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I 

 

Sammanfattning 

I denna uppsats studeras hur afrikanska länders ekonomiska tillväxt påverkas av deras 

handelsöppenhet. För att undersöka den valda problemställningen har en tvärsnittsstudie 

utförts med hjälp av en regressionsanalys. Datamaterialet som används är sekundärdata som 

inhämtats från Världsbanken. Den beroende variabeln som undersöks är genomsnittlig tillväxt 

i reell BNP per capita mellan år 2000 och 2010. I regressionsmodellen inkluderas ett antal 

oberoende variabler. Dessa variabler är; handel, initial BNP per capita år 2000, kapital, 

förväntat antal år i skolan, befolkningstillväxt samt hur stor andel av befolkningen som är 

med i arbetskraften. För att ge en teoretisk förståelse för det valda problemområdet har 

flertalet teorier rörande ekonomisk tillväxt och handel behandlats. Merparten av tidigare 

studier och teorier pekar på att graden av öppenhet har en positiv inverkan på ekonomisk 

tillväxt. Till detta ges flera förklaringar men en av de vanligast återkommande är att en större 

öppenhet resulterar i en ökad interaktion som leder till kunskapsspridning och 

teknologiöverföringar. Resultatet från regressionsanalysen uppvisade dock inte några 

signifikanta resultat för handelsvariabeln. Således är det inte möjligt att fastslå hur ett lands 

ekonomiska tillväxt påverkas av dess handelsöppenhet baserat på denna studie. 

 

Nyckelord: ekonomisk tillväxt, frihandel, graden av öppenhet, Afrika, kunskapsöverföringar 

och endogen tillväxt.  
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Abstract  

This paper studies how African countries’ economic growth is affected by its trade openness. 

To investigate the chosen research question, a cross-sectional study was conducted using a 

regression analysis. The data material used is secondary data obtained from the World Bank. 

The dependent variable which is being examined is the average growth in real GDP per capita 

between 2000 and 2010. In the regression model a number of independent variables are 

included. These variables are; trade, initial GDP per capita in 2000, capital, expected years of 

schooling, population growth and labor force participation. To provide a theoretical 

understanding of the chosen problem area, numerous theories of economic growth and trade 

are discussed. Most of the previous studies and theories suggest that the degree of openness 

has a positive impact on economic growth. Several explanations are given for this but one of 

the most recurrent is that greater openness results in an increased interaction leading to 

knowledge spillover and technology transfers. The results from the regression analysis, 

however, showed no significant results for the trade variable. Thus, it is not possible to 

determine how a country's economic growth is affected by its trade openness based on this 

study. 

 

Key words: economic growth, free trade, degree of openness, Africa, knowledge spill overs 

and endogenous growth. 
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1. Introduktion 

 

I denna sektion introduceras bakgrunden till det valda ämnet, studiens syfte, 

problemformulering samt metod. Avslutningsvis behandlas studiens avgränsningar och 

uppsatsens disposition. 

 

 

1.1 Bakgrund till studien 

När man studerar länders ekonomiska tillväxt är det tydligt att det finns stora skillnader 

(Världsbanken, 2013a). Sedan år 2000 har Afrika uppvisat en stark ekonomisk tillväxt vilket 

har påverkat den globala uppfattningen om kontinenten. I takt med att politiska konflikter har 

minskat och den ekonomiska utvecklingen stabiliserats har allmänhetens inställning 

förändrats till att istället se möjligheterna i de afrikanska ekonomierna. Trots den positiva 

ekonomiska utvecklingen har det ännu inte uppstått någon större ekonomisk diversifiering då 

många av länderna fortfarande är väldigt beroende av produktion samt export av råvaror. 

Detta har begränsat ländernas möjligheter att dra fördel av internationell handel (UNECA, 

2013). I denna uppsats kommer fokus att ligga på hur afrikanska länders handelsöppenhet 

påverkar deras ekonomiska tillväxt. Vilken effekt internationell handel har på ekonomisk 

tillväxt är en fråga som debatterats i över två århundraden av ekonomer. De antagande som 

vunnit mest stöd är emellertid att ekonomier som är utåtriktade tenderar att ha en högre 

ekonomisk tillväxt i jämförelse med länder som har en lägre exponering mot andra stater 

(Savvides, 1995). I nuläget är Afrika världens snabbast växande, men den minst globalt 

integrerade kontinenten vilket tyder på att det fortfarande finns vinster att hämta från en ökad 

öppenhet gentemot andra länder (The African Economic Outlook, 2014a). Detta eftersom 

öppenhet via bland annat internationell handel förväntas driva ekonomisk tillväxt genom 

exempelvis en effektivare resursallokering och kunskapsöverföringar (Sachs & Warner, 

1997). 

 

Forskningsområdet för vad som driver ekonomisk tillväxt är brett och ämnet är ständigt 

aktuellt då föränderligheten i världsekonomin är hög. Många av studierna inom fältet faller in 

under utvecklings- alternativt internationell ekonomi och ett flertal perspektiv har redan 

applicerats, något som behandlas i avsnittet Tidigare studier längre fram.  
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1.2 Studiens syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns ett statistiskt samband mellan länders 

handelsöppenhet och dess ekonomiska tillväxt. Detta syfte har legat bakom ett flertal tidigare 

undersökningar men resultaten från dessa har varit en aning tvetydiga. Ett problem som 

uppkommit är att det har varit svårt att avgöra åt vilket håll de kausala sambanden går 

(Frankel & Romer, 1999). Mot den bakgrunden är det av intresse att ytterligare studier i 

ämnet genomförs. Denna studie kommer att baseras på Afrika då kontinenten har uppvisat en 

relativt stark ekonomisk utveckling under de senaste åren. Kontinenten hade under år 2013 en 

genomsnittlig tillväxt på omkring 4 % vilket kan jämföras världsekonomins tillväxt på 3 %. 

Samtidigt finns det vissa skillnader inom regionen. Under år 2013 uppvisade Öst- och 

Västafrika en ekonomisk tillväxt på 6 % eller mer vilket översteg den i högre 

medelinkomstländer i norra och södra Afrika som hamnade på under 3 %. Vidare förväntas 

den genomsnittliga tillväxten i Afrika att stiga under år 2014 till nära 5 %. Denna prognos 

bygger på antagandet om att världsekonomin förstärks gradvis samt förbättringar i 

institutioner som ger politisk och social stabilitet i de afrikanska länder som varit 

konfliktdrabbade (The African Economic Outlook, 2014b). Positiva institutionella 

förändringar har bland annat kunnat ses i förbättringar av den politiska styrningen sedan år 

2000. Detta genom att politiska val har blivit alltmer fredliga samt att antal kvinnor i politiken 

har ökat. Det finns även en större beslutsamhet än tidigare att bekämpa korruption samt 

illegala utflöden av pengar. Både bättre politisk styrning och en ökad social stabilitet är av 

stor vikt för ekonomisk tillväxt och utveckling (The African Economic Outlook, 2014c). 

Förändringar i dessa kan således bidra till förståelse kring varför Afrika genomgår en 

tillväxtfas just nu.  

 

Uppsatsens vetenskapliga bidrag ligger i att den syftar till att skapa förståelse kring hur 

länders handelsnivåer kan kopplas till ekonomisk tillväxt. Detta genom en studie av 

populationen Afrika som uppvisat regionala skillnader i ekonomisk tillväxt under de senaste 

åren.  

 

 

1.3 Problemformulering 

Uppsatsen kommer i första hand att behandla följande frågeställning: 

Hur påverkas afrikanska länders ekonomiska tillväxt av deras handelsöppenhet? 
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1.4 Metod 

För att undersöka den valda problemställningen har en tvärsnittsstudie utförts med hjälp av en 

regressionsanalys. Detta för att utreda hur den ekonomiska tillväxten i Afrika påverkas av 

ländernas handelsnivåer. De data som används är sekundärdata som inhämtats från 

Världsbankens hemsida. Dock bör man ha i åtanke att statistiska system i många 

utvecklingsländer fortfarande har vissa brister. Det finns stora skillnader på landnivå i hur 

man använder statistiska metoder och hur man definierar olika begrepp. Vidare är delar av 

Världsbankens data inkomplett till följd av förhållanden som påverkat insamlandet som 

exempelvis konflikter i de aktuella länderna (Världsbanken, 2013b). Den beroende variabeln 

som undersöks är genomsnittlig tillväxt i reell BNP per capita mellan år 2000 och 2010. I 

regressionsmodellen inkorporeras ett flertal oberoende variabler. Dessa är; handel, initial BNP 

per capita år 2000, utländska direktinvesteringar, förväntat antal år i skolan, 

befolkningstillväxt samt hur stor andel av befolkningen som är med i arbetskraften.  

 

Ett problem med att använda BNP per capita som mått på ekonomisk tillväxt är att det inte 

berättar något om hur fördelningen ser ut eftersom det endast är ett genomsnitt. Måttet tar inte 

heller hänsyn till den informella marknaden som förväntas vara större i många 

utvecklingsländer. Därför kan tillväxt i BNP vara ett resultat av en överföring av en 

existerande informell marknad till den formella marknaden. Ytterligare en aspekt som BNP 

inte väger in är hur naturresurser och miljön påverkas av produktionen vilket gör att måttet 

tenderar att få länder att framstå som rikare än vad de egentligen är (Van den Bergh, 2009).  

 

1.5 Avgränsningar 

I uppsatsen avgränsas urvalet i landjämförelsen till afrikanska länder då regionen under de 

senaste åren uppvisat en förändring i ekonomisk utveckling samt en förbättring av 

institutioner. Regionen har även en intressant sammansättning av inkomstnivåer vilket gör 

området relevant att studera utifrån ett tillväxtperspektiv. Vidare har Afrika en stor befolkning 

som ökar kraftigt vilket belastar regionens tillgångar. Detta innebär stora utmaningar för de 

berörda länderna (Världsbanken, 2008). Som nämndes ovan så används data från 

Världsbanken vilka i sin tur av olika anledningar har haft svårigheter att inhämta uppgifter 

från en del afrikanska länder. Följaktligen har dessa länder exkluderats till följd av bristfällig 

data. Vidare är det den ekonomiska tillväxten mellan åren 2000 och 2010 som 

undersökningen avgränsas till. I de undersökta länderna har den ekonomiska tillväxten varit 
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positiv under denna period (Världsbanken 2013b) varför det är av intresse att studera om detta 

är ett resultat av handelsöppenhet. Eftersom urvalet är fastställt till 35 länder kommer 

kontrollvariablerna begränsas till fem stycken utöver handelsvariabeln. Detta för att inte 

förlora alltför många frihetsgrader i regressionen. 

 

1.6 Disposition 

I den nästföljande sektionen behandlas ett antal tidigare studier om hur handel påverkar 

ekonomisk tillväxt. Dessa syftar till att ge en användbar bakgrund till problemområdet. 

Därefter följer ett avsnitt som innehåller en genomgång av relevanta teorier som berör 

ekonomisk tillväxt och handel. I den fjärde sektionen presenteras regressionsmodellen och 

denna del innefattar även en beskrivning av de data som används och en specificering av 

valda variabler. Avsnitt fem behandlar resultatet och innehåller regressions- samt 

korrelationsanalysen som med hjälp av teorin syftar till att bidra med förståelse om 

problemområdet. Avslutningsvis summeras uppsatsen i den sista sektionen och slutsatsen 

presenteras i en ansats att besvara uppsatsens ursprungliga frågeställning.  
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2. Tidigare studier 

 

I detta kapitel redogörs för tidigare studier som behandlar handel och ekonomisk tillväxt.   

 

 

Historiskt sett har Afrika uppvisat en låg ekonomisk tillväxt, något som Sachs och Warner 

(1997) gör en ansats att förklara. I jämförelse med andra utvecklingsländer har Afrika inte 

kommit långt i den demografiska övergången mot en minskad dödlighet och ett lägre 

barnafödande. Kontinenten har ett antal naturliga nackdelar som eventuellt försvårar tillväxt 

så som; en stor andel länder utan kust, högt beroende av naturtillgångar samt ett ogynnsamt 

klimat. När författarna ställer Afrika mot andra utvecklingsländer ser de även att regionen har 

en lägre handelsöppenhet. De finner att handelsöppenhet har en betydande inverkan på 

ekonomisk tillväxt då den påverkar inkomstens jämviktsnivå genom ett antal kanaler. 

Öppenhet förbättrar bland annat konkurrensen på marknaden och reducerar därmed mängden 

monopol. Vidare uppmuntrar handelsöppenhet en mer effektiv användning av begränsade 

resurser. Handel är ofta även ett medel för att importera tekniska innovationer och 

förbättringar vilket höjer hela ekonomins totala faktorproduktivitet. Författarna kommer i sin 

slutsats fram till att det trots Afrikas ofördelaktiga naturliga utgångsläge är möjligt att uppnå 

hög ekonomisk tillväxt genom bland annat handelsöppenhet (Sachs & Warner, 1997). Ett 

problem för Afrika är emellertid att deras export är specialiserad på råvaror vilket kan vara en 

nackdel för ekonomisk tillväxt. Detta eftersom priset på råvaror är sjunkande på långsikt i 

jämförelse med priset på tillverkade varor vilket i sin tur försämrar bytesförhållandet (Bleaney 

& Greenway, 2001). 

 

Kokko och Gustavsson (2004) beskriver i sin studie att många utvecklingsländer har haft 

jämförelsevis homogena exportmönster vilket har begränsat möjligheten till regional handel 

utvecklingsländer emellan. För att kunna expandera sin handel har länderna istället kunnat 

fokusera på de varor som tillhandahållits av rika länder. Dock har detta inte varit helt 

oproblematiskt då många utvecklingsländer bland annat i Afrika har tillämpat en 

handelspolitik som innefattat importsubstitution. Ländernas benägenhet att avstå 

importsubstitutionen har var relativt liten vilket gjort det svårt att utnyttja den regionala 

marknaden till fullo. Effekterna på ekonomisk tillväxt och handel har således varit 

begränsade. Utvecklingsländer har även haft svårt att åtnjuta stordriftsfördelar då dessa ofta 
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kräver höga initiala kostnader. Mot den bakgrunden har länderna istället försökt att uppnå ett 

mer omfattande marknadstillträde genom sina handelsstrategier. För att få ett ökat 

marknadstillträde har flera länder tecknat bilaterala handelsavtal med stora aktörer som EU 

och USA. Nackdelen med dessa avtal är emellertid att det finns risk för att den starkare parten 

bestämmer villkoren.  

 

Yanikkaya (2003) undersöker relationen mellan tillväxt och ett antal olika mått på 

handelsöppenhet under tre decennier. Det är i första hand två typer av mått på öppenhet som 

används där den ena gruppen fokuserar på handelsvolym och den andra på handelsintensitet. 

Studien leder fram till slutsatsen att en handelsliberalisering inte har ett enkelriktat samband 

med ekonomisk tillväxt. Resultaten från regressionsanalysen för handelsvolym indikerar på 

att handel stimulerar tillväxt genom ett antal kanaler som till exempel skalfördelar, 

teknologiöverföringar och komparativa fördelar. Vikten av teknologiöverföringar undersöks 

även av Higino Schneider (2005). Författaren studerar huruvida handel ökar 

innovationstakten och ekonomisk tillväxt genom att möjliggöra tillgång till utländsk 

teknologi. Vidare utreds vikten av immaterialrättigheter och utländska direktinvesteringar i 

denna process. I artikeln använder författaren paneldata över 47 industri- och 

utvecklingsländer mellan 1970-1990. Higino Schneider kommer i sin slutsats fram till att 

import av högteknologi har en betydande del i att förklara inhemsk innovation i utvecklings- 

och industriländer. Resultatet visar även att utländsk teknologi har en större inverkan än 

inhemsk teknologi på ett lands BNP-tillväxt vilket tyder på att en mer öppen handelspolitik 

som möjliggör import av detta är positivt för ett lands ekonomiska tillväxt.  

 

Det föreligger emellertid en metodproblematik när man studerar hur handelsöppenhet 

påverkar ekonomisk tillväxt, något som Frankel och Romer (1999) samt Harrison (1996) 

belyser. Frankel och Romer (1999) studerar hur levnadsstandarden påverkas av internationell 

handel och framhåller svårigheten i att besvara frågan då storleken på handelsvolymen inte 

bestäms exogent. Korrelation mellan handel och inkomst kan därför inte påvisa effekten av 

handel eftersom det inte går att avgöra i vilken riktning påverkan sker. I ett försök att komma 

runt detta problem fokuserar författarna på den del av handel som är ett resultat av 

geografiska faktorer. Eftersom geografiska faktorer inte påverkas av inkomst eller beslut från 

regeringen så kan variationen i handel som uppkommit till följd av geografiska faktorer 

användas som ett naturligt experiment. Detta för att isolera effekten av handel. Artikeln leder 

fram till ett resultat som visar att handel konsekvent ökar inkomsten. Med hänsyn tagen till 
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geografifaktorn visar studien att en procents ökning i ration handel gentemot BNP genererar 

en inkomstökning per capita på minst en halv procent. Det som tycks hända är att handel ökar 

inkomsten genom att stimulera ackumuleringen av fysiskt och humant kapital. Vidare sker 

detta genom att produktionen för varje given kapitalnivå ökar. I Harrisons (1996) 

tidsseriestudie av öppenhet och ekonomisk tillväxt i utvecklingsländer tillämpas sju olika mått 

på öppenhet. Två av dem är olika index på handelsliberalisering, ett från 1960-1984 och ett 

från 1978-1988. Ett annat mått som undersöktes var prispremien på svarta marknaden vilken 

här definieras som den avvikelsen på kursen på svarta marknaden från den officiella 

växelkursen. Det fjärde och femte måttet som behandlades var andelen handel av BNP samt 

rörelser mot internationella priser. Ytterligare ett mått som användes var ett index på 

snedvridning av priser. Slutligen var det sista måttet som beaktades den indirekta 

snedvridningen mot jordbruk från protektionism av den industriella sektorn samt en 

övervärdering av valutakursen. I likhet med Frankel och Romer (1999) understryker Harrison 

(1996) problematiken med kausalitet när man studerar öppenhet och ekonomisk tillväxt. Hon 

finner dock att sambandet går åt båda hållen då mer frihandelsvänliga policyer ger en högre 

tillväxt samtidigt som en högre tillväxttakt resulterar i mer öppna handelsregimer. Artikeln 

leder fram till att även om korrelationen mellan olika mått på öppenhet inte alltid är stark så 

finns det generellt ett positivt samband mellan öppenhetsmåtten och ekonomisk tillväxt. 

Studien visar också att valet av tidsperiod har stor betydelse för resultatet. När författaren 

enbart använde tvärsnittsdata uppvisade endast ett av öppenhetsmåtten en positiv effekt på 

tillväxt medan tre av sju mått visade detta när hon använde genomsnittsdata över en 

femårsperiod. Därtill var sex av sju öppenhetsmått signifikanta när årsdata tillämpades.  
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3. Teori 

 

Detta avsnitt behandlar teorier om ekonomisk tillväxt och handel vilka syftar till att bidra 

med teoretiskförståelse för det valda problemområdet. 

 

 

3.1 Endogen tillväxt 

Solow-modellen och andra neoklassiska modeller ser ekonomisk tillväxt som ett resultat av 

teknologiska framsteg (Nelson & Winter, 1974). Dock ger de ingen vidare förklaring till vart 

teknologiska framsteg kommer ifrån eftersom de inom modellen endast är antagna. Det är här 

de endogena tillväxtteorierna kommer in som ett svar på de exogena modellernas 

begränsningar. De endogena tillväxtteorierna betraktar ekonomisk tillväxt som ett endogent 

resultat av ett ekonomiskt system. Mot den bakgrunden gör de en ansats att förklara vart den 

teknologiska utvecklingen kommer ifrån (Romer, 1994). 

 

För att förklara endogen tillväxt kan man ta avstamp i enkel produktionsfunktion där Y är 

produktionen, K är kapitalstocken och A en konstant som mäter hur mycket som produceras 

för varje enhet av kapital. Den stora skillnaden här är att man inte förutsätter avtagande 

kapitalavkastning som man gjorde i Solow-modellen. Anledningen till det är att varje ny 

enhet av kapital genererar ytterligare A enheter vilket gäller oavsett den totala kapitalnivån. 

För att utreda vad funktionen säger om ekonomisk tillväxt antas det att en del av inkomsten 

sparas och investeras. Detta bidrar till en ekvation där förändringar i kapitalstocken är lika 

med investeringar minus värdeminskningar vilken tillsammans med produktionsfunktionen 

blir en ekvation som visar vad som bestämmer produktionens tillväxttakt (Mankiw, 2012). 

 

Y=AK 

 

∆K=sY-δK 

∆Y/Y=∆K/K=sA-δ 

 

Sparande och investeringar kan således leda till ihållande tillväxt i den endogena 

tillväxtmodellen till skillnad från i Solow-modellen. Huruvida det är rimligt att anta konstant 

istället för avtagande kapitalavkastning beror på vad man läser in i variabeln K i 
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produktionsfunktionen. Det är skäligt att anta en avtagande kapitalavkastning om man tolkar 

K endast som fysiskt kapital i form av exempelvis utrustning och verkstäder. Detta eftersom 

en arbetare som till exempel redan har en dator inte kommer att bli dubbelt så produktiv ifall 

den får ytterligare en dator att arbeta med. Om man istället tillämpar en bredare tolkning av K 

där även kunskap och utbildning ingår är det enligt endogen tillväxtteori befogat att anta 

konstant kapitalavkastning. En ökad innovationstakt under de senaste århundradena har fått en 

del ekonomer att till och med hävda att kunskap har en ökande avkastning. När vi godtar att 

kunskap är en typ av kapital, kan därför den endogena tillväxtmodellen bidra till förståelse 

kring långsiktig ekonomisk tillväxt (Mankiw, 2012).  

 

Handelsöppenhet är ett sätt för länder att tillgodogöra sig ny kunskap. Detta eftersom länder 

som interagerar med sin omvärld får tillgång till den internationellt ackumulerade kunskapen 

som redan existerar. Det utländska bidraget till den inhemska kunskapskapitalstocken ökar 

därför i takt med de kommersiella interaktionerna mellan lokala och utländska aktörer. De 

berörda aktörerna fungerar således som kanaler för själva överföringen av kunskap. Det 

faktum att kunskap utan större svårigheter kan överföras genom internationella kontakter är 

bland annat av att samma idé kan användas till skilda användningsområden vid olika platser 

vid samma tidpunkt. Vidare är det i många fall svårt för upphovsmännen att inkassera 

ersättning från alla aktörer som använder sig av kunskapen eller idén (Grossman & Helpman, 

1991). Handel möjliggör även import av kunskap i form av teknologiöverföringar, något som 

förväntas driva ekonomisk tillväxt. Detta eftersom utländsk teknologi tenderar att ha en större 

effekt än inhemsk teknologi på ett lands ekonomiska tillväxt vilket betyder att en mer öppen 

handelspolitik som leder till import av detta är positivt för ett lands ekonomiska tillväxt 

(Higino Schneider, 2005). Resultatet blir följaktligen att teknologiska framsteg höjer den 

totala faktorproduktiviteten i ekonomin (Sachs & Warner, 1997). 

 

3.2 Konkurrens 

Förespråkare av frihandel framhåller ofta i första hand effektivitetsargumentet som ett resultat 

av bland annat ökad konkurrens. Det vill säga att det är mer effektivt med en marknad utan 

regleringar eftersom det då inte uppstår några dödviktsförluster. På en marknad med frihandel 

kommer producenter och konsumenter på egen hand överens om vilket pris och vilken 

kvantitet som ska gälla. Således kommer jämviktspriset och jämviktskvantiteten att hamna på 

en nivå där både utbud- och efterfrågesidan är eniga. Detta gör att prissättningen varken blir 
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för hög eller låg. På en marknad med regleringar som exempelvis handelstullar och kvoter 

förändras däremot producenters och konsumenters incitament vilket gör att aktörerna agerar 

annorlunda. Resultatet blir att affärer som skulle blivit av på en fri marknad nu inte kommer 

till stånd på grund av att pris och kvantitet har ändrats (Krugman et al., 2011). 

 

Frihandel ger även entreprenörer incitament att förbättra och effektivisera sin egen 

organisation för att kunna konkurrera med utländska aktörer.  Den ökade konkurrensen utifrån 

innebär således både möjligheter och hot för den enskilda aktören även om marknaden som 

helhet tjänar på att företag förbättras och effektiviseras. Vidare erbjuder en marknad med 

frihandel fler möjligheter för lärande och innovation jämfört med en handelssituation som är 

reglerad av staten (Krugman et al., 2011). Således genererar internationell handel en positiv 

externalitet och denna tenderar att samexistera med inhemsk innovation. Bestämmelser som 

minskar internationell handel leder därför även till ett underskott på innovation. En 

protektionistisk handelspolitik gör följaktligen att ekonomin växer saktare av två anledningar 

vilka är att kunskapsspridningen samt innovationstakten blir lägre. Detta kan dock undvikas 

genom att istället tillämpa en handelsfrämjande politik (Grossman & Helpman, 1991). I 

förlängningen har man sett tendenser till att produktiva företag ägnar sig åt export medan 

mindre produktiva organisationer väljer att endast fokusera på den inhemska marknaden. 

Resultatet av detta är att ett skifte mot frihandel gör att ekonomin som helhet blir mer 

effektiv. Anledningen till det är att det då även blir ett skifte i blandningen av företag till 

fördel för företag med en högre produktivitet. Företagen som inte håller en tillräckligt hög 

nivå kommer därför att ha en mindre marknadsandel än i en situation utan frihandel (Melitz, 

2003). 

 

3.3 Skalfördelar och specialisering 

Stordriftsfördelar är en annan positiv effekt av frihandel. Om marknader skyddas från yttre 

inverkan, begränsas eventuella externa skalfördelar eftersom koncentration av industrier 

försvåras. Om skalfördelarna istället är interna, leder en protektionistisk handelspolitik till att 

konkurrensen minskar mellan aktörerna samtidigt som marginalerna höjs. Detta resulterar i ett 

läge då alltför många inhemska företag beslutar sig för att ge sig in i den skyddade industrin. 

Därtill blir spridningen av företag på den inhemska marknaden låg och produktionen från 

varje enskild organisation blir ineffektiv. I en handelssituation där marknaden istället är fri 

kommer aktörer att kunna dra nytta av stordriftsfördelar genom att exempelvis sänka sina 
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produktionskostnader (Krugman et al., 2011). Det tenderar att vara stora länder som i störst 

utsträckning kan utnyttja stordriftsfördelar och på så sätt sänka sina genomsnittskostnader. 

När dessa länder sedan börjar handla med små länder som har högre produktionskostnader 

kommer detta att leda till att de mindre länderna slås ut från marknader där det föreligger 

skalfördelar. De små länderna tvingas att istället söka sig till industrier där stordriftsfördelar 

inte är lika betydande vilket är negativt då det i dessa industrier generellt är högre konkurrens 

vilket ger lägre prismarginaler. Dessa branscher betraktas ofta även ha uppnått en mognadsfas 

vilket gör att deras utvecklingspotential ser sämre ut på längre sikt. I och med att många 

utvecklingsländer har svårt att konkurrera i sektorer med betydande stordriftsfördelar som 

ofta kräver mer kapital och investeringar i forskning så har incitamenten för en ökad 

internationell handel varit svagare (Kokko & Gustavsson, 2004). 

 

En fri marknad kommer dock att möjliggöra externa skalfördelar då företag etablerar sig i 

geografiska kluster.  Den förhöjda effektiviteten som ett resultat av kluster förväntas yttra sig 

på ett flertal sätt. För det första så möjliggör ett industrikluster att specialiserade leverantörer 

beslutar sig för att också belägga sin verksamhet i anslutning till klustret vilket gör att 

företagen kan få specialiserad service. Vidare så är en positiv effekt av industrikluster att 

arbetsmarknaden koncentreras för människor som är verksamma inom det specifika fältet. 

Detta är positivt för arbetsgivare eftersom det minskar risken för brist på arbetskraft, men 

även för arbetstagare eftersom det också minskar risken för att man blir arbetslös. En tredje 

fördel är att geografiskt koncentrerade industrier främjar kunskapsspridning vilket är särskilt 

viktigt i höginnovativa industrier. Kunskapsspridningen är ofta informell och sker många 

gånger effektivast när industrin är lokaliserad på en liten yta där människor från olika företag 

möts och utbyter erfarenheter (Krugman et al., 2011). 

 

3.4 Komma ikapp effekten 

Amable (1993) redogör i sin studie för den så kallade ”komma ikapp-effekten”. Traditionellt 

beskrivs denna effekt som att länder som initialt har en lägre BNP kommer att åtnjuta en 

högre produktivitetsökning genom bland annat snabbare teknologiska framsteg. I slutändan 

kommer alla länder att ligga i framkant gällande teknologiskutveckling. Trots det kan 

fattigdom på egen hand sätta upp nästintill oöverkomliga hinder vilken gör den svår att 

övervinna. Låga inkomstnivåer gör det omöjligt för befolkningen att spara vilket förhindrar en 

kapitalackumulering som är nödvändig för en inkomstökning. Incitamenten för att investera är 
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i sin tur låga till följd av befolkningens mycket begränsade köpkraft. Den låga köpkraften är 

sedan ett resultat av de låga inkomstnivåerna som beror på låg produktivitet. Sambandet att 

fattigdom skulle leda till en ond självuppfyllande cirkel har dock kritiserats. Teorin 

motbevisas exempelvis av det faktum att det idag existerar utvecklade länder som alla startade 

som fattiga med låga inkomster per capita samt låga nivåer av ackumulerat kapital. Dessa 

länder har ändå lyckats avancera och ta sig ut ur fattigdom utan bidrag utifrån eller med 

externt kapital. Således står teorin om att det existerar en generell ond cirkel av fattigdom i 

konflikt med grundläggande empiriska bevis (Bauer, 1971).  

 

3.5 Arbetskraft 

Förändringar i befolkningsstorleken är en aspekt som torde ha en inverkan på ekonomisk 

tillväxt. Dao (2012) har i sin forskning studerat hur grundläggande demografiska processers 

påverkar ekonomisk tillväxt i utvecklingsländer, något som han anser att teorin tenderar att 

förbise. Författaren kommer i sin studie fram till slutsatsen att befolkningstillväxtens 

påverkan på tillväxten i BNP per capita är negativ. Sambandet gäller särskilt för fattiga länder 

där jordbruket står för en betydande del av ekonomin. Detta eftersom det är svårt att öka 

jordbrukens produktivitet med en högre hastighet än befolkningstillväxten. Därför kan 

regeringar i utvecklingsländer stimulera ekonomisk tillväxt genom att skapa incitament för 

befolkningen att minska storleken på populationen (Dao, 2012). Det är emellertid inte bara 

befolkningens tillväxt som har en inverkan på länders BNP per capita. Juhn och Potter (2006) 

har studerat förändringar i arbetskraftsdeltagandet i USA och de menar att ett ökat antal 

arbetare förväntas resultera i en högre ekonomisk tillväxt.  Författarna exemplifierar detta 

genom att visa på hur arbetskraften och BNP expanderade under 1970 och 1980 talet i USA 

när gifta kvinnor steg in på arbetsmarknaden. Detta tycks vara av relevans för denna studie då 

man i Afrika under de senaste 25 åren har sett en ökning av kvinnor i arbetskraften 

(Världsbanken, 2013b). Mot den bakgrunden är det av intresse att undersöka om det går att 

urskilja några sådana tendenser i detta datamaterial. 
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4. Data och metod 

 

I detta kapitel presentera den valda regressionsmodellen och en förklaring av de variabler 

som har tillämpats.  

 

 

4.1 Regressionsmodell 

För att besvara frågeställningen görs en tvärsnittsstudie med hjälp av en linjär 

regressionsmodell som utgår från en generell produktionsfunktion. Funktionen är specificerad 

för land i vid tidpunkten t (Harrison, 1996). I ett försök att isolera effekten av 

handelsvariabeln används ett flertal kontrollvariabler. Regressionsanalysen sker i tre steg för 

att ge en fördjupad och mer rättvisande bild av hur variablerna är sammankopplade. Resultatet 

från tillväxtmodellen presenteras i tabell 5. 

 

ln(BNPTILLVÄXT)𝑖𝑡 = β1(HANDEL)𝑖𝑡 +β2ln(BNPINITIAL)𝑖𝑡 + β3ln(KAPITAL)𝑖𝑡  + 

β4(UTBILDNING)𝑖𝑡 + β5ln(BEFOLKNING)𝑖𝑡  + β6ln(ARBETSKRAFT)𝑖𝑡  + 𝑓𝑖  +  ε𝑖𝑡   

  

Variabler 

BNPTILLVÄXT = genomsnittlig tillväxt i reell BNP per capita år 2000-2010 

β𝑛 = korrelationskoefficient  

HANDEL = total handel (export plus import) som en procentsats av BNP år 2010 

BNPINITIAL = BNP per capita år 2000 

KAPITAL= genomsnittlig bruttokapitalbildning som en procentsats av BNP år 2000-2010 

UTBILDNING = förväntat antal år i skolan 

BEFOLKNING = befolkningstillväxt 

ARBETSKRAFT = hur stor andel av befolkningen som är med i arbetskraften 

f = landspecifik effekt 

ε = felterm  
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Tabell 1. Variabler 

Variabel Förväntad påverkan Källa 

BNPTILLVÄXT Beroende variabel Världsbanken (2013b) 

HANDEL Positiv Världsbanken (2013b) 

BNPINITIAL Negativ Världsbanken (2013a) 

KAPITAL Positiv Världsbanken (2013b) 

UTBILDNING Positiv Världsbanken (2011) 

BEFOLKNING Negativ Världsbanken (2012b) 

ARBETSKRAFT Positiv Världsbanken (2013b) 

 

4.2 Data och specificering av valda variabler 

 

Tillväxt i BNP per capita 

I regressionen är det måttet reell tillväxt i BNP per capita som används som beroende 

variabel. Måttet anges som ett procenttal och visar den årliga genomsnittliga tillväxten i BNP 

per capita under perioden år 2000 till 2010. Förändringar i BNP per capita är ett vedertaget 

mått på ett lands ekonomiska tillväxt vilket gör det till ett lämpligt mått i den här 

undersökningen.  

 

Handel  

Handelsvariabeln uttrycks som total handel (export plus import) som en procentsats av BNP 

år 2010. Detta mått kallas även graden av öppenhet då det täcker in hur pass handelsorienterat 

ett land är. Ett land med många handelshinder torde därför få ett lågt värde på graden av 

öppenhet. Variabeln förväntas ha en positiv effekt på BNP-tillväxten. Detta antagande ligger i 

linje med flertalet tidigare studier på ämnet. Ett exempel på detta är Frankel och Romers 

studie (1999) vars resultat visar att en procents ökning i ration handel gentemot BNP ger en 

inkomstökning per capita på minst en halv procent, när de har kontrollerat för 

geografifaktorn. Anledningen till detta förklaras vara att det sker en stimulering av 

ackumuleringen av fysiskt och humant kapital. Ytterligare ett exempel kommer från 

Yanikkaya (2003) vars studie kommer fram till att handel stimulerar tillväxt genom bland 

annat skalfördelar, teknologiöverföringar och komparativa fördelar. En svaghet med måttet är 

dock att hur mycket ett land handlar till viss del beror på landets storlek. I regel är små länder 

mer handelsberoende än stora stater. Detta kan förklaras av att stora länder i större 

utsträckning kan handla de varor de behöver inom landet (Ekonomifakta, 2007). Således kan 

sannolikt ett högt värde på denna variabel delvis förklaras av att landet i fråga är litet. 
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Initial BNP per capita 

Denna variabel inkorporeras i regressionsmodellen för att kontrollera för ”komma ikapp 

effekten”. Det vill säga att en lägre ursprunglig BNP per capita möjliggör en snabbare tillväxt 

(Amable, 1993). Följaktligen borde denna variabel ha en negativ inverkan på ekonomisk 

tillväxt. Det första året blir i denna studie år 2000 och måttet uttrycks i nuvarande USD. 

 

Kapital 

Genomsnittlig bruttokapitalbildning inkluderas i modell två och tre och uttrycks som en 

procentsats av BNP mellan år 2000-2010. Variabeln förväntas ha en positiv inverkan på den 

ekonomiska tillväxten då produktionen påverkas av kapitalstocken. I enlighet med de 

endogena tillväxtmodellerna antas här inte någon avtagande kapitalavkastning (Mankiw, 

2012). 

 

Utbildning 

Variabeln som innefattar utbildningsnivå förväntas ha en positiv effekt på ekonomisk tillväxt. 

Enligt de endogena tillväxtmodellerna tillämpar man en vidare tolkning av kapital som täcker 

in kunskap och det är därför man antar konstant kapitalavkastning. Således kan kunskap, som 

ett resultat av utbildning, bidra till långsiktig ekonomisk tillväxt (Mankiw, 2012). Måttet 

anges som förväntat antal år i skolan och innefattar grundskolan samt eventuell högre 

utbildning. Data som berör utbildning är ofta bristfällig och det finns inget årtal som det 

existerar uppgifter om samtliga länder varför olika årtal används. Det årtal som används är 

därför det senast uppdaterade för varje enskilt land. Dock torde detta inte vara något större 

problem eftersom förväntat antal år i skolan inte lär fluktuera särskilt mycket på kort sikt. Ett 

problem med detta mått är emellertid att det inte säger någonting om kvaliteten på 

utbildningen. 

 

Befolkningstillväxt 

Länders årliga befolkningstillväxt förväntas ha en negativ inverkan på dess ekonomiska 

tillväxt. Måttet anges som ett procenttal och det år som används är 2005 med anledningen av 

att det ligger i mitten av tidsperioden. Forskning av Dao (2012) stödjer antagandet att 

befolkningstillväxtens påverkan är negativ på BNP per capita. Det är dock möjligt att det 

existerar en dubbelverkande kausalitet. Det vill säga att befolkningstillväxten påverkas av den 

ekonomiska tillväxten samtidigt som demografiska förändringar kan förklaras av landets 

ekonomiska situation. Ett exempel på detta är att barnafödande tenderar att minska när länders 
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ekonomier stärks och inkomsterna stiger. Mot den bakgrunden kan det vara problematiskt att 

avgöra i vilken riktning ett eventuellt samband går samt vilken effekt just denna variabel har 

på variabeln tillväxt i BNP per capita. 

 

Arbetskraft 

Variabeln uttrycks som den procentsats av befolkningen som är med i arbetskraften och det är 

år 2010 som dessa data är hämtade från. En hög andel av befolkningen som är med i 

arbetskraften förväntas ha en positiv inverkan på den ekonomiska tillväxten. Detta är något 

som Juhn och Potter (2006) har argumenterat för i tidigare forskning, 

 

I tabell 2 syns en kategorisering av de undersökta länderna efter deras BNI 

(bruttonationalinkomst). Detta för att ge en översikt över ekonomierna ifråga. 

Kategoriseringen är hämtad från Världsbanken (2013b) och det ska tilläggas att de i sin 

sammanställning även hade med kategorin Hög inkomst som innefattade länder med ett BNI 

som var 12 276 $ eller mer. Inget sådant land är dock med i urvalet som gjorts till denna 

studie. 

 

Tabell 2. Inkomstkategorisering 

Låg inkomst 

BNI per capita är 

1005 $ eller mindre 
 

Lägre medelinkomst 

BNI per capita är högre än 

1006 $ och mindre än 3975 $ 

Högre medelinkomst 

BNI per capita är högre än 

3976 $ och mindre än 12 275 $ 

Benin 

Burundi 

Etiopien 

Gambia 

Guinea 

Kenya 
Kongo Dem. 
Rep 

Liberia 

Malawi 

Mocambique 

Rwanda 

Sierra Leone 

Tanzania 

Tchad 

Togo 

Uganda 
 

Angola 

Egypten 

Ghana 

Kamerun 

Kap Verde 

Kongo Rep. 

Lesotho 

Mauritanien 

Marocko 

Nigeria 

Senegal 

Sudan  

Swaziland 
 

Algeriet 

Botswana 

Gabon 

Mauritius 

Namibia 

Tunisien 
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I tabell 3 återfinns samtliga variabler som använts i regressionsmodellen med uppgifter för 

varje enskilt land. 

 

Tabell 3. Data 

Land BNP tillväxt HANDEL BNP initial  KAPITAL UTBILDNING BEFOLKNING ARBETSKRAFT 

 

Algeriet 

Angola 

Benin 

Botswana 

Burundi 

Egypten 

Etiopien 

Gabon 

Gambia 

Ghana 

Guinea 

Kamerun 

Kap Verde 

Kenya 

Kongo Dem. Rep 

Kongo Rep. 

Lesotho 

Liberia 

Malawi 

Marocko 

Mauritanien 

Mauritius 

Mocambique 

Namibia 

Nigeria 

Rwanda 

Senegal 

Sierra Leone 

Sudan  

Swaziland 

Tanzania 

Tchad 

Togo 

Tunisien 

Uganda 
 

2,3 

9,4 

0,8 

2,7 

0,5 

3,2 

6,3 

0,2 

1,4 

3,4 

5,2 

1,0 

5,0 

1,7 

2,5 

1,7 

2,7 

1,7 

2,3 

3,7 

3,1 

3,1 

4,9 

3,1 

4,1 

4,8 

1,5 

5,0 

4,1 

2,1 

4,2 

6,1 

0,1 

3,7 

4,3 
 

52,3 

105,3 

42,3 

73 

42,7 

47,5 

44 

97,3 

60,8 

70,6 

74,1 

61 

105,7 

65,4 

64,9 

139,8 

157,7 

134,5 

77,8 

75,9 

135,6 

116,3 

71,3 

83,9 

69,1 

41,5 

67,8 

46,6 

38,7 

123 

63,8 

100 

91,1 

102,8 

57,7 
 

1727 

656 

339 

3297 

130 

1510 

123 

4135 

637 

265 

342 

583 

1367 

406 

92 

1030 

415 

183 

154 

1276 

478 

3861 

236 

2059 

378 

207 

475 

154 

356 

1433 

308 

167 

266 

2245 

255 
 

25,2 

13,2 

20,2 

24,9 

11,7 

18,6 

22,5 

24,7 

15,7 

23,1 

17,6 

18,0 

38,3 

18,2 

14,1 

21,8 

29,5 

17,2 

19,0 

28,1 

28,1 

23,5 

21,4 

21,5 

8,2 

18,5 

26,3 

12,7 

18,9 

15,4 

23,5 

29,3 

15,5 

23,6 

21,3 
 

14,0 

11,3 

11,0 

11,7 

10,1 

13,1 

6,6 

12,3 

9,1 

11,2 

8,6 

10,4 

13,2 

11,0 

9,3 

9,1 

10,7 

10,7 

10,8 

11,6 

7,8 

14,8 

9,5 

11,3 

9,0 

9,9 

7,9 

7,2 

4,5 

11,3 

9,2 

7,4 

12,2 

14,6 

10,8 
 

1,5 

3,5 

3,2 

1,1 

3,4 

1,7 

2,8 

2,4 

3,2 

2,6 

2,1 

2,6 

1,1 

2,7 

2,9 

2,7 

0,7 

2,6 

2,8 

0,9 

2,9 

0,8 

2,8 

1,2 

2,6 

1,9 

2,7 

3,8 

2,6 

0,9 

2,8 

3,6 

2,6 

1,0 

3,4 
 

43,3 

69,7 

72,6 

76,6 

82,8 

48,8 

84 

60,5 

77,6 

69,2 

71,8 

70,5 

66,4 

66,3 

71,3 

70,5 

65,8 

60,9 

83,1 

49,5 

53,7 

59,5 

84,7 

64 

55,5 

85,8 

76,9 

67,6 

53,6 

56,6 

89,3 

72,2 

80,8 

47,4 

77,9 
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4.3 Läges- och spridningsmått 

Tabell 4 innehåller måtten medelvärde, medianvärde, standardavvikelse samt urvalets 

minimum och maximum. Dessa återfinns för varje undersökt variabel och har infogats för att 

ge en överskådlig bild av urvalets struktur. 

 

Tabell 4. Läges- och spridningsmått 

Variabel Medelvärde Medianvärde Minimum Maximum Standardavvikelse 

BNP tillväxt 3,2 % 3,1 -0,1 9,4 1,96 

HANDEL 80,05 % 71,3 38,7 157,7 31,72 

BNP initial 901,29 $ 406,0 92 4135 1 065,72 

KAPITAL 10,84 % 21,3 8,2 38,3 6,0 

UTBILDNING 10,38 år 10,7 4,5 14,8 2,26 

BEFOLKNING 2,35 % 2,6 0,7 3,8 0,90 

ARBETSKRAFT 68,19 % 69,7 43,3 89,3 12,11 
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5. Resultat 

 

I denna sektion analyseras resultatet från regressionen med hänsyn tagen till tidigare nämnda 

teorier och studier. Avslutningsvis behandlas korrelationsanalysen.  

 
 

5.1 Regressionsanalys 

 

Den 5:e tabellen innehåller resultatet från regressionsanalysen. Denna gjordes i tre steg för att 

minska risken för att eventuella korrelationer mellan variablerna får för stor betydelse för 

resultatet. 

 

Tabell 5. Regressionsanalysresultat  

Modell: 1 2 3 

Konstant 

 

0,954904 

(0,03832) 

-0,0307 

(0,985611) 

7,383555 

(0,160342) 

HANDEL 

 

-0,00092 

(0,859324) 

-0,00138 

(0,807703) 

-0,00322 

(0,566713) 

BNP initial 

 

 -0,14246 

(0,49282) 

-0,22917 

(0,350579) 

KAPITAL 

 

 0,638232 

(0,292571) 

0,461668 

(0,448064) 

UTBILDNING 

 

  -0,15566 

(0,112148) 

BEFOLKNING 

 

  -0,76339 

(0,132715) 

ARBETSKRAFT 

 

  -0,9526 

(0,372615) 

    

R2 0,000966 0,045104 0,201935 

Justerat R2 -0,02931 -0,04731 0,030921 

F-statistik 0,031907 0,488087 1,180811 

Signifikans 0,859324 0,693063 0,344738 

N=35, siffrorna innanför parenteserna är p-värdet. 
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Signifikans 

Resultatet från regressionsanalysen ger ett flertal indikatorer på att utfallet från denna inte är 

helt tillförlitligt. En förklaring till detta kan vara att antalet observationer är avgränsat till 35 

länder vilket kan vara otillräckligt om urvalet är heterogent. Samtidigt kan det vara svårt att 

utläsa några resultat om variansen är låg. Vidare förloras en frihetsgrad för varje 

kontrollvariabel som inkluderas i modellen vilket också påverkar fördelningens skevhet. 

 

Tillväxt i BNP per capita 

Ländernas tillväxt i BNP per capita är den beroende variabeln i regressionen och därför är den 

med i samtliga regressionsmodeller. I modell ett och två är konstanten 0,95 respektive -0,03. 

Signifikansen för dessa varierar stort då konstanten i modell ett har ett p-värde på 0,03 medan 

konstanten i modell tvås p-värde är 0,98. Den tredje modellen ger dock ett märkbart högre 

konstant på 7,38 och ett p-värde på 0,16. 

 

Handel  

Variabeln som anger ländernas handelsöppenhet återkommer i alla modeller. I samtliga 

regressionsmodeller antyds att handelsvariabeln har en negativ inverkan på ekonomisk 

tillväxt. P-värdena för handelsvariabeln är dock väldigt höga vilket gör att resultaten inte kan 

betraktas som signifikanta. Följaktligen är det inte möjligt att fastslå effekten av 

handelsöppenhet på tillväxten i BNP per capita grundat på denna regressionsanalys. 

Merparten av teorierna samt tidigare studier kommer emellertid fram till att handelsöppenhet 

är positivt för ett lands ekonomiska tillväxt. Detta då öppenhet antas medföra andra positiva 

effekter som ett resultat av en ökad interaktion. Exempel på positiva effekter är kunskaps- och 

teknologiöverföringar (Yanikkaya, 2003). Vidare förväntas en handelsfrämjande politik bidra 

till att stimulera inhemsk innovation vilket har en positiv inverkan på ekonomisk tillväxt 

(Grossman & Helpman, 1991). En förklaring till det otydliga resultatet kan vara det faktum att 

Afrikas export fortfarande är väldigt inriktad på råvaror vilket kan försämra bytesförhållandet. 

Handel med råvaror förväntas inte heller ge upphov till kunskapsöverföringar i samma 

utsträckning som handel med industriproducerade varor (Bleaney & Greenway, 2001). 

 

Initial BNP per capita 

Variabeln behandlas i regressionsmodell två och tre och ger ett negativt men icke signifikant 

resultat. Följaktligen är det svårt att säga något om ”komma ikapp effektens” inverkan på den 

beroende variabeln. Initial BNP per capita förväntades ha en negativ inverkan på tillväxten i 
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BNP per capita eftersom länder som initialt har en låg BNP kommer genomgå en 

produktivitetsökning via bland annat snabbare teknologiska framsteg enligt Amable (1993). 

Något som dock talar emot detta är tesen om att fattigdom på egen hand skapar 

svåröverkomliga hinder som gör att länder fastnar i fattigdom om det inte sker en förändring 

som bryter mönstret. Samtidigt finns det empiriska bevis som tyder på att det inte existerar 

någon sådan självuppfyllande fattigdomscirkel (Bauer, 1971). 

 

Kapital 

Variabeln kapital undersöktes i både modell två och tre och resultatet visar att den har en 

positiv men icke signifikant effekt på ekonomisk tillväxt. Den positiva effekten stämde 

överens med teorin. Dock förväntades en tydligare och mer signifikant relation då den tidigare 

presenterade endogena tillväxtmodellen visar att produktionen är beroende av kapitalstocken 

(Mankiw, 2012). 

 

Utbildning 

Utbildningsvariabeln undersöktes för första gången i den tredje modellen. Resultatet är att 

variabeln har en liten negativ inverkan på tillväxten i BNP per capita. Utfallet är dock endast 

signifikant på 85 procentsnivå vilket gör att resultatet är relativt osäkert. Utbildning 

förväntades ha en positiv effekt på ekonomisk tillväxt i linje med de endogena 

tillväxtmodellerna (Mankiw, 2012). Dock är ett högt förväntat antal år i skolan ingen garant 

för att utbildningen håller en hög kvalitet vilket skulle kunna försvaga en eventuell positiv 

effekt. Ett högt förväntat antal år i skolan skulle även kunna ha en negativ effekt på tillväxten 

i BNP per capita. Detta eftersom att om fler spenderar en längre tid i skolan är det rimligt att 

anta att färre arbetar och bidrar till landets BNP vilket kan göra att BNP per capita sjunker. 

 

Befolkningstillväxt 

I den tredje modellen analyseras variabeln befolkningstillväxt som är signifikant på 85 

procentsnivå. En procents ökning av befolkningstillväxten minskar tillväxten i BNP per capita 

med 0,76 procent vilket får betraktas som en relativt stor effekt på den beroende variabeln. 

Resultatet ligger i linje med vad som förväntades med stöd från forskning av Dao (2012). Dao 

(2012) menar på att befolkningstillväxt har en negativ påverkan på tillväxten i BNP per capita 

och att effekten var särskilt tydlig för fattiga länder. Detta eftersom jordbruket ofta är en 

betydande del av ekonomin och det är svårt att öka dess produktivitet i en högre hastighet än 

befolkningstillväxten. Den tidigare presenterade tabell 2, visar också att en stor del av de 
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undersökta länderna får betecknas som fattiga i och med de låga inkomstnivåerna. Något man 

bör ha i åtanke är att det här även förväntades föreligga en dubbelverkande kausalitet, det vill 

säga att den beroende variabeln skulle ha en viss påverkan på befolkningsvariabeln.  

 

Arbetskraft 

Variabeln som innefattar hur stor del av befolkningen som är med i arbetskraften analyseras 

för första gången i den tredje modellen. Resultatet visar att variabeln har en negativ effekt på 

länders ekonomiska tillväxt. Befolkningsvariabeln har emellertid ett högt p-värde på 0,37 

vilket gör att resultatet inte är signifikant. Utfallet stämmer ändå inte med den teoriförankrade 

förutsägelsen som gjordes innan regressionsanalysen genomfördes. Hypotesen grundades på 

Juhn och Potters (2006) forskning som pekar på att ett högt arbetskraftsdeltagande har en 

positiv effekt på BNP per capita. Författarna ger exempel från USA där 

arbetskraftsdeltagandet höjdes när kvinnor anslöt sig till arbetskraften under 1970- och 1980-

talet, något som fick BNP per capita att öka. Kvinnor har under de senaste 25 åren i Afrika 

blivit en större del av arbetskraften (Världsbanken, 2013b) men det tycks inte gå att dra några 

paralleller till exemplet i USA med tanke på resultatet från regressionsanalysen. Dock 

tenderar barnafödandet att minska när fler kvinnor blir en del av arbetskraften vilket gör att 

ökningen blir temporär.  

 

5.2 Korrelationsanalys 

I tabell 6 presenteras resultatet från korrelationsanalyserna. Tabellen visar följaktligen om det 

finns något samband mellan variablerna som inkorporeras i regressionsmodellen. 

 

Tabell 6. Korrelationsmatris 

Variabel BNP 

tillväxt 

HANDEL BNP 

 initial 

KAPITAL UTBILDNING BEFOLKNING ARBETSKRAFT 

BNP tillväxt 1       

HANDEL -0,0386 1      

BNP initial -0,1927 0,2490 1     

KAPITAL 0,0796 0,3471 0,3081 1    

UTBILDNING -0,2375 0,2447 0,6116 0,2021 1   

BEFOLKNING 0,1014 -0,3474 -0,6052 -0,4323 -0,5881 1  

ARBETSKRAFT 0,0541 -0,2643 -0,4179 -0,1368 -0,3319 0,4744 1 
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De variabler som har starkast korrelation är utbildning och initial BNP per capita. 

Korrelationen är positiv med ett värde på 0,6116 vilket innebär att om ett land har ett högt 

initialt BNP per capita så borde även utbildningsnivån vara hög. Även om man här inte kan 

säga något om kausaliteten så säger teorin att utbildning kan bidra till ekonomisk tillväxt 

(Mankiw, 2012). Dock finns här ingen korrelation mellan variablerna BNP tillväxt och 

utbildning. Detta skulle kunna indikera på att effekten av utbildning är avtagande tvärtemot 

vad de endogena tillväxtteorierna hävdar. Ytterligare två variabler som uppvisar en hög men 

dock negativ korrelation med värdet -0,6052 är initial BNP per capita och befolkningstillväxt. 

Detta överensstämmer med tidigare forskning som framhåller att en hög befolkningstillväxt är 

förknippad med en negativ effekt på ekonomisk tillväxt. Även här försvinner korrelationen 

när man studerar variablerna BNP tillväxt och befolkningstillväxt. Variabeln 

befolkningstillväxt har också en negativ korrelation till landets utbildningsnivå med ett värde 

på -0,5881. Detta innebär att en hög befolkningstillväxt ofta sammanfaller med en låg 

utbildningsnivå. I övrigt är korrelationerna mellan variablerna inte särskilt höga vilket 

indikerar att det inte föreligger något större multikollinearitetsproblem. 
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6. Slutsats 

 

I denna sektion summeras resultatet från analysen och slutsatsen presenteras. 

 

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att resultatet från denna studie inte kan styrka att 

länder med stor handelsöppenhet har haft en högre ekonomisk tillväxt än länder med en 

mindre grad av öppenhet. I och med att utfallet från regressionsanalysen inte visade några 

signifikanta resultat för handelsvariabeln är det således inte möjligt att fastslå hur ett lands 

ekonomiska tillväxt påverkas av dess handelsöppenhet. En förklaring till detta kan vara att 

variansen inom urvalet varit låg vilket gjort att det blivit svårt att urskilja några skillnader 

länderna emellan. De afrikanska staterna har även en låg ekonomisk diversifiering och 

exporten är väldigt råvaruorienterad vilket kan göra att bytesförhållandet blir negativt 

(UNECA, 2013). Afrikas låga globala integration tyder också på att det fortfarande finns 

vinster att hämta från en ökad internationell exponering (The African Economic Outlook, 

2014a). Merparten av tidigare studier och teorier pekar på att graden av öppenhet har en 

positiv inverkan på ekonomisk tillväxt. Frankel och Romers (1999) studie visade exempelvis 

att en procents ökning i ration handel gentemot BNP ger en inkomstökning per capita på 

minst en halv procent. Det många tidigare studier framhåller är att en ökad handelsöppenhet 

leder till interaktion som möjliggör kunskapsspridning och teknologiöverföringar som i 

slutändan resulterar i ekonomisk tillväxt (Yanikkaya 2003). Det handelsmått som används i 

denna studie, graden av öppenhet, är dock inte helt oproblematiskt eftersom det exempelvis 

inte kontrollerar för ländernas storlek. 

 

En svårighet med det undersökta problemområdet som belysts av tidigare forskning 

(Harrison, 1996, samt Frankel & Romer, 1999) är att det föreligger ett kausalitetsproblem. 

Detta eftersom det är komplicerat att urskilja i vilken riktning sambandet går. Harrison (1996) 

kommer i sin studie dock fram till att sambandet går åt båda hållen. Mer frihandelsvänliga 

policyer ger en högre tillväxt samtidigt som en högre tillväxttakt resulterar i mer öppna 

handelsregimer. Problemområdet har studerats vid flera tillfällen med olika infallsvinklar och 

utfall. Denna uppsats bidrag ligger i att länders handelsnivåers inverkan på ekonomisk tillväxt 

undersöks genom en studie av regionen Afrika som befunnit sig i ett positivt utvecklingsskede 
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sett till ekonomisk tillväxt sedan år 2000 (UNECA, 2013). Ämnets komplexitet och de 

blandade tidigare resultaten gör det dock relevant att fortsätta studera frågan för att skapa 

djupare förståelse för vad som driver ekonomisk tillväxt och hur handelsöppenhet kan 

relateras till detta. 
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