and Growth 

in Dictatorships”. Royal Holloway University of London Discussion Papers in Economics, 

03/11, 2003. 



 27 

Rodrik, Dani (2003) ”Growth Strategies”. NBER Working Paper Series, working paper 
10050, okt 2003.  

 
Romer, Paul (1993) ”Idea Gaps and Object Gaps in Economic Development”. Journal of 

Monetary Economics, vol 32, no 3, dec 1993, s. 543-573.  
 
Wang, Chengang, Liu, Xiaming & Wei, Yingqi (2004) ”Impact of Openness on Growth in 

Different Country Groups”. The World Economy, vol 27, no 4, april 2004, s. 567-585. 

6.2 Elektroniska källor 

Penn World Table: http://pwt.econ.upenn.edu 2005-05-24 
 
Barro-Lee utbildningsdata: http://www2.cid.harvard.edu/ciddata/ 2005-05-24 



 28 

Bilaga 1: Teknologispridningsmodellen 
 
 
Produktionsfunktionen för ett land ser ut som följande: 

∫
=

−=
h

j

jj dxLY
0

1 αα     (B1.1) 

där Y är BNP, L är arbetskraft, α  visar den andel av värdet av produktionen som tillfaller 
kapitalet, xj är en viss typ av realkapital och h är mängden olika x som ekonomin är kapabel 
att använda. Då alla xj är lika i ekonomiskt hänseende (en lika stor mängd av varje xj kommer 
att användas) så kan det totala realkapitalet, K, skrivas som: 
 

h

K
xhxK =⇒= .    (B1.2) 

 
Då detta stoppas in i produktionsfunktionen får man ut en vanlig Cobb-Douglas produktions-
funktion:  
 

.)( 1 αα −= hLKY     (B1.3) 

 
I teknologispridningsmodellen styrs tillväxten i ekonomin av tillväxten i humankapital enligt: 

 

γγϕµ −
⋅

= 1hAeh u     (B1.4) 

 
där µ är ett mått på allmän produktivitet, det kan innehålla allt möjligt som inte innefattas av 
de övriga variablerna, ψ  visar effektiviteten i utbildningssektorn, u är tiden som ägnas åt 
utbildning, A är den teknologiska nivån i världen, h är mängden humankapital i landet och γ 
viktar betydelsen av världsteknologin och det inhemska humankapitalet för hur nytt human-
kapital bildas.  
 
Kapitalackumulationen sker som i de flesta tillväxtmodeller:  

dKsYK −=
⋅

    (B1.5) 
 
där s är den andel av inkomsten som går till investeringar och d är den takt med vilken 
realkapitalet slits ned per år.  
 
Steady state-lösningen8 blir för denna modell: 
 

1

1 us e
y A

n g d g

α
ψ γα µ−   

=   + +   
   (B1.6) 

 
BNP-nivån blir högre av ett stort sparande, en bättre utbildning och en högre nivå på 
teknologin i världen, medan tillväxten i befolkningen och teknologin samt kapitalets 
förslitning drar ned. 

                                                 
8 Exakt hur denna räknas fram är inte av betydelse för uppsatsen i sin helhet.  
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Bilaga 2: Steady State-lösning av den utvidgade modellen 
 
 
Produktionsfunktionen: 

 

( )1Y K I phL
α φα φ − −

=     (B2.1) 

 
Realkapitalet förändras enligt: 
 

(1 )K bs Y dKτ= − −&     (B2.2) 

 
För att få fram tillväxttakten i realkapitalet divideras ekvation (B2.2) med K: 
 

 (1 )k

K Y
g bs d

K K
τ= = − −

&

    (B2.3) 

 
Då gk är konstant i steady state måste y och k växa i samma takt: 
 

k yg g=      (B2.4) 

 
Samma sak gäller för tillväxttakten i infrastruktur: 
 

i i y

I Y
g d g g

I I
τ= = − ⇒ =

&

   (B2.5) 

 
Tillväxttakten i teknologin i landet är densamma som tillväxttakten i teknologin i världen, g, 
då landet befinner sig i steady state: 
 

* * * *

*A A

A A A A A
g bt bt gbt g g

A A A A A

β β β= = = = ⇒ =
& & &

  (B2.6) 

 
Humankapitalet växer i samma takt som teknologin i landet: 
 

u

h h A

h A
g e g g

h h

γ
ψµ  = = ⇒ = 
 

&

   (B2.7) 

 
För att få fram BNP per capita divideras produtktionsfunktionen med befolkningen, L: 
 

1
1( )

( )
K I phL

y k i ph
L

α φ α φ
α φ α φ

− −
− −= =    (B2.8) 

 
Ekvation (B2.8) logaritmeras och deriveras med avseende på tid för att få tillväxttakten i y: 
 

ln ln ln ln ln
(1 ) (1 )

d y d k d i d p d h

dt dt dt dt dt
α φ α φ α φ= + + − − + − −  (B2.9) 
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(1 )0 (1 )y k i hg g g gα φ α φ α φ⇒ = + + − − + − −   (B2.10) 

 
Då tillväxttakterna i realkapital och infrastruktur är desamma som tillväxttakten i BNP per 
capita i steady state blir tillväxttakten i y: 

 
(1 )y y y hg g g gα φ α φ= + + − −    (B2.11) 

 

y hg g⇒ =      (B2.12) 

 
Därmed har det visats att alla tillväxttakterna växer med konstant och samma tillväxttakt 
längs en balanserad tillväxtbana: 
 

y h k i Ag g g g g g= = = = =    (B2.13) 

 
För att lösa för inkomstnivån i steady state definieras några nya variabler: 
 

, ,
Y K I

y k i
hL hL hL

≡ ≡ ≡% %%      

 
1

1( )K I phL
y k i p

hL

α φ α φ
α φ α φ

− −
− −⇒ = = % %%    (B2.14) 

 

För att lösa för k%  får man börja med att lösa för k
&%  genom att derivera med avseende på tid: 

 

(1 )
K K K h L y

k k bs d g n
hL hL K h L k

τ
   = = − − = − − − −   

  

&& & & %&% %
%

 (B2.15) 

 

Då 0k =&%  i steady state blir k% : 
 

1

1
1(1 )bs

k i p
d g n

α
φ α φτ −

− − −
=  + + 

% %    (B2.16) 

 

På samma sätt blir i% : 
 

1

1
1i k p

d g n

φ
α α φτ −

− − 
=  + + 

%%    (B2.17) 

 
Sätter man ihop dessa två och sedan stoppar in dem i produktionsfunktionen och förenklar blir 
y% : 

 

1 1(1 )bs
y p

d g n d g n

α φ
α φ α φτ τ− − − −   −

=    + + + +   
%    (B2.18) 
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Då variabeln p kan skrivas som följer: 
 

 
1

1p u
w

= −      (B2.19) 

 
och det inte är BNP per capita och humankapitalenhet som är intressant och då: 
 

1
1u uh e A h e

g h A
h h g

ψ γ γ ψ γµ µ−  
= = ⇒ =  

 

&

   (B2.20) 

och: 

* * * *
*

*

A bt A bt A A bt A
g g g A bt A

A A A A A

β β β
β= = ⇔ = = ⇒ =

& & &

 (B2.21) 

 
blir uttrycket för BNP per capita i steady state: 
 

1

1 1(1 ) 1
1

ubs e
y u bt A

d g n d g n w g

α φ
ψ γα φ α φ

βτ τ µ− − − −
∗    −  = −       + + + +       
 (B2.22) 
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Bilaga 3: Utgångsvärden för simuleringen 
 
 
USA 
 
Värden hämtade från statistik hos Penn World Table för år 2000: 
BNP per capita i USD (Laspeyres) (y) 33308 
Investeringskvot (s)  0,25 
Befolkningstillväxt (n)  0,008851 (ln 275 423 – ln 272 996) 
Öppenhet (t)   0,29 [(Import + Export)/BNP] 
Antal år i utbildning (u)  12,25 
Offentliga utgifters andel av BNP (τ) 0,1 
 
Valda värden: 
Finansiellt system (b)  0,8 
Teknologins tillväxttakt (g) 0,023 [ln (BNP 2000) – ln (BNP 1950)]/50 där  

BNP 1950 = 10600 
Realkapitalets deprecieringstakt (d) 0,05 
Allmän produktivitet (µ)  0,3 
Andel av inkomsten som tillfaller 
realkapitalet (α)  0,23 
Αndel av inkomsten som tillfaller 
infrastrukturen (φ)  0,1 
Antal år som kan användas till  
utbildning eller till arbete (w) 60 
Effektivitet i utbildningssektorn (ψ) 0,1 
β   0,5 
γ   0,5 
 
Det fiktiva fattiga landet 
 
Värdena för g, d, α, φ och β är desamma som för USA. 
 
Finansiellt system (b)  0,1 
Investeringskvot (s)  0,08 
Befolkningstillväxt (n)  0,025 
Allmän produktivitet (µ)  0,1 
Offentliga utgifters andel av BNP (τ) 0,15 
Öppenhet mot omvärlden (t) 0,6 
Antal år som kan användas till  
utbildning eller till arbete (w) 45 
Effektivitet i utbildningssektorn (ψ) 0,06 
Antal år i utbildning (u)  2,4 
γ   0,3 


