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Kan Polens och Belarus ekonomiska tillväxt förklaras med hjälp av
Acemoglu & Robinsons teori om inkluderande kontra extraherande
institutioner? En jämförande fallstudie av Polen och Belarus.
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Problem: Det finns många länder som har haft förutsättningarna för att ha en god ekonomisk tillväxt men
som har misslyckats av olika skäl. Vi vill undersöka en av de faktorerna som vi tror kan ha påverkat den
ekonomiska tillväxten i dessa länderna, de ekonomiska och politiska institutionerna. Institutionerna är en
särskilt intressant faktor då det är en av de faktorer som människor kan påverka till skillnad från
geografiska och kulturella faktorer.

Syfte: Att undersöka och analysera om Acemoglu och Robinsons teoretiska ramverk kring inkluderande
och extraherande institutioner kan hjälpa att förklara ett lands ekonomiska tillväxt.

Metod: Vi kommer även att använda oss av olika index för att operationalisera inkluderande och
extraherande institutioner samt investeringsinformation och -data. Teorin samt vår data hjälper oss att
analysera hur extraherande eller inkluderande de politiska och ekonomiska institutioner är för att kunna
besvara vår frågeställning.

Resultat: Vår analys visade att skillnad mellan ländernas politiska och ekonomiska institutionernas
inkluderande och extraherande har ett betydande samband till stark respektive svag ekonomisk tillväxt.

Slutsats: Vi bedömer utifrån Acemoglu och Robinsons teoretiska ramverk att Polen har både
inkluderande politiska och ekonomiska institutioner vilket kan hjälpa oss att förklara den starka
ekonomiska tillväxten. Belarus har däremot extraherande politiska och ekonomiska institutioner vilket i
sin tur kan hjälpa oss att förklara deras svagare ekonomiska tillväxt. Skillnaderna i inkluderande kontra
extraherande institutioner länderna emellan kan ge en förklaring till skillnaderna i deras ekonomiska
tillväxt.
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1. Inledningen

Belarus benämns flitigt som Europas sista diktatur (Freedom house 2011) och var det landet som
rankades som nummer 165 i världen efter ekonomisk tillväxt (CIA 2021).  Polen fick 2019 tio
gånger mer i utländska investeringar än Belarus och är den 20:e största ekonomin i världen (U.S
department of state 2019). Vid upplösningen från Sovjet så var Polen och Belarus planekonomier
där staten ägde nästintill alla industrier i länderna (Landguiden 2021). Ländernas BNP per capita
var år 1991 $5 910 för Polen jämfört med $5 342 for Belarus. År 2019 hade BNP per capita gått
upp till $35 130 for Polen men endast till $19 997 for Belarus (The world bank 2021). Denna
stora skillnad i ekonomisk tillväxt trots en väldigt lika startpunkten gör det intressant att
undersöka varför utfallen blev så olika.

Belarus och Polen är två länder som gränsar till varandra och efter kriget mellan Polen och
Sovjetunionen 1921 så förlorade Belarus halva sitt territorium till Polen. Efter Sovjets invasion
av Polen 1939 fick Belarus tillbaka vissa av dessa delar vilket resulterade i de statsgränser de har
än idag. Under andra världskriget förlorade Belarus ungefär en fjärdedel av sin befolkning och
hälften av sina ekonomiska resurser. Även Polen blev invaderat av både Tyskland och Sovjet
under andra världskriget och hamnade efter krigsslutet i Sovjetunionens intressesfär med
införandet av en provisorisk kommunistisk regering styrt av Stalin (BBC 2020). Polen förlorade
även över sex miljoner av sin befolkning i en av de blodigaste striderna under andra världskriget
samt $850 miljarder av sin statskassa värderat idag till €765 miljarder (BBC 2019).

1.1 Syfte
Vi vill ta reda på varför Belarus och Polen haft så olika ekonomisk tillväxt trots att de på många
sätt har väldigt lika bakgrunder. Acemoglu och Robinson(A&R) fokuserar i sin teori om
inkluderande och exkluderande institutioner på länder med institutionell problematik och dess
effekt på ekonomisk tillväxt.  Denna teorin används ofta för att undersöka kolonialismens
långvariga effekt på institutionerna i underutvecklade länder.

Genom att undersöka denna problematiken i länder som är mer välutvecklade där det råder andra
geopolitiska förhållanden kan vi använda teorin i ett nytt sammanhang och fylla en lucka i den
nuvarande vetenskapen. Vår studie kan bidra med att den förklarar ett fenomen, alternativt
utesluta det, vilket bidrar till att skapa ny kunskap inom området av ekonomisk utveckling för
unga självständiga länder. Genom detta kan vi bidra med inomvetenskaplig relevans men det kan
även ha utomvetenskaplig relevans då det kan ge ökad förståelse för de två länderna som vi
granskar samt hjälper oss att förstå länder i liknande situationer.
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Vår ambition med studien är att undersöka om de två ländernas olika utfall trots väldigt lika
förutsättningar beror på att ländernas institutioner är inkluderande eller extraherande. För att
undersöka detta kommer vi att använda A&R’s teoretiska ramverk. Detta har lett oss till vår
frågeställning:

Kan Polens och Belarus ekonomiska tillväxt förklaras med hjälp av Acemoglu & Robinsons teori
om inkluderande kontra extraherande institutioner?

För att besvara vår frågeställning, så kommer vi i vår studie att demonstrera att skillnaderna i
ekonomisk tillväxt mellan Polen och Belarus kan förklaras av skillnader i hur inkluderande eller
extraherande ett lands ekonomiska och politiska institutioner är.

1.2 Disposition
För att ge en tydlig bild över vår studie kommer vi att dela upp den i sju delar. I den andra delen
kommer vi att ha en litteraturöversikt över forskningsområdet om ekonomiskt tillväxt. I den
tredje delen ger vi en överblick över A&R’s teori om inkluderande och extraherande
institutioner. Här diskuterar vi vad som definierar inkluderande och extraherande institutioner
och hur detta påverkar ett lands ekonomiska tillväxt. Del fyra består av en redogörelse av vår
metodologi och det material som vi kommer att använda i undersökningen. Här kommer vi bland
annat att beskriva vår forskningsdesign, hur vi har valt våra fall och hur vi har operationaliserat
våra variabler. I del fem ger vi en överblick av Polen och Belarus ekonomiska och politiska
institutioner individuellt, våra index samt geopolitiska relationer och investeringsklimatet i
vardera land. Del sex utgör vår analysdel, där vi tillämpar A&R’s teoretiska ramverk för att
undersöka om ländernas skillnader i ekonomisk tillväxt är en produkt av hur inkluderande kontra
extraherande deras politiska och ekonomiska institutioner är. I del sju sammanfattar vi våra
resultat och tar upp alternativa förklaringar, begränsningarna med studien, samt fortsatta studier.

2. Litteraturöversikt
Adam Smith som benämns som “the father of economics” genomförde i sin bok the wealth of
nations en tidig undersökning av ekonomisk tillväxt där han pekade på uppdelningen av
arbetskraften som en viktig faktor för ekonomisk tillväxt då det ökar effektiviseringen av
produktionen (Smith 2007).
En annan tidig förklaring till ekonomisk tillväxt pekade på innovationen och kreativiteten bland
entreprenörer som en viktig faktor då uppfinnare kan få stora vinster genom att skapa en ny
uppfinning men när konkurrenterna kopierar den nya tekniken sinar vinsterna och samhällets
produktion blir mer effektiv vilket leder till ekonomisk tillväxt. För att skapa incitament för
entreprenörerna är äganderätter och en effektiv fri marknad nödvändiga (Schumpeter 1934).
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I den neoklassisk tillväxtteori eller exogen tillväxtteori som den även kallas finner vi Solows
modell som menar att en ökning i realkapital, teknologisk utveckling samt arbetskraft bidrar till
ekonomisk tillväxt (Solow 1957).Teorin om endogen tillväxt däremot fokuserar mer på varaktig
tillväxt och undersöker frågan om varför vissa länder och fattiga medan andra är rika. Den kallas
även för den institutionella teorin då den lägger vikt på institutionernas utformning, som formella
och informella normer och regler vilka styr samhället, för att förklara ekonomisk tillväxt (Fregert
& Jonung 2014).

Alla dessa tillväxtteorier beskriver olika mekanismer som leder till ekonomisk tillväxt men
saknar enligt Acemoglu m fl. en förklaring till hur dessa mekanismer ska implementeras då detta
är nyckeln till ekonomisk tillväxt. De hävdar att det är institutionerna som hjälper att förklara
ekonomisk tillväxt (Acemoglu 2004). I Why nations fail utvecklar A&R denna teori och skapar
kategorierna inkluderande och extraherande ekonomiska institutioner samt inkluderande och
extraherande politiska institutioner för att förklara ekonomisk tillväxt i länder. Schumpeters teori,
som vi nämnde tidigare, utgör grunden i A&Rs definition av inkluderande ekonomiska
institutioner där de ekonomiska incitamenten för privata aktörer ses som viktiga faktorer för
ekonomisk tillväxt (Acemoglu 2012).

3. Teori,
3.1 Norths definition av institutioner
I den här uppsatsen har vi valt att använda Norths definition av institutioner som han uttryckte
den i sin artikel ”Institutions”. Vi har valt att använda denna definition av institutioner då vi är
mer intresserade av institutioner som bredare informella restriktioner och formella regler än de
specifika organisationerna. North definierade institutioner på följande vis:

"Institutions are the humanly devised constraints that structure political, economic and social
interaction. They consist of both informal constraints (sanctions, taboos, customs, traditions, and
codes of conduct), and formal rules (constitutions, laws, property rights).” (North 1991).

3.2 Inkluderande och extraherande ekonomiska institutioner
Ekonomiska institutioner formger de ekonomiska incitamenten för att utföra olika handlingar;
institutionerna avgör om det är värt att utbilda sig, investera, arbeta och uppfinna. Exempel på
saker som ingår i ett lands ekonomiska institutioner är dess äganderättigheter och
domstolsväsende (Acemoglu, 2012).

Ekonomiska institutioner som tillåter och uppmanar allmänheten till att delta i ekonomiska
aktiviteter är inkluderande. Deltagandet baseras på människors färdigheter och fria val.
Inkluderande ekonomiska institutioner kännetecknas av ett opartiskt lagsystem, starka
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äganderätter, offentliga tjänster som skapar en rättvis spelplan där individer kan utbyta varor och
ingå avtal. Därutöver måste institutionerna tillåta att nya aktörer har tillgång till marknaden och
att människor har möjligheten att fritt välja sin yrkesmässiga levnadsbana (Acemoglu, 2012).

Ekonomiska institutioner som inte uppfyller kraven för inkluderande institutioner eller enbart
uppfyller kraven för en delmängd av befolkningen är istället extraherande. Dessa institutioner är
designade för att extrahera en del av befolkningens inkomster och förmögenhet för att gynna en
annan del av befolkningen (Acemoglu, 2012).

Inkluderande ekonomiska institutioner skapar starka ekonomiska incitament för befolkningen att
arbeta, investera och uppfinna nya saker. Extraherande institutioner misslyckas ofta med att
skapa dessa incitament (Acemoglu, 2012).

3.3 Inkluderande och extraherande politiska institutioner
Genom politik bestämmer samhället vilka regler som ska gälla och politiken bedrivs inom de
politiska institutionerna. De politiska institutionerna är det som formar de politiska incitamenten
genom att avgöra hur de som styr samhället väljs och vad i staten som styrs av vem. Dessa
institutioner avgör vem som har makt i samhället och vad denna makten kan användas till
(Acemoglu, 2012).

Inkluderande politiska institutioner enligt A&R är de institutionerna som är politiskt
centraliserade och pluralistiska. Om de politiska institutionerna inte uppfyller båda dessa kraven
är de som extraherande politiska institutioner. Vad politiskt centraliserade institutioner innebär
enligt A&R kan anknytas till Webers definition av staten krav på ett legitimt våldsmonopol. Ett
sådant monopol är nödvändigt för att kunna upprätthålla allmän ordning och stödja ekonomisk
aktivitet. För att sammanfatta finns det två kriterier för inkluderande politiska kriterier, pluralism
och ett minimikrav för statskapacitet (Acemoglu 2012).

3.4 Fördelarna med inkluderande ekonomiska institutioner
Inkluderande ekonomiska institutioner har flera fördelar varav en är dess effekt på samhällets
produktivitet vilket skapar ekonomisk tillväxt. Ekonomiska institutioner som skapar en rättvis
spelplan för de ekonomiska aktörerna leder till att ineffektiva aktörer på lång sikt misslyckas och
ersätts av mer effektiva aktörer, vilket ökar produktiviteten. Utöver att inkluderande ekonomiska
institutioner skapar en rättvis spelplan så bidrar de även till två andra faktorer som leder till
ekonomisk tillväxt, teknologisk utveckling och utbildning. Teknologisk utveckling gynnas av
inkluderande ekonomiska institutioner då de skapar incitament som gör att det lönar sig att
uppfinna nya saker. Med hjälp av ny teknologi kan samhällets produktion bli mer effektiv. För att
ny teknologi ska kunna användas i produktionen krävs det att arbetarna är tillräckligt
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välutbildade för att kunna använda tekniken. Detta skapar incitament för arbetare att utbilda sig
mer vilket även skapar bättre förutsättningar för fortsatt teknologisk utveckling och mer
mångfald av affärsverksamheter. Inkluderande institutioners förmåga att skapa fria marknader,
skapa incitament för teknologisk utveckling och utbildning är viktigt för ekonomisk tillväxt. För
en landägare finns det starkare incitament för att investera i nya maskiner som på lång sikt
kommer inbringa större vinster om det finns inkluderande institutioner som förhindrar att någon
stjäl hans egendom än om det finns extraherande institutioner som kan expropriera hans
egendom utan ersättning (Acemoglu 2012). Starka äganderätter är en förutsättning för
investeringar samt utvecklingen och implementeringen av ny teknologi (Acemoglu 2004).

3.5 Relationen mellan ekonomiska institutioner och politiska institutioner
Som vi tidigare konstaterat finns det enligt A&R ett klart samband mellan ekonomiska
institutioner och ekonomisk utveckling på grund av de fördelaktiga incitament som inkluderande
ekonomiska institutioner skapar. Den grundläggande relationen mellan politiska institutioner och
ekonomiska institutioner utgörs av att de politiska institutionerna formger de ekonomiska
institutionerna. De politiska institutionernas beskaffenhet är intressant då de ekonomiska
institutionernas inkluderande på lång sikt är beroende av de politiska institutionerna.

Extraherande politiska institutioner tenderar att koncentrera den politiska makten hos en liten
grupp eliter och deras förmåga att utöva denna makten tenderar att vara nästintill obegränsad.
Eliterna använder sedan sin politiska makt för att gynna sina egenintressen. Detta görs ofta
genom att de ekonomiska institutionerna som skapas är extraherande, institutionerna extraherar
resurser från samhället och ger dem till eliterna. På grund av eliternas egenintresse leder
extraherande politiska institutioner ofta till extraherande ekonomiska institutioner. Extraherande
politiska och ekonomiska institutioner tenderar att förstärka varandra, extraherande politiska
institutionerna koncentrerar makten hos en grupp eliter som sedan använder makten för att skapa
extraherande ekonomiska institutioner vilket koncentrerar samhällets ekonomiska resurser som
eliterna kan använda för att förstärka och bevara sin politiska makt (Acemoglu 2012).

Inkluderande politiska institutioner är av sin natur pluralistiska och politisk makt är därmed
beroende av starkt folkligt stöd. För att de politiska eliterna ska kunna bibehålla sin politiska
makt inom ett system där de politiska institutionerna är inkluderande måste de tillgodose
allmänhetens intressen. Att tillgodose allmänhetens intressen innefattar att skapa inkluderande
ekonomiska institutioner. Inkluderande politiska institutioner tenderar därmed att skapa
inkluderande ekonomiska institutioner (Acemoglu 2012).
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4. Metod och Material

Vårt syfte med denna studie är att undersöka om politiska och ekonomiska institutioner påverkar
ett lands ekonomiska tillväxt.  För att undersöka om det finns ett samband mellan institutioner
och ett lands ekonomiska tillväxt kommer vi under metod och material att introducera våra val
av fall, val av teoretisk perspektiv, variabler, forskningsdesign och tillvägagångssätt vid analys.

4.1 Avgränsningar
Vi har valt att undersöka skillnader i ländernas institutioner år 2019 då vi vill undvika att få med
den negativa ekonomiska effekt som Covid-19 har haft i många av världens länder och på så sätt
behålla fokuset på de institutionella faktorerna. Däremot kommer vi att använda data från
tidigare år för att förtydliga skillnader mellan de två ländernas institutioner och för att inte missa
de långsiktiga konsekvenserna som institutionernas egenskaper medför.

Då ekonomiska institutioner som A&R definierade begreppet är väldigt brett, i princip inkluderar
de ekonomiska institutionerna allt som påverkar de ekonomiska incitamenten i samhället, har vi
valt att begränsa oss till äganderättsskyddet i vår undersökning. Detta kan vid en första anblick
vara en väldigt kraftig begränsning men på grund av att äganderättsskyddet innehåller två delar
är begreppet mer omfattande än det först verkar. Den första delen utgörs av hur reglerna faktiskt
ser ut i landet och den andra delen utgörs av hur pass väl dessa reglerna efterlevs. Hur pass väl
reglerna efterlevs kontrolleras främst av ett lands domstolar. Detta innebär att vi även måste
granska domstolsväsendets effektivitet, oberoende och korruption i fall som berör
äganderättsfrågor. Nackdelen med vår avgränsning är att vi misslyckas med att mäta vissa delar
av de ekonomiska institutionerna som till exempel hur pass fria marknaderna är och hur pass väl
de offentliga tjänsterna fungerar.

4.2 Forskningsdesign och val av fall
För att besvara vår frågeställning kommer vi att genomföra en jämförande fallstudie där vi
jämför de två länder, Polen och Belarus, mer ingående i sina egna kontexter (Esaiassons m.fl.
2015). Om vi inte hittar ett samband mellan ekonomisk tillväxt och kvaliteten på institutionerna
kan vi utesluta detta som en förklaringsfaktor. I “Case Selection Techniques in case Study
Research” (Seawright & Gerring 2008) skriver de att fallstudier i sin natur har begränsningen att
det är svårt att dra generaliserande slutsatser eftersom man ofta studerar ett fall i sin kontext mer
djupgående. På grund av att detta inte säger så mycket om andra fall i andra kontexter, utan
beskriver ett enskilt och isolerat fall, har vi valt använda oss av mest-lika design. Denna design
har fördelen att vi har möjligheten att välja fall som tillåter större möjligheter för generalisering.
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Vi har valt att undersöka två länder som är olika vad gäller den ekonomiska tillväxten eftersom
detta ger oss möjligheten att undersöka om detta kan bero på kvaliteten av deras institutioner. I
och med att vi använder oss av en mest-lika design för att utesluta alternativa förklaringar så
väljer vi två länder som har liknande förutsättningar trots olika ekonomiska utfall i modern tid.
Båda länderna har i långa eller korta perioder befunnit sig under Sovjetunionens intressesfär och
påverkan från Sovjetunionen har varit signifikant både politiskt och ekonomiskt. Det finns flera
andra länder som har varit en del av Sovjetunionen som har haft utfall som är jämförbara med
Polens eller Belarus. Men det som fick oss att välja dessa två är att de är två länder som är
väldigt lika i historiska, geografiska, ekonomiska och demografiska hänseenden. Eller
åtminstone var länderna väldigt lika i dessa aspekter fram till 1991. Detta låter oss utesluta
många alternativa förklaringar till utvecklingen i de två länderna då faktorn som har lett till olika
utfall sannolikt är en eller flera av de faktorer där de två länderna skiljer sig åt. Utöver detta är
länderna intressanta på grund av att Belarus har benämnts som Europas sista diktatur medan
Polen är EUs sjätte största ekonomi. Vår ambition är att denna studie ska undersöka om
institutionerna kan förklara dessa länders utveckling och skapa en representerbarhet och genom
detta undvika urvalsbias då vi är tydliga med varför vi undersöker just dessa länder (Seawright &
Gerring 2008).

4.3 Val av teoretiskt perspektiv
A&Rs teoretiska ramverk förklarar länders ekonomiska tillväxt som ett resultat av dess
institutioners inkluderande eller extraherande. Teorin hjälper att kategorisera och förklara
institutioners inkluderande eller extraherande. Detta gör de genom att skapa en dikotomisk syn
på inkluderande och extraherande institutioner. En brist i teorin är dess oförmåga att illustrera
skillnader mellan olika nivåer av inkluderande eller extraherande. Detta gör att substantiella
förbättringar eller försämringar riskerar att inte lyftas fram trots att de kan ha positiva eller
negativa långsiktiga effekter på den ekonomiska tillväxten.

4.4 Variabler
Våra oberoende variabler är huruvida de politiska och ekonomiska institutionerna är
inkluderande eller exkluderande medan vår beroende variabel är ländernas ekonomiska tillväxt
då det som ska undersökas är om det finns ett kausalt samband mellan ett lands institutioner och
tillväxt. I vår operationalisering kommer vi att använda oss av olika index för att göra det vi vill
undersöka mätbart och konkret. För att kunna mäta om de politiska institutionerna är
exkluderande eller inkluderande och om detta påverkar ett lands ekonomiska tillväxt använder vi
oss av the economists demokratiindex. Vi operationaliserar begreppen statskapacitet och
pluralism genom indexets två kategorier: “valsystem och pluralism” och “functioning of
government” då dessa mäter pluralism och statskapacitet. För att mäta om de ekonomiska
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institutionerna är inkluderande eller exkluderande använder vi oss av the heritage foundations
property rights index då denna mäter äganderätten. Som ett komplement till äganderättsindexet
kommer vi att använda U.S department of states investment climate reports. Denna kartlägger
investeringsklimatet i länderna och kommer användas för att förtydliga hur äganderättigheternas
status i länderna ser ut och hur dessa gynnar eller missgynnar investeringar beroende på hur
inkluderande eller extraherande de ekonomiska institutionerna är. Vi kommer använda BNP per
capita för vår beroende variabel med vilket vi operationaliserar ekonomisk tillväxt utifrån A&Rs
teori och mäter denna. Vi kommer att jämföra Belarus och Polens ekonomiska tillväxt och om
våra oberoende variabler, extraherande kontra inkluderande institutioner kan förklara denna.

4.5 Tillvägagång vid analys
Vi kommer att genomföra en deduktiv undersökning där vi prövar om vår hypotes, om att
institutionernas inkluderande påverkar den ekonomiska tillväxten, stämmer överens med
verkligheten (Skärvad & Lundahl). Vi kommer även att använda oss av A&Rs teoretiska
ramverk för att analysera vår data och kategorisera datan utifrån det. Det material som kommer
att vara underlag för vår analys är insamlat på ett så objektivt sätt som möjligt där vi ger en så
rättvis bild av Polen och Belarus som möjligt, vi har försökt använda samma källor i vår
undersökning av de två länderna och båda författarna har dubbelkontrollerat empirin. I vår analys
kommer vi inledningsvis behandla länderna separat och kategorisera institutionerna som
inkluderande eller extraherande samt kommentera den ekonomiska tillväxten. Därefter kommer
vi att använda de resultat som vår kategorisering leder till för att jämföra länderna och besvara
vår frågeställning. Vår ambition är att på ett meningsfullt sätt sortera datan och lyfta fram
mönster för att identifiera de kausala sambanden mellan våra oberoende variabler och vår
beroende variabel.(Skärvad & Lundahl). Sammanställning av all data finns i empiri och ligger
till grund för vår analys.

4.6 Trovärdighet
För att öka trovärdigheten kommer vi konsekvent genom hela uppsatsen vara tydliga och
transparenta med hur vi har gått tillväga när vi har analyserat vårt material. Samtidigt ämnar vi
att skapa en hög validitet genom att visa att vi faktiskt mäter det vi avser att mäta. Reliabilitet
skapar vi genom att ge vår studie reproducerbarhet vilket är att se till så att den kan genomföras
av någon annan på samma sätt som i denna studie och komma fram till samma resultat. Genom
att undersöka detta samband utifrån A&Rs ramverk som är applicerbar på många fall vill vi
skapa förutsättningar till att kunna dra slutsatser om hur mycket ett lands institutioner påverkar
ett lands utveckling och därmed skapa möjligheter att generalisera på andra länder eller fall.

12



LU Statsvetenskapliga institutionen Studenter: Johan Hellmark & Rina Mulolli
STVA22 / VT 2021 Handledare: Petrus Olander

4.7 Material
Vårt källmaterial kommer att bestå av olika sekundärkällor i form av statistik från b.la
världbanken, CIA och landguiden som ska hjälpa oss att erhålla informationsbredd och insikt i
vårt ämne (Esaiasson 2012).

4.8 Property rights index: The heritage foundation
Vi kommer att använda the heritage foundations äganderätts index för att undersöka skillnader
mellan Polen och Belarus ekonomiska institutioner. Indexet består av fem delar, äganderätt,
immateriella rättigheter, styrkan av skyddet för investerare, risken för expropriation och
markförvaltningens kvalitet. Ovanstående delar är centrala för individens förmåga att anskaffa,
äga och använda privat egendom. Dessa förmågor säkras genom transparent lagstiftning som
effektivt verkställs av staten (The Heritage Foundation 2021).

Vi har valt att använda the heritage foundations äganderätts index för att operationalisera de
ekonomiska institutionernas inkluderande eller extraherande. Äganderättigheter är en viktig del
av de ekonomiska institutionerna och indexet inkluderar de formella rättigheterna som staten
garanterar samt hur pass väl dessa rättigheter garanteras i praktiken. Nackdelen med att använda
äganderättsindexet är att det inte täcker allt som ingår i inkluderande ekonomiska institutioner
men indexet täcker de delarna som vi har valt att fokusera på i denna undersökningen.

4.9 BNP per capita
För att definiera ekonomisk tillväxt kommer vi att använda oss av bruttonationalprodukten (BNP
per capita) då detta mått hjälper oss att få en överblick över den ekonomiska hälsan i ett land.
Hög BNP betyder ofta att arbetslösheten är låg och att invånarna har mer pengar i fickan. BNP
visar hur mycket ett land producerar varje år vilket är direkt relaterat till ekonomins storlek. För
att operationalisera vår beroende variabel, ekonomisk tillväxt, kommer vi därför att använda oss
av BNP per capita. Att vi använder BNP per capita istället för BNP tillåter oss att jämföra
länderna även om deras population skiljer sig åt. BNP per capita visar hur mycket ett land
producerar innanför sina gränser varje år och därav hur mycket som produceras inom ett
territorium där landets regler kring äganderättigheter gäller. Anledningen till att vi inte valde att
använda oss av bruttonationalinkomsten per capita är på grund av att vi är intresserade av att
undersöka utfallet inom territoriet som formas av de politiska och ekonomiska institutionerna. Vi
kommer att använda världsbankens beräkning av BNP där de summerar köppriset av samtliga
produkter som produceras i ett land plus skillnaden mellan skatter på varor och subventioner för
varor om subventionerna inte inkluderas i produkternas värde. Den internationella monetära
fonden, den europeiska kommissionen, FN och världsbanken har skapat internationella
standarder för hur BNP ska beräknas inom länderna utifrån “System of National Accounts” från
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1993. För att kunna jämföra real BNP behöver en pris-deflator användas för att justera för
inflation då BNP mäter nominella priser. BNP mäts i landets egna valuta och behöver
konverteras till en gemensam valuta för att resultaten ska vara jämförbara, världsbanken har valt
att använda dollarn. En svaghet med BNP mätningar är att de inte inkluderar den svarta
marknaden samt till viss del är beroende av att länderna som ska mätas inte fabricerar uppgifter
om den inhemska ekonomin. BNP har ytterligare begränsningar då den inte mäter t.ex. generella
levnadsstandarden eller invånarnas välmående. Genom att se på datan för hur mycket länderna
producerar varje år och jämför detta med tidigare år kan vi skapa en tydlig bild av hur stor den
ekonomiska tillväxten har varit i de två länderna samt skillnader mellan ländernas ekonomiska
tillväxt (The world bank 2021).

4.10 The Economists Democracy index
The economists investigative units demokratiindex eller EDI är ett index som mäter hur pass
demokratiska länder är. Indexet är skapat och utges av the economist investigative unit och
utgörs av en mängd mindre kriterier som är indelade i fem kategorier. Dessa fem kategorier är
valprocess och pluralism, statskapacitet, politiskt deltagande, politisk kultur samt medborgerliga
friheter. För att operationalisera de politiska institutionernas inkluderande eller extraherande har
vi valt att använda the economists demokratiindex. Indexet tar upp de två kriterier som A&R
nämner i sin definition av inkluderande politiska institutioner, pluralitet och statskapacitet. För
att avgöra om landet är pluralistiskt undersöks det bland annat om det råder fria val där alla
kandidater har lika möjligheter till att genomföra en valrörelse, att alla som är över 18 år kan
rösta utan att deras säkerhet hotas av statliga eller icke-statliga organ. Andra frågor är även om
det efter val, råder en ordningsam övergång av makt från en regering till en annan och om det
råder organisationsfrihet. Vad gäller statskapacitet så undersöks b.la. kontroll över det egna
territoriet, om de folkvalda styr över den policy som skapas, om rättsväsendet är överordnad de
andra grenarna av staten samt en effektiv maktfördelning.

Nackdelen med frågorna i indexet som berör statskapacitet är att de har en bred definition av
statskapacitet medan A&Rs definition är mer av ett minimikrav. Ett förtydligande exempel på
detta är att the economist investigative unit tar upp både frågor om tillit till de politiska partierna
och statens kontroll över de egna territorierna. Men även om alla frågorna inte är lika relevanta
för att undersöka ländernas statskapacitet så bör det samlade värdet vara en god indikator (The
Economist Investigative Unit 2020).
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5. Empiri
5.1 Polen: översikt
Efter kommunismens fall utropades Polen sig som en kommunistisk folkrepublik med en
sovjetkontrollerad övergångsregering i spetsen som tog makten via valfusk. 1990 valdes däremot
Lech Walesa som partiledaren till partiet solidaritet, som drivit demokratiserings frågan i Polen i
decennier, till president och detta blev början av den demokratisk republiken Polen (NE 2021).
Polen som ligger i centraleuropa har samma gränser som det hade vid slutet på andra världskriget
1945, vilket motsvarar cirka tre fjärdedelar av Sveriges landyta, 312 679 kvadratkilometer. Mer
än hälften av dess landyta är jordbruksområde och det innehar stora naturtillgångar av kol,
koppar och svavel med. Enligt det 39:e mest befolkade landet i världen med sina över 37
miljoner invånare. 96,9 % av dess befolkning är bestar av polacker men mindre
minoritetsgrupper av b.la. tyskar, ukrainare, salesianer (CIA 2021).

Efter Jalta Konferensen som ägde rum efter andra världskriget så fick Sovjetunionen kontroll
över Polen vilket sågs som ett svek från de allierade länderna. Även fria val utlovades i landet
som ett sätt att maskera Sovjets kontroll som demokratiskt. Detta ledde inte bara till stora
territorium förlust men även förlust i naturtillgångar (Donald Cameron Walt 1989). Detta
resulterade även i att Polen förlorade delar av sina östra landsgränser till Sovjet, delar som idag
tillhör Ukraina och Vitryssland. Polen fick som kompensation delar av Tyskland och
landsgränserna flyttades västerut vilket resulterade i att miljontals invånare i vardera land
fördrevs (BBC 2020).

5.2 Ekonomiska institutioner
Polen gick med i EU år 2004 och är idag enligt världsbanken en av de snabbast växande
ekonomier inom EU, med 80 % av sin export inom EU, 28% till Tyskland och endast 3 % till
Ryssland. Faktorer bakom detta är bland annat främjandet av utländska investeringar och
entreprenörskap, privatiseringsprocess, kontroll över sin egen valuta, låga räntor där vi ser en
stark arbetsmarknaden, med endast 3% arbetslöshet år 2016. Privatiseringsprocesser har också
främjat av utländska investeringar och entreprenörskap vilket har resulterat i många nya företag
inom den tjänstesektorn (Europeiska unionen 2021).

Deras viktigaste handel är b.la. grossisthandeln, detaljhandeln, transportutrustning, maskiner men
även livsmedel då det fortfarande klassas som ett jordbruksland. Idag motsvarar
levnadsstandarden 65 % av EU-genomsnittet jämfört med 25 % beräknat på köpkraft per
invånare 1990 då det utropade sig självständigt. År 1989 så tillämpades reformen “The
Balcerowicz Plan” av dåvarande ekonomen och ministern Leszek Balcerowicz som ett sätt att
övergå till en marknadsekonomi vilket gav resultat redan 1992 (Landguiden 2021).
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5.3 Politiska institutioner
Polens konstitution godkändes genom en folkomröstning 1997 och landet har idag en
parlamentarisk republik. Genom ett tvåkammarsystem, bestående av sejmen, med 460 ledamöter
som tillsätts genom proportionella val och senaten bestående av 100 senatorer som vilken
tillsätts genom majoritetsval i olika valkretsar, även kallat blockröstning. Presidenten väljs vart
femte år via fria val. Andrzej DUDA sitter i dagsläget som  president, sedan 2015 och Mateusz
Morawiecki som premiärminister från partiet lag och rättvisa (PiS) med egen majoritet i
parlamentet (CIA 2021).

Med ett civilrättsligt system där högsta beslutande domstolen, Sad Najwyzszy, består av domare
som kallas för president över domstolen. 120 domare arbetar med frågor inom brott,
civilrättsliga, arbetsrättsliga frågor, sociala försäkringar,specialdomstol, offentliga
angelägenheter samt disciplinära kammare. Konstitutionella kammare består av 15 domare,
inklusive domstolens president och vice president. Val av domare sker genom att den som är
president över domstolen nomineras av generalförsamlingen i högsta domstolen och säljs sedan
av presidenten av Polen. Andra domare väljs från den nationella judicial council vilka också
välja av polens president. Dessa domare tjänar staten fram till pension, vilket är 65 år men det
går att förlänga. Domarna som sitter på den konstitutionella tribunalen domstolen väljs av sejm
och sitter sedan i sin tjänst i 9 år. Underordnade domstolar består av b.la. administrativa
domstolar, militära domstolar, lokala -och regionala domstolar samt appellationsdomstol
indelade i militära, civila, kriminella, arbete och familjedomstol. Det civilrättsliga systemet
bygger på konstitutionell översyn över lagar och administration där beslut som tas av den
konstitutionella tribunalen är slutliga (CIA 2021).

5.4 Belarus: översikt
Belarus är ett relativt ungt land och blev självständigt först 1991 efter Sovjetunionens fall.
Landet ligger i östra Europa mellan Polen och Ryssland. Landet har en areal på 207 600
kvadratkilometer och är helt omgivet av landområden. Belarus har en befolkning på 9,4 miljoner
invånare varav runt två miljoner bor i Minsk, landets huvudstad. Landets invånare utgörs främst
av belarusier (83.7%) men det finns även en stor rysk (8.3%), polsk (3.1%) och ukrainsk (1.7%)
befolkning. Även om befolkningen till större del är belarusisk så är ryska det största språket före
belarusiska. Belarus naturtillgångar utgörs främst av timmer, torv samt mindre olje och
naturgastillgångar (CIA 2021).

Belarus var under sju decennier en delstat i Sovjetunionen fram till dess att unionen kollapsade
1991. Landet drabbades hårt av först Stalins styre under 1930 talet och senare av tysk ockupation
under andra världskriget. Sammanlagt lär runt fyra miljoner belarusier ha avlidit mellan 1930
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och 1945 som konsekvens av Stalins och Hitlers styre. Efter andra världskriget flyttade
Sovjetunionen många ryssar till Belarus. Samtidigt industrialiserades produktionen i Belarus
vilket gav området en av Sovjetunionens modernaste industrier. Detta ledde till att Belarus hade
en av unionens starkaste ekonomier vilket gav det belarusiska kommunistpartiet starkt stöd.
Detta stödet använde partiet för att fördröja de reformerna som öppnade upp Sovjetunionen;
reformerna implementerades av Gorbatjov under 1980-talet (Landguiden 2021).

5.5 Ekonomiska institutioner
Efter Sovjetunionens kollaps började Belarus genomföra en mängd reformer som fokuserade på
att privatisera produktionsmedlen, skapa äganderättsskydd och tillåta privat företagande. Dessa
reformförsök avstannade 1994 och runt 80% av industrin ägs fortfarande av staten. Landets
banker ägs även de till stor del av staten. Belarus hade som vi tidigare nämnt en välutvecklad
industri under åren det var en del av Sovjetunionen men idag är dessa industrier omoderna och
ineffektiva. Landet är beroende av olja och naturgas som säljs under marknadspriset av Ryssland
och som Belarus förädlar och sedan säljer till marknadspris. Investeringen från utländska källor
har länge varit låg i landet och landets valuta, den belarusiska rubeln, har devalverats kraftigt
under 2010 talet på grund av stora statsskulder och handelsunderskott. Dessa faktorer har lett till
att landets produktivitet, ekonomi och invånarnas inkomster har stagnerat under långa perioder
sedan landet blev självständigt (CIA 2021).

Äganderättigheter i Belarus har i många år varit väldigt svaga enligt the heritage foundations
index för äganderättigheter men under de senaste fem åren har dessa rättigheter stärkts i landet.
Länder på den nivån som Belarus har legat på under stora delar av 2000-talet indikerar att landet
har svagt skydd för privat ägande, rättsväsendet är ineffektivt och korrupt, och expropriation är
vanligt (The Heritage Foundation 2021). Enligt FNs avdelning för mänskliga rättigheter så har
Belarus misslyckats med att garanterna domstolsväsendets oberoende i nästintill tre decennier.
Detta har lett till att landets status som en rättsstat har förblivit osäker (OHCHR 2020).

5.6 Politiska institutioner
Belarus är formellt en presidentiell republik enligt landets konstitution men i verkligheten är
landet en diktatur. Landets president Lukasjenko har innehaft positionen sedan 1994 och var
femte år har han blivit omvald. Valresultaten i landets presidentval har varit kraftigt bestrida och
Lukasjenko har anklagats för valfusk. Landets parlament domineras av partier som är lojala mot
Lukasjenko. Valen till parlamenten har liksom presidentvalen blivit anklagade för att vara
odemokratiska av internationella valobservatörer (CIA 2021).
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Oppositionen till Lukasjenko motarbetas systematiskt av landets politiska elit. Orättvisa val leder
till att det är svårt för oppositionen att framgångsrikt tävla om politiska positioner. Makthavarna
använder frekventa kortvariga frihetsberövanden för att motverka oppositionen och
regimkritiker. Detta är möjligt på grund av de politiska eliternas inflytande över domstolarna
samt åklagarväsendet. Kritiker till regimen kan bli utsatta för övervakning, trakasserier av
polisen och förlust av jobb. Staten har stark kontroll över medierna och politiskt motiverad
fängsling av journalister är inte ovanligt. Det är inte enbart domarna och åklagarna som
motverkar regimkritiker utan det byråkratiska systemet inom rättsväsendet försvårar processen
som är kritiska mot staten (Landguiden 2021)(OHCHR 2020).

5.7 Polen och Belarus: Likheter och skillnader
När Polen efter andra världskriget förlorade de östra delarna av sitt territorium till Belarus och
Ukraina var båda länderna del av det Sovjetiska östblocket. Förutom dess geografiska närhet till
varandra så delar de många liknande upplevelser. Båda har under perioder varit under Tysklands
och Sovjets kontroll och dess invånare har blivit särskilt utsatta, miljontals har dödats samt
fördrivits från sina hem (BBC 2019). Fram till 1990 var Polen en satellitstat till Sovjetunionen
medan Belarus var en delstat i unionen (CIA 2021). 1991 blev länderna självständiga från
Sovjetunionen men trots denna gemensamma framgång så har deras framtida politiska och
ekonomiska tillväxt skiljt sig avsevärt (Landguiden 2021). Vid sin självständighet hade de två
länderna relativt svaga ekonomier och ländernas produktionsmedel ägdes till stor del av staterna.
Arbetslösheten i Polen har sjunkit oerhört (FN 2021) sedan början av 1990-talet och tillväxten
har genom den privata sektorn ökat från 18 % av BNP vid dess självständighet till 88 % idag
(Europaportalen 2021). Belarus har däremot stagnerat ekonomiskt med ineffektiva industrier,
devalvering av dess valuta, handelsunderskott samt låga inkomster bland sina medborgare
(Landguiden 2021). En annan stor skillnad mellan länderna är att Polen 2004 gick med i
Europeiska Unionen vilket Belarus inte har gjort (Europeiska Unionen).

5.8 Geopolitiska relationer och investeringsklimatet
,
5.9 Polen
Utrikesdepartementet i USA ger varje år ut investment climate report (ICR 2019) om olika
länders affärsklimat och investeringsmöjligheter. De aspekter som beaktas är hur öppet landet är
för att göra affärer med andra länder, äganderätter, korruption och, statligt ägda bolag samt
regelverk och rättsväsendet i landet. EU’s fondbidrag, vilket är det största bidraget som något
land inom EU får idag, sedan 2014 till Polen har ökat investeringar inom landet oerhört och
ligger for 1 % av Polens GDP tillväxt per år. Polen gick med i EU år 2004 och är idag enligt
världsbanken en av dem snabbast växande ekonomier inom EU med 80 % av sin export inom
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EU. En minskning av fonder från EU hade påverkat Polens ekonomi enligt US department. En
väl diversifierad ekonomi, den stora efterfrågan som finns inom landet, högutbildade befolkning
samt närhet till andra stora ekonomier lyfts fram som anledningar for investering. 2017
investerade USA ensamt 7 miljarder dollar i Polen och räknar man indirekta investeringar så kan
den siffran ligga på upp till 43 miljarder dollar. Polens totala direkta investeringar från utlandet
ligger på 239,624 miljoner US dollars år 2019 där b.la. Nederländerna, Tyskland, Luxemburg,
Frankrike och Spanien investerar mest i landet. Som EU medlem så är lagarna harmoniserade
enligt EU och de beslut som tas inom statlig förvaltning vilket påverkar invånarna ska grundas i
lagen. Polens regelverk har förbättrats de senaste åren vid ingående av olika internationella
standarder där olika förslag och beslut samt argument för beslut är publika. Däremot menar
många investerare att det brister i regler kring intressenter eller andelsägare i
lagstiftningsprocessen samt att möjligheterna för talan eller publika konsultationer är begränsade.
I deras äganderätter så finns många lagar som är icke-diskriminerande som både skyddar och
främjar olika typer investeringar men ibland kan det vara svårt att slå fast tydlig titlar till en
egendom men det behövs inget tillstånd för att leasa ut egendom. De immateriella äganderätterna
bedöms vara trygga och striktare än vad EU ställer krav på. Det finns ett landregister och ett
inteckningsregister där all information finns hos domstolen samt online. Det finns dock klagomål
bland både inhemska och internationella investerare om att det ibland kan det vara svårt att slå
fast tydliga titlar till en egendom och att det legala systemet är trögflytande vid bedömningar av
äganderätts fall. Vad gäller korruption så låg Polen år 2019 på plats 41 i världen enligt
Transparency International (TI) index om upplevd korruption och har idag många lagar mot
korruption både inom partierna, for tjänsteman samt familjemedlemmarna (U.S department of
state 2019).

5.10 Belarus
Enligt ICR rapporten har Belarus sedan 2015 haft relativt starkt skydd för ägande. Ett undantag
från detta är att utländska individer och företag inte kan äga mark i Belarus men det är möjligt att
hyra land i upp till 99 år. Ett faktum som skapar viss osäkerhet kring hur lagstiftningen
appliceras är att presidentiella dekret går före lagstiftningen vilket innebär att rättsläget är
oförutsägbart. De formella reglerna ger ett starkt skydd för äganderätten men rapporten pekar på
två problem som påverkar verkställigheten av reglerna, korruption och brister i
domstolsväsendets oberoende. Mer precist tas domstolsväsendets nära relation till den exekutiva
delen av staten upp som ett hot mot domstolarnas förmåga att rättvist avgöra tvister. Landets
utbredda problem med korruption förvärras av domstolsväsendets brist på oberoende då
domstolarna inte kan förväntas skydda investerare mot korruption. Enligt europarådet är graden
av korruption alarmerande hög bland högt uppsatta i staten och de statligt ägda företagen. Brister
i domstolarnas oberoende är även problematiskt för investerare då det är vanligt att företag inom
den privata sektorn missgynnas av oskrivna regler och genom tillämpning av lagarna. År 2019
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fick Belarus $19,795 miljoner i direkta investering från utlandet. Sammanfattningsvis har
Belarus ett relativt starkt formellt äganderättsskydd men brister i domstolarnas oberoende och
hög korruption inom staten gör att det verkliga skyddet är svagare (U.S department of state
2019).

Som vi tidigare har nämnt var Belarus under lång tid en del av Sovjetunionen och efter unionens
upplösning behöll Ryssland och Belarus väldigt nära relationer både politiskt och ekonomiskt. År
2019 gick 42 % av Belarus export till Ryssland och 57 % av de importerade varorna kom från
Ryssland. Sedan 2010 har Ryssland, Belarus och ett ökande antal länder ingått i ett samarbete
som omfattar bland annat frihandel och gemensamma finansiella system. Ryssland har länge
använt försäljning av olja och gaser till låga priser som en form av finansiellt stöd till Belarus.
Detta stödet har däremot inte varit utan krav och Ryssland har under perioder dragit in stödet och
till och med bojkottat Belarusiska produkter för att påverka politiska beslut inom landet. Under
2010 talet har Belarus sökt alternativa källor till ekonomiskt välstånd för att minska sitt beroende
av Ryssland och har inlett samarbeten med Kina och Iran. Belarus är viktigt för Ryssland ur en
strategisk synpunkt både i militära och kommersiella avseenden. Men även om Belarus och
Ryssland har skilda intressen i vissa frågor så är det tydligt utifrån Rysslands agerande vid
protesterna mot Lukasjenko 2020 att de vill bevara det nuvarande politiska systemet i Belarus
och undvika en demokratisering av landet. Ryssland har alltså stött de politiska institutionernas
utformning, eller åtminstone de nuvarande makthavarna, i Belarus för att kunna bevara sina
intressen i landet (CIA 2021)(Landguiden 2021).
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5.11 The heritage foundations property rights index

Grafen visar the heritage foundations property rights index för Polen och Belarus där 0 är det
lägsta möjliga värdet och 100 är det högst möjliga värdet (The Heritage Foundation 2021).

5.12 The economists democracy index
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Grafen visar the economists democracy index för Polen och Belarus där 0 är det lägsta möjliga
värdet och 10 är det högsta möjliga värdet (The Economist Investigative Unit 2020).

5.13 BNP per capita

Grafen visar BNP per capita för Polen och Belarus (The world bank, 2021).

6. Analys
Utifrån ovan empiri från de två fallstudierna av Belarus och Polen så kan vi jämföra deras
politiska och ekonomiska institutioner och diskutera hur dessa har resulterat i två länder med
väldigt olika ekonomisk tillväxt. Genom att använda oss av vårt teoretiska ramverk om
inkluderande och extraherande institutioner som vi sammanfattar i del (2) ämnar vi tydliggöra
skillnaderna i deras institutioner samt hur dessa påverkar den ekonomiska tillväxten. När vi
undersöker om ländernas politiska institutioner är inkluderande eller exkluderande kommer vi att
fokusera på hur pluralistiska de är och hur hög statskapaciteten är. Vad gäller de ekonomiska
institutionerna så har vi fokuserat på äganderätterna samt investeringsklimatet. Enligt A&Rs
teori leder inkluderande politiska och ekonomiska institutioner till starkare ekonomisk tillväxt.
Detta beror på att om det finns starkt skydd för äganderätter som främjar investeringsklimatet
genom att skapa en rättvis spelplan vilket i sin tur leder till starkare ekonomisk tillväxt. Om
A&Rs teori stämmer överens med den informationen som vi har hittat i översikten av länderna så
förväntar vi oss att Polen har mer inkluderande institutioner än Belarus vilket kan förklara att
Polens ekonomiska tillväxt är starkare än Belarus. Vi inleder med att ge en separat analys av
ländernas politiska institutioner, ekonomiska institutioner och ekonomiska tillväxt. Därefter
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kommer vi att jämföra länderna med varandra för att se om Polens och Belarus ekonomiska
tillväxt kan förklaras med hjälp av A&Rs teori om inkluderande kontra extraherande
institutioner.

Vi kommer även att lyfta alternativa förklaringar som kan påverka validiteten i de slutsatser som
vi drar. I vår slutsats kommer vi även diskutera brister i vår forskningsdesign och hur de påverkat
våra resultat.

6.1 Polens politiska institutionerna
I the economist democratic index 2019 så får ett Polen värde på 6.62 av max 10 poäng vilket ger
det en rankning på 57 i världen. Som vi tidigare nämnde skapas detta värde utifrån fem olika
kriterier vilka individuellt betygsätts från ett till tio och ett genomsnitt av alla kriterierna skapas
för att ge det ett totalt värde från 0-10.

A&R beskriver i sin teori statskapacitet och pluralism som viktiga komponenter av inkluderande
politiska institutioner varför kategorierna ‘valsystem och pluralism’ samt ‘functioning of
government’ ,vilket vi benämner statskapacitet, är de kategorier vi kommer att analysera i
indexet. I indexet mäts valsystem och pluralism utifrån en del olika faktorer. Dessa är b.la. om
det råder fria val med flera kandidater eller partier där alla kandidater har lika möjligheter till att
kampanja, att alla kan rösta utan att deras säkerhet hotas av statliga eller icke-statliga organ.
Andra frågor som indexet i denna kategori också bygger på är om det efter val, råder en
ordningsam övergång av makt från en regering till en annan och om det råder organisationsfrihet.
Polen fick i totalpoäng endast 6.62 men i kategorin ‘valsystem och pluralism’ fick de 9.17 av 10
vilket tyder på att just denna aspekten av demokratin bedöms som nästan helt uppfylld.

I kategorin ‘functioning of government’ vilket vi definierar som statskapacitet så fick Polen ett
betyg på 6.07. Denna kategori mäter t.ex. statens kontroll genom de folkvalda, förvaltningens
förmåga att implementera statliga beslut och hur utspridd korruptionen är. Globalt sett så låg
genomsnittet på denna kategori år 2019 på 4.81 och blev den kategori med lägst poäng det året.
Polen ligger i jämförelse med andra länder över genomsnittet år 2019 vilket gör att Polen kan
anses ha en relativt hög statskapacitet. Länder som Syrien, Yemen, Libyen och Iraq har fått noll
poäng vad gäller statskapacitet vilket förklaras av den orolighet och brist i kontroll av territoriet
som råder i landet. I jämförelse har Kina ett totalt värde på 2.26 men en högre statskapacitet som
ligger på 4.29. Detta visar på hög statskapacitet trots låga värden i de andra kategorierna där
valsystem t.ex. ligger på noll och tydliggör att vår definition av statskapacitet endast utgör ett
minimikrav.
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Faktorer som kan ligga bakom att Polen tillsammans med många av världens länder detta år inte
får högre poäng i denna kategori är enligt the economist korruption på grund av brist på
transparens samt ansvarsutkrävande. Med tanke på att vi definierar statskapacitet som kontroll
över sitt territorium och att detta anses vara ett minimikrav så bedöms Polens poäng vara
tillräckligt höga för att uppfylla kravet på en inkluderande institution. Även i de andra
kategorierna fick Polen relativt höga poäng där politisk deltagande hamnade på 6.11, politisk
kultur på 4.38 och medborgerliga rättigheter på 7.35.

Utifrån A&Rs teoretiska ramverk går det att dra slutsatsen att de politiska institutionerna
uppfyller kriterierna för att vara inkluderande eftersom inkluderande politiska institutioner enligt
A&R är de institutionerna som är politiskt centraliserade och pluralistiska. Om de politiska
institutionerna inte uppfyller båda dessa kraven kan de ses som extraherande politiska
institutioner. Vad tillräckligt politiskt centraliserade institutioner innebär kan anknytas till Webers
definition av statens krav på ett legitimt våldsmonopol. Ett sådant monopol är nödvändigt för att
kunna upprätthålla allmän ordning och stödja ekonomisk aktivitet.

Utifrån diskussionerna ovan kring pluralism och statskapacitet från indexen och med
utgångspunkt i A&R’s teori om inkluderande och extraherande institutioner kan vi
sammanfattningsvis dra slutsatsen att Polens politiska institutioner är inkluderande.

6.2 Polens ekonomiska institutionerna
Enligt The Heritage Foundations äganderättsindex fick Polen år 2019 ett betyg på totalt 69.9 av
100. Ett av A&Rs kriterium för inkluderande ekonomiska institutioner är starka äganderätter
vilket är anledningen till att vi använder detta index. Ett betyg på mellan 70 och 80 innebär att
privata äganderätter är garanterade av staten. Eftersom Polen precis gränsar till intervallet 70-80
så kommer vi utgå ifrån att Polen uppfyller de kraven för att hamna inom detta intervall. I detta
fall befinner sig Polen inom en intervall där det finns risk för korruption vilket innebär att staten
kan extrahera befolkningens förmögenheter genom att eliten eller de styrande godtyckligt kan ta
från befolkningen för att stoppa i sina egna fickor. Vid korruption så kan det vara svårt att lita på
att staten är oberoende och kommer att verkställa det den säger att den ska. Värt att nämna är att
ett land som får ett betyg på mellan 60 och 70 innebar att äganderätterna inte är väl kontrollerade
och att det finns risk för förseningar vid beslut. Det kan även finnas spår av korruption inom
domstolsväsendet. Expropriation är däremot väldigt osannolik. Överlag bedöms Polen ha
inkluderande politiska institutioner men det finns extraherande drag vilka hotar äganderätten och
förhindrar Polen från att ha ännu starkare äganderätter. Utländska och inhemska investerare kan
uppleva att arenan för företagande inte är rättvis då det kan råda förseningar i beslut samt vara
svårt att få tid vid de berörda offentliga myndigheterna vilket inte främjar entreprenörskap. Det
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faktum att Polen är EUs sjunde största ekonomi och har direkta investeringar på över 200,624
miljoner från utlandet visar ytterligare på att affärsklimatet och äganderätterna är inkluderande.
Inkluderande institutioner skapar incitament för innovation vilket skapar ekonomiskt tillväxt.

6.3 Polens ekonomiska tillväxt
Polens BNP per capita låg år 1991 på $ 5910 dollar per capita medan den år 2019, 20 år senare,
låg på 35.130 dollar per capita vilket är fem gånger större. Polens BNP per capita är alltså idag
fem gånger så stor som den var när Polen blev självständigt. Polen ligger på nummer 39 av alla
188 länder  i världen vilket gör att det hamnar inom 21 % av de som har högst  BNP. Polen har
genom dessa 20 åren haft en stadig positiv ökning i sin ekonomiska tillväxt vilken har gjort det
till den sjunde största ekonomin i EU idag.

6.4 Belarus politiska institutioner
Belarus fick 2019 ett värde på 2.48 av 10 enligt the economists demokratiindex vilket ger landet
en världsranking på 150. Om vi granskar de två kriterierna som A&R nämnde för vad en
inkluderande politisk institution ska ha för egenskaper, pluralitet och statskapacitet, så finns det
två delar av demokratiindexet som motsvarar dessa kriterier. Enligt the economist fick Belarus
ett värde på 0.92 av 10 i kategorin valprocess och pluralism, detta är ett väldigt lågt värde och
länder som har ett motsvarande värde är enmans eller fåtals styrda. Detta innebär att Belarus
politiska institutioner inte kan anses vara särskilt pluralistiska då landet inte styrs av majoriteten
genom val. Ytterligare stöd för att Belarus politiska institutioner inte är särskilt pluralistiska är
faktumet att landet i verkligheten har styrts av Lukasjenko och en liten grupp av eliter som
genom valfusk koncentrerat makten inom den egna gruppen. Belarus politiska institutioner kan
därmed inte anses uppfylla A&Rs krav på pluralism. I kategorin statskapacitet fick Belarus ett
värde på 2.0 av 10 vilket är ett lågt värde. A&R beskrev däremot kravet på statskapacitet som ett
minimikrav på att staten ska ha kontroll över sitt territorium. För att få en bättre bild av vad ett
värde på 2.0 innebär kan vi jämföra med andra länder som har en liknande nivå av statskapacitet
enligt the economist. Länder som helt saknar kontroll över sitt territorium, till exempel
Afghanistan och Yemen, har värden under 1. Länder som hade en jämförbar nivå med Belarus
2019 var länder som Sudan och Venezuela vilka även de saknar full kontroll över sitt
territorium.Ytterligare stöd för att Belarus har låg statskapacitet är den stora risken för utländsk
påverkan på landets policy från Ryssland. Med tanke på de stora problem som länder med
jämförbara värden har och de problem Belarus själva har bör Belarus anses ha misslyckats med
att uppfylla kravet på statskapacitet. Med tanke på ovanstående kan Belarus politiska
institutioner kategoriseras som extraherande år 2019 då de misslyckades med att uppfylla A&Rs
krav för inkluderande politiska institutioner. Då vi är intresserade av att granska vilken påverkan
institutionerna har haft på landets ekonomiska tillväxt är det viktigt att se hur institutionerna såg
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ut tidigare då de påverkar ekonomisk tillväxt på lång sikt. Om vi ser på datan från tidsperioden
2006 till 2019 så låg Belarus konstant på en låg nivå som aldrig överskred 3.75. Utifrån detta kan
vi konstatera att landets politiska institutioner under den nämnda tidsperioden var extraherande.
För att sammanfatta kan vi kategorisera Belarus politiska institutioner som extraherande från
2006 fram till 2019 (CIA 2021)(U.S department of state 2019).

6.5 Belarus Ekonomiska institutioner
The Heritage Foundations äganderättsindex gav 2019 Belarus ett värde på 55.2 av 100. Ett värde
mellan 50 och 60 på indexet innebär att landets domstolsväsende är ineffektivt och långa
rättsprocesser är vanligt, korruption kan förekomma, expropriation sker men är inte vanligt och
domstolsväsendet kan påverkas av andra delar av staten. Som vi har nämnt tidigare ansåg FN att
det finns brister i Belarus domstolsväsendes oberoende vilket är ytterligare stöd för att
Lukasjenko och andra makthavare kan påverka enskilda rättsprocessers utfall. A&R angav att
inkluderande ekonomiska institutioner kännetecknas av ett opartiskt lagsystem, starka
äganderätter, offentliga tjänster som skapar en rättvis spelplan där individer kan utbyta varor och
ingå avtal. Extraherande ekonomiska institutioner kännetecknas istället av att de är designade för
att extrahera en del av befolkningens inkomster och förmögenhet för att gynna de styrande
eliterna. Utformningen av Belarus äganderätter innebär att det överlag finns ett starkt skydd av
enskildas egendom vilket bör innebära att institutionerna är inkluderande men risken för
korruption och möjligheten för makthavare att påverka domstolsväsendet innebär att de
ekonomiska institutionernas utformning tillåter att de styrande eliterna kan extrahera inkomster
och förmögenhet från befolkningen. Ytterligare stöd för att det formella skyddet är starkt men att
det verkliga skyddet är svagare kan hittas i investeringsrekommendationerna som pekar på
brister i domstolsväsendets oberoende och korruption som risker vid en investering i Belarus.
Belarus ekonomiska institutioner hade 2019 både extraherande och inkluderande egenskaper
men risken för att äganderättigheter inskränks innebär att institutionerna misslyckas med att
skapa de incitament som kännetecknar inkluderande ekonomiska institutioner och måste därmed
kategoriseras som extraherande.

Som vi nämnde tidigare är det av intresse vilka egenskaper institutionerna har haft under en
längre tidsperiod på grund av deras effekt på långsiktig ekonomisk tillväxt. Från 1995 till 1997
hade Belarus en nivå av äganderättsskydd som är jämförbar med den från 2019. Under
tidsperioden 1998 till 2016 var Belarus värde enligt indexet först 30 i nio år och sedan 20 i tio år.
Värden mellan 20-30 innebär att det privata äganderättsskyddet är svagt, expropriation är vanligt
och domstolsväsendets korruption samt brist på oberoende leder till att verkställigheten av
äganderättigheter är nästintill obefintlig. Ekonomiska institutioner som har dessa egenskaper
misslyckas med att vara inkluderande då de resulterar i partiskt domstolsväsende och svaga
äganderätter samtidigt som institutionerna tillåter att inkomster och förmögenhet extraheras från
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befolkningen till de styrande eliterna. På grund av detta kan Belarus ekonomiska institutioner
kategoriseras som extraherande under tidsperioden 1998 till 2016 (The Heritage Foundation).

6.6 Belarus ekonomiska tillväxt
Belarus hade 1991 en BNP per capita på 5341 (current international $), 2019 hade landets BNP
per capita ökat till 19 997 $. Landet har periodvis haft relativt god ekonomisk tillväxt men under
andra perioder har tillväxten stagnerat eller så har BNP per capita rent av sjunkit. Jämfört med
medelvärdet för världens länder under dessa år har Belarus haft en god tillväxt men jämfört med
genomsnittet för länder inom Europa och Centralasien har tillväxten varit kraftigt under
genomsnittet.

6.7 Jämförelse mellan länderna
Om vi ser på Polen och Belarus institutioner idag jämfört med för 30 år sedan är det tydligt att de
har utvecklats väldigt olika givet den jämförbara utgångspunkten. Även ekonomiskt finns det
stora skillnader i de två ländernas tillväxt.

I vår bedömning av de två ländernas politiska institutionernas inkluderande eller extraherande
ansåg vi att, utifrån A&Rs definition av inkluderande och extraherande politiska institutioner,
Polens politiska institutioner är inkluderande och Belarus politiska institutioner är extraherande.
Polen fick enligt the economist democracy index ett värde på 6.07 i jämförelse med Belarus som
fick 2.48 av max 10. Anledningen till att vi bedömde Polens politiska institutioner som
inkluderande är på grund av att dessa är pluralistiska och dess relativt höga nivå av
statskapacitet. I kategorin ‘valsystem och pluralism’ som vi använder för att mäta pluralism fick
Polen ett värde av 9.17 medan Belarus fick ett värde av 0.92 där max var 10. I kategorin
‘functioning of government’ som vi använder för att mäta statskapacitet fick Polen ett värde av
6.07 medan Belarus fick ett värde av 2.0 där max var 10. Dessa siffror visar tydligt på de stora
skillnader mellan ländernas statskapacitet och pluralism vilket förklarar vår kategorisering av
Polens politiska institutioner som inkluderande och Belarus politiska institutioner som
extraherande.

När vi gjorde vår bedömning av ländernas ekonomiska institutioners extraherande och
inkluderande kom vi fram till att Polens ekonomiska institutioner var inkluderande medan
Belarus ekonomiska institutioner var extraherande. Enligt the heritage foundations äganderätts
index så har Polen ett värde på 69.9 av totalt 100 vilket kan jämföras med Belarus som fick ett
värde på 55.2. Skälen till att vi anser att Polens ekonomiska institutioner är inkluderande är på
grund av starka äganderätter som gynnar investeringar från utlandet. År 2019 skedde direkta
investeringar från utlandet till ett värde av $200,624 miljoner i Polen vilket är tio gånger så stor
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som de investeringar som gjorde i Belarus på $19,795 miljoner. Detta är ytterligare bevis för att
Polens ekonomiska institutioner har skapat ett mer inkluderande affärsklimat än Belarus. Vi
bedömer däremot att Belarus ekonomiska institutioner är extraherande på grund av det svaga
äganderättsskyddet som missgynnar investeringar från utlandet. Om vi jämför Polens och
Belarus ekonomiska tillväxt från 1991 till 2019 är det tydligt att Polens ekonomi har haft starkare
tillväxt än Belarus. År 1991 var Polens BNP per capita $5 910 medan Belarus BNP per capita
var $5 341. År 2019 hade Polens BNP per capita växt till $35 130 medan Belarus BNP per capita
enbart hade växt till $19 997. Polen har haft en jämn positiv utveckling av sin BNP per capita
medan Belarus BNP per capita under vissa år har stagnerat eller sjunkit.

6.8 Slutsats
Enligt A&Rs teoretiska ramverk leder inkluderande ekonomiska institutioner till starkare
ekonomisk tillväxt än vad extraherande ekonomiska institutioner gör. Utifrån detta ramverk kan
vi därmed konstatera att skillnaderna mellan Polen och Belarus politiska och ekonomiska
institutioner haft en betydande påverkan på ländernas ekonomiska tillväxt. Belarus har haft
extraherande politiska och ekonomiska institutioner vilket förklarar deras jämförelsevis svaga
ekonomiska tillväxt medan Polen har haft inkluderande politiska och ekonomiska institutioner
vilket förklarar deras jämförelsevis positiva ekonomiska tillväxt. Dessa resultaten stämmer väl
överens med vår hypotes att Polen har haft mer inkluderande institutioner än Belarus vilket
bidragit till att deras ekonomiska tillväxt har varit starkare.

7 Alternativa förklaringar och framtida studier
En skillnad mellan länderna, bortsett från de institutionella skillnaderna som vi har visat, är de
två ländernas geo-politiska relationer sedan Sovjetunionens fall. Polen är en EU medlem sedan
2004 och en medlem i NATO medan Belarus är ett av länderna som står Ryssland närmast.

Att Polen är en EU medlem påverkar landets ekonomi då det ger tillgång till den gemensamma
marknaden och fördelaktiga handelsmöjligheter. Polen får även sedan 2014 största andelen
fonder av något EU-land från EU. Men EUs påverkan på Polens institutioner är även viktig då
Polen dels drar nytta av EUs institutioner samt var tvungna att skapa demokratiska, och därmed
även pluralistiska, politiska institutioner för att kunna bli en medlemsstat. EUs institutionella
påverkan är något som vår undersökning mäter då det påverkar Polens värden i indexen. Som vi
nämnde tidigare har EU gjort enorma investeringar i Polen men om detta beror helt, delvis eller
inte alls på Polens institutioner är svårt att avgöra. Men faktumet att Polen redan innan dess
inträde i EU hade starkare ekonomisk tillväxt än Belarus pekar på att EU medlemskapet inte kan
vara den enda förklaringen till att Polen haft starkare ekonomisk tillväxt än Belarus. Belarus
politiska institutioner å andra sidan har utsatts för negativ påverkan från Ryssland som vill
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undvika en demokratisering av landet och har gjort enorma investeringar i Belarus och använder
dessa investeringar för att säkra sina strategiska intressen inom Belarus. Men även om det finns
vissa skillnader mellan länderna anser vi inte att dessa är tillräckligt stora för att bortförklara
institutionernas påverkan på den ekonomiska tillväxten. De likheterna som finns mellan länderna
tillåter oss att jämföra och dra slutsatser om det som undersöks vilket gör mest-lika design
lämplig för att besvara vårt syfte. Det som vår studie bidrar med är att den skapar
generaliserbarhet genom att våra resultat är tillämpningsbara i andra fall än de som undersökts.

Ett område där det skulle behövas fortsatta studier är hur ländernas väldigt olika relationer till
väst, USA och EU-länderna, och deras relation till Ryssland har påverkat investeringar från
utlandet. Även möjligheter till internationell handel och vilken effekt detta har haft på den
ekonomiska tillväxten hade varit intressant att undersöka. Utan en sådan studie är det svårt att
avgöra huruvida investeringar i de två länderna sker i syfte att uppnå strategiska mål i en kamp
mellan öst och väst eller sker för att investeringarna ses som ekonomiskt fördelaktiga.

A&Rs teori är väldigt bred och misslyckas därmed med att ge tillfredsställande svar på vissa
frågor. Till exempel hade det varit intressant att försöka identifiera vilka faktorer som leder till
att ett lands institutioner går från att vara extraherande till att vara inkluderande i en framtida
studie. Eftersom A&Rs definitioner skapar en dikotomisk syn på institutioner misslyckas de med
att fånga upp de nyanser som finns. Därför hade det i en annan studie varit fördelaktigt att skapa
en graderad definition av institutioner.

På detta sätt hade man tydligare kunnat visa på trender i ett lands institutioner vilket möjliggör
att en mer rättvis bild av ett lands utveckling ges.
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