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 Sammanfattning 
  

Studien undersöker sambandet mellan frihandel och ekonomisk tillväxt samt vilken påverkan 

en öppen handel har på den ekonomiska tillväxten i subsahariska Afrika. En del tidigare 

studier ifrågasätter sambandet medan en majoritet hävdar att det föreligger en positiv 

korrelation. Den data som används i denna studie är upphämtade från World Bank och Fraser 

Institute. I studien utförs två olika regressioner som mäter handel på två olika sätt. Ena 

regressionen, som är huvudtestet, mäter korrelationen mellan ekonomisk tillväxt och 

frihandel. Den andra regressionen är ett robusthetstest och mäter korrelationen mellan 

ekonomisk tillväxt och total handel. Båda regressionerna har BNP per capita som beroende 

variabel samt arbetskraft, kapital, investering, ekonomiska frihetsindex, initial BNP och 

utbildning som oberoende variabler. Undersökningen är en paneldatastudie och är avgränsad 

till tidsperioden 2007–2017 och innefattar 44 av 46 möjliga länder i subsahariska Afrika. 

  

Resultatet visar ett positivt signifikant samband mellan frihandel och ekonomisk tillväxt inom 

det valda området. Detta innebär att frihandel har en påverkan på ekonomisk tillväxt. 

  

Nyckelord: Ekonomisk tillväxt, frihandel, subsahariska Afrika, total handel, kapital, 

institutioner. 
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Abstract 

 
This study examines the relationship between free trade and economic growth as well as what 

impact open trade has on economic growth in sub-Saharan Africa. Some previous studies 

question this connection while a majority claim that there is a positive correlation. The data 

used is collected from World Bank and Fraser Institute. In the study, two different 

regressions are made that measure trade in two different ways. The first regression, which is 

the main test, measures the correlation between economic growth and free trade. The second 

regression is a robustness test and measures the correlation between economic growth and 

total trade. Both regressions have GDP per capita as the dependent variable and labor, capital, 

investment, economic freedom index, initial GDP and education as independent variables. 

The survey is a panel data study and is limited to the time period 2007-2017 and includes 44 

of 46 possible countries in sub-Saharan Africa. 

  

The results show a positive significant correlation between free trade and economic growth in 

sub-Saharan Africa. This means that free trade plays a part in economic growth. 

  

Key words: Economic growth, free trade, Sub-Saharan Africa, total trade, capital, 

institutions. 
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1.  Introduktion 

I detta kapitel presenteras studiens inledning och bakgrund, syfte, problemformulering samt 

avgränsning. Även metodiken introduceras här. 

 

1.1 Inledning och bakgrund 
Världen har genomgått stora förändringar under de två senaste decennierna. I 

utvecklingsländer, som även kallas minst utvecklade länder (MUL-länder), har det 

ekonomiska välståndet (BNP per capita) fördubblats från 1995 till 2018 Andelen barn i 

skolan har ökat från 56% till 80% och barnadödligheten har halverat sedan 1995 

(Fredriksson, Mörk, Pettersson och Svensson, 2019). Trots denna utveckling återstår stora 

utmaningar. MUL - länder kännetecknas av låg nationalinkomst, låg levnadsstandard samt 

hög ekonomisk sårbarhet. Över 700-miljoner människor har en väldigt låg inkomst. Årligen 

dör fem miljoner barn innan de fyllt fem år, oftast på grund av sjukdomar som går att bota 

med relativt enkla behandlingar till låga kostnader (Fredriksson, Mörk, Pettersson och 

Svensson, 2019). 

  

Det övergripande globala målet för hållbar utveckling, enligt FN:s utvecklingsprogram 

United Nations Development Program (UNDP), är att avskaffa fattigdomen helt och hållet 

före år 2030. Fattigdom omfattar inte enbart de ekonomiska aspekterna utan även mänskliga 

rättigheter såsom rätten till utbildning, fysisk säkerhet och hälsa (Globala målen, 2019). Inom 

nationalekonomin har det forskats mycket kring varför vissa länder har ett mer utvecklat 

välstånd än andra. 

  

Frihandel är en handel som är fri från tullar, importkvoter samt andra handelshinder. 

Motsatsen till frihandel är protektionism. Många nationalekonomer har sedan 1800-talet talat 

för frihandel som ett ideal inom handelspolitiken. David Ricardo lade grund till detta genom 

sin teori om komparativa fördelar, som presenterades i början av 1800-talet (Krugman, 

Obstfeld och Melitz, 2015). 

  

År 2012 låg Afrikas exporttillväxt på 6,1% vilket var högre än alla andra regioner i världen 

och orsaken till detta var de stigande råvarupriserna. I några av Afrikas största ekonomier, 
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Sydafrika, Angola och Nigeria, ökar den ekonomiska tillväxten, men sårbarheten för 

förändringar i råvarupriserna kvarstår (UNECA, 2019) 

  

År 2018 anslöts frihandelsavtalet African Continental Free Trade Area (AFCFTA) i Afrika. 

Avtalet möttes dock av utmaningar och alla afrikanska länder var inte enade gällande 

frihandelsavtalet, vilket resulterade i att inte alla länder var med i avtalet. Handeln inom 

Afrika utgör idag endast 15% av kontinentens totala handel. Forskning (Sachs och Warner 

1997; Frankel och Romer 1999) visar att handelsöppenhet mellan de afrikanska länderna kan 

öka kontinentens ekonomiska tillväxt markant. Adetula (2018) motsäger dock detta då han 

menar att det finns stora hinder som kan stå i vägen för en gynnsam frihandel. Ett hinder som 

nämns är den underutvecklade tillverkningsindustrin i Afrika, som är en viktig faktor för att 

kunna möta den efterfrågan som råder på marknaden. 

  

Den Afrikanska unionen (AU) har en agenda för år 2063. Agendans syfte är att förvandla 

Afrika till framtidens globala “powerhouse”. Agenda 2063 sätter stor betydelse för den roll 

som handel spelar hos utvecklingsekonomier och tyder på att handel är en kraftfull motor för 

ekonomisk tillväxt och utveckling. Handelshinder i Afrika har lett till en ekonomi som är 

regionalt fragmenterad. Detta har i över tid tillgivit Afrika rollen som råvaruleverantör i 

utbyte mot tillverkade varor i den globala handelsmarknaden (African Union, 2019). 

1.2  Syfte och problemformulering 
  

Syftet med studien är att undersöka om det finns ett samband mellan ekonomiskt tillväxt och 

frihandel i subsahariska Afrika. Vi vill ta reda på hur tidsenlig frihandel påverkar ekonomisk 

tillväxt på senare tid. 

  

Frågeställningen lyder: 

  

·    Skapar frihandel ekonomisk tillväxt i subsahariska Afrika? 
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1.3  Avgränsningar 

Studien är avgränsad i länder och tid. 44 av 46 möjliga länder i subsahariska Afrika 

undersöks under en tioårig period, 2007–2017.  Avgränsningen i år kommer att innebära en 

svaghet i studien då det sänker undersökningens validitet. Länderna som är inkluderade i 

undersökningen är de länder med tillgängliga data i de index som hämtades från Worldbank 

och Fraser Institute. Undersökningen är avgränsad till subsahariska Afrika och innefattar 

därmed inte de nordafrikanska länderna Sudan, Marocko, Tunisien, Algeriet, Egypten och 

Libyen. Detta på grund av att deras ekonomiska förutsättningar och handelsregleringar ser 

annorlunda ut från de länder vi har valt att ta med i undersökningen. Kenya och Somalia som 

tillhör subsahariska Afrika är inte med i undersökningen då data för dessa länder saknas. 

  

Studien är baserad på tidsperioden 2007–2017 på grund av att det saknas data för majoriteten 

av länderna efter år 2017. Åren före 2007 är inte lika relevanta för studien då länderna 

genomgått stora ekonomiska förändringar de senaste decennierna, samt att studiens syfte är 

att undersöka frihandels effekt på senare tid. 

1.4 Metod 

För att besvara studiens forskningsfråga utförs en kvantitativ paneldatastudie där en 

regressionsanalys med två regressionsmodeller framställs Regressionsmodellerna bygger på 

Carlson och Lundstömd studie (2002) och analyseras utifrån teorier. Detta för att få fram ett 

regressionsresultat som används för att finna ett linjärt samband som beskriver korrelationen 

mellan de variabler som är inkluderade i studien. 

  

För att mäta den ekonomiska tillväxten i subsahariska Afrika kommer BNP tillväxt per capita 

vara den beroende variabeln. BNP tillväxt per capita är ett allmänt accepterat mått inom 

nationalekonomin och har således tillämpats i undersökningen (Sachs och Warner 1995). 

Informationen hämtas från ett index skapat av Worldbank som är en organisation funtad av 

fem institutioner med samma mål, att stoppa extrem fattigdom (World Bank, 2019). 

1.5 Disposition 

Kommande sektion omfattar tidigare forskning som undersöker sambandet mellan 

handelsöppenhet och ekonomisk tillväxt. Sektionens syfte är att ge en helhetsbild på det 
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förväntade resultatet av studien. Vidare följer teorikapitlet vilket behandlar olika relevanta 

teorier för undersökningen av ämnet. Det fjärde avsnittet består av den data och de variabler 

som undersöks. I kapitlet kommer de länderna som är inkluderade i forskningen att 

presenteras och variablerna kommer även att beskrivas kort. Vidare redogörs de 

regressionsmodeller som analyserats i studien. Resultatavsnittet omfattar regressions 

resultaten samt en korrelationsanalys som redogör för korrelationerna mellan de inkluderade 

variablerna. Då det är essentiellt att tolka och analysera resultaten kommer den avslutande 

delen av studien bestå av en analys och slutsats där resultaten diskuteras och tolkas utifrån 

teorier. Detta kapitel kommer att knyta samman studien och besvara frågeställningen. 
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2.   Tidigare forskning  

I detta kapitel presenteras några tidigare studier som behandlar samma ämne som denna studie.  

 

Afrikas ekonomiska tillväxt har behandlats i ett flertal studier. Anledningen till varför 

tillväxten har varit långsammare i Afrika jämfört med andra kontinenter kan bero på olika 

faktorer. Sachs och Warner (1997) påvisar i sin studie att dålig ekonomisk politik har spelat 

en viktig roll i den trögrörliga tillväxten i afrikanska länder. De hävdar att bristen av öppenhet 

till internationella marknaden är det som hindrar Afrikas ekonomi från att växa ikapp 

omvärlden. 

 

En förklaring till varför vissa länder har kommit längre i sin utveckling än andra kan vara att 

de utvecklade länderna erbjuder exportgarantier, vilket innebär att staten garanterar att 

subventionera exportföretagen om kunden från utlandet inte gör det (Lodefalk, Tang och 

Tano 2019). Författarna Lodefalk, Tang och Tano (2019) undersöker vilken effekt dessa 

garantier har på små samt medelstora företags export, sysselsättning och förädlingsvärde. 

Studien finner att garantierna påverkar inträde i export samt värdet av export positivt. De 

hävdar att effekterna är heterogena över olika företagstyper och för några företag hade 

exportgarantier effekter på jobb och förädlingsvärdet. 

  

Frankel & Romer (1999) har undersökt frågan om frihandel faktiskt leder till ekonomisk 

tillväxt eller om det är tvärtom. Resultaten visar att frihandelns effekter inte går att fastställa. 

Dock antyder de att handel har en positiv effekt på inkomst trots att den statistiska 

signifikansen är måttlig. Ytterligare en studie som bekräftar detta samband är Segerström 

(2011). Studiens fokus ligger däremot på nedsättningen av handelsrestriktioner, där 

Segerström hävdar att detta leder till att ekonomier får möjligheter att ta fart. 

  

Yanikkaya (2003) visar, i sin paneldatastudie, korrelationen mellan frihandel och ekonomisk 

tillväxt i 100 länder under tidsperioden 1970–1997. I studien undersöks både handelsvolym 

och handelsrestriktioner, där handelsvolymen visar ett positivt signifikant samband med 

ekonomisk tillväxt. Även handelsrestriktioner visade ett positivt samband med ekonomisk 

tillväxt. Orsaken till att resultaten visade detta samband kan enligt Yanikkaya bero på att 

länderna som undersöktes är utvecklingsländer. Forskare menar att utvecklingsländer, kan 

under vissa omständigheter, gynnas av att avstå från handel. Yanikkayas resultat visar även 
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att handel med industriländer leder till teknologisk överföring. Det kan även tillföra effekter 

som skalfördelar samt att länder kan ta nytta av komparativa fördelar. 

  

Studien av Haq och Luqman (2014) undersöker hypotesen att internationell handel leder till 

ekonomisk tillväxt. Forskningen är gjord på nio länder i Asien under tidsperioden 1972–

2012. Det som skiljer denna studie från annan tidigare forskning inom området är att Haq och 

Luqman väljer att mäta det humankapital som bidrar till ekonomisk tillväxt genom handel. 

Resultatet av forskningen pekar på att en ökad handel mellan de nio asiatiska länderna visade 

en ökning i humankapitalets ackumulering, vilket påverkade den ekonomiska tillväxten 

positivt. 

  

Sachs och Warner (1995) studerar handelns effekt på ekonomisk tillväxt i en studie som 

omfattar 79 länder mellan åren 1970–1989. I studien delas länderna upp beroende på dess 

politiska ställning vad gäller handel, det vill säga ifall landet är liberalt eller protektionistiskt. 

Studien undersöker BNP per capita tillväxten i länderna och kommer fram till att tillväxten, i 

länder som bedömdes vara handelsliberala, var 2,2 procent högre än tillväxten i de 

handelsprotektionistiska länderna. De menar alltså att öppenhet har en positiv och direkt 

påverkan på ekonomiskt tillväxt.  

  

Carlsson och Lundströms (2001) forskning påvisar ett annat resultat än Sachs och Warner 

(1995) när det gäller handelsöppenhet. I studien ifrågasätts sambandet mellan frihandel och 

ekonomisk tillväxt. Studien omfattar 74 länder mellan åren 1975–1990 och undersöker 

signifikansen i det Freedom to Trade index, ett index som visar olika länders grader för 

öppenhet. Undersökningen visar ett negativt och signifikant resultat av sambandet. Därmed är 

slutsatsen att handelsöppenhet inte leder till en ökad tillväxt. 

  

Berggren och Jordahl (2005) har i sin studie utgått ifrån Carlsson och Lundströms (2001) 

studie. De ville undersöka om resultaten skulle vara robusta om modellen specificeras på ett 

annat sätt. Berggren och Jordahl utför därmed ett robusthetstest. Berggren och Jordahls 

kommer fram till att den avgörande faktorn är tullnivån mellan länder. Författarna menar att 

Carlssons och Lundströms resultat inte är robust och att det i studien fanns ett antal 

extremvärden som de uppmärksammade. Därpå genomförde Berggren och Jordahl ytterligare 

en studie utan extremvärdena där resultatet blev positivt. Det vill säga att, det negativa värden 
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som Carlsson och Lundströms resultat visade, berodde på de vissa utvecklingsländers 

extremvärden. Berggren och Jordahl påvisar att frihandel leder till ekonomiskt tillväxt. 

  

I Schneiders (2005) studie undersöks handelns påverkan på innovationstakten, i både industri 

och utvecklingsländer, samt på ekonomisk tillväxt. Detta då länder får tillgång till utländsk 

teknologiska innovationer vid handel. Analysen genomförs under tidsperioden 1970–1990 

med hjälp av en paneldata med 47 länder. Resultaten tyder på att import av högteknologi är 

relevant för att förklara inhemsk innovation både i utvecklade- och utvecklingsländer. Vidare 

visar studien även på att utländsk teknologi påverkar BNP-tillväxten per capita kraftigare än 

inhemsk teknologi vilket menar att handel har en positiv effekt på ekonomisk tillväxt. 

  

Kuo, Lee och Fang (2014) har i sin forskning ställt upp en jämviktsmodell med heterogen 

arbetskraft. Studiens syfte är analysera effekterna som handelsöppenhet har på den 

ekonomiska tillväxten. Forskningen visar att om “terms of trade” (TOT) är tillräckligt stora 

innan handeln öppnas, är det mer troligt att öppnande av handeln skulle påskynda den 

ekonomiska tillväxten för ett litet land. 
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3.  Teori 

Denna sektion syftar att ge förståelse för ämnets problematik genom att redovisa teorier om handel 

och ekonomisk tillväxt. 

3.1 Handelsteori och handelsrestriktioner 

3.1.1 Ricardo-modellen 

Teorin om komparativa fördelar är utvecklad av David Ricardo och har lagt grunden för 

modern handelsteori. Teorin menar att det är landets komparativa fördel som avgör vad 

landet ska exportera respektive importera och inte dess absoluta fördel. Ett land har 

komparativ fördel i den vara som produceras till lägst alternativkostnad. Teorin hävdar att 

länder specialiserar sig i den vara som de har komparativ fördel i under frihandel, vilket 

gynnar båda parterna i handeln då mängden som produceras och konsumeras ökar, men 

arbetsåtgången förblir detsamma (Mankiw, 2013). 

3.1.2 Heckscher-Ohlin-modellen 

Heckscher-Ohlin-modellen är utvecklad av Eli Heckscher och Bertil Ohlin och bygger på 

David Ricardos teori om komparativa fördelar. Modellen säger huvudsakligen att länder 

exporterar varor som använder landets överflödande produktionsfaktor intensivt och 

importerar varor som utnyttjar landets knappa produktionsfaktor intensivt (Feenstra, 2008). 

  

Enligt faktorproportionsteorin som denna modell även kallas, är det gynnsamt för alla länder 

att tillämpa en frihandel. Det bildas “vinnare” och “förlorare” mellan länderna, men båda 

gynnas då vinnarna exporterar de produktionsfaktorer som är mest intensivt använda och 

förlorarna importerar de produktionsfaktorer som är knappa inom landet (Harrison, 1996). 

3.1.3 Tull 

En frihandel är en handel som inte regleras av tullar, således är det viktigt att undersöka vad 

tullar kan ha för effekter på ett lands produktion och konsumtion. Detta för att kunna bedöma 

om införandet av en tull har en positiv eller negativ effekt på landet där den införs. 

  

Figur 1 visar hur ett så kallat “litet lands” efterfråga och utbud på en importvara påverkas av 

en tull t. Ett “litet land” är ett land som inte kan påverka utländska exportpriser, det kan alltså 
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inte sänka priset på varan de importerar från utlandet (Feenstra, 2017). Jämviktspriset vid en 

autarki är skärningspunkten av efterfrågan och utbud. Vid handel med omvärlden blir priset i 

landet Pw och efterfrågade kvantiteten D1, landets producerade kvantitet är S1. 

  

En tull gör att priset på importvaran stiger med hela tullens pris, vilket gör att priset stiger 

från Pw till Pw+t för landet där den införts. Produktionen av importvaran stiger från S1 till S2 

medan konsumtionen sjunker från D1 till D2. Kvantiteten av importen som efterfrågas sjunker 

från D1-S1 till D2-S2. Efter införandet av en tull så sjunker därmed importen i det landet som 

införde tullen (Feenstra, 2017).  

  

Figur 1 

  
Figure 1. Källa: Egen framtagning 
 
 
 S2  till  D2  är importen efter tull 

 S1  till D1 är importen före tull 

  

3.1.4 Importkvot 

Importkvoter är en form av handelspolitik som används i bred utsträckning. Importkvoter är 

en begränsning av mängden av en viss vara som ett land kan köpa från ett annat land, detta 

används i syfte för att skydda det inhemska företags produktion av den varan. Det leder i sin 

tur till att utbudet av varan minskar och därmed ökar dess pris. En ökning av priset leder till 

en negativ effekt på konsumentöverskottet. Effekten av en importkvot är alltså detsamma 

som effekten av en tull (Feenstra, 2017). 
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Den främsta skillnaden mellan kvoter och tullar är att kvoterna begränsar kvantiteten medan 

tullar fungerar genom prissättning. Till skillnad från tullar så tillåter kvoter ett land att vara 

mer säkert på antalet importvaror som kommer in. Tullar är mer okända då antalet är 

beroende på konsumenternas och leverantörernas reaktion på tullen. En annan skillnad är att 

kvoter tenderar att orsaka större fall i den ekonomiska välfärden då regeringen inte får in 

några skatteintäkter, som den får med tullar. 

  

3.2 Tillväxtteorier 

3.2.1 Solow-modellen 

Solow-modellen presenterades nationalekonomen Robert Solow år 1956. Det är en modell 

som beskriver hur ekonomisk tillväxt uppstår som ett resultat av arbetskraft och 

kapitalackumulering. Modellens produktionsfunktion belyser sambandet mellan fysiskt 

kapital och arbetskraft: kapital per arbetare och produktion per arbetare. (Weil, 2013). 

 

Enligt den enkla Solow-modellen skapas kapital av investeringar och sparande. Solow-

modellen antar en sluten ekonomi, där dessa faktorer räknas som en faktor. Detta då 

investeringar skapas av pengar som sparas av hushåll, företag och staten. Om ett företag 

investerar i nya maskiner, kommer detta leda till en ökad BNP och i sin tur till fler 

besparingar och investeringar (Todaro, Smith, 2010). 

 

Arbetskraft är den enda faktorn som skapar produktion i en ekonomi och den behövs för att 

kunna arbeta med det givna kapitalet. I den enkla solow-swanmodellen är arbetskraft och 

befolkning synonyma till varandra, då en stor befolkning vanligtvis innebär en stor 

arbetskraft. Kapital och arbetskraft bildar tillsammans en nivå av BNP per capita, ett så kallat 

“steady state”. Vid steady state råder en stabil levnadsstandard i landet, utan någon 

ekonomisk tillväxt (Todaro, Smith, 2010). 

 

3.2.2 Endogen tillväxt 

Endogen tillväxt är en teori presenterad av Romer (1986) som skiljer sig från den 

neoklassiska tillväxtteorin, även kallad den exogena tillväxtmodellen eller Solow-modellen, 
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då den betonar att ekonomisk tillväxt är ett resultat av det ekonomiska systemet. Båda 

teorierna har dock ett gemensamt fokus på ekonomins beteende i helhet (Romer, 1994). 

   

Produktionsfunktionen för denna teori: 
 (1) 

Y= AK  

  

För att få en förståelse av endogen tillväxtteori man beakta produktionsfunktionen där Y är 

produktion (output), K är kapital och A är en konstant som mäter hur mycket som produceras 

för varje enhet kapital. Om K ökar med en enhet får vi A enheter av produktionen, oavsett 

hur mycket kapital vi har. Denna produktionsfunktion visar inte egenskaper från avtagande 

avkastning till kapital och det är det som skiljer denna teori från Solow-modellen. För att se 

vad denna modell säger om ekonomisk tillväxt antar vi att en del av inkomsten sparas samt 

investeras. Detta betecknas med s (Mankiw, 2013). 
 (2) 

∆K = sY - ∂K.     

  

Här förklaras att förändringen i kapitalmängden (∆K) är lika med skillnaden mellan 

investeringar (sY) och avkastning (∂K). Detta kan kombineras med tidigare 

produktionsfunktionen och skrivas om: 
 (3) 

∆Y/Y= ∆K/K = sA - ∂ 

  

Ekvation (3) visar vad som avgör tillväxttakten vid produktion. Så länge som sA> ∂, kommer 

ekonomins inkomst växa i evighet, även utan antagandet av exogen teknologisk utveckling 

(Mankiw, 2013). 

  

De nya endogena tillväxtteorierna som framfördes av Romer 1986 har enligt Edwards (1998) 

bidragit med stort intellektuellt stöd för att en öppen handel har en positiv påverkan på 

tillväxten. Detta då Romer bland andra forskare som Grossman och Helpman hävdar att 

länder som är mer öppna för resten av världen har en större möjlighet att ta till sig 

teknologiska innovationer från ledande länder.  
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3.3 Institutionell teori 

En betydande grupp litteratur har hävdat att institutioner är den grundläggande orsaken till 

skillnader i ekonomisk utveckling. Institutionell ekonomi överskrider omfattningen av 

traditionell mikro- och makroanalys. Den hävdar att den effektiva drivkraften i marknaden 

kräver mer än att sätta rätt priser och fördela resurser i rätt proportioner (Vitola och Senfelde, 

2015). 

 

Ekonomiska institutioner är viktiga för ekonomisk tillväxt då de skapar incitament för viktiga 

ekonomiska aktörer i samhället. De påverkar investeringar i fysiskt samt mänskligt kapital 

och teknologi, och även organisering av produktionen. Ekonomiska institutioner bestämmer 

inte bara den aggregerade ekonomiska tillväxtpotentialen i ekonomin, men också en rad 

ekonomiska resultat, inklusive fördelningen av resurser i framtiden (dvs fördelningen av 

förmögenhet, fysiskt kapital eller humankapital) (Acemoglu, Johnson and Robinson, 2005). 

         

Ekonomiska institutioner är endogena. De bestäms som kollektiva val i samhället, till stor del 

för deras ekonomiska konsekvenser. Det finns emellertid ingen garanti för att alla individer 

och grupper föredrar samma uppsättning av ekonomiska institutioner eftersom, som nämnts 

ovan, olika ekonomiska institutioner leder till olika resursfördelningar. Vilken uppsättning av 

ekonomiska institutioner som kommer att fastställas beror på politisk makt (Acemoglu, 

Johnson and Robinson, 2005). 

 

Det är även viktigt att påpeka att det finns två typer av politisk makt som Acemoglu, Johnson 

and Robinson refererar till som de jure (kraft av lagen) och de facto (enligt faktiska 

omständigheter) politiskt makt. De jure politisk makt härstammar från politiska institutioner 

medans de facto politiskt makt beror på fördelningen av resurser. Således påverkar de jure 

politisk makt ekonomiska institutioner och de facto politisk makt politiska institutioner 

(Acemoglu, Johnson and Robinson, 2005). Politiska institutioner, på samma sätt som 

ekonomiska institutioner, bestämmer begränsningarna för och incitamenten för 

nyckelaktörerna, men den här gången inom den politiska sfären. Exempel på politiska 

institutioner inkluderar regeringsformer, till exempel demokrati kontra diktatur (ibid). 
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Figur 2 

Figur 2.  Institutions as a Fundamental Cause of Long-Run Growth. Handbook of Economic Growth 
(2005, s. 392) 
 

Figur 2 visar ramverket för institutionell teori enligt Acemoglu, Johnson and Robinson 

(2005). Som tidigare nämnt är ekonomisk tillväxt, enligt den institutionella teorin, en produkt 

av ekonomiska institutioner. 
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4.  Data och metod 

  

I den här delen av uppsatsen presenteras de variabler vi valt att använda i vår regression samt data.  

4.1 Val av variabler 

All data som vi har använt innefattar tidsperioden 2007–2017. BNP tillväxt är den beroende 

variabeln och övriga variabler är oberoende. Valet av variabler har baserats på Carlsson och 

Lundströms samt Berggren och Jordahls studier.  

  

Tabell 1. Variabler 

Variabel Definition Källa Förväntad påverkan 

BNP tillväxt Real BNP tillväxt per capita Worldbank Beroende variabel 

Frihandel Freedom to trade index Fraserinstitute + Positiv 

Handel Totala handel som en del av BNP Worldbank + Positiv 

Arbetskraft Andel befolkning som utgör arbetskraft Worldbank + Positiv 

Kapital Genomsnittlig bruttokapitalbildning 

som en procentsats av BNP 

Worldbank + Positiv 

Utbildning Förväntat antal år i skolan Worldbank + Positiv 

EFI Medelmåttet i ekonomiska 

frihetsindexet 

Fraser 

institute 

+Positiv 

INV Investering som en del av BNP Worldbank +Positiv 

Y Initial BNP per capita Worldbank - Negativ 

Tabell 1. Källa: Egen framtagning 
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BNPtillväxt 

Den beroende variabeln är real BNP tillväxt per capita och den anges i procentform. Denna 

data har hämtats från Worldbank Data. Måttet har använts i tidigare studier, bland annat i 

Yanikkaya (2003) och Segerström (2011). BNP tillväxt är ett brukligt mått på ett lands 

ekonomiska tillväxt och därför är det ett lämpligt mått för denna studie. Datan är även 

inflationsjusterad. 

  

Frihandel 

Freedom to Trade Index används för att mäta frihandel nivån hos länder som vi valt att ta 

med i vår undersökning. Indexet är framtaget av Fraser Institute och omfattar data som mäter 

ekonomisk frihet inom fem breda områden; regeringens storlek, juridiska system & 

äganderätt, reglering, “sound money” samt freedom to trade internationally. Utav dessa fem 

breda områden tillämpas endast freedom to trade internationally, då den erhåller mest 

relevant information för studiens syfte. De andra områdena uteslöts då de inte är relevanta för 

undersökningen.  

  

Indexet publicerat i Economic Freedom Of the World (2019) mäter till vilken grad länders 

politik och institutioner stödjer ekonomisk frihet (Fraser Institute, 2019). Freedom to trade 

index skiljer sig från resterande mått som använts i tidigare studier då den innefattar flera 

komponenter.1 Datan visar länders frihetsgrad på en skala mellan 0–10, där 0 är den lägsta 

frihetsgraden och 10 den högsta. 

  

Måttet har tidigare använts av flera forskare bland annat Carlsson och Lundström (2001) samt 

Berggren och Jordahl (2005) där resultaten visar att variabeln har en positiv påverkan på 

ekonomisk tillväxt. Däremot visar Carlsson och Lundströms studie andra resultat. Detta 

redogörs för i tidigare studier. 

 

Handel 

Variabeln för handel är en beräkning för genomsnittlig handel (export plus import) och den 

anges som andel BNP. Denna data har hämtats från Worldbank data för tidsperioden 2007–

2017. Länder med hög grad av protektionism bör därför ha ett lågt värde på detta index. 

 
1 För mer detaljerad beskrivning se bilaga 1 
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Handelsöppenhet antas ha en positiv påverkan på ekonomisk tillväxt, detta är baserat på 

resultaten från tidigare studier såsom Schneider (2005) och Yanikkaya (2003). 

  

Arbetskraft 

Arbetskraftsvariabeln är hämtad av World Bank Data (2019) som mäter andelen sysselsatta 

mellan åldrarna 15–65. I enlighet med Jhun och Potters (2006) forskning, förväntas en hög 

andel av befolkningen i arbetskraften ha en positiv påverkan på den ekonomiska tillväxten. 

Arbetskraft är enligt Solow modellen leder till ekonomisk tillväxt då det är den enda faktorn 

som skapar produktion i en ekonomi (Todaro, Smith, 2010). 

  

Kapital 

Variabeln för kapital är genomsnittlig bruttokapitalbildning och består av ekonomins 

anläggningstillgångar plus nettoförändringar i varulager. Anläggningstillgångar inkluderar 

infrastruktur och byggandet av skolor, sjukhus, etc. Varulager är lager av varor som företag 

innehar (Databank.worldbank.org, 2019). 

  

Variabeln förväntas ha en positiv påverkan på den ekonomiska tillväxten då ett lands 

produktion påverkas av kapitalstocken. Med stöd av den endogena tillväxtmodellen, 

förväntas inte någon avtagande kapitalavkastning (Mankiw, 2012). 

  

Utbildning 

Utbildnings variabeln är framtagen av World Bank Data (2019) och innefattar befolkningens 

förväntade totala utbildningsår. I måttet räknas utbildningar fr.o.m. grundskolan och 

eventuella högre utbildningar in. Utbildning som leder till kunskap antas bidra till långsiktig 

ekonomisk tillväxt enligt endogena tillväxtmodeller (Mankiw, 2012) därmed antas denna 

variabeln ha en positiv påverkan på ekonomisk tillväxt. Bristerna med denna variabel är att 

den inte tar hänsyn till utbildningskvaliteten. 

 

EFI 

Denna variabel är medelmåttet av det ekonomiska frihetsindexets olika komponenter från 

fraser Institute. De komponenterna i ekonomiska frihetsindexet är olika politiska och 

ekonomiska institutioner. Detta mått har tidigare används i Carlson och Lindström (2003) 

samt Berggren och Jordahls (2005) studier där de hävdar att variabeln är ett passande mått 

när man avser att mäta ett lands ekonomiska frihet. Datan har hämtats från Fraser Institute. 
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Den förväntade påverkan på BNP tillväxt är positiv då de olika komponenter för sig visar 

positiv effekt i Carlson och Lundströms (2003) studie. 

 

INV 

Denna variabel är investering som andel av BNP och har använts i studien då den oftast är 

betydande för tillväxt och nästan standard i denna typ av modell enligt Carlsson och 

Lindström (2003). Datan har hämtats från världsbanken. Solowmodellen påvisar att ett lands 

ökade investeringar leder till att produktionen ökar tills dess att ekonomin är i steady state 

(Todaro, Smith, 2010). 

 

Y 

Detta mått är initial BNP per capita. Måttet har tidigare använts av Carlsson och Lindström 

(2003) samt Berggren och Jordahl (2005). Som investeringsandel, anses denna variabel vara 

betydande i ekonomisk tillväxt samt som en standard i liknande modeller. Solowmodellen 

påvisar att en lägre initial BNP per capita resulterar i en snabbare tillväxttakt för ett land. 

Därmed antas variabeln ha en negativ effekt på den beroende variabeln (Todaro, Smith, 

2010). 

4.2 Beskrivande Statistik 

Tabell 3 presenterar beskrivande statistik som innefattar den totala data för de 44 länderna 

som undersöks. Statistiken innefattar medelvärden, standardavvikelser, minimi- och 

maximivärden samt antal observationer. Statistiken ges för variablerna BNP tillväxt per  

capita, frihandel, total handel, arbetskraft, kapital och utbildning. 
  

 
Tabell 3. Källa: Egen framtagning 
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4.3 Korrelation av variabler 

Tabell 4 visar korrelationen mellan samtliga variabler som är inkluderade i undersökningen.  

Tabell 4. Källa: Egen framtagning 

 

Endast en utav korrelationerna har en signifikansnivå som är lägre än 90%, vilket visar att 

den inte är signifikant. Utbildning och frihandel starkast korrelerade med ett värde på 0,582. 

Detta innebär att ett land med hög nivå av frihandel även borde ha en hög utbildningsnivå. 

Barro och Lee (2010) stärker detta då de menar att länder med en hög grad av öppenhet även 

har en stor andel utbildad befolkning. Utbildning visar även en hög korrelation med EFI 

variabeln (0,549). Det kan bero på länder som visar en högre grad av öppenhet tenderar även 

att ha en hög utbildningsnivå (Barro och Lee 2010). Kapital och INV visar den högsta nivån 

av signifikans (0,909). Enligt Solow modellen skapas kapital av investeringar och sparande 

(Todaro, Smith, 2010). Detta kan vara anledning till det höga korrelationsvärdet. 

Resterande variabler har inte en särskilt hög korrelation. Detta tyder på att det inte råder en 

hög risk för multikollinearitetsproblem.  
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5.  Regressionsmodeller 

  

I detta avsnitt presenteras de regressionsmodeller som använts i studien. 

  

Frågeställningen ska besvaras genom en kvantitativ studie med hjälp av två linjära 

regressionsmodeller. Modellerna har en generell produktionsfunktion som utgångspunkt och 

är baserad på Carlsson och Lindströms (2003) studie samt de tidigare presenterade teorierna. 

 

Funktionerna är specificerade vid tid t och för land i (Harrison, 1996). Variablerna 

BNPtillväxt, frihandel, kapital, arbetskraft EFI, INV och Y har omvandlats till dess naturliga 

logaritm. 
 (1) 

ln(BNPtillväxt)𝑖𝑡 = β0 + β1(FRIHANDEL)𝑖𝑡 + β2ln(KAPITAL)𝑖𝑡 + β3ln(UTBILDNING)𝑖𝑡 + 

β4ln(ARBETSKRAFT)𝑖𝑡 + β5ln(EFI)𝑖𝑡 + β6ln(INV)𝑖𝑡 + β7ln(Y)𝑖𝑡 + ε𝑖                                                                                                                                                                                          

  

I regressionsekvation (1) är vi intresserade av att se hur frihandelsnivån (Freedom to Trade) 

påverkar BNP tillväxten per capita.  Som kontrollvariabler inkluderas kapital, utbildning, 

arbetskraft, EFI, INV och Y för att se hur även de påverkar BNP tillväxt per capita.  

 
 (2) 

ln(BNPtillväxt)𝑖𝑡 = β0 + β1ln(HANDEL)𝑖𝑡 + β2ln(KAPITAL)𝑖𝑡 + β3ln(UTBILDNING)𝑖𝑡 + 

β4ln(ARBETSKRAFT)𝑖𝑡 + β5(EFI)𝑖𝑡 + β6ln(INV)𝑖𝑡 + β7ln(Y)𝑖𝑡 + ε𝑖                                                                                                                                                                         

  

Den andra regressionen testar hur robusta våra resultat är. Den består av samma beroende 

variabel, BNP tillväxt per capita. I regression (2) används istället total handel som mått på 

frihandel. Även här inkluderas variablerna kapital, utbildning, arbetskraft, EFI, INV och Y.  
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 6.  Resultat och Analys 

I detta kapitel presenteras resultaten från korrelationen samt regressionen. 

 

Tabell 5 visar resultat från regressionsekvation (1) och regressionsekvation (2).   

 

 
  Tabell 5.Källa: Egen framtagning 

 

BNP tillväxt per capita 

Denna variabel ingår i samtliga regressionsmodeller då den är den beroende variabeln. 

Konstanten har ett negativt värde i båda modellerna men visar ingen signifikans. 

Konstanternas negativa värden är det förutsedda värdet på BNP tillväxt per capita när alla 

andra variabler är 0. 
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Frihandel 

Frihandel, som är huvudvariabler i modell 1, har en positiv effekt på den beroende variabeln. 

Variabeln har en starkast korrelation (0,851), vilket innebär att en enhets ökning i frihandel 

leder till att BNP ökar med 0,851 enheter. Modellen visar även signifikans med 95% 

säkerhet, vilket innebär att dessa resultat kan fastslås. Resultaten från denna regression 

stämmer överens med majoriteten av tidigare studier och teorier. De går dock emot resultaten 

från Carlsson och Lindströms (2001) studie som visar en negativ korrelation mellan frihandel 

och BNP, dock har Bergren och Jordahl (2005) visat att det resultatet var defekt. 

  

Handel 

Handel som är huvudvariabel i Modell 2, anger ländernas totala handel. I modellen framgår 

det att handel har en positiv inverkan på ekonomisk tillväxt (0,642). Detta stämmer överens 

med det förväntade värdet samt majoriteten av tidigare studier och teorier. Däremot 

förväntades resultaten vara statistiskt signifikanta. Då variabeln har ett högt p-värde kan 

sambandet inte bedömas som signifikant. Handelns effekt på BNP tillväxt per capita kan 

därmed inte konstateras baserat på detta regressionsresultat. 

  

Kapital 

Korrelationen mellan kapital och BNP visar en samvariation, i både modell 1 (0,963) och 2 

(1,273).  Dessa samband visar statistisk signifikans då p-värdena är mindre än 0,05. Här 

förväntades dock en mer signifikant relation. Dessa värden är statistiskt signifikanta i modell 

1 och 2 med 95% säkerhet. De positiva resultaten stämmer överens med den endogena 

tillväxtteorin som säger att BNP är en produkt av kapitalstocken (Mankiw, 2013). 

  

Utbildning 

I modell 1 visar utbildningsvariabeln en svag men positiv korrelation (0,019). Detta värdet 

visar ingen statistisk signifikans, vilket gör att resultatet är relativt osäkert.  Även i modell 2 

visar utbildnings variabeln en svag positiv korrelation (0,029) däremot är den signifikant 

vilket betyder att dess effekt på BNP kan fastslås. Enligt de endogena tillväxtmodellerna 

förväntas utbildning ha en positiv effekt på BNP (Mankiw, 2013). Ett högt förväntat antal år i 

skolan är dock inte ekvivalent med en utbildning av hög kvalitet. Detta kan försvaga ett 

eventuellt positivt resultat. 
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Arbetskraft 

Variabeln, som anger hur stor del av befolkningen som arbetskraften utgör, analyseras i båda 

regressionerna. I resultaten framgår det att arbetskraft har en negativ effekt på ekonomisk 

tillväxt vilket går emot den förväntade påverkan. P-värdena i både modell 1 och 2 är relativt 

höga och därmed inte signifikanta.  

 

Grunden för hypotesen är Juhn och Potters (2006) studie som visar att en hög 

sysselsättningsnivå har en positiv effekt på BNP per capita. Studien utgår ifrån 

arbetskraftsdeltagandet i USA under 1970–1980 då kvinnor kom in på arbetsmarknaden, 

vilket ledde till en ökning i arbetskraften. Detta resulterade i sin tur till en ökning av BNP per 

capita.  

 

Sedan finanskrisen år 2008 har kvinnor i Afrika tagit mer plats i arbetskraften, dock har detta 

inte haft samma effekt på BNP som i USA enligt regressions resultaten.  

  

EFI 

Ekonomiska frihet indexet visar positiv signifikans i båda modellerna. Detta överensstämmer 

med det förväntade resultatet. Berggren och Jordahl (2005) studie visar också på denna 

samvariation. Detta resultat tyder på att ett lands frihetsgrad har en betydande effekt på ett 

land ekonomisk utveckling. Det är i enlighet med institutionsteorin som hävdar att 

ekonomiskt tillväxt är en produkt av ekonomiska institutioner (Acemoglu, Johnson and 

Robinson, 2005).  

 

INV 

Korrelationen mellan BNP och investering som andel av BNP visar en svag men positiv 

korrelation, vilket stämmer överens med hypotesen. Enligt Solow-modellen är kapital 

ackumuleringen i ett land beroende av investering, då det resulterar i en ökning i 

produktionen samt att ekonomin rör sig mot ett steady state. (Weil, 2013). Detta stämmer 

delvis med både Carlsson och Lundströms (2002) samt Berggren och Jordahls (2005) resultat 

då de visade en positiv korrelation. Däremot var deras resultat även signifikant till skillnad 

från modell 1 och 2. 
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Y 

Samtliga modeller visar ett svagt negativt värde för denna variabel. Modellerna visar även ett 

P-värde högre än 0.10 vilket betyder att resultaten inte är signifikanta. Detta stämmer överens 

med det förväntade utfallet. Solowmodellen hävdar att utvecklingsländer med en lägre initial 

BNP per capita får en snabbare tillväxttakt. Detta negativa resultat stämmer överens med 

Carlsson och Lundströms (2002) studie. 
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7.  Slutsats 

I detta avsnitt sammanställs resultat från analyskapitlet och slutsatsen redogörs. 

  

Syftet med studien var att undersöka om det finns ett samband mellan ekonomisk tillväxt och 

frihandel i subsahariska Afrika, således om frihandel leder till ekonomisk tillväxt i 

kontinenten. Modell 1 visar ett positivt samband mellan frihandel, som hämtats från  

Freedom to Trade Index, och ekonomisk tillväxt som är signifikant. I Freedom to trade 

indexet ingår faktorer som är liktydiga med institutionell balans. Undersökningen visar att 

frihandel har fått en signifikant positiv påverkan på ekonomisk tillväxt i modellen. Tidigare 

forskning som påvisat detta är Berggren och Jordahl (2005). 

  

Modell 2, som är ett robusthetstest, visar också ett positivt samband mellan handelsvariabeln, 

som mäter den totala handeln för ett land, och ekonomisk tillväxt. Detta samband är inte 

signifikant. Därmed är det inte möjligt att fastslå hur ett lands ekonomiska utveckling 

påverkas av dess totala handel. Majoriteten av teorier och forskning talar för att handel leder 

till ekonomisk tillväxt. Yanikkaya (2003) och Berggren och Jordahl (2005) hävdar däremot 

att samma kanske inte gäller i utvecklingsländer. Då alla länderna i denna studie är 

utvecklingsländer kan detta förklara regressionsresultatet. 

  

Ytterligare en förklaring till resultatet kan vara att de afrikanska ländernas export är relativt 

råvaruorienterad. Trots att en stark handel mellan Afrika och globala marknader stödjer den 

ekonomiska tillväxten, förblir råvaror en viktig drivkraft för tillväxten i Afrika. Därmed är 

ekonomier i länder söder om Sahara sårbara för råvaruprisets instabilitet (UNECA, 2019). 

  

Med hänsyn till ämnets flerledade uppbyggnad samt blandade tidigare studiers resultat, är det 

lönsamt för Afrikas ekonomier att studera frågan vidare för att få en djupare förståelse kring 

den ekonomiska tillväxtens drivkrafter samt vilken roll frihandel spelar. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

Områden, komponenter och under komponenter för indexet. 

(Fraser Institute, 2019) 

Freedom to Trade Internationally 

A. Tull 

(i) Intäkter från handelsskatter (% av handelssektorn) 

(ii) Genomsnittlig tullsats 

(iii) Standardavvikelse för tullsats 

 

B. Lagstadgade handelshinder 

(i) Icke-tull handelshinder 

(ii) Efterlevnads kostnader för import och export 

  

C. Växelkurser för svartmarknad 

  

D. Kontroller av kapital och människors rörelser 

(i) Utländskt ägande / Investeringsbegränsningar 

(ii) Kapitalkontroller 

(iii) Utländsk frihet att besöka 
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Bilaga 2 - De 44 länderna som ingår i undersökningen 

 
 

 
 

 

 


