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Abstract 

In this paper I examine the reasons on why some poor countries seem to 
achieve economic growth, while some others do not. Can we decide which 
country that will succeed beforehand, or is it simply a matter of policy? I take my 
starting point in the economist Jeffrey D. Sachs framework on why nations are 
failing in achieving economic growth, and apply those classifications on the 
comparative case of Haiti and the Dominican Republic to try to examine any 
divergences. 

The comparison between Haiti and the Dominican Republic is an interesting 
one. Not only do they share the island Hispaniola in the Caribbean, they also share 
a colonial heritage, years of political instability and being hosts of two of the most 
evil dictators Latin America ever has seen, Rafael Trujillo and Francois Duvalier. 
They also shared an economic development rate up until the 1960s, when 
something suddenly happened, and during the course of 50 years, Dominican 
Republic has almost tripled their BNP per capita while Haiti has halved theirs. My 
main purpose in this study is to analyze variables such as poverty, geography, 
fiscal policies, governance, culture, geopolitics, innovations and investments, 
demographics and emigration to see if they can explain the economic divergence 
between Haiti and the Dominican Republic.  

My results suggests that different policy decisions and bad governance are the 
main reason behind the divergence between these two countries. 
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1 Inledning 

Dominikanska Republiken, rankat som nummer 101 på Human Development Index år 
2015 (UNDP, 2015), med en stadigt ökande BNP per capita är ett av Centralamerikas 
mer lyckade länder. Haiti, rankade som 163 på Human Development Index (UNDP, 
2015), är det fattigaste landet i västra hemisfären och är rankade på Foreign Policys 
årliga lista över fragila stater som nummer 11, hela 93 platser före Dominikanska 
Republiken, och före stater som Irak, Elfenbenskusten och Burundi (Foreign Policy, 
2015). Dessa två länder delar inte bara gräns med varandra, de delar även ensamma ön 
Hispaniola i Karibien. Att två grannländer har olika ekonomiska utvecklingar behöver 
inte vara märkvärdigt i sig, men vad som gör fallet Haiti och Dominikanska Republiken 
så pass intressant är att fram till början av 1960-talet låg de på samma nivå av BNP per 
capita (se Figur 1.1). På mindre än 50 år, hur kan det ena landet mer än tredubbla sin 
BNP/capita, medan det andra landet nästan halverat sin? Vad kan förklara det ena 
landets framgång och det andra landets misslyckande?  

 

1.1 Syfte & Frågeställning 

Figur 1.1. (Acemoglu & Robinson, 2012) 

 
Visar BNP/capita i Haiti och Dominikanska Rep. mellan 1950-2009) 

 
Fallet är intressant i sin natur eftersom Haiti och Dominikanska Republiken delar så 
pass mycket med varandra. De har liknande geografi, naturresurser och handelspartners, 
bägge länderna har en historia av kolonisation, statskupper och diktatorer, de är relativt 
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homogena utan större etniska konflikter och de är fattiga ö-nationer, bägge under en tid 
ockuperade av USA. Efter USA:s ockupation, 1924 för Dominikanska Republiken och 
1934 för Haiti, var det två nationer som hade liknande ekonomiska förutsättningar, men 
deras verklighet blev totala skillnader.  
 För att hjälpa mig ta reda på vad det är som har fått Haiti och 
Dominikanska Republiken på olika ekonomiska vägar använder jag mig av ett ramverk 
skapat av den amerikanska ekonomen Jeffrey D. Sachs i hans bok ”The End of Poverty” 
från 2005 där Sachs beskriver åtta olika anledningar till varför länder misslyckas med 
att få till ekonomisk tillväxt. För att jämföra och balansera undersökningen har jag även 
plockat med den brittiske ekonomen Paul Colliers teori om de fyra fällorna som 
världens fattigaste länder hamnar i och därför inte kan utvecklas ekonomiskt, vilken du 
kan läsa i hans bok från 2007 som heter ”The Bottom Billion”. Mitt huvudfokus ligger 
dock på att undersöka de åtta huvudanledningarna som Sachs listar som de viktigaste 
för att förklara saknaden eller uppkomsten av ekonomisk tillväxt eftersom jag tror att 
hans ramverk bäst hjälper mig att få en överblick över vad som egentligen påverkade de 
bägge ländernas ekonomi. Syftet med uppsatsen är att genom undersökning av Sachs 
variabler spåra en orsaksmekanism som kan ge mig en förklaring till varför 
Dominikanska Republiken lyckades få till en ekonomisk tillväxt runt 1960 medan Haiti 
misslyckades. 

Min frågeställning lyder således: 
 

Vad förklarar varför Dominikanska Republiken uppnådde en ekonomisk tillväxt runt 
1960, men inte Haiti? 
 
Jag avser alltså inte att pröva Sachs ramverk för att se om den stämmer eller ej, jag 
avser snarare att applicera hans förklaringsmodeller för länders misslyckande att nå 
ekonomisk utveckling på Haiti för att då jämföra med Dominikanska Republiken för att 
se ifall de har samma förutsättning, tagit samma politiska beslut eller har samma 
miljöproblem, och om inte, se ifall utfallet blev annorlunda. Jag kommer även addera en 
egen förklaringsfaktor som jag anser att Sachs förbisett i hans analys, och jag kommer 
redogöra för den vidare i teoriavsnittet. Uppsatsen ser ut som följande, jag kommer här 
nedan kort beskriva vilka avgränsningar jag har arbetat med i uppsatsen, tätt följd av en 
kort redogörelse över fallets bakgrund. Efter det kommer jag redogöra för mina 
metodologiska val, sedan bena ut för vilka teorier som existerar kring fallet och även 
presentera Sachs ramverk. Slutligen kommer jag presentera mina resultat och avsluta 
med en slutsats. 
 

1.2 Avgränsningar 

På grund av fallets natur använder jag mig endast av två analysenheter, Haiti och 
Dominikanska Republiken. Att ta in något annat land i analysen hade eliminerat 
kärnfrågan. För att skapa en sådan trovärdig processpårning som möjligt kommer jag 
främst analysera orsaker och skeenden som hände innan 1970, när man först kunde ana 
att Dominikanska Republikens BNP/capita verkligen överglänste Haitis. Jag kommer 
även försöka fokusera på vad som hände efter USA:s ockupation av de bägge länderna, 
eftersom under den tidsperioden hade länderna en jämbördig teknologisk utveckling, 
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infrastruktur och BNP/capita. Jag kommer naturligtvis även ta in aspekter som hände 
innan och efter denna tidsperiod, men då argumentera och motivera uppgifternas 
relevans för frågeställningen. 
 

1.3 Bakgrund 

Dagens moderna stater Haiti och Dominikanska Republiken historia börjar 1492 när 
Christopher Columbus landstiger på ön som fick namnet Hispaniola. Spanjorerna fann 
snabbt guld på ön, och via slavarbete och europeiska sjukdomar dog urbefolkningen på 
en halv miljon människor mer eller mindre ut på mindre än 30 år. Strax därefter började 
spanjorerna odla socker, och hämtade slavar från Afrika till Hispaniola. På 1700-talet 
hade Spanien stagnerat, och franska köpman, pirater och äventyrare hade annekterat den 
västra delen av ön. Medan den spanska sidan som sedermera skulle bli Dominikanska 
Republiken hade få slavar och en liten ekonomi, hade den franska sidan, som skulle 
komma att bli Haiti, en befolkning som bestod upp till 85 % av slavar (Diamond, 2005, 
s. 332-334).  
 I Haiti startade ett slavuppror 1791, och efter många blodiga år utropades 
Haiti som första självständiga svarta stat år 1804. Under 1800-talet var Haiti den starke 
nationen av dem två på grund av Frankrikes extraktiva slavproduktion, och ockuperade 
Dominikanska Republiken - som då kallades Santo Domingo - mellan åren 1821-1844. 
Vid början av första världskriget ockuperade USA bägge nationerna på grund av deras 
proximitet till Panama-kanalen. Under dessa år utvecklade USA en basal infrastruktur i 
bägge länderna. Strax efter USA:s uttåg ur Dominikanska Republiken grep den före 
detta polischefen Rafael Leonidas Trujillo makten, och i Haiti år 1957 tog den populära 
läkaren Francois ”Papa Doc” Duvalier en stabil valseger. Dessa två diktatorer skulle 
sätta sin prägel på Hispaniolas fortsatta historia (Diamond, 2005, s. 335-339). 
 Trujillo mördades 1961, och efter det har Dominikanska Republiken rört 
sig mot en mer stabilare och demokratisk vardag, främst styrda av Joaquin Balaguer. 
”Papa Doc” dog 1971 och blev efterträdd av sin son Jean-Claude ”Baby Doc” Duvalier 
som regerade fram tills 1986. Efter det har landet varit präglat av politisk instabilitet 
med statskupper och korrupta ledare, (IMF, 2007). Läget förvärrades än mer i landet 
efter jordbävningen 2010 som dödade mer än 160 000 människor och gjorde fler än 1.5 
miljoner haitier hemlösa (Time, 2015). Åren efter katastrofen har landet präglats av ett 
kolera-utbrott (Ibid.) och stor kriminalitet samt laglöshet i områden som Citè Soleil, 
som är ett av de farligaste områdena i hela världen (Huffington Post, 2013).  
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2  Metod 

 
Min uppsats är en mest-lika designad fallstudie, som kvalitativt och teorikonsumerande 
vill förklara de olika utfallen i två länders ekonomier. Jag har valt detta eftersom denna 
metod passar bäst för mitt syfte med uppsatsen, att steg för steg kunna etablera en 
processpårning (Teorell & Svensson, 2007, s. 249) som ämnar förklara min 
frågeställning. 
 Jag valde teorikonsumerande design eftersom jag ville applicera Sachs 
ramverk och Colliers teorier på ett speciellt fall för att kunna förklara det (Esaiasson et 
al, 2012, s. 41-42), och för mig var det fallet som var intressant, inte teorierna. Om jag 
med denna uppsats inte hade kunnat förklara fallet Haiti-Dominikanska Republiken 
hade det naturligtvis blivit någon form av teoriprövande studie eftersom i så fall hade 
Sachs och Colliers idéer kanske minskat i tilltro (Ibid.). För att förtydliga, Sachs 
ramverk som jag använder mig av är en del av hans teori. Men teorin, och hans bok 
”The End of Poverty” handlar om hur man ska rädda länder som har hamnat i en 
”Poverty Trap”. Om jag hade använt mig av hela hans teori istället för bara hans 
ramverk hade jag haft en helt annan uppsats, och i mina ögon inte en tillnärmelsevis lika 
spännande sådan.   
 Valet av kvalitativ, eller intensiv, design var enkel, den passar min 
frågeställning och mitt syfte bäst. Eftersom jag söker förklara varför dessa länder skiljer 
sig åt är det viktigt för min uppsats att kunna etablera tidsordningen för att visa 
relationen orsak-verkan, samt etablera orsaksmekanismen för att kunna förklara varför 
orsak leder till verkan (Teorell & Svensson, 2007, s. 242-246). Om jag har lyckats med 
att etablera dessa två orsakkriterier i mitt fall har jag lyckats lindra isoleringsproblemet 
som tillkommer med intensiv design (Ibid.), och förhoppningsvis lyckats göra min 
studie starkare. För att kunna svara på en frågeställning som i sin natur endast behandlar 
två analysenheter utan att kunna isolera händelserna, var processpårning (Teorell & 
Svensson, 2007, s. 247-250) egentligen det enda alternativet. Det jag tappar i 
generaliserbarhet, med att inte använda mig av en extensiv design, hoppas jag att jag tar 
igen i validitet (Teorell & Svensson, 2007, s. 268).  
 

2.1 Val av fall 

 
Varför jag valde detta fall var eftersom det var upplagt för ett intressant experiment. Två 
lika länder med två helt olika utfall. Haiti och Dominikanska Republiken är lika, men de 
är naturligtvis inte identiska, även i de oberoende variablerna. Det finns en tydlig 
skillnad i kolonialhistoria, språk och kultur, och givetvis i den beroende variabeln, 
ekonomisk tillväxt. Varför jag valde ekonomisk tillväxt (i dess mest vanliga form; i 
förhållande till BNP/capita) som beroende variabel var helt enkelt på grund av att Sachs 
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använder det som mått i hans ramverk, och att byta beroende variabel hade bara 
försvårat och förvirrat min uppsats. Tilläggas bör att jag i denna uppsats endast 
använder mig av ekonomisk tillväxt (i förhållande till BNP/capita) som mått och 
nödvändighet för ett fattigt lands utveckling, och jag gör inga vidare påståenden som att 
ekonomisk tillväxt mäter hur eventuellt ”lyckat” ett land är. T.ex. har Saudiarabien hög 
BNP och ekonomisk tillväxt, men en stor del av deras befolkning lider av fattigdom. 
   Eftersom jag ville undersöka ett fall där analysenheterna är lika varandra 
på relevanta oberoende variabler, men inte på den beroende variabeln (Esaiasson et al, 
2012, s. 102-103) blev designen en mest lika-design (Ibid.). Jag har använt mig av en 
”bakvänd” design eftersom mitt val av fall har tagits med full vetskap om värdet i den 
beroende variabeln och att de värdena har varierat kraftigt, men utan vetskap om 
värdena på de oberoende variablerna. Problemet med mest lika-designen är naturligtvis 
att två stater aldrig är helt identiska, men eftersom jag undersöker orsakerna till 
ekonomisk tillväxt är Haiti och Dominikanska Republiken bra val eftersom de är lika på 
de områden som oftast tillskrivs betydelse när det kommer till ekonomisk tillväxt, vilket 
kan vara initiala fördelar, som t.ex. dess geografi (IMF, 2007, s. 4).  
 Allra helst hade jag sett att denna uppsats kunde stödja sig på extensiv och 
hård data, något som Teorell & Svensson förespråkar (2007, s. 273-274) för att få så 
god validitet som möjligt. Detta har tyvärr visat sig omöjligt i många fall, eftersom det 
helt enkelt ofta inte finns någon data på det jag vill undersöka under aktuell tidsperiod. 
På grund av detta har jag tagit mig till några knep för att lyckats få till god 
begreppsvaliditet ändå. För det första arbetar jag väldigt kumulativt. Jag använder mig 
helt enkelt av Sachs egna operationella indikatorer från hans ramverk, alltså kopierar jag 
hans operationaliseringar (Esaiasson et al, 2012, s. 60). Jag tycker att Sachs 
operationaliseringar är fullt rimliga i förhållande till min frågeställning, vilket är viktigt 
att komma ihåg. Exempelvis, en operationell indikator Sachs ger är kvinnors repression, 
där Sachs argumenterar för att länder med låg jämställdhet inte låter kvinnor delta i det 
ekonomiska och politiska livet. I min uppsats har jag valt att undersöka just det, 
kvinnors möjlighet till att vara ekonomiskt oberoende från sina män. Detta är kanske en 
träig indikator på jämställdhet överlag, eftersom den egentligen säger ganska lite om 
ämnet jämställdhet, men den svarar i alla fall på min frågeställning. 

För att öka min validitet ytterligare har jag använt mig av kriterie-validitet 
(Esaiasson et al, 2012, s. 62). Det innebär att jag använder flera olika operationella 
indikatorer på mina oberoende variabler, för att få ett brett urval och gör att jag kan dra 
slutsatsen att ifall mina många indikatorer överensstämmer borde mina mätverktyg ge 
valida mätningar av de teoretiska begrepp jag använder mig utav (Ibid.). Detta utmärks i 
min uppsats i resultatavsnittet där jag lyfter fram de indikatorerna från Sachs ramverk 
som erbjuder starkast förklaring till min frågeställning. Om jag skulle ha använt mig av 
alla operationella indikatorer som Sachs erbjuder hade jag längdmässigt snarare skrivit 
en bok än en kandidatuppsats.  
 

2.2 Material 

 
Som jag nämnde ovan kan jag tyvärr inte särskilt ofta i denna uppsats stödja mig på 
hård data. Detta är ett problem, men inte nödvändigtvis ett avgörande sådant. Istället har 
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jag använt mig av information, lägesrapporter och teorier som beskriver skeenden och 
beslut över för mig intressant tidsperiod, från källor som jag redogör under teoridelen av 
denna uppsats. Av den litteratur som finns tillgänglig på ämnet har jag tagit del av ett 
stort urval och använt mig av de källor jag anser ha störst relevans för min 
frågeställning. 
 

2.3 Inom & utomvetenskaplig relevans 

 
Jag anser att min uppsats är väldigt kumulativ, eftersom jag dels ”ställer mig på de 
äldres axlar” (Teorell & Svensson, 2007, s. 19) och använder mig av Sachs ramverk och 
operationella indikatorer, och jag anser mig ha bidragit till redan existerande forskning 
om orsaker till ekonomisk tillväxt i fattiga länder. Dessutom anser jag att min uppsats i 
grunden lämpar sig väldigt väl för vidare forskning på flera olika plan, men inte minst 
för komparativa mest lika-designade studier av fattigas länders väg mot ekonomisk 
tillväxt. Därför menar jag att min uppsats är inomvetenskapligt relevant. 
 Eftersom min uppsats har ekonomiskt, socialt och politiskt perspektiv, och 
dess slutsatser knyter an till principiellt intressanta ämnen som extrem fattigdom finns 
det i min mening även utomvetenskaplig relevans i denna uppsats.  
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3 Teori 

 
I hans bok ”The End of Poverty” argumenterar Jeffrey Sachs att extrem fattigdom kan 
utplånas vid år 2025 genom ett noggrant planerat program för utveckling genom 
ekonomiskt bistånd. Enligt Sachs måste – som Sachs kallar den – ”Första Världen” 
hjälpa de länder som hamnat i en ”Poverty Trap” (fattigdomsfälla) med bistånd så att de 
kan kliva upp på den första avsatsen av den så kallade ”utvecklingsstegen”. Väl på 
utvecklingsstegen minskar dessa länders behov av bistånd, och de kan själva ta sig ut på 
den globalekonomiska marknaden och skapa en ekonomisk tillväxt. Jag för min del 
intresserar mig mestadels för Sachs klassificering av de åtta huvudanledningarna till 
varför fattiga länder misslyckas uppnå ekonomisk tillväxt, och de är dessa anledningar 
Sachs kallar för ”poverty traps”. Jag kommer här nedan kortfattat redogöra för dessa 
åtta anledningar, och även lägga till en egen anledning som jag anser Sachs har bortsett 
från i sitt ramverk. 
 
 

3.1 Poverty Traps 

 
a) Fattigdom 
Ett av de största problemen för de fattigaste länderna är att fattigdom i sig kan vara 
källan till ekonomisk stagnation. De är helt enkelt för fattiga för att kunna lyfta sig 
själva upp ur fattigdomen. Invånarna lider av dålig hälsa, undernäring och brist på 
kunskap samtidigt som de ofta bor i rurala byar med undermålig infrastruktur. 
Dessutom är naturtillgångarna ofta utarmade där träd har huggits ner och 
brukningsjorden är uttömd på näring. I detta läge lever befolkningen från hand till mun 
och har ingen möjlighet att spara, vare sig kapital eller handelsvaror, för att kunna 
investera i framtiden. Detta är enligt Sachs den största anledningen till varför de 
fattigaste av de fattiga har hamnat i en ”fattigdomsfälla” som de är oförmögna att ta sig 
upp ur. Om en inte kan spara kapital kan en heller inte skapa en ekonomisk tillväxt och 
dra sig upp ur sitt lidande (Sachs, 2005, s. 56-57).  
 
b) Geografi 
Detta problemområde förklarar i de flesta fall varför ett land har positiv eller negativ 
ekonomisk tillväxt. Sachs använder USA som ett exempel, där han menar att många 
amerikaner verkar tro på någon slags kulturell förklaring till varför USA har blivit en rik 
supermakt. Sachs menar däremot att USA har blivit rikt mycket tack vare dess 
geografiskt fördelaktiga läge med en stor kontinent fylld av naturtillgångar, bördig jord 
med omfattande regnfall, utmärkta navigabla floder och slutligen hundratalsmillånga 
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kustlinjer med naturhamnar som ger perfekta förutsättningar för handel (Sachs, 2005, s. 
57-58). Många av världens absolut fattigaste länder delar några geografiska drag 
tillsammans som höga transportkostnader på grund av att de saknar egen kustlinje, 
belägna vid stora bergskedjor, saknar framkomliga floder och naturliga hamnar, lider av 
tropiska sjukdomar och har ofruktbar jord och avskogning. Detta, enligt Sachs, kan 
vara, och mycket troligen är, förklaringen varför fattiga länder har blivit just fattiga, 
men det är inte ett obevekligt hinder att ta sig genom på vägen mot ekonomisk tillväxt. 
Sachs menar alltså att geografi är ett problem man kan ta sig förbi, men då krävs 
omfattande investeringar. Investeringar många länder inte har råd att verkställa på grund 
av att de redan har hamnat i en fattigdomsfälla (Ibid.). 
 
c) Finansiell politik 
Vidare menar Sachs att statens ekonomiska situation är skäl till ekonomisk nedgång. 
Detta när staten saknar resurser att bygga upp en tillfredsställande infrastruktur, vilket är 
en nödvändighet för ekonomisk tillväxt. Enligt Sachs finns det tre skäl till varför en stat 
inte kan förse sitt folk med grundläggande offentliga tjänster som vårdcentraler och 
sjukhus, färdbara vägar, elektricitet och rent vatten. För det första, befolkningen i landet 
är utfattig vilket leder till att beskattning vare sig är genomförbart eller effektivt. För det 
andra, regeringen är korrupt, oförmögen eller inkompetent och kan således inte samla in 
några betydande skatteintäkter. För det tredje, det ekonomer kallar ”debt overhang”, 
skuldöverhäng, innebär att staten sedan tidigare (ibland från ett annat decennium) har en 
betydande skuld hängande över sig. Denna skuld måste betalas tillbaka och alla 
skatteintäkter går till detta istället för investeringar i landet. Sachs menar att skulder från 
förr krossar drömmen om tillväxt i framtiden, och om så är fallet kan skuldavskrivning 
vara den enda vägen mot ekonomisk utveckling (Sachs, 2005, s. 59). 
 
d) Politiskt styre 
En nödvändighet för att uppnå ekonomisk utveckling är att regeringen är inriktad på att 
nå just utveckling för landet. Regeringens skyldigheter i dessa fall är bland annat att 
finansiera infrastrukturella projekt, omfattande reformer som gör sociala tjänster 
möjliga för hela landets befolkning samt att skapa en miljö i landet som öppnar upp för 
privata företag och utländskt kapital. Vidare är det viktigt att korruption och gentjänst-
kulturen försvinner från den politiska sfären, upprätthålla ett fungerande rättsystem samt 
upprätthålla säkerhet inomstatligt såväl som emot utrikes hot. När en stat eller regering 
misslyckas med dessa skyldigheter kommer ekonomin i detta land misslyckas kapitalt 
enligt Sachs (2005, s. 59-60). Inte nog med det, när en stat inte kan erbjuda de mest 
grundläggande funktioner finns det stor risk för revolutioner, krig, statskupper och 
anarki, vilka alla i sig är orsaker till att hamna i en ”poverty trap” (Ibid.). 
 
e) Kultur 
En annan farhåga och hinder för utveckling är kulturella och religiösa normer. Även om 
en stat agerar för nationens bästa och är inriktad på ekonomisk utveckling kan dessa två 
fenomen orsaka hinder på vägen. Ett exempel Sachs lyfter fram som en potentiell 
blockering är jämlikhet och kvinnans roll i den ekonomiska och politiska sfären. Genom 
att utesluta kvinnors ekonomiska och politiska rättigheter utesluter man 50 % av 
befolkningens bidrag till landets allmänna utveckling. Dessutom, genom att förneka 
kvinnors rättigheter skapas fler problem än problemen med uteblivna mänskliga 
rättigheter. Ett exempel på detta är att länder med låg nivå av rättigheter för kvinnor 
blockerar chansen för att landet ska genomgå den demografiska transitionen (mer 
utförligt om den nedan). Utan att genomgå en minskning i barnafödande kommer färre 
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kvinnor att utbilda sig och således vara färre kvinnor som är en del av landets 
arbetskraft, utan istället är de förpassade till hemmet och barnomsorg. I dessa länder är 
det vanligt att kvinnor helt saknar egen ekonomisk trygghet eller legala rättigheter, och 
när en kvinna blir änka är hon helt utlämnad till total fattigdom eftersom hennes tidigare 
myndighetsperson är avliden (Sachs, 2005, s. 60). 
 Vidare menar Sachs att dessa kulturella barriärer, eller blockeringar även 
kan tillämpas på etniska och religiösa minoriteter. Lagar och normer i länder kan 
utesluta särskilda grupper från offentliga tjänster som utbildning, hälsoinstanser och 
jobb. Ständiga kränkningar kan ske varje dag i samhället mot dessa minoriteter utan 
någon reaktion från staten, och i extrema fall kan detta leda till etniska rensningar, eller 
politiska beslut byggda på rasism (Sachs, 2005, s. 60-61).  
 
f) Geopolitik 
Ett lands ekonomiska utveckling är naturligtvis inte endast upp till landet i fråga, utan 
länder påverkas av dess grannar. Ett sätt för ett land att hindra ett annat lands utveckling 
är att sätta upp handelstariffer på varor som utvecklingslandet producerar. Detta är ett 
sätt att markera politisk makt, och kan göras på grund av att land X vill hålla land Y:s 
befolkning i fattigdom, alternativt störta den sittande regeringen i land Y (Sachs, 2005, 
s. 61). Det finns även andra faktorer till att geopolitiska beslut leder till en manipulation 
av ett lands utveckling, som t.ex. militära interventioner och politisk påverkan på grund 
av motsättande politiska ideologier. 
 
g) Teknologi & utländskt kapital 
Enligt Sachs är en nyckel för att nå ekonomisk utveckling teknologi, och det är brist på 
teknologi i kombination med brist av utländskt kapital som är en nyckelorsak till varför 
fattiga länder inte kan påbörja sin ekonomiska utveckling, och dessutom en stor 
anledning till varför klyftan mellan fattiga och rika länder ökar. Detta eftersom 
teknologi och utländskt kapital leder till en tillväxt i kapital inom landet som i sin tur 
leder till ännu mer teknologi och kapital i landet. Länder som saknar resurser till att 
påbörja en satsning på teknologi eller för att locka utländskt kapital och företag via t.ex. 
utveckla landets infrastruktur och stärka dess rättssystem, bör således ha ännu svårare 
att nå ekonomisk tillväxt (Sachs, 2005, s. 61-64).  
 
h) Demografi 
Den demografiska transitionen innebär att länder går från att ha höga fertilitetsnivåer 
(ungefär fem eller fler barn per moder) till låga fertilitetsnivåer (runt två barn per 
moder) och har låga dödsantal. Denna transitionen har de allra flesta utvecklade länder 
genomgått, och enligt Sachs är det mer eller mindre en nödvändighet för att undslippa 
fattigdom. Varför många fattiga länder hamnar i en demografisk fälla, och alltså en 
ekonomisk fälla, är för att familjer som får många barn ofta inte har råd att investera i 
utbildning, näring och hälsa för alla deras barn. En följd av detta är att många familjer 
endast har råd att skicka ett barn, ofta en pojke, till skolan för utbildning. Höga 
fertilitetsnivåer skapar således extrem fattigdom i följande generationer, och utöver det 
även än större påfrestningar på landets naturresurser (Sachs, 2005, s. 64-65).  
 
Dessa är de åtta anledningarna Sachs menar är huvudorsakerna till varför fattiga länder 
misslyckas med ekonomisk tillväxt, och de är dem jag ämnar analysera för att se var 
Haiti och Dominikanska Republiken skiljer sig åt. Jag har även lagt till en kategori, i), 
eftersom jag tror Sachs har missat den i sitt ramverk. 
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i) Emigration och Brain Drain 
Jag har valt att addera en kategori som jag tycker Sachs har missat i sin modell för vad 
som hindrar en stat ekonomisk tillväxt, och det är det s.k. ”Brain Drain” och emigration, 
när humankapital (utbildade människor) emigrerar från ett land i hög skala. De som får 
utbildningen och träningen nog för att skaffa ett bra jobb emigrerar till något annat land 
där framtidsutsikterna ser bättre ut (Collier, 2007, s. 67). Detta är i allra högsta grad en 
fälla i sig, eftersom fattiga eller dysfunktionella länder har svårare att hålla kvar 
högutbildade i landet, personer som det krävs och har kunnandet för att hjälpa landet 
politiskt och ekonomiskt. Alltså, ju fattigare ett land blir, ju svårare har det att få deras 
utbildade personer att stanna. 
 
 

3.2 Kritik mot Poverty Traps 

 
Jeffrey Sachs är inte på något sett oomstridd i sina tankar på hur man får fart på ett 
fattigt lands ekonomi, och mest kritik får han från den amerikanska ekonomen William 
Easterly. Denna kritik är dock inte jätterelevant för mig och min uppsats, eftersom jag 
inte testar Sachs teori han lägger fram i ”The End of Poverty” om hur man ska hjälpa 
fattiga länder till ekonomisk tillväxt, utan jag använder endast Sachs ramverk angående 
Poverty Traps till hjälp för att förklara Haiti och Dominikanska Republikens 
ekonomiska divergens. Jag undersöker alltså inte hur länder bör agera för att nå 
ekonomisk tillväxt, utan varför nyss nämnda divergens uppstod. Jag tänker alldeles 
oavsett kort redogöra Easterlys tankar angående Sachs och dennes arbete, för att visa att 
det finns olika inriktningar i den ekonomiska utvecklingsdiskursen. 
 I bjärt kontrast till Sachs argumenterar William Easterly att istället för att 
ge utvecklingsländer ekonomiskt bistånd, ska rikare länder inte bistå ekonomiskt 
överhuvudtaget (Easterly, 2006, s. 5). Easterly tror istället starkt på individen och den 
fria marknaden, och menar att ifall utvecklingsländer fick agera själva skulle de ha 
lättare att utvecklas ekonomiskt utan inblandning från utomstående (Easterly, 2006, 
s.368). I sin kritik mot Sachs och dennes bok frågar sig Easterly hur Sachs kan förklara 
varför länder fortfarande inte har lyckats klättra upp på den metaforiska 
utvecklingsstegen trots all ekonomiskt utvecklingsbistånd som redan har efterskänkts. 
Sammanfattningsvis tror inte Easterly att det finns något som kallas Poverty Traps, för 
om det hade funnits hade utvecklingsländers problem varit lösta tack vare all ekonomisk 
utvecklingsbistånd.  

Om diskussionen angående stort eller inget utvecklingsbistånd till fattiga länder 
för deras utvecklings skull lämnar jag därhän, och fokuserar istället på det breda 
koncept Sachs använder för att förklara de fallgropar fattiga länder råkar trampa i på 
vägen mot ekonomisk tillväxt. Sachs må vara omstridd över hur vi ska hjälpa dessa 
länder, men jag hittar ingen större kritik mot hans ramverk och de åtta anledningarna 
han listar där som orsaker till varför länder är fattiga.  
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3.3 Tidigare forskning 

 

3.3.1 Ekonomisk tillväxt och Poverty Traps 

 
De är fler än professor Jeffrey D. Sachs som har skrivit och funderat över varför vissa 
stater misslyckas ekonomiskt. 2007 kom en av de mer kända böckerna på ämnet ut som 
heter ”The Bottom Billion: Why the Poorest Countries are Failing and What Can Be 
Done About It” och är skriven av den brittiska ekonomen Paul Collier. I likhet med 
Sachs menar Collier att ekonomisk stagnation, eller nedgång, beror på olika fällor som 
leder till att länder fastnar i fattigdomsfällan.  
 Collier pekar på fyra fundamentala orsaker till varför länder hamnar i en 
ekonomisk nedgång. För det första är inbördeskrig en källa till fortsatt ekonomisk 
nedgång, vilken Collier kallar för The Conflict Trap. När våldsamheter har brutit ut i ett 
land kan de antingen pågå under en längre period (inbördeskrig), eller gå över fort i en 
coup d`état, en så kallad statskupp (Collier, 2007, s. 17). Vidare visar Collier att både 
statskuppers och inbördeskrigs främsta orsaker är låga inkomster och långsam tillväxt, 
vilket gör det mer troligt att redan fattiga länder hamnar i våldsamma och turbulenta 
spiraler. Collier hävdar också att när ett land väl har haft ett inbördeskrig eller en 
statskupp är de högst troligt att de kommer ske igen, vilket skapar en långvarig 
instabilitet i landet som skrämmer bort utländska investerare, hindrar politisk stabilitet 
och skyndar på stagnationen i landets ekonomi (Collier, 2007, s. 17-37).  
 Vidare menar Collier paradoxalt nog att en stor tillgång till lukrativa 
naturtillgångar ofta leder till extrem fattigdom, svält och krig, och detta kallar Collier 
för The Natural Resource Trap. För det första kan landet i fråga drabbas av Holländska 
sjukan, ett fenomen som drabbar länder som har en stor export av en viktig 
naturtillgång. Landets valuta växer sig starkare tack vare exporten av denna viktiga 
tillgång, vilket för med sig att landets resterande industrier tappar i konkurrenskraft. 
Dessutom visar Collier hur länder med stora naturtillgångar ofta konsoliderar makten 
och pengarna från intäkterna hos staten, vilket gör att staten inte behöver tillförlita sig 
på skatteintäkter från befolkningen. Detta leder till att staten inte agerar som ett socialt 
skyddsnät eller erbjuder andra tjänster som är naturliga för en stat. Ett överflöd av 
naturtillgångar skapar nästan alltid våldsamheter och maktkamper om vem som ska 
kontrollera tillgången, med tydliga exempel som den Demokratiska Republiken Kongo 
eller den pågående konflikten mellan Sudan och Sydsudan. Slutligen argumenterar 
Collier att ett land som är rikt på naturtillgångar så lukrativa som mineraler och olja 
måste ha demokratiska institutioner etablerade sedan innan fyndet, och här använder 
Collier sig av Norge som ett bra exempel (Collier, 2007, s. 38-52).  
 Precis som Sachs argumenterar Collier det angelägna med hur landets 
geografi ser ut. Collier kallar detta för Landlocked with Bad Neighbours Trap, och 
påvisar hur landlåsta länder har mycket högre transportkostnader än länder med en bred 
kustlinje. Men bara för att ett land är landlåst behöver det inte lida alltför mycket av 
transportkostnader. Ta Schweiz som exempel. De är både ett land med mycket berg och 
ingen tillgång till sjöhandel. Däremot har de handelsvilliga partners i sina grannländer 
Italien, Tyskland, Österrike och Frankrike. Då är det svårare för ett land som Uganda 
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som måste transportera sina varor genom antingen Kenya, Sudan, Demokratiska 
Republiken Kongo, Rwanda, Somalia eller Tanzania. För dessa länder är den mest 
troliga lösningen på sina transportproblem att utöka den luftburna handeln, men detta är 
tyvärr en väldigt kostsam lösning som utvecklingsländer inte alltid har råd med. 
(Collier, 2007, s. 53-63) 
 Slutligen menar Collier att en väsentlig fälla att försöka undvika är den 
han kallar för Bad Governance in a Small Country. Dåliga beslut på statlig nivå kan ske 
på flera olika nivåer, men det viktigaste ter sig vara att undvika att begå dåliga beslut 
snarare än att försöka göra goda beslut. Collier visar också hur länder med despotiska 
ledare kan nå en positiv ekonomisk tillväxt. Problemet är snarare nivån av korruption i 
länder med despotiska ledare, och i många fall är världens absolut fattigaste länders 
ledare några av planetens absolut rikaste individer som tjänar på att hålla befolkningen 
outbildad. Collier menar att stater brister i sin ledning och i sina policies, och då sviker 
sin befolkning (Collier, 2007, s. 64-75).  
  

3.3.2 Jämförelsen Haiti & Dominikanska Republiken 

 
Den lockande och nästintill unika möjligheten i att kunna jämföra två länder som 
geografiskt, och nästan även historiskt är så pass lika varandra, och som dessutom delar 
en ö tillsammans har varit svår att motstå för många statsvetare och ekonomer. Jag har 
valt att sammanfatta ett par av dessa studier för att visa vilka teorier tidigare forskare 
har om gåtan Haiti – Dominikanska Republiken. 
 Antologin ”Puzzles of Economic Growth”, publicerad 2015, ägnar ett 
kapitel åt Haiti och Dominikanska Republiken. Enligt artikelförfattaren Aleksander 
Laszek ligger svaret i att medan Dominikanska Republiken sedan slutet av andra 
världskriget spelat efter korten de blev tilldelade sig, så gått det går, har Haiti gjort 
precis tvärtom. Dominikanska Republiken har lyckats skapa politisk stabilitet och bättre 
skydd för privat ägande och på så vis lockat fler turister och utländskt kapital har de 
utnyttjat sin billiga arbetskraft med låga lönekostnader och paradisstränder på ett bra 
sätt. Haiti har misslyckats med att ta tillvara på allt ovanstående på grund av ökad 
kriminalitet, politisk instabilitet och många maktskiften, vilket ledde till att inrikes samt 
utrikes investerare drog sig ur landet samtidigt som turismen till Haiti sakta men säkert 
försvann nästintill helt (Laszek, 2009). 
 Amerikanen Jared Diamond, professor i fysiologi och geografi, tar upp i 
sin bok ”Collapse” från 2005 miljön och geografins roll i relationen mellan 
Dominikanska Republikens relativa framgång och Haitis misslyckande. Enligt Diamond 
finns det flera geografiska perspektiv där länderna skiljer sig åt, och där Dominikanska 
Republiken har en initial fördel. Han menar även att ländernas koloniala och post-
koloniala historia spelar in, främst vilka politiska beslut som fattades i länderna 
(Diamond, 2005). 
 Utifrån ett ekonomiskt perspektiv har International Monetary Fund skrivit 
en rapport om skillnaderna i den ekonomiska tillväxten länderna emellan. IMF bygger 
sin rapport på att fram till 1960 låg Haiti och Dominikanska Republiken väldigt nära 
varandra i BNP per capita, men mellan åren 1960-2005 men vad hände sedan? För att 
undersöka skillnaderna i den ekonomiska tillväxten de åren jämförde IMF initial 
conditions, alltså ländernas geografi och historiska institutioner, samt olika politiska 
beslut som togs under denna tidsperiod. Enligt IMF:s rapport spelade geografin och de 
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historiska institutionerna mindre roll, eftersom länderna hade helt enkelt för många 
likheter, medan IMF argumenterar för att det är de politiska besluten som har satt 
länderna på olika kurser. Slutligen klargör rapport-författarna att rapporten är skriven 
utifrån ekonomiska parametrar och tankar angående ekonomisk tillväxt, och föreslår 
således än mer empirisk forskning fokuserad på de politiska besluten som togs länderna 
emellan och dess påverkan på den ekonomiska tillväxten (IMF, 2007). 
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4 Resultat & Analys 

 
Jag kommer i detta avsnitt presentera det resultat jag nått, baserat på de nio 
anledningarna till varför fattiga länder misslyckas med att uppnå ekonomisk tillväxt 
som jag redogjorde för under teoriavsnittet av uppsatsen. I detta avsnitt kommer jag 
jämföra samt analysera Haiti och Dominikanska Republiken utifrån sagda parametrar 
och lyfta fram skillnader jag anser vara relevanta för min frågeställning.  
 
a) Fattigdom 
Sachs första förklaringsfaktor beskrev hur länder stannade kvar/hamnade i fattigdom på 
grund av deras redan existerande ekonomiska situation. Men Sachs argumenterar själv 
att även om svaret på frågan varför länder inte uppnår ekonomisk tillväxt ofta är att 
befolkningen lider av extrem fattigdom ger det inte svaret på varför vissa fattiga stater 
lyckas medan andra inte gör det (Sachs, 2005, s. 57). Denna variabel används alltså mer 
som en diagnos än som en förklaringsfaktor och är således tämligen ointressant för mig. 
Dessutom har jag inte kunnat hitta någon betydande skillnad mellan länderna som vore 
intressant för min uppsats. 
 
b) Geografi   
Hur olika länders geografi ser ut spelar en vital roll i hur deras tillväxtresultat utspelar 
sig. Naturtillgångar, jordbrukets produktivitet, dödliga sjukdomar och 
handelsförbindelser spelar alla sin enskilda roll för landets ekonomiska utveckling 
(IMF, 2007, s. 6). Enligt IMF-rapporten kan inga substantiella geografiska skillnader 
mellan Haiti och Dominikanska Republiken förklara skillnaden i ländernas ekonomi 
(Ibid.). Länderna har samma position, kust-och hamntillgänglighet (Haiti har fyra 
stycken större hamnar medan Dominikanska Republiken har tre stycken; CIA 1;2) och 
de har samma klimat. Haiti har också en högre befolkningsdensitet, som enligt Gallup, 
Sachs och Mellinger (1998, s. 46-52) är en bra förutsättning för ekonomisk utveckling i 
länder med tillgänglighet till kusten och med bra förutsättningar för handel (Ibid.). De 
bägge länderna har dessutom samma naturtillgångar och handelsvaror, främst kaffe, 
sockerrör, ris, guld och kakao (CIA 1;2).  
 Däremot lider Haiti av en kraftig avskogning, med jorderosion som en 
direkt orsak till detta. Enligt geografen Jared Diamond beror Haitis ekonomiska 
stagnation i relation till Dominikanska Republiken delvis på geografiska grunder. 
Diamond hävdar visserligen att avskogningen främst handlar om politiska beslut, men 
även att Dominikanska Republiken har en miljö mer vänlig för jordbruk. Detta på grund 
av att bland annat Hispaniolas högsta berg, Pico Duarte, ligger på den Dominikanska 
sidan och dess bergsfloder strömmar österut, in i Dominikanska Republiken, vars 
terräng består av bördiga dalar som överlag har tjockare jordmark än Haiti (Diamond, 
2005, s. 339). Haitis terräng består av en högre procent berg, mindre procent 
jordbruksmark (med högre befolkningstäthet), tunnare jordmark som är mindre bördig 
och är inte särskilt återhämtningbar (Ibid.). Dessutom kommer majoriteten av 
Hispaniolas regnfall österifrån där bergskedjan längst gränsen ”blockerar” mycket av 
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regnet från att nå Haiti. Diamond belyser här paradoxen i att Haiti är miljömässigt 
mindre utrustade för ekonomisk tillväxt än Dominikanska Republiken, men var ändå 
under 1800-talet en mer utvecklad jordbruksekonomi än sitt grannland. Diamonds svar 
till paradoxen är att Haiti ansträngde sin skog och jord till bristningsgränsen för att 
skapa sig en stark, men kortsiktig ekonomi (Ibid.).  
 IMF-rapporten avfärdar dock Diamonds påståenden om skillnaden i 
nederbörd som förklaring med hjälp av en studie gjord 1941 (IMF, 2007, s.6). Studien 
visar ingen egentlig skillnad mellan ländernas nederbörd (genomsnittligt räknat över 
elva år), och även ifall det är en skillnad i nederbörd förklarar det inte fullt ut Haitis 
imponerande jordbruksproduktion under 1700 och 1800-talet (Ibid.). Dessutom, enligt 
IMF, är avskogningen ett fenomen som uppstått efter 1960, eftersom vid det året var 
genomsnittet av odlingsbar mark lika, runt 20 hektar per person (Ibid.).  
 Sammanfattningsvis går det inte att förklara ländernas ekonomiska 
divergens med hjälp av geografin. Den största skillnaden mellan länderna är 
avskogningen och dess påföljande jorderosion, men det är ett fenomen som inte kan 
förklara Dominikanska Republikens utveckling, utan bara kan förklara Haitis brist på 
utveckling. Dessutom kan inte heller Colliers förklaringsfaktor Landlocked with Bad 
Neighbours Trap eller Natural Resources Trap förklara den geografiska aspekten 
eftersom länderna har bägge långa kustremsor, de är båda bergiga nationer (även om 
Haiti är lite mer bergigt) och de har samma handelspartners samt mer eller mindre 
samma naturtillgångar. 
 Det skulle även kunna vara lockande att nämna jordbävningen 2010 som 
skillnad mellan ländernas ekonomi. Detta är dock inte värt så mycket eftersom dels 
skedde den inte under en intressant tidsperiod för min studie, och dels för att den snarare 
var ett kvitto på Haitis redan svaga ekonomi, inte en förklaring till den. Faktum är, den 
näst senaste jordbävningen på Hispaniola skedde i Dominikanska Republiken 1946 
(USGS, 2012), med liten påverkan på landets ekonomiska tillväxt.    
 
c) Finansiell politik 
Enligt Sachs förklaringsfaktor till ett lands fattigdom har jag valt att titta närmare på 
ifall Haiti och Dominikanska Republikens externa skulder samt statliga investeringar i 
infrastruktur och den offentliga sektorn kan förklara ländernas divergens.  
 Vid tidigt 1950-tal var Haiti och Demokratiska Republiken jämbördiga när 
det kom till fundamental infrastruktur som telefonlinjer och anlagda vägar, två centrala 
aspekter i att möjliggöra privata investeringar, speciellt i ett tropiskt klimat med bergig 
terräng. Mellan åren 1950 och 1970 utvecklade Dominikanska Republiken, delvis under 
Trujillo, med statliga medel sina telefonlinjer och vägar, samtidigt som Haiti inte såg 
någon som helst utveckling inom detta område under samma tidsperiod (Laszek, 2009, 
s. 239-41). Under 1980-talet, medan produktionen på cement och genererandet av el 
(indikatorer på investeringsprocesser; Ibid.) ökade kraftigt i Dominikanska Republiken, 
låg de kvar på ungefär samma värden i Haiti. Detta var vid en tidpunkt när Haitis 
finansminister, Marc Bazin, belyste de strukturella problemen i Haitis ekonomi, när han 
1982 räknade ut att åtminstone 36 % av de statliga intäkterna gick direkt till samhällets 
styrande elit (Laszek, 2009 s. 234). Dominikanska Republikens infrastrukturella 
utveckling ledde till ökade privata investeringar som i sin tur ökade turismen, medan 
Haitis regering ägnade sig åt rent-seeking beteende utan hänsyn vare sig till landets 
infrastruktur eller framtida ekonomiska överlevnad (IMF, 2007, s. 9). Dominikanska 
Republikens satsning på infrastrukturen och sedermera internationella flygplatser med 
asfaltsbelagda landningsbanor gav dem ytterligare en ökning i turismen, en viktig källa 
för landets ekonomiska utveckling (IMF, 2007, s. 21). 
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 När det gäller utlandsskulder skiljer sig Haiti och Dominikanska 
Republiken åt. Under åren för divergensen arbetade Rafael Trujillo för att minska 
Dominikanska Republikens utlandsskulder, medan Haitis skulder var överkomliga, och 
lägre än många av närområdets utlandsskulder (Congress, 1989 s. 122-3;318). Efter 
Trujillos död 1961 växte Dominikanska Republikens utlandsskuld dramatiskt på grund 
av bland annat instabila sockerpriser, lättåtkomliga lån och ett ökat kapitalbehov tack 
vare de ambitiösa investeringsprojekten i den offentliga sektorn (Ibid.), och vid år 1973 
hade Dominikanska Republiken en utlandsskuld på 20 % av landets BNP (Laszek, 2009 
s. 234), medan Haitis utlandsskuld låg på 7 % av landets BNP. På grund av ökade 
oljepriser och fortsatt instabil marknad för sockerhandel ökade de bägge ländernas 
utlandsskulder till 29 % av BNP för Dominikanska Republiken respektive 28 % av BNP 
för Haiti 1979 (Ibid.).  
 Historiskt sett är dock Haiti hårdast drabbad av en extern skuld som var 
påtvingade dem. Efter slavupproret 1791-1804 på Haiti hotade Frankrike med att ännu 
en gång återvända med militära styrkor ifall inte Haiti betalade dem ersättning för 
förlorade inkomster. Haiti hade inget annat val än att acceptera, och skulden sattes till 
150 miljoner guldfranc vilket idag uppgår till 17 miljarder euro. Visserligen reducerades 
skulden år 1838 till 90 miljoner guldfranc, men det tog Haiti ända till 1947 att betala 
tillbaka skulden, plus ränta (Washington Post, 2015). Detta tack vare en mängd andra 
lån, däribland ett lån även det mer eller mindre påtvingat, av USA på 40 miljoner dollar 
år 1922, under tiden USA ockuperade Haiti och tog över landets bankväsende och 
finansdepartement. I och med denna gigantiska skuld hindrades den unga nationen att 
utveckla en stark ekonomi eftersom de fick det svårare att satsa på inhemska 
investeringar i humankapital, eftersom de ständigt var tvungna att brottats med en 
utlandsskuld som växte (Sachs, 2005, s. 59). 
 Den i flera decennier överhängande skulden från Frankrike till Haiti kan 
troligen ha påverkat Haiti och dess utveckling, men den går ej att koppla till 
divergensen i ländernas ekonomi från 1960. Detta eftersom det inte går att 
kontrafaktiskt belägga att utfallet hade blivit annorlunda ifall Haiti inte hade haft denna 
skuld hängande över sig. Vad jag dock kan analysera från denna kategori är att 
Dominikanska Republiken satsade på infrastrukturell utveckling vilket gjorde de mer 
attraktiva för inflödet av utländskt kapital under uppsatsens kritiska tidsperiod, och 
således lyckades locka fler turister vilket bidrar till ekonomisk tillväxt. Samtidigt var 
utvecklingen av dessa områden obefintliga i Haiti, vilket kan ha bidragit till ländernas 
ekonomiska divergens. 
 
d) Politiskt styre 
Man kan inte påstå att Haiti eller Dominikanska Republiken vare sig varit fria från 
korruption, dåliga politiska beslut eller hederliga presidenter. Till exempel blev Haitis 
utvecklingsbistånd, en stor del av statsbudgeten, kraftigt reducerad på 1980 talet på 
grund av grov korruption, och i Dominikanska Republiken började staten trycka egna 
pengar när det saknades lite i statskassan (Laszek, s. 334). Inte heller kan man säga att 
de två länderna har en historia av demokrati bakom sig, Haiti har fortfarande inte börjat 
klättra på den demokratiska stegen (Freedom House, 2015). Men vare sig demokrati 
eller brist på korruption är grundkrav för fattiga länder att få till ekonomisk tillväxt 
(Collier, 2007, s. 65;70-71). Svaret till Dominikanska Republikens framgång ligger i de 
politiska beslut som togs, och svaret till Haitis utebliva framgång kan ligga i de besluten 
de styrande valde att inte ta. 
 Eftersom bägge länderna har en gemensam historia av korruption, politisk 
instabilitet (även om Dominikanska Republiken blev stabilare i mitten av 1970-talet; 
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Congress, 1989, s. 31-34) krig, ockupation, statsskick och despotiskt styre väljer jag att 
främst fokusera mig på skillnader i policy-beslut som gjordes i länderna åren efter 
USA:s ockupation (Där bägge länderna fick en uppdaterad infrastruktur, bättre 
vårdinstanser samt utbildningsinstitutioner; IMF, 2007, s. 9). 
 Dominikanska Republiken blev lämnade av USA 1924, tio år tidigare än 
de lämnade Haiti. Under de tio åren hände det mycket i Dominikanska Republikens tid, 
och under ledning av Horacio Vasquez utvecklades landets ekonomi. Genom att låna 
pengar till staten satte Vasquez igång flera projekt för den offentliga sektorn, och 
lyckades få igång landets exportmarknad (Congress, 1989, s. 27). Dessvärre tog denna 
kortlivade progressiva era slut med en statskupp, och 1930 kunde Rafael Leonidas 
Trujillo gripa makten över Dominikanska Republiken (Congress, 1989, s. 28). Som en 
typisk diktator kontrollerade Trujillo armén och tillät inga politiska motståndare, vilka 
undanröjdes med hjälp av olika medel. Trujillo kan inte räknas som en ”välvillig” 
diktator, men han drev sitt land som ett företag som han ville skulle lyckas. Faktum är 
faktiskt att livskvalitén i Dominikanska Republiken under Trujillo ökade eftersom 
ekonomin expanderade, statsskulden minskade, offentliga verksamheter som hälsa och 
utbildning nådde allt fler invånare, och vägar, hamnar samt flygplatser byggdes 
antingen ut eller förbättrades (Congress, 1989, s. 29). Det var detta som lade grunden 
för Dominikanska Republikens fortsatta tillväxt, eftersom det öppnade bland annat upp 
för den lukrativa turistmarknaden, och med den fler och fler investeringar i landet.  
 Samtidigt gick det trögare för Haiti, som efter 1934 efter det att USA 
lämnat dem, hade haft flera statskupper och presidenter. Först 1946 under Dumarsais 
Estimè såg Haiti en ledare som på allvar försökte utveckla landet till det bättre. 
Omgående blev hans försök till att ge befolkningen en socialförsäkring nedröstat, men 
han utökade skolverksamheten och breddade representationen för statsanställda 
(Congress, 1989, s. 230). Estimé progressiva tid som Haitis president varade bara i 
knappa fyra år, efter Estimés försök att genomdriva landets första inkomstskatt och hans 
nationalisering av fruktföretaget Standard Fruit Banana fick han landets elit mot sig och 
1950 flydde Estimé till Jamaica (Ibid.).  
 Haitis instabilitet med statskupp efter statskupp banade väg för den 
folklige doktorn, tillika tidigare ministern under Estimé, Francois Duvalier, som vann en 
stabil valseger 1957. Precis som sin kollega Trujillo var Duvalier en hård diktator som 
omgående utnämnde sig till ”President på livstid”, skrämde och dödade sina 
motståndare och förstod att militärens makt var viktig. Däremot litade Duvalier aldrig 
på militären utan skapade sin snabbt växande paramilitära grupp tonton makouts, 
liemännen, som snabbt växte sig starkare än militären och stärkte Duvaliers makt ute på 
landsbygden (Congress, 1989, s. 232-233). Precis som Trujillo ledde Duvalier sitt land 
som att det var hans privata ägodel, men till skillnad från Trujillo som industrialiserade 
och moderniserade Dominikanska Republiken, för egen vinning visserligen (Diamond, 
2005, s. 240-241), ägnade sig Duvalier till åt att förskansa sig kapital och egendom till 
sig och sin nya elit, utan att satsa några pengar på infrastruktur, utbildning, hälsa eller 
rättssystem.  
 Som jag redan behandlat i denna uppsats är avskogning ett stort problem, 
eftersom det förvärrar ett lands fattigdom. Även i Dominikanska Republiken var 
avskogning ett problem, eftersom landets invånare använde sig främst av trä och träkol 
till bränsle. Under Trujillo inrättades flera nationalparker med beväpnade vakter, främst 
för att han och hans familj skulle ha monopol på exporten av timmer, men även för att 
hindra avskogningen samt att skydda flodområden där Trujillo planerade att bygga 
dammar för vattenkraft (Diamond, 2005, s. 342-343). Även senare under president 
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Joaquin Balaguer bedrevs hård kamp mot avskogningen, och skogsverk samt export av 
timmer förbjöds helt (Ibid.).  
 Sedan 1970 har Dominikanska Republiken varit ett av de allra mest stabila 
länder i Central- och Sydamerika, medan Haiti istället har varit ett av de mest instabila 
(IMF, 2007, s.14). Under Francois Duvaliers son, Jean-Claude Duvaliers styre togs inga 
riktiga beslut som skulle leda till utveckling, och sedan han fick fly landet 1986 har 
Haiti genomgått otaliga statskupper, misslyckade presidentval och haft svaga ledare. 
 Bägge länderna har haft en historia av statskupper, diktatorer och hög 
korruption. Men av de anledningar som Sachs pekade ut som främsta orsaker till varför 
fattiga länder misslyckas har endast uppnåtts i Haiti, inte i Dominikanska Republiken. I 
Haiti utvecklades aldrig en infrastruktur, ett starkt styre med ett starkt rättssystem eller 
en större offentlig sektor som en större del av befolkningen kunde ta del av, trots att de 
hade i stort sett samma förutsättningar som sitt grannland. Istället blev Haiti ett 
kollapsat land med en spiral av statskupper och fattigdom som följd (Collier, 2007, s. 
71), medan Dominikanska Republiken lyckades skapa riktig ekonomisk tillväxt och ta 
några stapplande steg mot demokrati. Skillnaderna under den här kategorin stämmer 
även de väl in på Colliers slutsatser han drar om fällan Bad Governance in a Small 
Country där han pekar på att avsaknaden av (eller dåliga) policy-beslut riktade mot 
utveckling är en trolig anledning till varför vissa länder misslyckas (2007, s. 64ff). Och 
att Dominikanska Republiken lyckades, om man bortser några få fluktueringar, hålla sig 
politiskt stabilt sedan 1970-talet, medan Haiti har varit precis tvärtom förklarar 
naturligtvis en hel del eftersom politisk stabilitet inte bara lockar mer utländskt kapital 
och investeringar, det är i sig själv en orsak till ekonomisk utveckling. 
 
e) Kultur: 
Både Haiti och Dominikanska Republiken är homogena samhällen, i alla fall relativt, 
utan några betydande minoriteter. I Haiti finns det två officiella språk, franska och 
kreol, och olika varianter av kristendom praktiseras av majoriteten av befolkningen. 
Majoriteten av haitierna praktiserar även voodoo, som anses vara en officiell religion i 
Haiti, utöver sin kristna tro (CIA 1), och de allra flesta voodooister tror att deras 
folkreligion kan existera i samklang med katolicism (Congress, 1989, s. 265). 2015 är 
uppdelningen mellan svarta och vita 95 % svarta och 5 % vita eller med mixat ursprung 
(Ibid.), och genom åren har detta varit en grogrund för oroligheter. Efter att Haiti 
utropade sig fritt från slaveriet och Frankrike mördade de före detta slavarna många av 
de vita som hade stannat i landet, och förstörde de stora plantagerna för att istället gå 
över till småskaligt och mindre effektivt jordbruk via små bondgårdar. Detta visade sig 
ödesdigert, dels eftersom stora delar av en redan produktiv – om än en slavbaserad – 
infrastruktur förstördes, dels eftersom mycket humankapital och kunnande gick förlorat 
i och med det storskaliga mördandet (Diamond, 2005, s. 335). Den styrande eliten kom 
dock att bli de med mixat ursprung i Haiti, och de distanserade sig mycket från den 
svarta majoriteten i landet och identifierade sig istället med Frankrike. Denna elit var en 
anomali i Haiti under 1800-talet, eftersom de flesta andra länder i Centralamerika såväl 
som Europa såg Haiti som ett fientligt land som pratade det märkliga språket kreol, och 
var inte alls som sina mer Europa-vänliga och spansk-talande grannar (Diamond, 2005, 
s. 335-336).  
 Den styrande eliten i Haiti var fortsatt dominerat av haitier med mixat 
ursprung ända fram tills det att Francois Duvalier maskerade sitt maktövertagande som 
ett svart underklassuppror. Hans valseger tillskrivs bland annat i hans löften att göra upp 
med Haitis gamla maktelit. Duvalier använde alltså den gamla makteliten som ett 
verktyg för att centralisera sin egen makt, och via skrämseltaktik med sin egen privata 
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milis tonton makouts fick han antingen den gamla eliten mördad, på flykt eller 
underlydiga Duvalier. (Congress, 1989, s. 233).  
 Två kulturella aspekter har påverkat Haitis turistnäring, där den ena är 
ryktena på 1980-talet om att Haiti skulle vara en grogrund för HIV-viruset (Laszek, 
2009 s. 247) och folkreligionen voodoo. Många har missuppfattat voodoo som en 
separat kult inriktad på svart magi och zombies. I själva verket är de allra flesta som 
praktiserar voodoo även katoliker, och voodoo är en kulturell betingelse, inte 
nödvändigtvis en religion (Congress, 1989, s. 265). 
 Dominikanska Republiken är än mer homogent än Haiti, där det officiella 
språket är spanska och 95 % av befolkningen är katoliker (CIA 2). Däremot har landet 
en lång historia med hat riktat mot haitier, vilket kulminerade i persiljemassakern 1937 
där ca 30 000 haitier som bodde på den dominikanska sidan av gränsen mördades på 
order från Rafael Trujillo (Congress, 1989, s. 30).  
 Sachs lyfter även fram jämställdhetsfrågan, där länder med låg 
jämställdhet oftast lyckas sämre ekonomiskt (Sachs, 2005, s. 60), där kvinnor inte har 
rösträtt eller andra politiska och ekonomiska rättigheter. Dominikanska Republiken fick 
kvinnlig rösträtt 1942 medan kvinnorna i Haiti först kunde rösta 1950 (IPU, 2015), men 
överlag har kvinnorna i Haiti haft en mer självständig roll, både ekonomiskt och 
politiskt. Kvinnorna i Haiti deltog i en större utsträckning än andra närliggande länder i 
arbetslivet, och en familjs inkomst delades lika mellan mannen och kvinnan vid 
gemensamt arbete (Congress, 1989, s. 254-255). Kvinnor i Haiti hade inte heller några 
skyldigheter att dela med sig av egentjänad inkomst till sin man (Ibid.).  
 Ländernas kulturella traditioner och liv kan inte förklara skillnaderna 
mellan ländernas ekonomi idag. Man kan däremot mycket väl spekulera i att Francois 
Duvaliers maktövertagande ledde till att mycket humankapital och kunnande försvann i 
och med emigration eller mördandet av den rådande eliten, men Haiti var redan instabilt 
innan Duvaliers maktövertagande. Även de kulturella stereotyperna om AIDS och 
voodoo som svart magi har mycket väl kunnat minska Haitis turism, men det är 
troligare att dålig infrastruktur, politisk instabilitet och ogästvänligt klimat för utländska 
investerare är orsaken till Haitis låga turism. 
 
  
f) Geopolitik: 
Sachs lyfter fram de geopolitiska problem som kan uppstå, och ofta vara anledningen 
till ett lands stagnerade utveckling. Enligt Sachs kan ett land gå in med militär makt, 
ekonomiska sanktioner eller försöka sabotera via infiltration ett annat lands politiska 
styre eller ekonomi (Sachs, 2005, s. 61). För de bägge länderna på Hispaniola efter 
kolonialtiden har USA varit deras närmaste och främste intressant för deras aktiviteter, 
och USA har både petat i politiska beslut, ockuperat bägge länderna i perioder och tagit 
beslut angående deras ekonomiska utveckling. 
 Idag är bägge länderna beroende av exporterna till USA och de har ett 
avtal som gör att många produkter är tariff-fria till USA, och för bägge ländernas turism 
är majoriteten amerikaner som besöker länderna (CIA 1; CIA 2). Bägge länderna blev 
dessutom ockuperade av USA under ungefär samma tidsperiod (Haiti: 1915-1934; 
Dominikanska Republiken: 1916-1924) på grund av amerikansk rädsla för att ländernas 
politiska oroligheter skulle innebära ett problem för USA under pågående världskrig 
(Diamond, 2005, s. 336).  
 1963 beslöt USA under Kennedy-administrationen att all 
utvecklingsbistånd till Haiti skulle upphöra på grund av Francois Duvaliers 
maktövertagande (Laszek, 2009, s. 234) och sanktionen pågick ändra fram till 1973. 
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Detta påverkade Haitis ekonomi eftersom USA var deras främsta bilaterala 
biståndspartner och dess ekonomi var i allra högsta grad beroende av bistånd. USA 
påverkade även Haitis ekonomi när de 1991 lade ett handelsembargo emot landet som 
följd av statskuppen mot folkvalde presidenten Jean Bertrand Aristide (IMF, 2007, 
s.22). 1994 återfår Aristide presidentämbetet på Haiti tack vare en USA ledd 
militärintervention (IMF, 2007, s. 26).  
 Det finns även antydningar till att USA och CIA låg bakom 
lönnmördandet av Dominikanska Republikens diktator Rafael Trujillo 1961 (Congress, 
1989, s. 31-2), vilket orsakade några år av politisk instabilitet i landet med 
tillkommande fluktueringar av landets ekonomiska tillväxt (Ibid.). CIA:s medverkan 
bakom lönnmordet är dock väldigt omdebatterat och anklagelserna har aldrig blivit 
bekräftade. 
 Min analys av detta är att det inte finns betydande skillnader mellan Haiti 
och Dominikanska Republikens geopolitiska relationer efter kolonialtiden, och kan 
alltså inte förklara variationen i ländernas ekonomiska utveckling. Visst kan det vara 
intressant att vidare undersöka huruvida handelsembargona och upphörandet av 
utvecklingsbistånd till Haiti påverkade dess utveckling gentemot sitt grannland, men det 
är svårt att spekulera hur mycket av biståndet som hade hamnat hos den styrande eliten i 
landet och hur mycket det hade gjort för landets fortsatta utveckling. Angående Trujillos 
mord finns det dels inga bevis att USA faktiskt var delaktiga, och dessutom är det svårt 
att svara på om det var bra eller dåligt för Dominikanska Republikens ekonomi på lång 
sikt.  
 Inte heller här kan man avläsa någon skillnad på Colliers förklaring till 
Landlocked with Bad Neighbours Trap, eftersom jag inte finner någon koppling till hur 
Haiti och Dominikanska Republiken skulle ha påverkat varandra till ekonomisk 
divergens, och inte heller att konflikter med grannländerna skulle ha påverkat något 
lands ekonomi nämnvärt olika. Detta tar även bort Colliers Conflict Trap eftersom 
ländernas ekonomi inte verkar förklaras med en spiral av konflikter, inbördes såväl som 
utrikeskonflikter.  
  
g)Teknologi & utländskt kapital 
Bägge länderna på Hispaniola har goda förutsättningar för att locka till sig utländska 
investerare och multinationella företag tack vare sin geografi och låga arbetarkostnader. 
Dominikanska Republiken ligger i topp på listan över utländska direktinvesteringar 
(FDI) i Centralamerika och Karibien år 2012 då deras FDI i procent av deras BNP var 
40,7 (Santander 1, 2015) medan Haiti vid samma år hade en FDI i procent av deras BNP 
på 11,7 (Santander 2, 2015).  

Vad som är klart är alltså att Dominikanska Republiken har med åren varit 
öppnare för utländsk investering, något jag tidigare har behandlat, och deras ekonomi 
har reagerat positivt på det. Varför har då inte Haiti öppnat upp för utländska 
investeringar och kapital? Svaret verkar vara mångbottnat. Historiskt sett har Haiti varit 
stängt för utländska investeringar på grund av konstitutionen som skrevs efter Haitis 
slavuppror som förbjöd utlänningar att äga mark samt att kontrollera medel för 
produktion via investeringar. Samtidigt var Dominikanska Republiken öppet för såväl 
utländska investerare som migration. Medan Haiti betraktades som ett stängt och farligt 
land för utlänningar sågs Dominikanska Republiken som ett partiellt europeiskt 
samhälle som pratade spanska (Diamond, 2005, s. 335-336).  

Som jag har beskrivit ovan utvecklades Dominikanska Republikens infrastruktur 
under diktatorn Rafael Trujillo och öppnades på så vis upp till utländska investeringar 
och kapital. Varför inte Haiti gjorde samma sak kan antingen förklaras med deras 
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politiska instabilitet under samma period, deras historiska arv och inställning gentemot 
utländsk inverkan eller en diktator i Duvalier som inte var intresserad av att på längre 
sikt utveckla Haiti. Men en annan förklaring kan också vara att Dominikanska 
Republiken har och har haft ett mer sofistikerat rättssystem och äganderättsskydd. 
Aleksander Laszek har tagit del av Fraser Institute’s Economic Freedom Index subindex 
”legal system and property rights” som mäter juridiskt oberoende, skydd för äganderätt, 
rättsligt verkställande av kontrakt och polisens tillförlitlighet (2009 s. 241-242). Tyvärr 
existerar inte data på dessa variabler innan 1980-talet, men i en jämförelse länderna 
emellan från 1980 till 2005 gör Dominikanska Republiken ständigt bättre resultat i 
kvalitén på deras institutioner än Haiti. Laszek menar också att ett lands kvalité i deras 
juridiska system och kanske främst deras skydd för äganderätt påverkar landets 
utländska investeringar på ett positivt sätt (Ibid.). Med resultaten som finns från 1980 -
2005 är det ändå rimligt att dra slutsatsen att det juridiska skyddet av äganderätten var 
bättre i Dominikanska Republiken än i Haiti även innan divergensen startade vid 1960, 
eftersom bra skydd för äganderätt är en bidragande orsak till ekonomisk tillväxt. 

Sammanfattningsvis kan man förklara Dominikanska Republikens ekonomiska 
tillväxt genom deras många utländska investeringar (vilket i sin tur ökar de inhemska 
och privata investeringarna; Laszek, 2009, s. 250). Varför Dominikanska Republiken 
lyckades och inte Haiti trots deras identiska geografiska läge och samma låga 
arbetarkostnader var troligen en mer utvecklad infrastruktur samt starkare rättssystem i 
Dominikanska Republiken, men det finns flera olika orsaker till Haitis låga 
investeringstakt. Under Duvalier-regimen ansågs landet inte bara ha en låg nivå av 
skydd för äganderätt, landet ansågs instabilt och därav osäkert att investera i. Utländska 
såväl som inhemska företag blev också osäkra på ifall Haiti var ett bra val när det fanns 
lågkostnadsarbetskraft i grannlandet Dominikanska Republiken som hade en mycket 
bättre utvecklad infrastruktur. 
 
h) Demografi 
Enligt Sachs blir ett land fattigare ju högre nivå av befolkningsökning de har, och om ett 
land har hög befolkningsökning har de även höga siffror på antal födelsetal per kvinna. 
Önskvärt, ur ett ekonomiskt perspektiv, är att inte ha mycket högre än två barn/kvinna 
(Sachs, 2005, s. 66). För att undersöka ifall antalet barn per familj, eller antal födelsetal 
per kvinna, har haft någon större påverkan på ländernas ekonomiska skillnader har jag 
hämtat statistik på antal födelsetal per kvinna på Haiti och Dominikanska Republiken 
mellan åren 1960-2015 från World Banks databas, World Development Indicators 
(2016, 1;2). Som vi ser om vi jämför de två graferna hade Dominikanska Republiken ett 
högre födelsetal per kvinna än Haiti ända fram till mitten av 1970-talet. Därefter föll 
antalet i Dominikanska Republiken snabbare än vad den gjorde i Haiti, för att slutligen 
hamna på strax över två barn per kvinna, medan Haiti ligger ungefär på tre barn per 
kvinna. Detta i sig är inte särskilt intressant för mig, eftersom det inte hjälper mig att 
svara på min frågeställning, vad som orsakade ländernas divergens. Dessa data bekräftar 
istället att det gick bättre ekonomiskt för Dominikanska Republiken än för Haiti, inte 
varför.  
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Figur 4.1. Nivån av antal födelsetal/kvinna i Haiti, 1960-2015 

 
Hämtad från World Bank: World Development Indicators (2016) 

 
 
Figur 4.2. Nivån av antal födelsetal/kvinna i Dominikanska Rep. 1960-2015 

 
 

Hämtad från World Bank: World Development Indicators (2016) 
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i) Emigration & Brain Drain 
Centralamerika och Karibien är ett område särskilt utsatt för Brain Drain, och 2006 
bodde 80 % av alla högskoleutbildade haitier utomlands (World Bank, 2006). Redan 
1960 observerades det att fler haitier med en utbildning i medicin var verksamma i 
Montreal än i hela Haiti (Laszek, s. 254).  
 För att kunna mäta skillnaden i emigration och Brain Drain undersöker jag 
hur många dominikaner samt haitier med högskoleutbildning som bor i utlandet. Tyvärr 
finner jag ingen statistik på ämnet tidigare än 1980, vilket tyvärr gör att jag inte kan 
belägga att Haiti har haft en större flykt av humankapital än Dominikanska Republiken 
innan divergensen skedde vid 1960, och således påverkade Haitis ekonomi.   
 
Emigration till USA i procent 
År 1980-talet 1990-talet 2000 
Dominikanska Rep.  
Högskoleutbildade  13,9 13,8 13.3 
Haiti  
Högskoleutbildade 62,2 67,7 76,9 
Tabell 4.1. Siffror från Orozco, 2002, aggregerad av Laszek (2009, s. 239)  
 

I denna undersökning av Orozco (2002) som Laszek (2009, s. 239) har 
tagit del jämförs nivån av emigration till USA från Dominikanska Republiken 
respektive Haiti, vilket visar upp mönstret av Haitis stora problem med att hålla kvar sitt 
humankapital. 
  
Som vi ser i tabellen är skillnaden stor mellan länderna, och det är troligt att Brain 
Drain, eller flykt av humankapital, påverkar ett lands möjligheter till ekonomisk tillväxt. 
Med det sagt kan jag inte belägga att ekonomisk tillväxt inte skedde på Haiti på grund 
av den stora flykten av humankapital, utan det kan lika gärna vara så att Haiti hade en 
större flykt av humankapital på grund utav den sämre ekonomiska tillväxten än 
Dominikanska Republiken.  
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5 Sammanfattning & Slutsats 

 
För att med säkerhet kunna avgöra exakt vad eller vilka orsaker som föranlett Haiti och 
Dominikanska Republiken divergens i ekonomisk tillväxt borde man placera Rafael 
Trujillo som diktator mellan åren 1930-1961 i Haiti istället för i Dominikanska 
Republiken. Tyvärr är denna kontrafaktiska kreation omöjlig att genomföra, men med 
stöd av mina resultat anser jag att den mest troliga förklaringen till Dominikanska 
Republikens relativa lycka låg i händerna på denna brutala diktator som med sina beslut 
lyckades framkalla ekonomisk tillväxt i ett fattigt land. Eftersom länderna delar så pass 
många likheter torde de ha en jämförbar chans till ekonomisk tillväxt, alltså tror jag att 
en liknande tillväxtkurva som Dominikanska Republiken såg efter 1960 var fullt möjlig 
även i Haiti. 
 Av de åtta anledningar Jeffrey Sachs lyfte fram till varför stater 
misslyckas nå ekonomisk tillväxt visade sig finansiell politik, brist på teknologi & 
kapital och politiskt styre vara de mest betydelsefulla för min uppsats. Alla dessa 
orsaker stämmer också överens med Paul Colliers förklaringsmodell Bad Governance In 
a Small Country. Däremot kan du inte förklara fallet Haiti – Dominikanska Republiken 
med hans tre andra förklaringsmodeller, vilket jag anser visar att jag har använt mig av 
relevanta operationella indikatorer.  

De indikatorer som gav utslag i min undersökning var främst en bättre 
infrastruktur med bättre vägar och transportnodder, samt kommunikation, starkare 
skydd av äganderätten och ett större inflöde av externt kapital. Enligt ramverket var det 
även troligt att en satsning på projekt i den offentliga sektorn och i infrastrukturen skulle 
leda till fler privata investeringar och ett större inflöde av externt kapital, vilket i sin tur 
skulle bidra till landets ekonomiska tillväxt. Eftersom Haiti och Dominikanska 
Republiken var på samma teknologiska och infrastrukturella nivå i början av 1900-talet 
fram till ca 1950 är det alltså logiskt att resonera att ifall det vore Haiti som gjort dessa 
satsningar och inte Dominikanska Republiken hade situationen varit tvärtom, eftersom 
de andra operationella indikatorerna inte visade några nämnvärda skillnader. Svaret på 
min frågeställning enligt mina resultat är således att det var de politiska besluten som 
togs i landet under studerad tidsperiod som ledde till att Dominikanska Republiken fick 
till en ekonomisk tillväxt. De satsade resurser på infrastrukturella projekt som höjde 
kvalitén i den offentliga sektorn och tillsammans med en i regionen starkt skydd för 
äganderätten lockade privata investerare inom landet samt utländskt kapital och 
investeringar, i bland annat turismverksamheten, som ledde till ekonomisk tillväxt. Den 
ekonomiska tillväxten ledde i sin tur till relativ politisk stabilitet, vilket även det ökade 
den ekonomiska tillväxten inom landet. Dessa nödvändiga politiska beslut och 
satsningar togs aldrig i Haiti, vilket är det troliga svaret till varför de inte nådde 
ekonomisk tillväxt medan deras grannland gjorde det, år 1960. Ytterligare ett bevis som 
stärker min slutsats att de politiska beslutsfattarna i Haiti inte var inriktade på att 
utveckla landet medan tvärtom kan sägas om deras kollegor på andra sidan gränsen, är 
hur miljöproblem som avskogningen hanterades i de bägge länderna. 

Något jag dessvärre inte kan besvara i denna studie är hur stor påverkan 
mellanvariabler som brain drain, skulden till Frankrike och HIV-skräcken påverkade 
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Haitis chanser till ekonomisk tillväxt 1960. Det är mycket möjligt att dessa orsaker har 
spelat större roll än vad jag har kunnat mäta inom denna uppsats ramar, och vidare 
empiriska studier inom ämnet hade varit mycket intressant och nödvändigt.  
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