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Abstract 
 

“Income Distribution and Economic Development in the Post-Soviet States” 
 

The economic development and industrialization that has taken place in many parts of the 

world during the past century has brought about a huge increase in economic welfare. During 

this process, it has repeatedly been debated whether the gains from economic development are 

shared by everyone or just a few. In the field of economics, vast research has been conducted 

on this particular subject ever since the 1950’s. The most famous contribution might be said 

to be Simon Kuznets article, Growth and Income Inequality from 1955 and the ”inverted U”-

hypothesis that was formulated on the basis of that article. The essence of the hypothesis is 

that a country, during its development, moves from agricultural to industrial production. At 

first, income inequality increases and then, at the end of the process, decreases. 

 

The aim of this paper has been to investigate the relationship between income distribution and 

economic development in a particular region, namely the countries of the former Soviet 

Union, during 1992-2003. Also, we have tested whether Kuznets theory and the “inverted U”-

hypothesis hold true for our sample. The investigations method is a survey, which uses 

secondary data collected from the World Bank’s database of World Development Indicators. 

Regression-analysis has been employed to conduct cross-sections between 20 countries over 4 

periods in Eastern Europe and Central Asia. The number of observations equals to 62. The 

variables that we use are: the Gini index, GDP per capita and the agricultural sector’s share of 

GDP. 

 

The results of the regression do not indicate any resemblance to the pattern of the “inverted 

U”-hypothesis. The curve we get is that of a “positive U”. Countries with high GDP per capita 

as well as countries with low GDP per capita have high income inequality. Countries with 

mediate GDP per capita levels have low income inequality. Our analysis concludes that the 

countries in our sample might have had a very unique economic development following the 

fall of the Soviet Union. Only 7 countries partly follow the Kuznets theory if tested 

individually. Since these seven countries seem to have a reversed development with 

increasing agricultural sector and the remainder of the countries show increasing income 

inequality, we reject the “inverted U”-hypothesis and question the ability of Kuznets’ theory 

to explain income distribution for our sample. 
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1 Introduktion 
 

Den ekonomiska utveckling och industrialisering som ägt rum i stora delar av världen de 

senaste 100 åren har medfört en enorm ökning i ekonomiskt välstånd. Denna ekonomiska 

utveckling har ofta lett till stora samhällsförändringar. Den kanske största förändringen i 

samhällsstrukturen har varit övergången från jordbrukssamhälle till industrisamhälle. I denna 

process har en återkommande strid varit huruvida den ekonomiska utvecklingen kommer alla 

i samhället till del eller bara ett fåtal. Det handlar med andra ord om den ekonomiska utveck-

lingen och hur de inkomster den genererar fördelas i samhället. 

 

Inom nationalekonomin har man bedrivit omfattande forskning på detta område alltsedan 

1950-talet. Det mest kända bidraget kan sägas vara Simon Kuznets artikel Economic Growth 

and Income Inequality från 1955 och den utifrån artikeln formulerade ”inverted U”-

hypotesen. I artikeln diskuteras för första gången huruvida ekonomisk utveckling har ett 

samband med inkomsternas fördelning. Studiet av ett sådant samband är mycket tilltalande. 

Skulle det nämligen existera, har det både stor ekonomisk och politisk relevans. Med insikt 

om hur sambandet ser ut skulle man till exempel kunna förklara utvecklingen i inkomst-

fördelningen under historien. Man skulle också kunna förklara inkomstskillnader mellan olika 

nationer. Man skulle dessutom kanske våga uttala sig om hur inkomstfördelningen ser ut i 

framtiden. Omvänt skulle man kunna visa på vad som är bäst för ekonomisk utveckling: 

inkomstjämlikhet eller inkomstojämlikhet. 

 

Ett av de mest intressanta områden att studera är länderna i Centraleuropa, Baltikum, Öst-

europa och Centralasien som tidigare var en del av Sovjetunionen. Dessa länder har av flera 

skäl anledning att bli föremål för en undersökning. De har utvecklats ifrån ett liknande 

utgångsläge och förändrats mycket på kort tid. Sedan Sovjetunionens upplösning 1991 har de 

blivit självständiga, mer eller mindre övergått till marknadsekonomi och i de flesta fall byggt 

upp eller återuppbyggt demokratiska institutioner. Dessutom har länderna – inom detta 

vetenskapsområde – inte tidigare undersökts. 

 

Inom ramen för denna C-uppsats vill vi därför undersöka ekonomisk utveckling och inkomst-

fördelning med fokus på de forna Sovjetstaterna. 
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2 Problemställning 
 

• Finns det ett samband mellan inkomstfördelning och BNP per capita i vårt urval under 

perioden 1992-2003? 

• Följer våra resultat ”inverted U”-hypotesen och Simon Kuznets teori om ekonomisk 

utveckling och inkomstfördelning? 

 

3 Syfte 
 

Vad vi med vår undersökning söker ta reda på är om det existerar ett samband mellan 

inkomstfördelning och ekonomisk utveckling. Vi vill undersöka detta för vårat urval av länder 

och vi vill även veta om resultaten stämmer överens med vad man kommit fram till i tidigare 

undersökningar. Vi vill se om länderna som grupp följer ”inverted U”-hypotesen och om 

länderna var för sig har genomgått en likartad utveckling över tid.  

 

4 Teori 
 

Den ekonom som kanske är mest känd för att undersöka sambandet mellan ekonomisk 

utveckling och inkomstfördelning är Simon Kuznets. I artikeln ”Economic Growth and 

Income Inequality” från 1955 gör han olika jämförelser mellan de tre industrialiserade 

länderna Tyskland, USA och Storbritannien och utvecklingsländerna Indien, Sri Lanka och 

Puerto Rico. Det visar sig att Tyskland, USA och Storbritannien rör sig mot en jämnare 

inkomstfördelning när ländernas BNP per capita ökar. Kuznets påpekar att detta måste bero 

på att inkomsterna för individer med lägre inkomst ökar snabbare än för dem med högre 

inkomst. Därefter ställer han frågan: ”Är det sannolikt att mönstret som har observerats i de 

äldre, utvecklade länderna upprepas i den meningen att inkomstojämlikheten för 

utvecklingsländer som befinner sig i de tidiga stadierna av industrialiseringsprocessen 

tenderar att öka innan de utjämnande krafterna blir tillräckligt starka för att först stabilisera 

och sedan minska inkomstojämlikheterna?” (Kuznets, 1955, sid. 24). 
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Att industrialiseringsprocessen och utveckling hör samman råder det inga tvivel om. Eftersom 

industrins inkomster är betydligt högre än jordbrukssektorns inkomster är detta också en fråga 

om inkomstfördelning. Övergången från jordbruksektor till industrisektor borde rent intuitivt 

skapa en större inkomstojämlikhet (Kuznets, 1955, sid. 4ff). 

 

Kuznets söker svara på om det förhåller sig så genom ett antal räkneexempel som visar 

sektorernas andel av totala BNP och skillnaden i inkomster. Initialt är jordbrukssektorn 

mycket större än industrisektorn och inkomstskillnaderna är små. I takt med att utvecklingen 

fortskrider minskar jordbruksektorns andel av BNP och industrisektorn växer sig stor. Då 

ändras inkomstfördelningen. Det visar sig att inkomstskillnaderna är som störst när 

jordbrukssektorns andel av BNP är nära 50%. När industrisektorns andel ökar ännu mer blir 

inkomstskillnaderna återigen väldigt små. I alla exempel minskar den rikaste befolkningens 

andel av inkomsterna. Anledningen till detta är att den växande industrisektorn, med högre 

inkomster, lyfter hela landets BNP per capita till en bibehållen inkomstskillnad sektorerna 

emellan. Kuznets menar att denna utveckling mot jämnare inkomstfördelning kan observeras i 

de senare stadierna av industrialisering (se definitioner i avsnitt 6.2), då staten ofta har infört 

olika progressiva skatter (Kuznets, 1955, sid. 13).  

 

Frågan om huruvida länder utvecklas på ett liknande sätt när det gäller inkomstfördelning, 

BNP per capita och jordbrukssektorns andel av BNP har föranlett ett stort antal 

undersökningar. Bland andra: Oshima (1962), 

Kuznets (1963), Paukert (1973), Ahluwalia 

(1976) och Deininger & Squire (1998). Ämnet 

brukar refereras till som ”Inverted U hypothesis”. 

Namnet har detta vetenskapsområde fått från den 

grafiska kurva som fås om man ritar ett diagram 

med per capita-inkomst på ena axeln och något 

slags ojämlikhetsmått på den andra axeln (se 

figur 1). Kurvan är icke-linjär och formad som ett 

uppochnervänt U. Ojämlikheten ökar först, för att 

sedan avta i takt med att utvecklingen fortskrider 

(Ray, 1998, sid. 199). 
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Figur 1 : ”Inverted U”-hypotesen. 
Ojämlikheten ökar först, för att sedan avta i 
takt med att utvecklingen fortskrider 
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Ahluwalia går i sitt arbete djupare in på sambandet kring inkomstfördelning och ekonomisk 

utveckling och hävdar att det finns mer än ett sorts samband. För det första finns ett lång-

siktigt samband som handlar om de strukturella förändringarna en ekonomi genomgår under 

sin utvecklingsprocess och dess påverkan på inkomstfördelningen. För det andra finns ett 

kortsiktigt samband som har att göra med tillväxt och att tillväxten ofta är koncentrerad till 

enskilda regioner eller sektorer och därigenom påverkar inkomstfördelningen. Enligt 

Ahluwalia är det förstnämnda sambandet det som Kuznets beskriver. 

 

Det ska sägas att sambandet mellan inkomstfördelning och ekonomisk utveckling, så som 

Kuznets förutser det i sina räkneexempel är omstritt. Anledningen är att det har visat sig vara 

praktiskt omöjligt att göra undersökningar som prövar sambandet i sin helhet.  

 

Den lämpligaste metoden för att undersöka sambandet skulle egentligen vara att samla in data 

för inkomstfördelning från början av ett lands ekonomiska utveckling fram till dess slut. 

Eftersom data på inkomstfördelning bara finns tillgängliga sedan ett par decennier tillbaka får 

man  uppenbara problem. Nästan inget land hinner genomgå en total övergång från jordbruk 

till industri under den tiden. I tidigare studier har lösningen till problemet varit ett ganska 

grovt antagande, nämligen att alla länder utvecklas på samma sätt i fråga om inkomst-

fördelning. Istället för att se hur ett lands utveckling ser ut över tid, har man gjort tvärsnitt för 

ett antal länder som befinner sig i olika utvecklingsstadier. Från dessa tvärsnitt har man sedan 

fått ett samband som antas visa hur länder går från ett utvecklingsstadium till nästa. Det vi 

talar om här är metoden bakom ”inverted U”-hypotesen. 

 

Kritiken av hypotesen är direkt kopplad till detta metodologiska problem. Man talar om att det 

finns en så kallad ”Latin effect”. Resonemanget är att tvärsnittet förvränger resultatet. Man 

menar att länder lika gärna kan ha en viss inkomstfördelning på grund av en speciell 

ekonomisk struktur. Detta oberoende av att de befinner sig i ett visst utvecklingsstadium. Som 

exempel ges Latinamerika. I flera studier visar det sig att de latinamerikanska länderna har 

störst inkomstojämlikhet i världen. Enligt ”inverted U”-hypotesen förklaras detta av att de har 

en medelhög BNP-nivå och därför befinner sig på toppen av ”inverted U”-kurvan. Kritikerna 

menar istället att det är på grund av en speciell ekonomisk struktur som är utmärkande för 

regionen (Ray, 1998, sid. 207f). 
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4.1 Gini-koefficienten 

 

I den här uppsatsen kommer vi att använda oss av gini-koefficienten som är ett mått på 

inkomstfördelning (se även avsnitt 6.3). Vad koefficienten visar är summan av skillnaderna 

mellan alla inkomster (Ray, 1998, sid. 189). Ett värde på 0 innebär perfekt jämlikhet, ett värde 

på 1 (eller i vårt fall 100) innebär perfekt ojämlikhet. Koefficienten är direkt kopplad till den 

så kallade Lorenz-kurvan. I figur 2 visas ett exempel på en Lorenz-kurva. 

Lorenz kurva 
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Figur 2: Lorenz kurvan presenterar inkomstfördelningen i sin helhet. I punkt A visas att 90% av befolkningen 

innehar 60% av inkomsterna. Omvänt kan det förstås som att de rikaste 10% av befolkningen innehar 40% av 

inkomsterna. 

 

Linjen som går diagonalt genom diagrammet (45° linjen) representerar perfekt jämlikhet och 

Lorenz-kurvan visar inkomstfördelningen. Gini-koefficienten fås om man dividerar arean 

mellan 45° linjen och Lorenz kurvan med arean på den triangel som ligger till höger om 45° 

linjen. 

 

Mer formellt definieras koefficienten som följer: 
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I formeln står y för inkomst och n för individer. j och k betecknar inkomstgrupper. Individer i 

olika inkomstgrupper betecknas nj respektive nk. μ är medelinkomsten.  

 

Räkneexempel: Vi har tre inkomstgrupper (m=3) och inkomsterna i dessa grupper är y1=10, 

y2=20, y3=30. Det är en individ i varje inkomstgrupp vilket ger oss en total population av 3 

individer (n=3). Dessa individer kan sedan parvis kombineras på 32 olika sätt. Därefter sätter 

vi in individerna med deras respektive inkomst i en matris. Först summeras alla individer j till 

givna värden på individ k, dvs. de horisontala summorna i matrisen. Sedan summeras alla 

individer k till givna värden på individ j, dvs. de vertikala summorna i matrisen. Ett exempel 

på en horisontell summering är: (1,1)+(1,2)+(1,3) = 0+10+20 = 30. Alla summor läggs ihop 

och ger 80 horisontellt och 80 vertikalt, dvs. totalt 160. Därefter beräknas medelvärdet av alla 

inkomster: 

20
3

302010
=

++
=μ  

Alla värdena sätts sedan in i formel (1): 

9
4

360
160160

2032
1
2 ==⋅

⋅⋅
=Gini  

Gini-koefficienten för den här gruppen blir 0,443 (eller 44,3). 

 

5 Tidigare studier 
 

Montek S. Ahluwalia har i ”Income Distribution and Development: Some Stylized Facts” från 

1976 omsatt Kuznets tankar i praktik. Han gör ett tvärsnitt mellan 62 länder som bland annat 

inkluderar 14 industrialiserade och 6 socialistiska länder. Inkomstfördelning mäts med fyra 

olika inkomst-percentiler (de rikaste 20%, 40% och de fattigaste 60%,40%). Regressionen 

visar en U-formad kurva och han drar slutsatsen att länderna följer den utveckling som förut-

sagts av Kuznets teori. Med stigande BNP per capita ökar till en början den rikaste 

befolkningens andel av inkomsterna och sedan, i slutet av industrialiseringsprocessen, 

minskar den. Inkomstfördelningen har även ett tydligt samband med jordbrukssektorns andel 

av BNP. Ahluwalia vidareutvecklar sin regressionsmodell med variablerna: tillväxt, läs-

kunnighet, gymnasieutbildning, befolkningstillväxt, den urbana befolkningens andel och en 

dummyvariabel för socialistiska länder. Genom den utökade modellen ökar förklaringsvärdet 

avsevärt. I studien diskuteras även skillnaden mellan det långsiktiga sambandet (inkomst-
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fördelning och BNP per capita) och det kortsiktiga sambandet (inkomstfördelning och tillväxt 

i BNP per capita). Slutsatsen är att det är strukturomvandlingarna som avgör hur inkomst-

fördelningen ser ut och inte tillväxttakten. Det enda tillväxttakten kan påverka är hur snabbt 

ett land kan röra sig mellan olika faser i strukturomvandlingen. En hög tillväxt leder till en 

snabbare strukturomvandling medan en låg tillväxt leder till att strukturomvandling tar längre 

tid (Ahluwalia, 1976, sid.130f). 

 

6 Metod 

6.1 Undersökningsuppläggning 

 

För att genomföra undersökningen på ett korrekt sätt ställs vi inför ett metodologiskt vägval: 

undersökningsuppläggningen. Att genomföra ett experiment är inte realistiskt eftersom vi har 

att göra med hela nationer. En fallstudie är olämplig eftersom den saknar bredd. Den mest 

lämpliga strategin är en survey-undersökning eftersom den kan ge oss bredd och överblick. Vi 

kan undersöka många länder, har större möjligheter till generaliseringar och kan dessutom 

inkludera tidsaspekten. En stor fördel med att använda survey-strategin är att tidigare under-

sökningar använder sig av detta upplägg. Dels tillåter detta oss att testa ”inverted U”-

hypotesen på basis av en liknande metod och dels kan vi jämföra de resultat vi kommer fram 

till med tidigare forskning. 

 

6.2 Definitioner 

 

Inkomstfördelning/Inkomstojämlikhet/Inkomstjämlikhet: Benämner en enskild individs eller 

en viss grupps andel av landets totala inkomster. Fördelningen av inkomsterna i ett land är 

perfekt jämn om alla har samma inkomst. Fördelningen av inkomsterna är perfekt ojämn om 

alla inkomster tillfaller en individ. 

 

Gini-koefficienten: Ett mått som visar inkomstfördelningen i ett land. Ett värde på 0 indikerar 

perfekt inkomstjämlikhet, ett värde på 1 (eller 100) indikerar perfekt inkomstojämlikhet. 
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Ekonomisk utveckling: En ökning i produktion av varor och tjänster som är större än ökningen 

i befolkningsmängd (BNP per capita). 

 

Strukturomvandling: När ett lands produktion av varor och tjänster eller förutsättningarna för 

produktionen av varor och tjänster radikalt förändras, dvs. när ett land går från 

jordbruksproduktion till industriproduktion. 

 

Slutet av industrialiseringsprocessen: Innebär att industrisektorns andel av BNP i ett land är 

avsevärt högre än jordbrukssektorns andel av BNP.  Landet har även en medelhög till hög 

BNP per capita-nivå. 

 

6.3 Operationalisering och Variabler 

 

Vi vill besvara frågeställningen på ett så korrekt och samtidigt enkelt sätt som möjligt. Det 

som krävs är därför en logisk och direkt övergång från Kuznets teori till operationella indika-

torer. Operationaliseringen vi genomför ser ut som följer: 

 

Inkomstfördelning   gini-koefficienten 

Ekonomisk utveckling  BNP per capita 

Strukturomvandling  Jordbrrukssektorns andel  av BNP 

  
Som ett mått på inkomstfördelning använder vi gini-koefficienten. De flesta studierna som har 

gjorts i det här forskningsområdet använder sig av mått som visar de 20% av befolkningen 

som är rikast (den översta kvintilen) eller liknande men vi har medvetet valt att inte göra så. 

Om man ska undersöka inkomstfördelning måste man använda sig av ett mått som inkluderar 

hela inkomstspannet och inte enbart den övre eller nedre svansen (Kuznets, 1955, sid. 1). 

Gini-koefficienten är ett sådant mått som dessutom följer alla fyra Lorenz-kriterier. Dessa 

säger att ett inkomstojämlikhetsmått endast är användbart om det kännetecknas av: 

anonymitet, proportionalitet, relativitet och följer Dalton-principen om omfördelning (Ray, 

1998, sid.175ff). En annan viktig aspekt som ska klargöras är att gini-koefficienten sam-

varierar med mått som visar de övre inkomst-percentilerna. För vårt ändamål är det med andra 

ord oproblematiskt att byta ut ett mått som visar de 20% rikaste procenten av befolkningen 
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med gini-koefficienten eftersom båda rör sig åt samma håll. Om de rikaste individerna i 

samhället ökar sin andel av inkomsterna, visar även gini-koefficienten en ökning. Om de 

rikaste individerna minskar sin andel av inkomsterna minskar gini-koefficienten. 

 

Ekonomisk utveckling mäts i BNP per capita. BNP per capita har en direkt anknytning till 

Kuznets teori eftersom måttet indikerar på vilken utvecklingsnivå ett land befinner sig. Det är 

ett ofta använt mått som lämpar sig för jämförelser över tid och mellan nationer. Anledningen 

till att vi använder oss av BNP per capita istället för bara BNP är för att kunna bedöma om en 

ökning i BNP kan härledas till en real produktivitetsökning och inte bara till en ökning i 

arbetskraften. Vi använder oss även av BNP per capita i PPP (Purchasing Power Parity, 2000 

dollar). Anledningen till detta är att vi vill kunna göra internationella jämförelser över tid utan 

att behöva ta hänsyn till länders köpkraft och inflation. BNP-värdena har indexerats efter år 

2000 dollar-värde och visar därför en real BNP-utveckling över tid. 

 

Från Kuznets teori vet vi att jordbrukets andel av BNP är en variabel som delvis förklarar 

inkomstfördelningen. Eftersom den största förändringen i länders ekonomiska struktur består 

av byten från jordbrukssektor till industrisektor kan variabeln sägas mäta ett lands struktur-

omvandling.  

 

6.4 Brister med Data 

 

All data som vi har använt oss av kommer från en och samma källa, nämligen Världsbankens 

databank: ”World Development Indicators (WDI)”. Vi använder oss alltså av sekundärdata 

och det tycker vi ett bra alternativ, dels för att det spar tid och dels för att det är data som 

regelbundet presenteras i tillförlitlig statistik. Tyvärr har vi ingen eller begränsad möjlighet att 

kontrollera tillvägagångssättet på hur data har samlats in och detta medför en viss osäkerhet. 

Vi är dock av den åsikten att varken medlemsländerna eller Världsbanken skulle ha något 

intresse i att redovisa fingerade siffror. Dessutom har beräkningar och mätningar utförts på ett 

likartat sätt av Världsbanken och ländernas myndigheter när det gäller statistiken. 

Exempelvis, tas gini-koefficienten fram genom att enkäter delas ut till ett för landet 

representativt urval och sedan så får respondenterna svara på vilken inkomst de har och hur 

många som delar på den. Att en sådan datainsamling av naturliga skäl kan innehålla fel är ett 
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problem i sig. Eftersom förfarandet (och felen) är desamma i alla länder och alternativen är få, 

konstaterar vi att gini-koefficienten ändå är det bäst lämpade måttet för vår undersökning. 

 

6.5 Urvalet 

 

Urvalet består av 20 länder som tidigare ingick i Sovjetunionen och som blev självständiga 

1991. Valet av länder är ett subjektivt urval. Det motiveras av främst tre anledningar: länderna 

har förändrats mycket på kort tid, länderna har utvecklats ifrån ett liknande utgångsläge och 

länderna har – inom detta vetenskapsområde – inte tidigare varit föremål för forskning. 

 

Länderna är: 

 

Centraleuropa Baltikum Östeuropa Centralasien 

Polen Estland Bulgarien Armenien 

Slovakien Lettland Moldavien Azerbajdzjan 

Tjeckien Litauen Rumänien Georgien 

Ungern  Ukraina Kazakstan 

  Vitryssland Kirgizistan 

   Tadzjikistan 

   Turkmenistan 

   Uzbekistan 

  
 

Att vi ej inkluderar Ryssland i vår undersökning kan förklaras av att det så markant skiljer sig 

från de andra staterna ifråga om geografisk och befolkningsmässig storlek samt att landet i sig 

hade en så stark ställning inom regionen/Sovjetunionen och i världen. Dessutom har Ryssland 

aldrig uppnått självständighet i den bemärkelsen. Vi tycker därför att Ryssland är för 

avvikande för att det ska passa in i undersökningen. Även det forna Jugoslavien har ute-

lämnats för att det sedan 1991 har genomgått stora förändringar och nationella uppdelningar 

och det därför är svårt att avgöra vilka data som skulle kunna användas i vår studie.   
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6.6 Bortfall 

 

Vi har i undersökningen haft en del ofullständiga data; dels mellan perioderna och dels mellan 

länderna. Vi har i möjligaste mån försökt att finna vägar kring detta genom att dela in hela 

åren mellan 1992-2003 i fyra mindre perioder:1992-1994, 1995-1997, 1998-2000, 2001-2003. 

Trots detta har det saknats 18 gini-värden. Det interna bortfallet är därmed lika med 18. Det 

finns inte något externt bortfall. 

 

6.7 Reliabilitet och Validitet 

 

Den sammanlagda reliabiliteten för undersökningen är medelhög till hög, dels med tanke på 

hur statistiken har tagits fram och dels med tanke på hur vi själva har använt data och möjlig-

heten för andra att följa det. Under förutsättningen att siffror för variablerna BNP per capita 

och jordbrukssektorns andel av BNP har rapporterats till Världsbankens databas på ett korrekt 

sätt, kan samma resultat erhållas även vid användandet av andra tillförlitliga källor. När det 

gäller vår variabel för inkomstfördelning, gini, så är reliabiliteten hög under förutsättningen 

att man använder sig av samma databas som vi gjort, nämligen Världsbankens WDI. Det är 

däremot inte lika säkert att resultaten skulle bli desamma om man genomför en ny insamling 

av primärdata. Den data vi använder oss av har samlats in med hjälp av enkäter och vi 

hänvisar därför till de problem som kan uppstå vid alla former av enkätundersökningar: urval, 

enkätutformning osv. Eftersom det är Världsbankens regionala kontor och ländernas 

myndigheter som har samlat in data blir det svårt för oss att bedöma reliabiliteten i deras 

värden. 

 

Vi väljer i denna uppsats att följa Peter Esaiassons förslag på hur man praktiskt gör en bedöm-

ning av validiteten. Förslaget innebär att summan av Begreppsvaliditet och Reliabilitet ger en 

god uppfattning om Resultatvaliditet (Esaiasson, 2003, sid. 64). Begreppsvaliditet bedöms på 

basis av riktigheten i operationaliseringen. 

 

BNP per capita kan sägas vara en god operationalisering av ekonomisk utveckling eftersom 

den mäter den sammanlagda produktionen av varor och tjänster i ett land. Eftersom måttet 

justerar för befolkningsökning ger det dessutom en uppgift om den reella produktiviteten. Den 



 13

enda källan till kritik är att det kan finnas en svart marknad eller oregistrerad arbetskraft som 

producerar tjänster och varor. Denna produktion mäts i så fall inte av BNP per capita. På det 

sättet kan det vara svårt att avgöra hur bra måttet egentligen är. I brist på andra mått har 

forskare sedan länge använt denna operationalisering och dessutom kan avståndet mellan teori 

och operationell indikator sägas vara väldigt litet (Kuznets själv räknar med BNP per capita). 

Begreppsvaliditeten blir därmed hög. 

 

Att strukturomvandling i ett land endast representeras av jordbrukssektorns andel av BNP kan 

sägas vara en grov generalisering. I vårt fall är det dock riktigt att göra så eftersom Kuznets 

teori antar att det endast existerar två sektorer som påverkar den strukturella förändringen. 

Eftersom jordbrukssektorns andel av BNP antas minska i samma takt som industrisektorns 

andel av BNP ökar krävs endast ett av dessa mått. Avståndet till teorin är litet (Kuznets själv 

räknar med jordbrukssektorns andel av BNP) och måttet har inom detta forskningsområde 

ofta använts. Begreppsvaliditeten blir därmed hög. 

 

Det är väldigt svårt att säga någonting om hur pass bra operationaliseringen mellan inkomst-

fördelning och gini-värden egentligen är. Data måste ha samlats in med samma metod över 

alla perioder och i varje land för att resultaten ska vara jämförbara och detta förefaller 

orealistiskt. Återigen försvarar vi valet av operationell indikator med att avståndet till teorin är 

litet och att den har använts i andra undersökningar tidigare (exempelvis Paukert, 1973). 

Begreppsavaliditeten blir därmed medelhög. 

 

Sammantaget ger oss genomgången av reliabilitet och validitet: 

 

+ Medelhög till hög begreppsvaliditet 

+ Medelhög till hög reliabilitet 

= Medelhög till hög resultatvaliditet 
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7 Data 
 

Data för de 20 länderna är sammanställt i fyra tidsperioder. Tidsperioderna är: 1992-1994 

(period 1), 1995-1997 (period 2),1998-2000 (period 3) och 2001-2003 (period 4). Gini-

koefficienten har inte funnits tillgänglig för varje år och land och därför har vi alltid använt 

det första tillgängliga värdet i varje period. Siffror på BNP per capita har i de flesta fall 

funnits tillgängliga för varje år och vi har beräknat genomsnittligt BNP per capita för varje 

tidsperiod. Siffror på Jordbrukssektorns andel av BNP är angivna i procent och vi har 

beräknat ett genomsnittligt värde för varje tidsperiod. Siffrorna har funnits tillgängliga för så 

gott som varje år och land. Antalet analysenheter är 20 och antalet observationer är N=80 (20 

analysenheter * 4 perioder). På grund av det interna bortfallet i data för gini-koefficienten (18 

värden saknas) minskar antalet observationer till N=62. 

 

7.1 Grafisk presentation av data 
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Figur 3: I diagrammet ovan redovisas ländernas BNP per capita. Staplarna visar indelningen i de olika 

tidsperioderna. Länderna är ordnade efter den sista periodens BNP per capita-nivå. 
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 Gini-koefficienter* 
 Period: 
Land: 1992-1994 1995-1997 1998-2000 2001-2003 
        
Armenien .  44,4  37,9  33,8 
Azerbajdzjan .  36,0  .  36,5 
Vitryssland 21,6  28,8  21,7  29,7 
Bulgarien 30,8  28,3  .  31,9 
Tjeckien 26,6  25,4  .  . 
Estland 39,5  35,4  37,6  35,8 
Georgien .  37,1  38,9  36,9 
Ungern 27,9  30,8  24,4  26,9 
Kazakstan 32,7  35,4  .  31,3 
Kirgizistan 35,3  40,5  34,6  29,0 
Lettland 27,0  28,5  33,6  37,7 
Litauen 33,6  32,4  31,9  36,0 
Moldavien 34,4  40,6  .  36,2 
Polen 27,2  32,9  31,6  34,1 
Rumänien 25,5  .  31,1  30,3 
Slovakien 19,5  25,8  .  . 
Tadzjikistan .  .  34,7  32,6 
Turkmenistan 35,8  .  40,8  . 
Ukraina 25,7  47,3  29,0  28,1 
Uzbekistan 33,3  .  44,7  . 
        
*Förstkommande värde från varje period och land redovisas. 
  

Tabell 1: Tabellen visar gini-koefficienter för alla länder över de fyra perioderna. Pilarna indikerar om 

inkomstojämlikheten har ökat eller minskat. 
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Figur 4: I diagrammet är gini-koefficienten  plottad mot  BNP per capita (alla perioder och alla länder). Gini-

koefficienten kan anta ett värde  mellan 0-100. 
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Jordbrukets andel av BNP (Länderna ordnade efter ökande BNP)
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Figur 5: Diagrammet visar jordbrukssektorns andel av BNP. Staplarna visar indelningen i de olika 

tidsperioderna. Länderna är ordnade efter den sista periodens BNP per capita-nivå. 

 

8 Regressionsmodell 

8.1 Förarbete 

 

Eftersom ”länder kan ha separata strukturella förutsättningar för en högre eller lägre inkomst-

fördelning” (Ray, 1998, sid. 207) har vi sett behovet av att utöka våra data med en dummy-

variabel. Tanken är att länderna i vårt urval möjligtvis följer en liknande funktion men har 

olika skärningspunkter. Vi är på intet sett ensamma om att se detta behov. Till exempel hittar 

man i Ahluwalias undersökning en dummyvariabel för demokrati (Ahluwalia, 1976) och i 

Deininger & Squires undersökning en dummyvariabel för Latinamerika (Deininger & Squire, 

1998). Det borde därför även i vår undersökning finnas en variabel som tillåter att ett visst 

land eller en grupp av länder är radikalt olika i sin struktur.  

 

Med hjälp av ett enkelt test kan man visa att länderna i vårt urval kan delas in i två grupper 

som verkar vara ha strukturellt olika inkomstfördelning. Tillvägagångssättet vi använt oss av 
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för testet är synnerligen enkelt. Vi har gjort en regression på gini-värden (beroende), BNP per 

capita, BNP per capita i kvadrat (transformeringen av BNP per capita data förklaras i 8.2) och 

en dummyvariabel för varje land (Estland har exkluderats som referens). Sedan har vi 

observerat vilka länders resultat som drastiskt skiljer sig från de övriga. Det visar sig att fyra 

länder har mycket negativa koefficienter, det vill säga mindre än –10. Dummyvariabeln som 

längre fram i texten betecknas ”neggroup” antar värdet 1 om det rör sig om någon av de 

länderna som hade en väldigt negativ koefficient i testet. För alla andra länder antar den 

värdet 0. Följande länder ingår i ”neggroup”: Slovakien, Tjeckien, Ungern och Vitryssland. 

Vi har valt att inte redovisa testet mer ingående men uppmanar den kritiske läsaren att 

kontrollera vårt förarbete. 

 

8.2 Regressionsmodell 

 

För att besvara vår frågeställning empiriskt har vi tagit fram tre regressionsmodeller. Mål-

sättningen är att de på ett korrekt och samtidigt enkelt sett ska pröva den ekonomiska teori 

som tagits fram av Kuznets. Som beroende variabel och mått på inkomstfördelning använder 

vi gini-koefficienten (Gini). I fråga om kausalitet följer vi därmed exemplet från tidigare 

studier, Ahluwalia, Paukert, Deininger & Squire m.fl (kausaliteten testas även statistiskt i 

13.1). Som oberoende variabler används BNP per capita (Gdp) och jordbrukssektorns andel 

av BNP (Agri). Vi har även transformerat variabeln BNP per capita genom att lägga till en 

variabel med kvadrerad BNP per capita (Gdp2). Detta för att teorin talar om en ”kurva” och 

vår a priori förväntning därför är att vi har att göra med ett icke-linjärt samband. Även 

dummyvariabeln som tagits fram i förarbetet ingår som oberoende variabel (Neggroup). 

Variabeln har lagts till för att tillåta strukturella skillnader i inkomstfördelning bland länder. 

Variabeln antar värdet 1 när det rör sig om Slovakien Tjeckien, Ungern eller Vitryssland.  

 

(1) uGdpGdpNeggroupGini ++++= 2
4321 ββββ  

(2) uAgriGdpGdpNeggroupGini +++++= 5
2

4321 βββββ  

(3) uPeriodPeriodPeriodGdpGdpNeggroupGini +++++++= 321 765
2

4321 βββββββ  

 

Modell (1) kan sägas utgöra huvudregressionen eftersom den prövar ”inverted U”– hypotesen. 

Modell (2) är en vidareutveckling av modell (1) och dess syfte är att mer specifikt förklara 
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inkomstfördelningen. En ytterliggare variabel har lagts till i enlighet med Kuznets teori som 

menar att inkomstfördelningen främst förklaras av BNP per capita och sektorbytet från jord-

bruk till industri. Förhoppningen är att vi därmed kan ”flytta ut” information från residual-

termen till konkreta variabler och öka förklaringsvärdet i modellen. Modell (3) är en variant 

av modell (1) där de enskilda perioderna 1992-1994, 1995-1997, 1998-2000 och 2001-2003 

har varsin dummyvariabel. Syftet är att se hur tid påverkar ett eventuellt samband. 

 

9 Resultat 

9.1 Regressionsresultat 

 

Tabell 2: Tabellen ovan visar regressionsmodellernas resultat. 

 

 Beroende variabel: Gini 
  
Förklarande variabler: Regressionsmodell: 

(1) 
 
(2) 

 
(3) 

 
 

 Koefficient 
 

p-värde Koefficient p-värde Koefficient p-värde 

1. 
 

Konstant 39,648 
(1,647) 
 

0,000 41,799 
(5,113) 

0,000 37,231 
(2,020) 

0,000 

2. Neggroup -8,475 
(1,588) 
 

0,000 -8,549 
(1,608) 

0,000 -8,489 
(1,574) 

0,000 

3. Gdp -0,002 
(0,001) 
 

0,001 -0,002 
(0,001) 

0,019 
 

-0,002 
(0,001) 

0,004 

4. Gdp2 1,39*10-7 
(0,000) 
 

0,004 1,55*10-7 
(0,000) 
 

0,012 1,22*10-7 
(0,000) 

0,012 

5. Agri   -0,052 
(0,117) 
 

0,658 - - 

6. Period 1 
 

    -1,320 
(1,507) 
 

0,385 

7. Period 2 
 

    2,536 
(1,468) 
 

0,090 

8. Period 3 
 

    0,864 
(1,502) 
 

0,568 

    
N 62 62 62 
R2 0,472 0,474 0,534 
Adjusted R2 0,445 0,437 0,484 
Estimatets standardfel 4,2255 4,2550 4,0748 
  
Värden inom parantes visar koefficientens standardfel. 
 



 19

De tre modellerna ger oss flera tydliga resultat: 

 

Det kanske viktigaste resultatet är att sambandet mellan inkomstfördelning och BNP per 

capita är negativt. Ökande BNP per capita leder till minskande inkomstojämlikhet. I takt med 

att ett land utvecklas i termer av BNP per capita kan det förvänta sig en minskning i inkomst-

ojämlikhet. Detta är dock inte hela sanningen. Eftersom vi har att göra med ett kvadratiskt 

samband får funktionen en minimipunkt vid BNP per capita lika med $7210, därefter ökar 

inkomstojämlikheten igen. Vi får nu fram ett samband som direkt skiljer sig från Kuznets 

”inverterade U-kurva” ,se figur 6 i nästa sektion. Vad detta beror på går vi igenom i Analys-

avsnittet. 

 

Ett annat viktigt resultat är att alla länder i urvalet följer samma funktion men att de länder 

som ingår i ”neggroup” dummyn har en mer negativ skärningspunkt. Med andra ord har dessa 

länder en genomgående lägre inkomstojämlikhet. 

 

Signifikansen är inom 95% konfidensintervall för alla variabler i modell (1) och (2) med 

undantag för variabeln ”Agri” som är insignifikant. I modell (3) är dummyvariablerna för 

period 1, 2 och 3 insignifikanta. Att periodernas dummyvariabler är insignifikanta betyder att 

den estimerade funktionens skärningspunkt är oförändrad över tid (1992-2003). 

 

De statistiska testen som vi utfört på regressionsmodell (1) finns presenterade i avsnitt 13.1. 

Enligt dessa uppvisar variablerna ”gdp” och ”gdp2” multikollinearitet. Det finns inga tecken 

på heteroscedasticitet och endast ett av tre test visar på autokorrelation. Residualerna är 

normalfördelade. Det verkar också som att det råder ett långsiktigt samband mellan 

variablerna ”gini” och ”gdp” eftersom testen för kointegration ger positivt utslag. Kausalitets-

testet visar att BNP per capita orsakar Gini. 
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9.2 Sambandet mellan inkomstfördelning och BNP per capita 
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Figur 6: I diagrammet ovan presenteras de estimerade värdena från modell (1) grafiskt.  

 

Kurvorna visar följande funktioner som konstruerats från estimaten i regressionsmodell (1): 

 

648,39000000139,0002,0 2 ++−= GdpGdpGini   (blå linje) 

475,8648,39000000139,0002,0 2 −++−= GdpGdpGini  (röd linje) 

 

Från den grafiska presentationen kan vi se att sambandet mellan inkomstfördelning och BNP 

per capita är icke-linjärt och format som ett U. Det intressanta är att U-formen är rättvänd och 

inte uppochned som ”inverted U”-hypotesen föreslår.  

 

Inkomstojämlikheten är initialt hög. Vid ett BNP per capita-värde runt $1000 är Gini nästan 

40. I takt med att BNP per capita ökar, minskar inkomstojämlikheten och vi når ett minimum 

av cirka 30 då BNP per capita är $7210. När landet sedan går från medelhöga till höga BNP 

per capita-nivåer ökar åter inkomstojämlikheten. Vid BNP per capita lika med $14000 är gini-

värdet återigen runt 40. Den röda linjen representerar länderna som ingår i dummyn 

”neggroup”. För länderna Slovakien Tjeckien, Ungern och Vitryssland är kurvformen 
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densamma men gini-värdena är genomgående lägre. Länderna har alltså en strukturellt lägre 

inkomstojämlikhet än de övriga. 

 

För att undvika missförstånd ska här åter poängteras att gini-koefficienten är ett mått som 

täcker hela inkomstspannet.  Ett minskande värde på koefficienten betyder därför att inkomst-

ojämlikheten minskar. Ett ökande värde betyder att inkomstojämlikheten ökar. 

 

10 Analys 
 

I resultaten finner vi att sambandet mellan inkomstfördelning och BNP per capita är en icke-

linjär kurva med formen av ett rättvänt U. Detta är mycket förbryllande eftersom det skiljer 

sig markant från den kurva företrädarna för ”inverted U”-hypotesen menar är typisk för 

inkomstfördelningen och länders ekonomiska utveckling. Som bekant menar de att inkomst-

ojämlikheten initialt är låg och ökar i takt med att BNP per capita ökar, för att senare minska 

igen. Minskningen inträffar när ett land befinner sig i det senare stadiet av industrialiserings-

processen. 

 

För vårt urval är utvecklingen den omvända. Vid låga BNP per capitanivåer är inkomst-

ojämlikheten stor. I takt med att BNP per capita ökar, minskar inkomstojämlikheten och vi 

når ett minimum av inkomstojämlikhet då BNP per capita är medelhög. När ett land sedan går 

från medelhöga till höga BNP per capitanivåer ökar åter inkomstojämlikheten. När BNP per 

capita är som högst är inkomstojämlikheten återigen stor. Vissa av länderna har en strukturellt 

lägre inkomstojämlikhet. Det gäller Slovakien Tjeckien, Ungern och Vitryssland där 

kurvformen är densamma men inkomstojämlikheten är genomgående lägre. 

  

Analysen av detta motsägelsefulla resultat måste göras i flera steg. I det första steget anknyter 

vi  resultat till teori. Enligt Kuznets teori ska ett land som befinner sig i början av 

industrialiseringsprocessen, karaktäriseras av låg BNP per capita, en jordbrukssektor som är 

mycket större än industrisektorn och en väldigt liten inkomstojämlikhet. I våra resultat 

uppvisar länderna med låg BNP per capita en hög inkomstojämlikhet och har inget samband 

med jordbrukssektorns andel av BNP. Enligt teorin ska sedan, när utvecklingen fortskrider, 

jordbruksektorns andel minska, industrisektorn växa och inkomstojämlikheten öka. Inkomst-

ojämlikheten ska vara som störst när jordbrukssektorns andel av BNP är nära 50%. Även här 
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skiljer sig våra resultat från teorin eftersom länderna med medelhög BNP per capita har låg 

inkomstojämlikhet och inte har något samband med jordbrukssektorns andel av BNP. När 

industrisektorns andel ökar än mer, ska inkomstskillnaderna, enligt teorin, återigen bli väldigt 

små och den rikaste befolkningens andel av inkomsterna ska minska. Anledningen ska vara 

att den växande industrisektorn, med högre inkomster, lyfter upp hela landets BNP per capita. 

Denna utveckling mot jämnare inkomstfördelning ska kunna observeras i de senare stadierna 

av industrialiseringsprocessen, då staten ofta har infört olika progressiva skatter (Kuznets, 

1955, sid. 13). I våra resultat ser vi återigen en skillnad mot teorin. Vi kan inte observera en 

minskning av inkomstojämlikheten för de länder som befinner sig på höga BNP per capita-

nivåer och ser inget samband med jordbrukssektorns andel av BNP. 

 

I det andra steget diskuterar vi kritik av teori. Som redan nämnts i teoridelen har Kuznets teori 

och ”inverted U”-hypotesen ofta kritiserats för att göra en alltför grov generalisering, 

nämligen att alla länder följer samma utveckling. Även vår undersökning kan utsättas för 

denna kritik eftersom vi har gjort fyra tvärsnitt för 20 länder över en tioårsperiod och antar att 

vi kan analysera dessa länders utveckling över lång tid utifrån detta. Om vi för ett ögonblick 

skulle anta att länderna som befinner sig på medelhöga BNP-nivåer (Bulgarien, Kazakstan, 

Vitryssland, Ukraina m.fl.) har speciella strukturella förutsättningar för en särskilt låg 

inkomstojämlikhet faller resonemanget om att tvärsnitt kan approximera förändringar över tid. 

Vi skulle då ha att göra med en ”Latin effect” i Östeuropa. Om så är fallet, har vi inte funnit 

ett samband utan ritat kurvor mellan  data som egentligen inte hör ihop. Detta skulle då vara 

en bra förklaring till varför våra resultat inte överensstämmer med teorin. Det är dock rimligt 

att komma med en invändning. I kapitel 8.1 har vi utfört ett test. Testet visar att fyra länder i 

urvalet, Slovakien, Tjeckien, Ungern och Vitryssland, har en strukturellt lägre inkomst-

fördelning. Förutom Vitryssland befinner sig inget av dessa länder på en medelhög BNP-nivå. 

Om länderna befinner sig på olika BNP-nivåer försvinner delvis resonemanget om en speciell 

inkomststruktur i ett visst område. Det är därmed inte alls säkert att vi har att göra med en 

”Latin effect”. En andra anledning till att ifrågasätta en ”Latin effect” har att göra med den 

regression och teknik för paneldata som vi har använt oss av. Vi har samlat in data över fyra 

perioder för att kunna inkludera tidsaspekten. Resultatet visar att de olika perioderna inte 

påverkar regressionens skärningspunkt. Det innebär att länder har flyttat sig längs kurvan över 

tid. Om länder kan flytta sig längs kurvan är regressionen inte ett typiskt tvärsnitt utan ett 

samband över en kortare tid för många länder. Därmed kan tvärsnittet  faktiskt visa 

förändringar över tid och ingenting indikerar att länderna står stilla i en speciell inkomst-
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struktur, vilket de skulle ha gjort med en ”Latin effect”. Vi vill dock inte driva detta argument 

alltför långt eftersom ländernas förflyttning längs kurvan kan vara marginell och den därmed 

bara ger en beskuren bild av dessa länders individuella utveckling över tid. Även om vi till 

stor del kan motbevisa förekomsten av en ”Latin effect” i vårt urval, så kan vi ändå inte 

undkomma ”inverted U”-hypotesens egentliga kritik: det är fortfarande en grov generalisering 

att dra slutsatser om länders utveckling över lång tid genom tvärsnitt för länder över kort tid. 

 

I det tredje steget vill vi föra ett resonemang om hur själva inkomstfördelningen i vårt urval 

kan förklaras. Vi menar nämligen att den stora diskrepansen mellan vår empiri och teorin 

även kan ha att göra med själva urvalet: länderna vi undersöker har haft en grundläggande 

annorlunda utveckling än de som tidigare undersökts inom ramen för Kuznets teori. Det 

handlar trots allt om länder som inom loppet av kort tid genomgått stora och förändringar. 

Länderna har sedan Sovjetunionens upplösning 1991 förändrats på ett sätt som torde vara 

unikt i historien. De flesta har utvecklats från centralt styrda planekonomier till mer eller 

mindre öppna marknadsekonomier; de har börjat förvalta sin nyuppnådda självständighet och 

i de flesta fall skapat eller återskapat demokratiska institutioner. Att länderna övergått till en 

ren marknadsekonomi har inneburit en liberalisering av prissättning, privat ägande, finansiella 

marknader och den internationella handeln (Lipton m.fl., 1990, sid. 111). På grund av dessa 

radikala förändringar är det därför inte uteslutet att Kuznets teori är ofullständig som 

förklaring av inkomstfördelningen i just dessa länder. Man ska komma ihåg att ”inverted U”-

hypotesen egentligen bygger på frågan: ”Är det sannolikt att mönstret som har observerats i 

de äldre, utvecklade länderna upprepas i…utvecklingsländer som befinner sig i de tidiga 

stadierna av industrialiseringsprocessen…?” (Kuznets, 1955, sid. 24). Med andra ord är det, 

även enligt Kuznets själv, fullt möjligt att mönstret inte upprepas. Det faktum att vi har att 

göra med länder som utvecklats på ett radikalt annorlunda sätt än ”de äldre, utvecklade 

länderna” borde förstärka denna möjlighet. En annan punkt som är värd att diskutera är 

orsaken till utvecklingen mot jämnare inkomstfördelning i de senare stadierna av 

industrialiseringsprocessen. Kuznets menar att den viktigaste förklaringarna är att staten inför 

olika progressiva skatter och andra regler som ökar omfördelningen (Kuznets, 1955, sid. 13).  

En hypotes som vi själva har är att många av de forna Sovjetstaterna har undvikit att införa de 

regler och progressiva skatter som i de äldre industrialiserade länderna har resulterat i 

minskad inkomstojämlikhet. Detta för att de som nyblivna aktörer i den globala ekonomin 

velat skapa sig en bättre och internationellt konkurrenskraftig position. En antydan till bevis 

för en sådan hypotes är den stora spridningen av så kallad ”plattskatt”. ”Plattskatt” finns i 
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bland annat Estland, Lettland, Litauen, Georgien, Slovakien, Ukraina och Rumänien (Keen, 

2006). Syftet med en sådan skatt är att uppnå vertikal rättvisa (Rosen, 2005, sid.341f), vilket 

ger betydligt mindre utrymme för omfördelning och inkomstutjämning än en mer progressiv 

skatt. Plattskatt skulle i kombination med andra regler möjligtvis resultera i att 

inkomstojämlikhetsökningen som har framkallats av ett byte till industrisektor inte minskas 

avsevärt. Resonemanget ger dock ingen förklaring till varför det inte existerar något samband 

mellan inkomstfördelning och jordbruksektorns andel av BNP. 

 

Som fjärde steg kan det vara intressant att se om vårt från teorin avvikande resultat finns 

representerat i tidigare undersökningar. Vad vi letar efter är ett samband som har formen av 

ett rättvänt U. Det visar sig faktiskt finnas exempel från tidigare undersökningar som visar på 

en sådan kurva. I en artikel från 1996 uppmärksammar Deininger & Squire att England och 

USA under 1990-talet haft en ökande inkomstojämlikhet trots att länderna är industrialiserade 

(Deininger & Squire, 1996, sid.584). En närmare undersökning visar att England, USA, 

Indien och Costa Rica följer en kurva vars form är som ett ”positivt” U (Deininger & Squire, 

1998, sid. 22). Det ska sägas att detta resultat har erhållits genom att undersöka länderna 

individuellt över tid och inte, som i regressionen vi gjort, genom tvärsnitt. Sambandet för 

dessa fyra länder visar en tydlig ökning av inkomstojämlikheten i den senare delen av 

industrialiseringsprocessen, vilket tydligt avviker från Kuznets teori. Som förklaring till att 

länderna inte följer sambandet anges att ett universellt applicerbart samband mellan 

inkomstfördelning och ekonomisk utveckling, såsom Kuznets-kurvan, möjligtvis inte 

existerar (Deininger&Squire, 1998, sid. 20). 

 

Sammanfattningsvis konstaterar vi i den här delen av analysen främst två saker. För det första 

vet vi att sambandet vi får i vår regressionsanalys skiljer sig markant från sambandet som 

förutsägs av Kuznets teori. Det bekräftar inte heller ”inverted U”-hypotesen. För det andra vet 

vi att detta antingen kan bero på att Kuznets teori är olämplig för att förklara situationen i de 

forna sovjetrepublikerna eller att den metodologiska kritiken av ”inverted U”-hypotesen är 

välgrundad. För att få klarhet i denna fråga anser vi det lämpligt att göra en genomgång av 

data land för land. Endast då kan vi med säkerhet uttala oss om huruvida länderna i vårt urval 

följer Kuznets teori eller inte. 
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10.1 En statistisk jämförelse 

 

Regressionsanalysen kan inte ge förklaringar till alla avvikelser från teorin som vi hittills har 

funnit i den här undersökningen. Av den anledningen anser vi att en djupare analys av 

länderna är motiverad. Vi börjar med att plotta värdena för Gini och BNP per capita för 

vardera land. Vi gör en sådan genomgång för att ta reda på om vår undersökning kan 

beskyllas för den metodologiska kritiken av ”inverted U”-hypotesen. Om vi kan se en rörelse 

över tiden för varje land individuellt kan vi hävda att kritiken inte gäller för vår undersökning. 

Därefter ska vi försöka avgöra om Kuznets teori är applicerbar på vårt urval och över den 

tidsperiod som vi har valt. Vi gör därför en statistisk jämförelse av länderna för att få en 

djupare förståelse om vad som har skett länderna sedan 1991. Vi tittar på olika ekonomiska 

variabler som kan kopplas till ekonomisk utveckling och strukturomvandling av ekonomin. 

Följande faktorer har vi tittat på: Jordbrukets, tjänstesektorns och industrins andel av landets 

BNP. Andelen  anställda inom jordbruket, tjänstesektorn och industrin av den totala antalet 

anställda inom landet. Se bilagor för datatabeller över dessa faktorer. 

    

I den individuella plottningen finner vi att inget av länderna i urvalet rör sig längs med hela 

”inverted U”-kurvan. Dock förflyttar sig vissa av länderna delvis längs med kurvan. De 

länderna som delvis följer ”inverted U”-hypotesen är: Armenien, Kazakstan, Kirgizistan, 

Moldavien, Tadzjikistan, Turkmenistan och Ukraina. I dessa länder har vi sett en likartad ut-

veckling som innebär att en ökning av BNP per capita också har lett till en jämnare inkomst-

fördelning.  Resultatet för de andra länderna i urvalet har inte visat ett sådant entydigt 

samband. Varför Armenien m.fl. har haft en sådan utveckling skulle enligt teorin bero på att 

de befinner sig i slutet av industrialiseringsprocessen. Men detta kan inte anses stämma då alla 

dessa länder befinner sig på en låg BNP per capita-nivå. Detta fall benämner vi hädanefter 

som fall 1.   

 

När vi tittar på de övriga länderna kan vi inte se något entydigt samband av den typ som 

Kuznets talar om. De länder som i vårt urval avviker kan klassas som rikare länder och ligger 

i regionerna Centraleuropa och Baltikum. Varför dessa rikare länder inte får en jämnare 

inkomstfördelning när deras BNP per capita stiger kan enligt Kuznets teori förklaras av att de 

befinner sig i en utvecklingsfas som håller på att föra dem mot toppen av Kuznets inverterade 
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U-kurva. Länderna skulle i så fall ännu inte ha nått den senare delen av industrialiserings-

processen och det skulle innebära att de först i framtiden kommer industrialiseras i sådan ut-

sträckning att inkomstfördelningen blir mer jämlik. Men i det här fallet talar vi om de rikaste 

länderna i urvalet och dessa torde redan befinna sig i den senare delen av industrialiserings-

processen. Detta fall benämner vi fortsättningsvis fall 2.  

 

I både fall 1 och 2 finner vi en motsägelse i det som den individuella plottningen visar och det 

som teorin uttrycker. Vi fortsätter därför med den statistiska jämförelsen för att få en djupare 

förståelse av vad som skiljer sig mellan vår undersökning och teorin. Vi börjar med att 

undersöka fall 1. I ett försök att förklara varför dessa länder har en låg inkomstojämlikhet 

samtidigt som de ligger på en relativt låg BNP per capita-nivå (de länder som ingår i regionen 

Östeuropa och i huvudsak de i Centralasien) har vi kommit fram till med stöd från statistiken 

att dessa länder har fått en tillbakagång i sin strukturella utveckling sedan de blev själv-

ständiga. Att vi drar en sådan slutsats beror på att dessa länder har gått ifrån att ha haft 

industri- och tjänsteproduktion i början av tidsperioden till att i slutet av perioden ha en 

nedgång i industriproduktionen, både i fråga om andelen av BNP som utgörs av industri-

produktionen och i antalet anställda inom industrisektorn. Tillbakagången gäller även tjänste-

sektorn, där antalet sysselsatta har minskat. Dessutom kan vi se en ökning av jordbruks-

produktionen, dels i jordbrukets andel av BNP och dels i antalet anställda inom den sektorn. 

Statistiken antyder således att dessa länder har gått tillbaka i utvecklingen vilket också kan 

bekräftas av att gini-koefficienten har minskat i värde och därmed anger en jämnare inkomst-

fördelning i linje med vad teorin säger. Förmodligen så har dessa länder ej kunnat göra en 

smidig övergång från planekonomi med en planstyrd produktion inom industrin till en 

marknadsekonomi med efterfrågansstyrd produktion. Industrin har kanske inte varit 

tillräckligt effektiv för att klara sig i konkurrensen med andra industriländer. Till följd av detta 

har människor återgått till jordbruket som en försörjningslösning. Det som gör att dessa länder 

trots ovanstående förklaring avviker från Kuznets teori är att de samtidigt har haft en ökning 

av BNP per capita. Detta stämmer inte överens med bilden av en i huvudsak agrar produktion, 

vilken skulle ha medfört en minskning i BNP per capita samtidigt som länderna får en 

jämnare inkomstfördelning. 

 

När det gäller fall 2, dvs. den grupp av länder som har en högre per capita-inkomst och kan 

placeras in i regionerna Centraleuropa och Baltikum så befinner sig dessa länder enligt 

Kuznets teori i ”inverted U”-kurvans uppförsbacke. Det som talar emot detta är att länderna 
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individuellt inte följer ”inverted U”-kurvan och i vår statistiska genomgång finns det heller 

inget som entydigt tyder på att dessa länder skulle befinna sig i början av sin 

industrialiseringsprocess utan snarare i slutet av den. Exempelvis så finns det inte mycket stöd 

i statistiken för att dessa länder har en så stor andel av BNP i jordbrukssektorn (minst 50%) 

som Kuznets menar är avgörande för att ett land ska befinna sig i början av industrialiserings-

processen. I det här fallet kan därför inga kopplingar göras till Kuznets teori. 

 

För att slutgiltigt kunna bedöma om Kuznets teori är tillämpbar på vårt urval utgår vi ifrån 

ovanstående analys av fall 1 och fall 2. I det första fallet konstaterar vi att det har skett en 

tillbakagång i strukturomvandlingen och att länderna samtidigt har haft en ökning av BNP per 

capita. I det andra fallet befinner länderna sig i slutet av industrialiseringsprocessen samtidigt 

som de har hög inkomstojämlikhet. Detta betyder att inget av fallen kan knytas till Kuznets 

teori och vår samlade bedömning blir därför att teorin är ofullständig för att förklara 

förändringarna i inkomstfördelning och BNP per capita för vårt urval under perioden 1992-

2003. 

 

11 Sammanfattning 
 

Vad vi med vår undersökning velat besvara är om det finns ett samband mellan inkomst-

fördelning och BNP per capita för urvalet av 20 forna Sovjetstater under perioden 1992-2003. 

Vi har också velat besvara huruvida våra resultat följer ”inverted U”-hypotesen och Simon 

Kuznets teori om ekonomisk utveckling och inkomstfördelning. 

 

Vad vi kommit fram till är att det finns ett statistiskt signifikant samband mellan inkomst-

fördelning och BNP per capita i vårt urval under perioden 1992-2003. Sambandet är ett 

tvärsnitt över fyra tidsperioder och 20 länder. Regressionen har testats med statistiska test och 

dessa visar fullt tillfredsställande resultat. 

 

Sambandet skiljer sig dock markant från sambandet som förutsägs av Kuznets teori. Det 

bekräftar inte heller ”inverted U”-hypotesen. Resultatet vi får är en kurva som har formen av 

ett U. Denna visar att länderna som befinner sig på låga BNP per capita nivåer har en hög 

inkomstojämlikhet, länderna som befinner sig på medelhöga nivåer har en låg inkomst-

ojämlikhet och länderna som befinner sig på höga BNP per capita-nivåer har en hög inkomst-
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ojämlikhet. Regressionen visar också att Slovakien, Tjeckien, Ungern och Vitryssland har en 

strukturellt lägre inkomstojämlikhet. Variabeln som mäter jordbrukssektorns andel av BNP 

visar sig vara statistiskt insignifikant för att förklara inkomstfördelning. 

 

Vi konstaterar att denna diskrepans mellan teori och empiri grundar sig i den speciella 

ekonomiska utveckling som de forna sovjetrepublikerna har haft och att den metodologiska 

kritik som riktats mot liknande tvärsnitts-undersökningar och ”inverted U”-hypotesen är 

välgrundad. 

 

I den statistiska jämförelsen framkommer att det endast är vissa länder som delvis följer 

Kuznets samband individuellt. Länderna som följer sambandet delvis är: Armenien, 

Kazakstan, Kirgizistan, Moldavien, Tadzjikistan, Turkmenistan och Ukraina. Gemensamt för 

dessa länder är att de har haft en tillbakagång i sin strukturella utveckling, alltså ett byte från 

industrisektor till jordbrukssektor som lett till minskande inkomstojämlikhet samtidigt som 

BNP per capita ökat. De övriga länderna i urvalet har uppvisat en ökning i inkomstojämlikhet 

i den senare delen av industrialiseringsprocessen. Ingen av dessa insikter stämmer överens 

med Kuznets teori, vilket leder oss till slutsatsen att Kuznets teori inte är tillräcklig för att 

förklara sambandet mellan inkomstfördelning och ekonomisk utveckling för vårt urval under 

perioden 1992-2003. 
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13 Bilagor 

13.1 Statistiska test 

 

Statistiska test Resultat* 
 JA NEJ 
Multikollinearitet   
R2 och t-värden  X 
TOL/VIF X  
CI X  
Kommentar : Variablerna gdp och gdpSQ  uppvisar medelhög multikollinearitet. 
Heteroscedasticitet   
Park  X 
Glejser  X 
Spearman’s Rank  X 
Goldfeld-Quandt  X 
Breusch-Pagan-Godfrey  X 
White  X 
Koenker-Basett  X 
Autokorrelation   
Runs  X 
Durbin Watson d  X 
Breusch-Godfrey X  
Kointegration   
Engle-Granger X  
CRDW X  
Spurious Regression  X 
Kommentar: Det verkar finnas  en långsiktig jämvikt mellan gini och BNP per capita. Möjligen 
nås  jämvikten i varje period. 
Normalfördelning av residualer   
Jarque-Bera X  
 
Kausalitet   
Granger gdp  gini  
Kommentar: BNP per capita orsakar gini (inkomstfördelning). 
 
*Alla resultat avser regressionsmodell (1) 
  

 

 

 

13.2 Rådata 

 



 

31 

GINI index 

 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Armenien     44,4  37,92     33,8 

Azerbajdzjan    36      36,5 19  

Vitryssland  21,6  28,8   21,7  30,35  29,7  

Bulgarien 30,8   28,3  26,4    31,91  29,2 

Tjeckien  26,6   25,4        

Estland  39,5  35,4   37,6  37,24   35,8 

Georgien     37,1    38,9 36,947  40,4 

Ungern  27,9   30,8  24,4 24,4   26,85  

Kazakstan  32,7   35,4     31,3  32,266 

Kirgizistan  35,3    40,5  34,6  29 34,76 30,3 

Lettland  27  28,5   33,62     37,7 

Litauen  33,6   32,4    31,9   36 

Moldavien 34,4     40,6    36,2 36,9 33,2 

Polen 27,2    32,9  31,6 31,6   34,09  

Rumänien 25,5  28,2    31,1  30,3  30,31 31 

Slovakien 19,5    25,81        

Tadzjikistan       34,7     32,64 

Turkmenistan  35,8     40,76      

Ukraina 25,7   47,3 32,5   28,96    28,1 

Uzbekistan  33,3     44,7 29 26,838    
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GDP, PPP (constant 2000 international $) 

 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Armenien 2009,523 1694,145 1668,154 1814,853 1895,72 1927,542 2155,068 2257,031 2421,985 2669,166 3018,842 3467,951 

Azerbajdzjan . 2617,046 2076,798 1817,147 1848,254 1903,364 2075,095 2224,331 2570,944 2810,431 3095,614 3417,37 

Vitryssland 4742,923 4370,576 3870,99 3476,234 3580,134 4015,335 4369,241 4526,579 4802,11 5042,911 5331,093 5717,623 

Bulgarien 5892,838 5860,51 6010,234 6284,641 5764,126 5438,919 5622,506 5736,28 6229,066 6585,15 6907,78 7303,805 

Tjeckien 11644,56 11679,3 11897,77 12629,13 13306,72 13254,12 13164,73 13407,21 13966,56 14574,12 15020,38 15452,57 

Estland 7042,824 6772,081 6831,987 7179,111 7615,901 8775,759 9186,708 9283,513 10253,15 11063,52 11907,31 12789,73 

Georgien 2205,031 1583,555 1428,071 1513,323 1651,488 1725,32 1754,906 1813,622 1880,131 2040,347 2168,957 2444,554 

Ungern 9478,456 9420,894 9760,685 10000,33 10225,9 10887,6 11502,82 12010,37 12705,23 13104,69 13390,63 13777,17 

Kazakstan 4876,951 4349,757 3854,737 3603,382 3653,23 3775,541 3756,218 3988,382 4594,435 5206,074 5672,398 6302,151 

Kirgizistan 1886,115 1600,07 1292,877 1219,612 1287,55 1416,555 1442,145 1491,548 1560 1598,676 1569,714 1653,918 

Lettland 5505,038 5312,968 5514,576 5526,181 5769,828 6342,564 6758,091 7150,456 7616,969 8255,84 8922,187 9701,564 

Litauen 8467,315 7105,675 6461,583 6749,146 7184,383 7811,682 8464,095 8383,57 8716,376 9312,89 9954,982 11055,08 

Moldavien 2241,268 2215,714 1545,715 1538,331 1383,603 1422,59 1337,11 1294,366 1290,278 1331,879 1420,444 1426,437 

Polen 6745,164 6951,96 7379,597 7796,395 8193,773 8746,827 9159,492 9528,953 9935,109 10125,26 10299,08 10749,49 

Rumänien 5360,226 5461,127 5678,989 6115,748 6389,989 6019,117 5750,901 5699,34 5715,073 6098,415 6476,271 6874,637 

Slovakien 8835,396 8478,412 9010,4 9441,077 10016,83 10498,13 10940,17 11178,44 11445,92 11875,43 12447,25 12747,19 

Tadzjikistan 1456,31 1205,936 942,4356 827,5742 703,4778 688,2721 711,28 739,8365 802,7929 891,9846 943,2665 1045,246 

Turkmenistan 4866,855 4224,427 3307,624 3077,672 2807,778 2374,022 2546,395 2957,28 3667,555 4202,478 4937,228 5609,864 

Ukraina 7208,737 6326,929 4813,031 4301,781 3888,47 3803,295 3786,668 3837,946 4108,691 4466,029 4718,87 5187,542 

Uzbekistan 1554,442 1481,908 1377,019 1339,137 1339,696 1392,327 1421,63 1466,125 1515,708 1562,594 1603,715 1647,873 
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Agriculture, value added (% of GDP) 

 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Armenien 31,04272 51,36559 44,871 42,25531295 36,82596 31,96868 33,99573 29,46402 25,54787 28,32815 25,9619 23,50928 

Azerbajdzjan 28,5049 28,48862 32,99219 27,28842832 27,52966 21,73458 18,92896 19,15607 17,14337 16,10301 15,04716 14,34272 

Vitryssland 23,57232 18,28834 14,9995 17,46044053 17,02531 15,37784 13,87224 14,6421 14,15323 11,87494 11,77528 9,779831 

Bulgarien 12,93913 11,30055 13,34114 14,4970981 16,42664 26,83046 19,10853 16,58796 14,21542 13,68338 12,3864 11,71168 

Tjeckien 5,098092 5,564316 5,266532 4,945837991 5,044928 4,615565 4,833989 4,348316 4,469444 4,452598 3,790256 3,482993 

Estland 13,0754 10,47419 9,877112 8,298516253 7,918733 7,443507 6,752902 6,273856 5,775024 5,316563 4,966462 4,486567 

Georgien 52,89295 58,57763 51,70735 52,45088316 34,13638 29,2374 27,56313 26,2359 21,55134 22,10027 20,61975 20,48567 

Ungern 7,524055 6,829116 7,049629 7,063931213 6,887256 6,085438 5,695955 4,8 4,3 4,3 4,3 . 

Kazakstan 26,70778 17,50766 15,45252 12,89298087 12,78814 11,95654 9,110731 10,47616 8,687819 9,372502 8,61601 7,835737 

Kirgizistan 39,04802 41,00977 40,88145 43,90206406 49,7464 44,6126 39,53308 37,67884 36,7962 37,29129 37,68296 38,70121 

Lettland 17,61074 11,77561 9,464399 9,923253644 8,184251 5,626413 4,418981 4,314438 4,862591 4,821768 4,687901 4,522293 

Litauen 14,31888 14,95162 11,08282 11,97579757 12,93649 11,79946 10,11803 8,619552 8,009174 7,214447 7,091432 7,271045 

Moldavien 50,93273 32,53619 29,2145 33,02171015 31,39659 30,20601 30,45331 27,87355 29,02938 26,01196 24,0824 22,54191 

Polen 6,599996 6,600013 6,911083 6,917798748 6,425879 5,51529 4,760572 3,977388 3,571671 3,759405 3,161593 3,126388 

Rumänien 19,40594 22,63702 21,53773 21,42585759 20,56783 19,55728 16,21876 15,15275 12,5139 14,83766 13,09921 11,85905 

Slovakien 5,326512 5,749624 6,101495 5,435887473 5,042846 5,164457 4,81344 4,197686 4,166136 4,450511 4,071293 3,659187 

Tadzjikistan 27,08947 23,28765 23,9649 38,43187275 38,97311 35,39597 27,14722 27,37268 29,43894 29,35575 29,44058 23,3974 

Turkmenistan 10,61105 11,51431 34,00955 17,17861206 13,33115 21,57866 25,97941 23,72223 24,82246 25,22053 . . 

Ukraina 20,35644 21,66972 16,2432 15,40075658 13,82874 14,414 14,23627 14,2811 17,08281 16,3721 15,29923 14,06415 

Uzbekistan 34,82753 30,44774 37,42616 32,29463652 26,13553 32,18285 31,30841 33,52398 34,35905 34,00571 34,72538 35,17724 
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Services, etc., value added (% of GDP) 

 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Armenien 29,55663 21,68503 18,15061 25,75803 30,58821 34,83149 35,24916 38,3392 39,03519 38,46085 38,96227 37,32231 

Azerbajdzjan 31,52905 37,72738 38,80319 39,11308 33,39301 38,31999 44,6142 40,13348 37,52332 36,71879 34,77458 31,14971 

Vitryssland 28,64788 43,30322 49,02352 45,57117 44,38813 43,44815 45,52368 46,15599 46,67657 50,87951 51,23628 60,1435 

Bulgarien 43,56787 51,51504 51,89311 50,01731 50,08482 44,5626 49,85539 54,76446 56,06265 56,08873 57,93631 57,54347 

Tjeckien 44,08114 52,01622 51,11623 50,85558 50,15076 51,46389 53,86045 55,12685 54,6067 55,08299 56,65157 57,14412 

Estland 52,21445 58,17456 59,24816 61,90665 63,64549 64,82021 65,60495 68,2343 67,18196 67,53805 66,97604 67,03366 

Georgien 23,16396 19,43124 28,58831 31,67963 42,13552 47,14365 49,54306 51,23495 55,98422 55,83588 55,03982 54,06245 

Ungern 57,95621 60,3065 60,82951 60,59689 65,75011 68,80846 70,8936 62,8 62,6 64,5 64,5 .. 

Kazakstan 28,70019 42,53716 43,35054 55,11107 59,83577 60,73058 59,70971 54,59039 50,84882 51,80275 52,79584 53,87579 

Kirgizistan 23,16369 26,98733 33,66817 36,55486 31,96475 32,57693 37,70305 35,59958 34,00474 33,77885 38,97252 38,36361 

Lettland 47,51405 53,21218 59,24559 56,5868 60,44632 62,14244 65,36866 68,63887 69,78915 70,34488 70,57118 71,04326 

Litauen 42,82122 43,6642 53,37707 53,0997 54,53477 55,77559 57,2386 59,8135 61,1294 60,8206 61,71663 58,95539 

Moldavien 17,58055 23,48532 32,40532 34,82704 37,88951 40,7635 46,09066 49,37665 49,2479 49,84853 52,72729 52,75561 

Polen 51,99993 53,39999 54,57968 54,14394 56,07061 57,23467 58,97396 60,04955 62,54777 64,8906 66,38563 66,1454 

Rumänien 36,6226 35,26559 32,17864 35,83084 36,97059 41,21724 48,4192 50,98066 51,10797 48,12896 48,81818 52,04784 

Slovakien 56,72585 61,1052 59,00284 59,65547 59,37185 63,00326 64,31766 64,68201 65,52112 65,69384 67,35405 66,61432 

Tadzjikistan 27,61139 30,36107 35,2789 22,56303 33,21547 40,27283 51,10183 49,24679 44,51163 45,49676 45,8525 56,35485 

Turkmenistan 77,50213 21,04927 19,33174 20,20153 17,84659 30,40114 29,89241 36,87086 29,73983 30,41565 .. .. 

Ukraina 28,73357 40,64523 36,23993 41,915 47,97126 50,4817 49,63205 47,21339 46,60063 48,92903 46,50176 45,63958 

Uzbekistan 29,36641 35,07839 36,14545 39,90835 43,38354 41,71195 42,52336 42,16598 42,51487 43,35726 43,65556 43,13921 
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Industry, value added (% of GDP) 

 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Armenien 39,40065 26,94938 36,97839 31,98666 32,58583 33,19983 30,75511 32,19678 35,41694 33,21099 35,07583 39,16841 

Azerbajdzjan 39,96605 33,784 28,20461 33,5985 39,07733 39,94543 36,45684 40,71044 45,3333 47,17819 50,17826 54,50757 

Vitryssland 47,7798 38,40844 35,97697 36,96839 38,58656 41,17401 40,60407 39,20191 39,1702 37,24555 36,98844 30,07667 

Bulgarien 43,493 37,18441 34,76575 35,4856 33,48854 28,60694 31,03608 28,64758 29,72193 30,22789 29,67729 30,74485 

Tjeckien 50,82077 42,41946 43,61724 44,19859 44,80431 43,92055 41,30556 40,52484 40,92386 40,46442 39,55817 39,37289 

Estland 34,71015 31,35125 30,87473 29,79483 28,43577 27,73629 27,64215 25,49184 27,04302 27,14538 28,0575 28,47978 

Georgien 23,94309 21,99114 19,70434 15,86949 23,7281 23,61895 22,89381 22,52916 22,46445 22,06386 24,34043 25,45189 

Ungern 34,51973 32,86438 32,12086 32,33917 27,36263 25,1061 23,41044 32,4 33,1 31,2 31,2 .. 

Kazakstan 44,59203 39,95519 41,19694 31,99595 27,3761 27,31288 31,17956 34,93344 40,46336 38,82475 38,58815 38,28847 

Kirgizistan 37,78829 32,0029 25,45039 19,54307 18,28885 22,81046 22,76387 26,72158 29,19906 28,92986 23,34452 22,93518 

Lettland 34,87521 35,01221 31,29001 33,48995 31,36943 32,23115 30,21236 27,04669 25,34826 24,83335 24,74092 24,43444 

Litauen 42,85991 41,38418 35,54011 34,9245 32,52874 32,42495 32,64337 31,56695 30,86142 31,96495 31,19194 33,77357 

Moldavien 31,48672 43,97849 38,38019 32,15125 30,7139 29,03049 23,45602 22,7498 21,72272 24,13951 23,19031 24,70248 

Polen 41,40007 40 38,50924 38,93826 37,50351 37,25004 36,26547 35,97306 33,88056 31,34999 30,45277 30,72821 

Rumänien 43,97146 42,09739 46,28362 42,7433 42,46158 39,22547 35,36204 33,86658 36,37813 37,03339 38,08262 36,09311 

Slovakien 37,94764 33,14518 34,89566 34,90864 35,5853 31,83228 30,8689 31,12031 30,31275 29,85565 28,57466 29,7265 

Tadzjikistan 45,29913 46,35128 40,7562 39,0051 27,81142 24,33121 21,75094 23,38052 26,04943 25,14749 24,70692 20,24775 

Turkmenistan 11,88682 67,43642 46,65871 62,61986 68,82226 48,0202 44,12817 39,40691 45,43772 44,36382 .. .. 

Ukraina 50,90999 37,68505 47,51687 42,68424 38,2 35,1043 36,13168 38,50551 36,31656 34,69888 38,19902 40,29628 

Uzbekistan 35,80606 34,47387 26,42839 27,79701 30,48093 26,1052 26,16822 24,31004 23,12608 22,63703 21,61906 21,68354 
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Employment in services (% of total employment) 

 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Armenien 33,1 33,1 33,9 36 35,8 36,7 36,6 36,7 37,2 .. .. .. 

Azerbajdzjan 31,1 34 35,4 35,8 37,7 42,3 46,6 46,5 48,1 49,3 .. .. 

Vitryssland 36,6 38,2 40 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Bulgarien 40,3 41,3 42 42,6 43,1 42,7 43,2 45,4 45,5 46 .. .. 

Tjeckien 46,8 48,6 50,3 51,1 51,7 52,5 53,1 54,1 54,8 54,8 .. .. 

Estland 45,9 50,8 53,3 55,6 56,6 57,6 58 59,8 59,5 60,1 .. .. 

Georgien .. .. .. .. .. .. 41,1 38,2 37,9 37,8 .. .. 

Ungern .. .. 58,1 59,3 59 58,9 57,2 57,9 58,7 58,9 .. .. 

Kazakstan 42,3 41,7 47,5 49,7 53,7 53,3 59,4 59,8 .. .. .. .. 

Kirgizistan 39,3 39,7 38,7 36,1 38,3 38,2 37,9 36,1 .. .. .. .. 

Lettland 48,1 52 54,2 54 55,4 52,6 55 58,6 60,1 59,4 .. .. 

Litauen .. .. .. .. .. 50,8 51,3 52,9 54 56,1 .. .. 

Moldavien .. .. .. .. .. .. .. 37,5 35,2 35,1 .. .. 

Polen 39,8 42,6 43,9 45,3 46,2 47,6 48,7 50,6 50,4 50,4 .. .. 

Rumänien 29,9 28,2 28,1 28,7 30,5 30,5 30,6 30,7 31 31,5 .. .. 

Slovakien .. .. 50 51,8 51,4 51,4 52,3 54,1 56,1 56,2 .. .. 

Tadzjikistan 25,6 24,3 23,1 21,6 21,5 29,2 .. .. .. .. .. .. 

Turkmenistan .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Ukraina 14,7 15,1 15,3 15,1 16 16,3 16,1 41,8 42,4 43,9 .. .. 

Uzbekistan .. .. .. 34,9 35,1 34,9 34,6 35,2 .. .. .. .. 
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Employment in industry (% of total employment) 

 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Armenien 25,7 23,5 23,9 20,5 17,8 16,7 15,7 15 14,1 .. .. .. 

Azerbajdzjan 8,7 8,6 8,5 8 7,5 7,4 11,1 11,2 10,9 10,8 .. .. 

Vitryssland 36,9 36,2 34,9 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Bulgarien 38,5 36,6 34,8 33,5 32,6 32 30,6 28,9 28,3 27,6 .. .. 

Tjeckien 45,1 43,5 42,7 42,2 42 41,6 41,3 40,6 40 40,4 .. .. 

Estland 36 33,3 32,5 34,2 33,7 33,2 33,1 32,1 33,3 33 .. .. 

Georgien .. .. .. .. .. .. 10,3 9,4 9,8 9,3 .. .. 

Ungern .. .. 33 32,6 32,6 33,1 35 34,8 34,5 34,7 .. .. 

Kazakstan 33,4 32,1 30 26,5 20,6 18,3 18,4 18,3 .. .. .. .. 

Kirgizistan 22,5 21,4 19,3 16,7 14,6 13,5 13,1 11,6 .. .. .. .. 

Lettland 31,9 28,5 26,5 28 26,7 26,8 26,2 26,1 26,3 25,6 .. .. 

Litauen .. .. .. .. .. 28,5 27,6 26,9 26,3 27,6 .. .. 

Moldavien .. .. .. .. .. .. .. 13,7 13,9 13,9 .. .. 

Polen 34,6 31,5 31,9 32 31,7 31,9 32,1 31,3 30,9 30,5 .. .. 

Rumänien 37,1 35,8 32,9 31 31,5 30,5 29,4 27,6 26,2 26,2 .. .. 

Slovakien .. .. 39,6 38,9 39,5 39,3 39,4 38,5 37,3 37,6 .. .. 

Tadzjikistan 22,3 20,1 18,5 15,5 15,6 17,4 .. .. .. .. .. .. 

Turkmenistan .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Ukraina .. 31,2 33 30,2 29,4 28 27,4 31,8 31,4 30,8 .. .. 

Uzbekistan 21,1 20,9 18,9 19,1 19,2 19,1 19,2 19,4 20,3 .. .. .. 
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Employment in agriculture (% of total employment) 

 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Armenien 30,9 33,8 33,9 37,4 40,8 41,3 42,5 43,3 44,4 .. .. .. 

Azerbajdzjan 34,7 32,4 31,5 30,8 31,8 29 42,3 42,3 41 40 .. .. 

Vitryssland 22,3 21,7 21,2 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Bulgarien 21,2 22,1 23,2 23,9 24,4 25,3 26,2 25,8 26,2 26,3 .. .. 

Tjeckien 8 7,8 6,9 6,6 6,2 5,8 5,5 5,3 5,1 4,8 .. .. 

Estland 18,1 16 14,2 10,2 9,7 9,2 8,9 8,1 7,2 6,9 .. .. 

Georgien .. .. .. .. .. .. 48,5 52,2 52,1 52,7 .. .. 

Ungern .. .. 8,7 8 8,3 7,9 7,7 7,2 6,6 6,2 .. .. 

Kazakstan 23,7 25,4 21,5 22 21,2 23,8 22,2 22 .. .. .. .. 

Kirgizistan 38,2 39 42 47,2 47,1 48,3 49 52,4 .. .. .. .. 

Lettland 20 19,5 19,3 17,4 17,9 20,6 18,8 15,3 13,5 15 .. .. 

Litauen .. .. .. .. .. 20,7 21 20,2 19,6 16,3 .. .. 

Moldavien .. .. .. .. .. .. .. 48,9 50,9 51 .. .. 

Polen 25 25,7 24 22,6 22,1 20,5 19,2 18,1 18,8 19,1 .. .. 

Rumänien 33 36 39 40,3 38 39 40 41,8 42,8 42,3 .. .. 

Slovakien .. .. 10,1 9,2 8,9 9,2 8,2 7,4 6,6 6,1 .. .. 

Tadzjikistan 46,8 51,2 54 59,1 59,3 46,1 .. .. .. .. .. .. 

Turkmenistan 44,2 43,8 43,9 45,1 45,9 46,8 48,5 .. .. .. .. .. 

Ukraina 20,8 21,1 21,8 24,3 24,4 25,1 26,1 20,5 20,5 19,7 .. .. 

Uzbekistan 43,5 44,4 43,2 40,9 40,9 40,5 39,4 38,5 34,4 .. .. .. 

 


