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Abstract 

Vad som skapar och påverkar ekonomisk tillväxt har alltid varit ett centralt begrepp inom 

nationalekonomin och ett område som gett upphov till många skilda teorier och modeller. 

Tidigare forskning av bland annat Sachs & Warner (1995) och Gylfason (2001) visar att 

länder som har rikligt med naturresurser i allmänhet har sämre ekonomisk tillväxt. 

Förklaringarna som ges är att dessa länder ofta har svagare samhällsinstitutioner och lider av 

hög korruption. Denna studie har därför undersökt sambandet mellan ekonomisk tillväxt, 

korruption och naturtillgångar för att utreda hur dessa variabler påverkar varandra. 

Resultaten visar att korruption har en signifikant negativ effekt på ekonomisk tillväxt vilket är 

i linje med tidigare studier (Poirson, 1998; Rama, 1993). Naturtillgångar effekt fastslås som 

signifikant positivt. Detta ses som motresultat till den forskning som hävdar att Subsahariska 

Afrika lider av ”resursförbannelse” (Gylfason, 2001; Sachs & Warner, 1995) och resultaten är 

därmed mer i linje med det van der Ploeg (2011) menar, nämligen att naturresursers samband 

med ekonomisk tillväxt är mer komplicerat än vad man tidigare hävdat och till stor del beror 

på den institutionella kvalité som råder i ett land. Interaktionseffekten mellan korruption och 

naturtillgångar undersöktes också och visade vara signifikant positiv på 5 procentsnivån. 
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1. Inledning 

I detta avsnitt introduceras läsaren för ämnet. Först ges en bakgrund till ämnet och varför det 

är intressant att undersöka, detta följs av studiens problemformulering, syfte och metod. 

Slutligen presenteras även de avgränsningar som gjort och den dispositionen som kommer att 

ligga till grund för vidare läsning. 

1.1 Bakgrund 

Vad som påverkar ett lands ekonomiska tillväxt har alltid varit en central nationalekonomisk 

fråga och har gett upphov till ett otal teorier och modeller. Ett intressant resultat som påvisats 

av Gylfason (2001), Sachs & Warner (1995) och van der Ploeg (2008) är att länder som har 

rikligt med naturresurser i allmänhet har sämre ekonomisk tillväxt. Naturresurser har i teorin 

möjligheten att generera stora inkomster och bör av den anledningen vara gynnsamma ur ett 

tillväxt perspektiv, något som i allmänhet inte visats sig stämma. Man har till och med börjat 

tala om en ”resursförbannesle”
 1

 där naturtillgångar i själva verket skulle vara något negativt 

(Gylfason, 2001; Sachs & Warner, 1995).  

En förklaring till varför naturtillgångar visat sig ha en negativ påverkan på ett lands välstånd 

är att stora naturtillgångar verkar som en grogrund för korruption. Detta konstaterades i en 

studie av Leite & Weidmann (1999) där man fastställer att korruption alltid har en negativ 

effekt på den ekonomiska tillväxten och att kapitalintensiva naturresurser är en av de mest 

avgörande faktorerna för korruption. Tillgången på naturtillgångar skapar större möjligheter 

för korruption att uppstå vilket ofta leder till ”rent-seeking”
2
, med en svag ekonomisk tillväxt 

som följd (Isham et al., 2005; Liete & Weidmann, 1999). Tydliga exempel på detta fenomen 

går att se i oljerika länder som exempelvis Iran och Venezuela som från 1968-1998 hade en 

genomsnittlig BNP tillväxt på endast 1 % (Gylfason, 2001). Ett annat exempel på detta 

fenomen är Libyen som under samma period låg på 2 % i tillväxt (Gylfason, 2001), länder där 

korruption är utbrett. Andra förklaringar som ges är att samhällsinstitutionerna
3
 i de länder 

                                                           
1 Det faktum att resursrika länder tenderar att ha en låg ekonomiskt tillväxt i förhållande till resursfattiga länder (Sachs & 

Warner, 1995). 
2
 ”Rent-seeking” är ett begrepp som förklarar när ett företag, en organisation eller individ försöker erhålla ekonomisk vinning 

genom att manipulera den sociala eller politiska miljön där näringsverksamheter förekommer, utan att skapa mervärde. (Sieg, 

2013) 
3 ”Spelreglerna i ett samhälle… De är de informella och formella begränsningarna som formar politiskt och ekonomiskt 

samspel mellan människor” (North, 1990). Exempelvis banker, myndigheter för patent och kontraktsrätt, domstolar,  

fackorganisationer och skolor.  
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som har rikligt med naturresurser i allmänhet är svaga (Boschini et.al, 2007), något som i 

likhet med korruption leder till en ineffektiv resursanvändning. 

Naturtillgångar som teoretiskt sätt har goda förutsättningar att påverka den ekonomiska 

tillväxten positivt har alltså inte levt upp till sin potential, framförallt inte i länder där 

korruption är ett vanligt inslag. Denna studie ämnar därför undersöka om dessa samband 

gäller än idag med hjälp av tillgänglig data.   

1.2 Problemformulering 

Vilken effekt har korruption och naturtillgångar på ett lands förmåga att skapa 

ekonomisktillväxt?  

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att med hjälp av regressionsanalys undersöka om det finns ett 

statistiskt signifikant samband mellan ekonomisk tillväxt, korruption och de naturtillgångar 

som finns i ett land.   

1.4 Metod 

För att besvara syftet och frågeställningen har en kvantitativ metod i form av en 

regressionsanalys använts. Denna metod används eftersom att syftet är av den karaktären att 

det bäst besvaras av statistiska undersökningar på historisk data. Regressionsanalysens 

beroende variabel utgörs av den genomsnittlig BNP tillväxt per capita under perioden 2002-

2012. Modellen utgår från en tillväxtekvation som använts av Barro (1996) där de oberoende 

variablerna består av korruption, naturtillgångar, ursprunglig BNP nivå, utbildningsnivå, 

fertilitet, offentliga utgifter, handel och investeringskvot samt en interaktionsvariabel som 

utgörs av variablerna för korruption och naturtillgångar. Styrkan med en kvantitativ 

undersökningsmetod är att den presterar tillförlitliga och kvantifierbara resultat som kan 

generaliseras och användas av andra i bredare sammanhang. 

Den data som använts är av sekundär natur och har hämtats från organisationer som The 

World Bank och Transparency International. 

1.5 Avgränsningar 

Studien omfattar bara de länder som ingår i Subsahariska Afrika. Denna avgränsning har 

gjorts eftersom att dessa länder, trots att de har liknande geografiska och resursbetingade 

förutsättningar, ändå skiljer sig mycket åt när det gäller hur deras ekonomiska tillväxt har 
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utvecklats och därmed utgör en intressant studiegrupp. Detta försämrar generaliserbarheten av 

studiens resultat då industrialiserade länder utelämnats i undersökningen. Resultaten kommer 

därför vara mer indikativa för socioekonomiskt svaga länder samt tillväxtländer. Den 

empiriska undersökningen kan också komma att påverkas då urvalet av länder är begränsat. 

Detta leder till en mindre och mer homogen urvalsgrupp, något som kan försvåra möjligheten 

att nå signifikanta resultat vid regressionsanalysen. 

1.6 Disposition 

Denna studie disponeras enligt följande; Det andra avsnittet redogör för tidigare studier. Det 

tredje avsnittet tar upp relevant teori och ämnar lägga grunden för den teoretiska förståelsen 

bakom sambanden mellan ekonomisk tillväxt, korruption och naturtillgångar. Det fyra 

avsnittet omfattar den empiriska analysen, här beskrivs regressionsmodellen och den data som 

använts för att genomföra själva undersökning. Studien avslutas sedan med avsnitt fem som 

innehåller en diskussion om resultatet och de slutsatser som man kunnat dra av 

undersökningen. 
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2 Tidigare studier 

I detta avsnitt presenteras och diskuteras tidigare studier som fokuserat på att undersöka vad 

som påverkar ekonomisk tillväxt. Studier kring samband mellan ekonomisk tillväxt, 

korruption och naturtillgångar presenteras.  

De tidigare studier som empiriskt undersökt samband mellan ekonomisk tillväxt, korruption 

och naturtillgångar kommer främst från slutet av 1990-talet. En del av de tidigare studierna 

har haft ett fokus på att endast undersöka samband mellan ekonomisk tillväxt och korruption, 

andra endast ekonomisk tillväxt och naturtillgångar och ett par har tittat närmare på både 

korruption och naturtillgångar för att förklara ekonomisk tillväxt.  

Ett flertal studier har undersökt samband mellan korruption och ekonomisk tillväxt, men få 

har lyckats presentera statistiskt signifikanta resultat. Bland de som lyckats kan man 

exempelvis finna Poirson (1998) samt Rama (1993). Poirson (1998) analyserade i sin 

omfattande studie effekten på ekonomisk säkerhet för 53 länder över perioden 1984-95. Med 

en tillväxtekvation som innehåller variablerna investeringar, öppenhet och korruption visade 

studien att korruption minskar ekonomisk tillväxt signifikant. Rama (1993) kunde även han, 

genom en studie utförd med data från Uruguay mellan 1947-98, förklara att korruption 

hämmar den ekonomiska tillväxten. 

Bland de studier som utförts med fokus på att förklara sambanden mellan ekonomisk tillväxt 

och naturtillgångar kan man finna en intressant studie publicerad av Sachs och Warner 

(1995). Denna studie använde sig utav data från cirka 70 länder och visade ett negativt 

samband mellan export av naturtillgångar och den ekonomiska tillväxttakten. Resultaten 

kvarstod även efter att ha inkluderat kontrollvariabler som startårets genomsnittsinkomst 

(initial per capita income), handelspolitik (trade policy) samt investeringsgrad (investment 

rates). Sachs och Warners (1995) resultat visar till exempel att en ökning på 

naturresursintensitet (natural resource intencity) med en standardavvikelse leder till en 

minskad ekonomisk tillväxt med 1 % per år. Även Gylfason (2001) undersökte sambandet 

mellan ekonomisk tillväxt och naturtillgångar. I sin studie presenterar han med hjälp av 

kvantitativ data att innehav av naturtillgångar tenderar att hämma utländskt kapital, socialt 

kapital, humankapital och fysiskt kapital, vilket också leder till att den ekonomiska tillväxten 

bromsas. Enligt Gylfason (2001) finns det en tendens att resursrika länder utvecklar en falsk 

känsla av säkerhet och underskattar eller förbiser behovet av god ekonomisk politik, bra 

utbildningsmöjligheter och smarta investeringar. Denna slutsats drogs genom att studera 



5 
 

sambandet mellan öppenhet för handel och utbildningsnivåer i relation till riklighet av 

naturresurser, där de två förstnämnda ofta var på lägre nivåer i länder som hade stor tillgång 

på naturresurser.  

Exempel på en studie som inkluderat både korruption och naturtillgångar i en empirisk modell 

för att förklara ekonomisk tillväxt är Leite och Weidmanns (1999) ”Does Mother Nature 

Corrupt?”. Författarna beskriver i denna studie korruption genom fem olika variabler, varav 

den ena är naturresurser. Naturresurser inkluderas då tidigare studier visat att möjligheter för 

”rent-seeking” ökar markant då ekonomin är naturresursdriven jämfört med en ekonomi som 

istället fokuserar på förvärv av humankapital. Slutsatsen från den empiriska studien ger mer 

belägg för detta då det konstateras att korruption alltid har en negativ effekt på den 

ekonomiska tillväxten och att kapitalintensiva naturresurser är en av de mest avgörande 

faktorerna för korruption. 

 

  



6 
 

3 Teori 

I detta avsnitt ges en mer omfattande beskrivning av teorin som ligger till grund för denna 

studie. Först behandlas samhällsinstitutioners påverkan på ekonomisk tillväxt och dess 

koppling till korruption. Därefter följer en redogörelse för korruptions betydelse och 

påverkan på tillväxt. Slutligen diskuteras även naturresursers inverkan på  tillväxt. 

3.1 Institutioner 

Institutioner definieras som de politiska, ekonomiska och sociala spelreglerna som formar 

interaktionen mellan människor i ett samhälle. Det kan utgöras av både informella 

begränsningar (sanktioner, seder, traditioner) men också formella regler (lagar, äganderätt, 

patent) (North, 1991). Institutionernas roll går ut på att skapa ordning och reducera osäkerhet, 

främst när det gäller handel, något som kommer att påverka vilka produktions- och 

transaktionskostnader som ett samhälle har, vilket i sin tur kommer att påverka hela 

samhällsekonomin (North, 1991). Om man i samhället saknar lagar och regler som gör det 

enkelt att exempelvis kunna lita på sin motpart vid handelstransaktioner är detta direkt 

förknippat med högre transaktionskostnader, något som medför kostnader för samhället 

(North, 1991). Detta eftersom det krävs mer tid och resurser varje gång en transaktion ska 

genomföras. Goda institutioner reducerar alltså denna typ av kostnader vilket främjar och 

effektiviserar ekonomin (North, 1990). 

North (1989) understryker vikten med goda institutioner för den ekonomiska utvecklingen 

genom att visa historiska exempel på hur institutionella skillnader påverkat den ekonomiska 

utvecklingen i länder. North (1989) jämför den Nordamerikanska utvecklingen med den 

Sydamerikanska där två skilda byråkratiska och institutionella system infördes. Nordamerika 

influerades av Englands institutionella system till skillnad från Sydamerika som till stor del 

påverkades av ett Spanskt kolonialsystem. De Nordamerikanska institutionerna var mer 

decentraliserade med lägre agent- och transaktionskostnader som följd, medan den Spanska 

koloniseringen byggde på en stark centralisering under den Spanska kronan, ett system som 

ledde till en sämre ekonomisk utveckling. Att goda institutionella förutsättningar spelar roll 

för den ekonomisk tillväxt kom även Acemoglu et.al (2002) fram till när de studerade den 

ekonomiska utvecklingen i länder som koloniserats av Européer. De länder där man infört och 

bibehållit Europeiska institutioner, som ses som goda institutioner för industriell och 

ekonomisk utveckling, har haft en betydligt starkare ekonomisk tillväxt än de länder där man 

till stor utsträckning behållit de redan existerande institutionerna. Skillnaden på institutionell 
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kvalité ges därmed som en förklaring till varför dessa länder haft en starkare tillväxt 

(Acemoglu et.al, 2002). Exempel på länder som infört Europeiska institutioner är USA, 

Australien och Nya Zeeland. Länder som haft en betydligt bättre ekonomisk tillväxt än många 

länder i Sydamerika som i större grad bibehöll redan existerande institutioner 

Lika viktigt som det är med goda institutioner för ekonomisk tillväxt, lika farligt är det med 

dåligt fungerande. North (1990) argumenterar att dåligt fungerande samhällsinstitutioner leder 

till minskade investeringar i ett land, något som kommer att skada ekonomisk tillväxt då 

investeringar och sparande spelar en viktig roll för att öka den ekonomiska tillväxten. 

Liknande effekter finner man också när man analyserar korruptions påverkan på tillväxt, där 

korruption minskar investeringar i samhället (Murphy, Shleifer & Vishny, 1993). De 

minskade investeringarna hävdar Murphy, Shleifer & Vishny (1993) beror på att korruption 

leder till ett ökat ”rent-seeking” beteende, något som ökar osäkerheten och viljan att investera. 

Även Romer (1994) tar upp problemet med att korruption leder till minskade investeringar, 

något som han hävdar beror på en ovilja från investerare att betala de mutor och avgifter som 

ofta uppstår i korrumperade samhällen. Avgifterna fungerar som en sorts extra skatt på den 

potentiella vinst som en investering kan resultera i, vilket minskar incitamentet att investera 

från första början. Institutionell kvalité och korruption har alltså många likheter när det gäller 

hur de påverka den ekonomiska tillväxten i ett land, vilket leder till att man kan se korruption 

som ett index över institutionell kvalité. 

 

3.2 Korruption 

Många definitioner av korruption relaterar till konceptet kring att utföra uppgifter på ett sätt 

som avviker från normer och regler. Mbaku (1998) menar att korruption i utvecklingsländer 

uppkommer från en konflikt mellan traditionella värderingar och utländska normer som oftast 

medföljer under en tid av modernisering. Han tror att korruption är en oundviklig följd av den 

sociala och ekonomiska utvecklingen i ett land. Bayley (1966) resonerar att korruption är 

något som omfattar missbruk från exempelvis myndigheter där anledningen bakom det är den 

potentiella personliga vinningen. Han tillägger också att denna personliga vinning inte 

behöver vara av monetärt format utan kan även handla om nepotism, kronism och dylikt. 

Korruption kan exempelvis användas av de som styr som ett verktyg för att erhålla säkerhet 

då resurser kan allokeras till anhängare (Mbaku, 1992).  
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Generellt sätt ses samhället som den största förloraren då korruption förekommer i ett land. 

En del teoretiker argumenterar dock att korruption även kan ha positiva effekter då mutor kan 

hjälpa förhandlingsprocesser till att nå ett effektivt utfall, något som stämmer överens med 

synsättet ekonomer har vad gäller coase-teoremet (Leite & Widmann, 1999). Leff (1964) och 

Huntington (1968) förklarar att korruption kan tillåta entreprenörer att arbeta sig runt 

omfattande byråkratiska procedurer och därför slippa några av de skadliga effekter som 

byråkrati kan medföra. Korruption kan även ses som något positivt för att bringa effektiv 

tidsallokering då prioriteringar förenklas, detta kan vara något väldigt värdefullt då tid för 

många aktörer är en väldigt begränsad faktor (Liu, 1985).  

Det finns dock teoretiker som anser att dessa argument inte håller. Tanzi (1998) kontrar 

exempelvis med att de byråkratiska procedurerna bör ses mer som en konsekvens än något 

som alltid initierar ”rent-seeking” aktiviteter. När det kommer till argumentet kring effektiv 

tidsallokering menar Myrdal (1968) att mutor faktiskt kan få tjänstemän att bearbeta 

prioriteringarna långsammare, detta med tanke på att de då kan känna att de redan vunnit en 

del tid under prioriteringsprocessen. Baumol (1990), Murphy et. al (1993) och Liu (1996) 

hävdar alla att praxisen i mer korrupta samhällen tenderar att uppmuntra ett fåtal influensrika 

människor att kunna engagera sig i ”rent-seeking” aktiviteter. Att skifta fokus från 

produktivitet till ”rent-seeking” aktiviteter ger därför även negativa effekter på ett lands 

ekonomiska tillväxt. Kontentan från kontringsargumenten är att det kanske inte är helt 

lämpligt att se mutor ur ett enkelt coase-teorem perspektiv utan att det är mer komplext än så. 

3.3 Naturresurser 

Resurser ses oftast som bara ett hjälpmedel för att nå ett mål. Ur ett ekonomiskt perspektiv 

kan man då uppfatta resurser rent generellt som en produktionsfaktor som främjar utveckling 

och tillväxt (Basedau, 2005). Med detta perspektiv i åtanke kan naturresurser förklaras som 

medel som naturligt finns tillgängligt. Råvaror såsom vatten, jord och mineraler existerar utan 

mänskliga ingrepp och anses därför ibland vara en ”gåva från naturen”. 

Med tanke på att naturresurser är ett samlingsnamn så kan man urskilja olika egenskaperna 

och kategorisera, för att vidare undersöka huruvida överflöd eller brist på en specifik typ av 

naturresurs påverkar ekonomin eller politiken i ett land. Det är exempelvis vedertaget att ett 

överflöd av olja påverkar ett land på ett helt annat sätt än ett lika stort överflöd av bananer 

(Lay & Mahmoud, 2004). Basedau och Mehler (2003) utförde därför en studie där de ur ett 

ekonomiskt perspektiv grupperade naturresurser i tre olika kategorier: 1) naturresurser som 
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öppnar upp stora möjligheter för inkomster (lukrativa resurser), 2) naturresurser som är vitala 

för industriell produktion och därför lockar utländska intressen som har mer än vinstdrivande 

skäl i åtanke (externa känsliga resurser) och slutligen 3) naturresurser som vatten och bördig 

jord som helt enkelt är kritisk för överlevnaden av befolkningen (resurser för överlevnad). 

Dessa typer av resurser ses vanligtvis som naturresurser som kan utsättas för brist. En brist på 

dessa resurser har visats – ceteribus paribus – producera sociala och politiska problem, vilket 

även påverkar den ekonomiska situationen i området. Det finns dock de som istället menar att 

ett överflöd av dessa naturresurser är mer skadligt för den ekonomiska, sociala och politiska 

utvecklingen än en brist (Basedau, 2005). Bauer (1972) menar att bristen på naturresurser inte 

är den primära faktorn som påverkar ett lands utveckling, utan att exempelvis erhållande av 

bistånd samt institutioners natur har större inverkan. 

”Resursförbannelsen” är en teori som dominerat debatterna som förs kring överflöd av 

resurser i utvecklingsländer, speciellt när det kommer till länder som tillhör Subsahariska 

Afrika. I stora drag innebär det att rika naturtillgångar inte ger de förväntade välsignelser som 

man kan tänka sig, utan att det mer visar sig vara en ”förbannelse” (Basedau, 2005). För att ge 

en större förståelse kring ämnet nämner Basedau (2005) tre av de mest diskuterade effekter 

som ”resursförbannelse” medför. Den första effekt, är att den socioekonomiska utvecklingen 

störs och företeelser som fattigdom och allmän ekonomisk nedgång uppstår. Den andra, är att 

naturresurser orsakar, utlöser och förlänger väpnade konflikter. Den tredje och sista effekten, 

handlar om att styrningen av ett land kan påverkas då korruption och dylikt kan uppkomma. 

På senare tid har man även upptäckt en fjärde effekt, vilket är att naturresurser påverkar 

demokratin i ett land på ett negativt sätt. 

Huruvida naturresurser påverkar ett lands ekonomiska tillväxt på ett positivt eller negativt sätt 

anser dock van der Ploeg (2011) bero på hur välfungerande institutioner landet i fråga har. Att 

ha rikligt med naturtillgångar behöver alltså inte enkom betyda en sämre ekonomisk tillväxt 

och en ”resursförbannelse”, utan kan i kombination med goda institutionella förutsättningar 

istället påverka tillväxten positivt. Boschini et. al (2007) ger exempel på länder som Norge, 

Australien och Botswana som uppvisat stark ekonomisk tillväxt i kombination med stora 

naturresurstillgångar, där förklaringen till detta är goda institutionella förutsättningar. 

Samspelet mellan naturtillgångar, institutioner och korruption utgör alltså ett viktigt 

analysområde för att förstå hur de olika variablerna påverkar ekonomisk tillväxt. För att 

undersöka och analysera detta samspel kommer denna studie därför ta hjälp av en 
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interaktionsvariabel under den empiriska undersökningen. Interaktionsvariabeln består av 

variablerna naturtillgångar och korruption där variabeln för korruption, på grund av likheten 

med institutionell kvalité, får representera båda dessa områden. Syftet med detta är att 

undersöka under vilka förutsättningar korruption och naturtillgångar påverkar ekonomisk 

tillväxt positivt och negativt samt hur samspelet mellan dessa ser ut. Leite och Weidmanns 

(1999) har tidigare inkluderade både korruption och naturtillgångar i en empirisk modell för 

att förklara ekonomisk tillväxt. Där fann man att korruption alltid har en negativ effekt på den 

ekonomiska tillväxten och att kapitalintensiva naturresurser är en av de mest avgörande 

faktorerna för korruption. Denna modell använde sig dock inte av interaktionsvariabler utan 

genomförde istället två regressioner med korruption och ekonomisk tillväxt som beroende 

variabler där naturresurser användes som en förklarande oberoende variabel i båda 

modellerna. 
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4 Empirisk analys 

I detta avsnitt presenteras regressionsmodellen som använts i denna studie. En detaljerad 

beskrivning av modellen, variablerna och studiens data ges. Avslutningsvis presenteras även 

resultaten från regressionsanalysen. 

4.1 Regressionsmodellen 

För att genomföra studiens undersökning har en multipel linjär regressionsmodell använts. 

Linjär regression är en kvantitativ metod som används för att beskriva sambandet mellan en 

beroende variabel Y och en eller flera oberoende variabler X. Ekvationen nedan visar en 

regressionsmodell i dess grundläggande form (Stock & Watson, 2007). 

       

Där Y är en vektor som innehåller data för den beroende variabeln, X är en matris som 

innehåller data över de oberoende variablerna och    är en vektor över modellens 

regressionskoefficienter. Modellen innehåller också en vektor över de feltermer som uppstår 

vid regressionen och benämns    

Modellen som använts i denna studie ser ut enligt följande: 

                  (               )      (          )       (              )

   (               )      (          )     (                   )

   (      )    (                )    (                          )

   

Denna modell utgår från en tillväxtmodell som presenterades av Barro (1996) där han i en 

empirisk studie av 100 länder från 1960-1990 finner att variablerna ursprunglig BNP nivå, 

utbildningsnivå, fertilitet, offentliga utgifter, handel och investeringskvot alla har en betydelse 

för den ekonomiska tillväxten. Modellen som används i denna studie skiljer sig dock något 

från modellen Barro (1996) använder då variabeln ”rule of law” valts att utelämnas i denna 

studie, en ursprungsvariabel i Barros grundmodell . Detta eftersom att denna variabel bedöms 

ha stora likheter med variabeln för korruption, något som kan leda till exempelvis 

multikollinearitetsproblem i den följande regressionen. Med Barros tillväxtmodell som grund 

har variabler för naturtillgångar och korruption adderats så att syftet med studien ska kunna 

besvaras.   
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4.2 Modellens variabler 

I tabell 1 syns regressionsmodellens alla variabler tillsammans med en kort beskrivning och 

dess förväntade påverkan på den beroende variabeln. Studiens huvudvariabler är de för 

korruptions och naturtillgångar. För att utvärdera potentiell kausalitet mellan dessa variabler 

och ekonomisk tillväxt har även ett flertal kontrollvariabler införts. Detta är variabler som 

också har en inverkan på ekonomisk tillväxt och är till för att kontrollera så att man tar hänsyn 

till andra variabler som annars kan påverka kausaliteten. Modellens variabler består till stor 

del av tidsgenomsnitt, detta för att undvika att tidsserieanalys behöver genomföras. 

Variabler Beskrivning Källa 
Förväntat 

utfall 

BNP tillväxt BNP tillväxt per capita World Bank 
Beroende 

variabel 

    

Korruption Korruptions index 
Transparency 

International 
- 

   
 

Naturtillgångar 
Naturtillgångar i procent 

av BNP 
World Bank - 

 
   BNP ursprunglig BNP per capita 2002 World Bank - 

    
Utbildningsnivå Genomsnitt år i skolan  World Bank + 

    
Fertilitet Födda barn per kvinna World Bank - 

    

Offentliga utgifter 
Offentliga 

konsumtionsutgifter 
World Bank - 

    

Handel 
Summa av export och 

import 
World Bank + 

    
Investeringskvot Bruttoinvestering World Bank + 

    
Naturtillgångar*Korruption Interaktionsvariabel World Bank - 

 

 

4.2.1 BNP tillväxt  

Undersökningens beroende variabel är real BNP per capita tillväxt och mäter den årliga 

procentuella ökningen av ett lands BNP per capita. Den är baserad på lokal valuta och 

beräknas i denna undersökning som ett medelvärde av 2002-2012 års rapporterade siffror. 

Tabell 1. Regressionsvariabler som använts, från vilken databas de hämtats samt deras förväntade utfall. 
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Den anses som en lämplig beroende variabel för denna studie då ett lands ekonomiska tillväxt 

är det som står i fokus.  

4.2.2 Korruption 

Korruptionsvariabeln är baserad på ett index som heter ”Corruption Perception Index (CPI)”. 

Detta index är utvecklat av en organisation som heter Transparency International och rankar 

olika länders korruptionsnivå baserat på hur korrupt deras offentliga sektor uppfattas 

(Transparency International, 2013). Rankingen baseras på en kombination av enkäter och 

korruptionsrelaterad data som Transparency International samlar in varje år (Transparency 

International, 2013). Länder rankas sedan från 0-10 där 10 innebär att man är helt fri från 

korruption. För att göra tolkningen av variabeln enklare har vi valt att invertera skalan vilket 

då innebär att ett högt CPI-värde istället motsvarar hög korruption. Denna variabel förväntas 

vara negativ då korruption anses ha en negativ effekt på ekonomisk tillväxt (Poirson, 1998; 

Rama, 1993). 

4.2.3 Naturtillgångar 

Naturtillgångar i denna studie omfattar olja, naturgas, kol, mineraler och skog. 

Naturtillgångarna mäts som vinsten ett land gör av dessa i procent av BNP och har därför, i 

enlighet med den beroende variabeln, beräknats som medelvärdet från åren 2002-2012. Denna 

variabel förväntas vara negativ då tidigare studier (Sachs & Warner, 1995) visat att länder rika 

på naturtillgångar haft sämre tillväxt. 

4.2.4 BNP ursprunglig 

BNP ursprunglig mäter BNP per capita från 2002, det tidigaste året i undersökningens 

tidsserie. Denna variabel, som är av logaritmisk form, förväntas ha en negativ påverkan på 

den beroende variabeln. Detta då teorier om ”conditional convergence” säger att ju lägre BNP 

ett land har desto snabbare förväntas det växa (Barro, 1996). 

4.2.5 Utbildningsnivå 

Utbildningsnivå definieras som medelvärdet av det antal år som befolkningen går i skolan i ett 

land. I denna studie används ett medelvärde från 2005-2012 då en längre dataserie inte fanns 

tillgänglig. Denna variabel förväntas vara positiv då högre utbildningsnivå anses ha en positiv 

effekt på ekonomisk tillväxt (Barro, 1996). 

4.2.6 Fertilitet  

Total fertilitet representerar antalet barn som föds av en kvinna om hon skulle leva till slutet 

av hennes barnafödande ålder samt i enlighet med det aktuella åldersspecifika 

fruktsamhetstalen. I denna studie används ett medelvärde från 2002-2012. Denna variabel 
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förväntas vara negativ då en ökad population leder till att en del av ekonomins investeringar 

används till att bidra med kapital för nya arbetare istället för en ökning av kapital per arbetare 

(Barro, 1996). 

4.2.7 Offentliga utgifter 

Offentliga utgifter omfattar statens alla utgifter för inköp av varor och tjänster samt kostnader för 

försvaret. Variabeln har beräknats som ett medelvärde mellan åren 2002-2012. Denna variabel 

förväntas vara negativ då den mäter utgifter som inte står för någon direkt produktivitetsökning 

samtidigt som stora offentliga utgifter visat sig vara negativt för tillväxt (Barro, 1996) 

4.2.8 Handel 

Handelsvariabeln utgörs av summan av export samt import av varor och tjänster, mätt i procent av 

BNP. Variabeln har beräknats som ett medelvärde mellan åren 2002-2012. Denna variabel förväntas 

vara positiv då handel visat sig vara viktig för ekonomisk utveckling (Barro, 1996). 

4.2.9 Investeringskvot 

Investeringskvoten utgörs av det totala kapitalet som investerats i fasta tillgångar (vägar, järnvägar, 

skolor, sjukhus) och lager. Investeringskvoten  mäts i procent av BNP och har beräknats som 

medelvärdet mellan åren 2002-2012. Denna variabel förväntas vara positiv då neoklassisk tillväxteori 

indikerar att ökade investeringar leder till ökad tillväxt (Barro, 1996). 

4.2.10 Naturtillgångar*Korruption  

Detta är en interaktionsvariabel vars syfte är att mäta den gemensamma effekten 

naturtillgångar och korruption har på ett lands ekonomiska tillväxt. Variabeln beräknas som 

en produkt av variablerna korruption och naturtillgångar. Denna variabel förväntas vara 

negativ då kombinationen av naturtillgångar och korruption tidigare haft en negativ påverkan 

på ekonomisk tillväxt (Leite & Widmann, 1999). 

4.3 Data 

Denna studie omfattar bara de länder som ingår i Subsahariska Afrika och är en avgränsning 

som gjorts då dessa länder utgör ett intressant geografiskt område där man på en relativt 

begränsad landyta har länder som historiskt sätt haft svårt att utvecklas ekonomiskt. Detta 

samtidigt som det finns en mängd länder med stora resurser av naturtillgångar och en 

varierande grad av korruption. All data som används är av sekundär natur från World Bank 

eller Transparency International. 

En lista över de länder som ingår i Subsahariska Afrika samt använts i denna studie återfinns i 

Appendix (Tabell 2) och omfattar totalt 39 (World Bank, 2014e). Då många Subsahariska 

länder är relativt nyskapade eller har varit härjade av krig har det varit svårt att finna 
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fullständiga tidsserier som sträcker sig 10 år tillbaka i tiden. Detta har lett till att vi tvingats 

exkludera totalt 13 länder från vår undersökning, en avgränsning som till viss del kommer att 

påverka resultaten och dess generaliserbarhet. Detta då en mindre och mer homogen 

urvalsgrupp kan försvåra möjligheten att nå signifikanta resultat vid regressionsanalysen. En 

lista över de exkluderade länderna återfinns även den i Appendix (Tabell 3).  

4.4 Regressionsanalys 

Denna studie har använt en multipel linjär regressionsmodell för att undersöka sambandet 

mellan ekonomisk tillväxt, korruption och naturtillgångar. Tabell 2 nedan visar 

sammanfattande statistik över regressionsmodellens variabler, där antalet observationer, 

medelvärde, standard avvikelse samt minsta och största värde finns beskrivet. En 

korrelationsmatris återfinns i Appendix (Tabell 1). 

Variabel Obs Genomsnitt Std.Dev Min Max 

Beroende variabel: 

     

      BNP tillväxt 39 4.91 2.88 -2.87 11.08 

      Oberoende variabler: 

     

      Naturtillgångar 39 17.42 17.63 0.01 66.64 

Korruption 39 6.74 0.90 4.30 8.10 

BNP ursprunglig 39 6.07 0.92 4.70 8.28 

Utbildningsnivå 39 4.30 1.98 1.16 8.39 

Fertilitet 39 5.15 1.15 1.66 7.61 

Offentliga utgifter 39 13.64 6.26 4.67 36.90 

Handel 39  80.44 38.14 34.50 200.04 

Investeringskvot 39 20.85 9.82 8.80 67.60 

Nat*Korr 39 124.54 134.79 0.03 504.14 

 

 

Totalt har fyra olika regressionsmodeller undersökts och regressionsresultaten finns i Tabell 

3. Den första modellen är av enklaste slag och innehåller bara två variabler, en för korruption 

och en för naturtillgångar. Vidare så adderas fler kontrollvariabler. Det justerade R
2
-värdet för 

de olika modellerna är relativt högt och ökar ju fler variabler som införs. I den sista modellen 

ligger värdet på 45% vilket indikerar en modell som är relativt väl anpassad till datan.  

 

Tabell 2. Sammanfattande statistik över regressionsmodellens variabler. 
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Variabel Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4  

  Beta/SE Beta/SE Beta/SE Beta/SE 

Naturtillgångar 0.1*** 0.12*** 0.10*** -0.36 

 (0.03) (0.03) (0.03) (0.22) 

Korruption -0.92* -1.44***     -1.74*** -2.37*** 

 (0.51) (0.50) (0.54) (0.65) 

BNP ursprunglig   -0.66 -0.29 -0.80 

  (0.56) (0.64) (0.63) 

Utbildningsnivå  -0.35 -0.10 0.07 

  (0.25) (0.29) (0.28) 

Fertilitet     1.00 0.83 

   (0.60) (0.57) 

Offentliga utgifter   -0.02 -0.01 

   (0.07) (0.06) 

Handel   0.00 -0.01 

   (0.01) (0.01) 

Investeringskvot    0.06 

    (0.05) 

Nat*Korr    0.06** 

    (0.03) 

Konstant 9.38*** 18.07*** 11.96* 19.41** 

  (3.27) (4.77) (6.56) (7.10) 

 

 

 

Regressionsresultaten indikerar att naturtillgångar har en positiv effekt på ekonomisk tillväxt. 

Detta då koefficienten för naturtillgångar är signifikant positiv på 1 procentsnivån i de tre 

första modellerna. I den sista modellen, modell fyra, där interaktionsvariabeln introduceras 

upphör detta samband att gälla och naturtillgångar visar istället ett negativt samband. Dock 

inte ett signifikant sådant. Detta skift i tecken tros bero på multikollinearitet mellan 

naturtillgångar och interaktionsvariabeln, något som kan styrkas genom att analysera 

korrelationen mellan variablerna. Korrelationsmatrisen i Appendix visar en nästan perfekt 

korrelation mellan interaktionsvariabeln och naturtillgångar vilket är en indikation på 

multikollinearitet i modellen, ett problem som visserligen inte ger upphov till någon bias men 

gör resultaten mer oprecisa och svårtolkade. De signifikant positiva resultaten i de första 

modellerna tyder på ett motresultat till teorin om att Subsahariska länder lider av en 

Adj R-Squared 0.250 0.367 0.365 0.452 

F-Statistic 7.34   6.50 4.12 4.48 

D-Fredom 36 34 31 29 

Tabell 3. Resultatet av de fyra olika regressionsmodeller som testas i denna studie. Den beroende variabeln är 

BNP per capita tillväxt. Signifikansnivåerna ges av * p<0.1, ** p<0.05, ***p<0.01. Standardfelet anges i 

parenteserna. 
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”resursförbannelse” (Gylfason, 2001; Sachs & Warner, 1995), då en ökning i naturresurser 

också ökar den ekonomiska tillväxten.  

Korruption visar sig ha en negativ påverkan på ekonomisk tillväxt, detta då 

korruptionskoefficienten är konstant negativ i alla modeller som undersökts. I alla modeller är 

detta samband dessutom signifikant negativt, dock med olika styrka. Den första och enklaste 

modellen uppvisar ett signifikant negativt samband på 10 procents nivån, ett samband som 

förstärks i de tre andra modellerna. Modell 2,3 och 4  uppvisar istället ett ännu tydligare 

samband där korruption är signifikant negativt för ekonomisk tillväxt på 1 procents nivån. 

Detta resultat var det som förväntades i studien och är i linje med tidigare forskning (Poirson 

1998; Rama, 1993). 

Ursprunglig BNP nivå förväntades ha en negativ effekt på tillväxten i enlighet med 

neoklassiska tillväxtteorier om ”conditional convergence” (Barro, 1996). Så var även fallet i 

denna studie där koefficienten för ursprunglig BNP var negativ i samtliga modeller som 

variabeln medverkade i, dock kunde ingen signifikans påvisas. Ursprunglig BNP nivå är det 

logaritmerade värdet vilket innebär att koefficienten tolkas som en procentuell förändring. 

Utbildningsnivå förväntades ha en positiv effekt på tillväxten (Barro, 1996). Denna studie 

uppvisade däremot ett varierande resultat då koefficienten i modell 2 och 3 är negativ medan 

den skiftar till positivt tecken i den sista modellen, signifikans kunde dock inte påvisas. Vad 

detta beror på är okänt men kan ha att göra med att exakt samma data som Barro (1996) 

använder sig av ej hittats eller att denna studies urvalsgrupp helt enkelt skiljer sig från tidigare 

undersökningar. 

Fertilitets nivån förväntades ha en negativ effekt på tillväxten då ett ökat barnafödande sänker 

BNP per capita om inte produktiviteten och investeringar följer med i samma takt (Barro, 

1996). Resultatet i denna studie skiljde sig från det förväntade resultatet och uppvisade istället 

ett positivt resultat, dock inte signifikant. Vad detta beror på är oklart men då koefficienten 

inte är statistiskt signifikant är det svårt att dra några vida slutsatser om detta. Offentliga 

utgifter förväntades ha en negativ effekt på tillväxten (Barro, 1996). Resultatet i denna studie 

var i linje med det förväntade, dock kunde ingen signifikans påvisas. Variabeln för handel 

förväntades däremot ha en positiv effekt på tillväxten (Barro, 1996). Denna studie uppvisade 

ett varierande resultat då koefficienten i modell 3 är marginellt positiv medan den skiftar till 

ett negativt tecken i den sista modellen, signifikans kunde dock inte påvisas. 

Investeringskvoten förväntades ha en positiv effekt (Barro, 1996), så var fallet också i denna 
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undersökning. Något statistiskt fastställt resultat kunde dock inte uppvisas. Återigen blir det 

svårt att diskutera vad detta beror på då man inte kunnat säkerställa detta statistiskt. 

En interaktionsvariabel mellan korruption och naturtillgångar adderades till den sista 

modellen och förväntades ha en negativ koefficient. Detta då interaktionseffekten av både 

korruption och naturtillgångar förväntades påverka tillväxten negativt. Interaktionseffekten 

visade sig vara positiv och statistiskt signifikant på 5 procents nivån, ett resultat som skiljde 

sig från det förmodade. Effekten korruption och naturtillgångar har på tillväxten ges då av en 

kombination mellan dess direkta effekt och interaktionseffekten. För naturtillgångar innebär 

det att effekten på tillväxt ges av: 

                   (          ) 

Där   = -0,36 och         

Detta innebär att marginaleffekten naturtillgångar har på tillväxten beror på vilket värde 

variabeln för korruption antar. Den direkta effekten av naturtillgångar är därmed negativ men 

ökar med variabeln korruption. För tillräckligt stora värden på variabeln korruption, dvs om 

ett land är tillräckligt korrupt, kommer detta leda till att tillväxten blir positiv. Gränsen för 

detta inträffar när variabeln för korruption är större än 6. Ett värde som ligger under studiens 

medelvärde på 6,74 för denna variabel (deskriptiv statistik som denna återfinns i tabell 2). Då 

multikollinearitet påverkade tecknet på koefficienten för naturtillgångar blir denna analys svår 

att göra trovärdig. Att interaktionseffekten av ökad korruption skulle leda till en högre 

ekonomisk tillväxt motsäger resultat i studiens tidigare modeller som indikerar att korruption 

påverkar tillväxten negativt.    

För korruption innebär det att effekten på tillväxt ges av: 

                   (               ) 

Där   = -2,37 och         

Detta innebär att marginaleffekten korruption har på tillväxten beror på vilket värde variabeln 

för naturtillgångar antar. Den direkta effekten av korruption är negativ men ökar med 

variabeln för naturtillgångar. För tillräckligt stora värden på variabeln naturtillgångar, det vill 

säga om en tillräckligt stor del av BNP kommer från exportvinster av naturtillgångar, kommer 

detta leda till att tillväxten blir positiv. Gränsen för detta inträffar när variabeln för 

naturtillgångar är större än 39,5 det vill säga om mer än 39,5 % av landets BNP kommer från 
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exportvinster av naturtillgångar. Ser man till länderna i studien är detta ett relativt högt värde, 

då medelvärdet för denna variabel ligger på 17,42% och det högsta rapporterade värdet är 

66,64% (Dessa siffror återfinns i tabell 2). Om ett land tjänar tillräckligt mycket pengar från 

sina naturtillgångar kan den positiva effekten från detta alltså överstiga den negativa effekten 

korruption bidrar med. 
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5 Slutsats 

I detta avsnitt presenteras de viktigaste resultaten och återknyter dessa till studiens 

forskningsfråga och syfte. Slutligen ges förslag på vidare forskning. 

Denna studie har undersökt sambandet mellan ekonomisk tillväxt, korruption och 

naturtillgångar där syftet har varit att fastslå om det existerar ett statistiskt samband mellan 

dem. Metoden som använts är en regressionsanalys där den beroendevariabel utgjorts av 

genomsnittlig BNP tillväxt per capita under perioden 2002-2012. De oberoende variablerna 

bestod av korruption, naturtillgångar, ursprunglig BNP nivå, utbildningsnivå, fertilitet, 

offentliga utgifter, handel och investeringskvot samt en interaktionsvariabel korruption, 

naturtillgångar i enlighet med den tillväxtmodell som föreslås av Barro (1996). 

Regressionsanalysen indikerar att korruption har en signifikant negativ påverkan på 

ekonomisk tillväxt, detta då korruptionskoefficienten är signifikant negativ i alla modeller 

som undersökts. I tre av modellerna kunde sambandet dessutom fastslås på 1 procents nivån. 

Det negativa resultatet är i linje med tidigare forskning (Poirson, 1998; Rama, 1993) och 

motsäger de teorier som, genom att hänvisa till coase-teoremet, menar att korruption ökar 

ekonomisk tillväxt genom att skapa effektivare resursallokering (Huntington, 1968; Leff, 

1964;  Leite & Widmann, 1999). Dessa resultat är istället mer i linje med de motargument 

som Baumol (1990), Murphy et. al (1993), Myrdal (1968), Liu (1996) och Tanzi (1998), 

framhäver i sina studier. Kontentan från motargumenten är att man inte kan förenkla det hela 

till att se det ur ett coase-teorem perspektiv, utan att det är mer komplext än så. Detta är dock 

en studie som enbart omfattar Subsahariska Afrika vilket begränsar resultatens 

generaliserbarhet. 

När det gäller naturtillgångar indikerade regressionsanalysen att det fanns ett positivt samband 

med ekonomisk tillväxt. Detta då de tre första modeller som testades alla uppvisade 

signifikant positiva regressionskoefficienter på 1 procentsnivån. I den mest omfattande 

modellen gav regressionskoefficienten visserligen ett icke signifikant negativt resultat. Denna 

modell led dock av multikollinearitetsproblem, något som gör tolkningen av detta resultat 

svårt. Det kombinerade resultatet av regressionsanalysen ses därmed som ett motresultat till 

den forskning som hävdar att Subsahariska Afrika lider av ”resursförbannelse” (Basedau, 

2005; Sachs & Warner, 1995). Denna studie är därmed mer i linje med det van der Ploeg 

(2011)  framhäver, nämligen att naturresursers samband med ekonomisk tillväxt är mer 
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komplicerat än vad man tidigare hävdat och till stor del beror på hur goda 

samhällsinstitutioner som finns i ett land. 

Interaktionseffekten mellan korruption och naturtillgångar visade sig vara signifikant positiv 

på 5 procentsnivån. Effekten korruption och naturtillgångar har på tillväxten ges då av en 

kombination mellan dess direkta effekt och interaktionseffekten. För naturtillgångar ledde 

detta till den direkta effekten av naturtillgångar var negativ men att den ökar med 

korruptionsvariabeln. Något som innebär att tillräckligt stora värden på variabeln korruption 

ger positiv ekonomisk tillväxt, dock lider koefficienten för naturtillgångar av 

multikollinearitetsproblem vilket försvårar analysen av detta resultat. I fallet med korruption 

ledde detta till att den direkta effekten av korruption är negativ men ökar med variabeln för 

naturtillgångar. För tillräckligt stora värden på variabeln naturtillgångar, det vill säga om en 

tillräckligt stor del av BNP kommer från exportvinster av naturtillgångar, kommer detta leda 

till att tillväxten blir positiv. Resultatet att man, för tillräckligt stora värden på naturtillgångar, 

uppnår en positiv ekonomisk tillväxt trots att korruptionsnivån kan vara hög skiljer sig från 

tidigare studier gjorda av Leite och Weidmanns (1999) där man i sin empiriska studie finner 

att korruption alltid har en negativ effekt på den ekonomiska tillväxten och att kapitalintensiva 

naturresurser är en av de mest avgörande faktorerna för korruption. 

Ett intressant förslag på vidare forskning är att undersöka sambandet mellan enbart korruption 

och naturtillgångar. Hur ser korruptionsgraden ut i länder som är rika på naturtillgångar och 

går det att statistiskt säkerställa ett samband? Denna studie skulle kunna utgå från en 

regressionsanalys där studiegruppen antingen är länder i Subsahariska Afrika eller ur ett mer 

globalt perspektiv. 
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Appendix 

 

Korrelationsmatris 
 

 

Variabel 

BNP 
tillväxt 

Korruption Naturtillgångar 
BNP 
ursprunglig 

Utbildningsnivå  Fertilitet  
Offentliga 
utgifter  

Handel  Investeringskvot  Nat*Korr 

BNP tillväxt 1                 

Korruption -0.01 1               

Naturtillgångar 0.47 0.46 1             

BNP ursprunglig -0.13 -0.20 0.20 1       

Utbildningsnivå -0.23 -0.26 0.03 0.65 1      

Fertilitet 0.40 0.53 0.31 -0.60 -0.69  1       

Offentliga 
utgifter 

-0.15 -0.33 -0.28 0.01 0.22  -0.30  1     

Handel 0.10 0.06 0.41 0.53 0.41 -0.34 0.18   1   

Investeringskvot 0.40 -0.05 0.37 0.30 0.04 0.03 -0.05 0.52  1  

Nat*Korr 0.47 0.51 0.99 0.21 0.02 0.32 -0.29 0.42 0.38 1 

                    
 

  

Tabell 1 Korrelationsmatris 

Tabellen visar korrelationen mellan alla variabler som ingår i regressionsmodellen 
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Data 
 

 

 

 

 

Land Lands kod 

Angola AGO 

Benin BEN 

Burkina Faso BFA 

Cameroon CMR 

Central African Republic CAF 

Chad TCD 

Comoros COM 

Congo, Dem. Rep. COD 

Congo, Rep. COG 

Cote d'Ivoire  CIV 

Equatorial Guinea GNQ 

Ethiopia ETH 

Eritrea  ERI 

Gabon  GAB 

Gambia GMB 

Ghana GHA 

Guinea GIN 

Guinea-Bissau GNB 

Kenya KEN 

Lesotho  LSO 

Liberia LBR 

Madagascar MDG 

Malawi  MWI 

Mali MLI 

Mauritania MRT 

Mauritius  MUS 

Mozambique MOZ 

Namibia  NAM 

Niger NER 

Nigeria NGA 

Rwanda RWA 

Senegal SEN 

Sierra Leone SLE 

South Africa  ZAF 

Swaziland SWZ 

Togo TGO 

Uganda UGA 

Zambia ZMB 

Zimbabwe ZWE 

Borttagna länder Lands kod 

Botswana BWA 

Burundi BDI 

Cape Verde CPV 

Djibouti DJI 

Mauritius  MUS 

Namibia  NAM 

Seychellerna SYC 

São Tomé och Príncipe  STP 

South Sudan SSD 

Somalia SOM 

Seychelles SYC 

Sudan SDN 

Tanzania TZA 

Tabell 2 Subsahariska länder 

Tabellen visar en lista över de länder 

ingår i studien 

Tabell 3 Borttagna länder 

Tabellen visar de länder som tvingats tas bort på 

grund av ofullständiga tidsserier. 


