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Abstract 
 
 

This bachelor thesis examines the relation between countries’ degree of economic freedom and their economic 

performance. Economic freedom as a concept is defined as the degree of market economy within a nation. The 

variable of measure that is used is the Frasier institute Economic freedom of the world index (EFI).  

          The paper is built upon the Solow growth model and is extended by incorporation of additional variables; 

among which of course economic freedom. The study is performed through regression analysis, based on the 

neoclassical model both on rich countries, poor countries and on all investigated countries. Two investigations 

are performed: i) the impact from economic freedom on countries level of GDP per capita and ii) the impact 

from economic freedom on the growth rate in GDP per capita.  

          The finding is that economic freedom can be seen as a relevant determinant of differences in GDP per 

capita growth rates between nations. Hence it can assist in explaining why some countries grow faster then 

others. The degree of economic freedom is conversely not of importance in explaining differences in GDP levels 

between rich and poor countries.  

          When the countries are divided into two groups, based on their GDP levels, differences emerge. Between 

different rich countries, economic freedom is a significant factor for explaining both variations in GDP levels 

and growth rates. Poor countries’ economic performance is however not successfully determined by their degree 

of economic freedom, not at all in GDP levels, and very weakly in growth rates.   

          Increments in economic freedom seem to have increasing marginal effects on GDP levels and growth 

rates. Poor countries that tend to have low degree of economic freedom will therefore not be benefited from 

increments in economic freedom the same way as rich and developed countries will be.  
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1 Inledning 

I detta inledande kapitel presenteras bakgrunden till ämnesvalet och läsaren ges en grund till 

kommande problematisering. Vidare utvecklas problemställning och syftet klargörs. Kapitlet 

avslutas med en översyn av tidigare forskning. 
 

1.1 Bakgrund 

Mycket av den makroekonomiska forskning som har bedrivits de senaste årtiondena har syftat 

till att öka förståelsen för ekonomisk tillväxt. Då ekonomisk tillväxt anses förbättra de 

ekonomiska möjligheterna för individerna, är det förståeligt att det inte bara är inom den 

nationalekonomiska disciplinen, utan likväl i den politiska debatten som ekonomisk tillväxt är 

ett ständigt aktuellt område.  

          För politiker och beslutsfattare är den ekonomiska tillväxten av central vikt då den kan 

sättas i starkt samband med deras ställning. En stark ekonomisk tillväxt möjliggör ett ökat 

handlingsutrymme, popularitet och i förlängningen, ökad möjlighet att bli omvald. Politiker 

har därmed, likt nationalekonomer, ett intresse av hur den politik de utformar inverkar på 

tillväxten. Forskning som bedrivits på senare tid har studerat sambandet mellan ekonomisk 

frihet och ekonomisk tillväxt. Med ekonomisk frihet avses enligt Gwartneys och Lawsons 

definition, graden av marknadsekonomi inom landet.1 Det är den ekonomisk-institutionella 

miljö, i vilken individen utför sina ekonomiska handlingar och beslut som sätter gränserna för 

denna grad av marknadsekonomi.   

          Blickar man utåt världen kan det konstateras att under de senaste decennierna har 

många länder ökat sin grad av ekonomisk frihet. Ett närliggande exempel är hur den 

ekonomiska frihetskartan i Europa kommit att ändras radikalt genom Sovjetunionens fall och 

förverkligandet av den inre marknaden inom den Europeiska unionen (EU). Det post-

kommunistiska Östeuropa, har gått från planekonomi med minimal ekonomisk frihet till att 

idag uppvisa en hög ekonomisk frihet. Som exempel kan de Baltiska staterna, Tjeckien och 

Ungern nämnas, länder som idag har en grad av ekonomisk frihet i nivå med de flesta 

västeuropeiska stater.2 Gemensamt för dessa länder är även att de uppvisar en hög grad av 

ekonomisk tillväxt.3 

                                                 
1 Gwartney och Lawson (2005) s.23-24 
2 Ibid s.36-38 
3 The Economist (2006) 22-28 April 
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         EU har utvecklats från att ha som primärt syfte att säkerställa fred och 

livsmedelsförsörjning till att skifta fokus i riktning mot att även öka den ekonomiska friheten 

genom implementeringen av den inre marknaden. Den fria rörligheten för varor och tjänster 

inom unionen, samt avregleringar inom finans- och kreditmarknaderna i kombination med det 

monetära samarbetet är exempel på de marknadsliberala åtgärder som har ökat den 

ekonomiska friheten.               

          Forskare menar att en hög grad av ekonomisk frihet skapar en för agenterna omgivande 

miljö som genererar incitament till olika aktiviteter som kan vara befrämjande för ekonomisk 

tillväxt.4 Detta innebär dock inte per automatik att länder med hög grad av ekonomisk frihet 

växer snabbare än länder med en lägre dito.  

 

1.2 Problemdiskussion och hypoteser 

En relativt okontroversiell uppfattning är att högre grad av marknadsliberal inriktning på den 

ekonomiska politiken gagnar ekonomisk tillväxt.5 Är det då så att variationer i grad av 

ekonomisk frihet länder emellan även återspeglas i variationen i ekonomisk prestation? En 

hypotes som antas är att graden av ekonomisk frihet å ena sidan och ekonomisk tillväxt och 

välstånd å andra sidan är korrelerade i viss mån. Om så är fallet, är korrelationen densamma 

för fattiga respektive rika länder?  

          En annan möjlighet är att det existerar ett omvänt kausalsamband, det vill säga att när 

länder uppnår en viss välståndsnivå skulle de ”kosta på sig” att öka upp den ekonomiska 

friheten. Detta skulle kunna bero på att landet måste ha tillgång till en grundläggande 

ekonomisk- juridisk- och social struktur i samhället för att kunna förankra den ekonomiska 

friheten i den institutionella miljön. Samt att även kunna förmedla till individerna de 

eventuellt positiva möjligheterna den ekonomiska friheten kan ge upphov till.   

          Vidare är det troligt att det existerar begränsningar i den institutionella strukturen i vissa 

länder. Ett exempel på sådana begränsningar är korruption. De positiva incitament som en hög 

grad av ekonomisk frihet ger upphov till, kan tänkas motarbetas av de negativa incitament 

som en hög korruption ger upphov till. Det är således tänkbart att en hög grad av ekonomisk 

frihet inte är förenlig med ett korrupt samhälle. 

                                                 
4 Jones (1999) s.3  
5 Berggren (2002) s.7  



 - 6 -

          För att försöka besvara dessa frågor om ekonomisk frihet konstrueras en ekonometrisk 

modell genom att addera ett mått på ekonomisk frihet till en basal tillväxtmodell. Utifrån 

denna modell, ska skillnader i välstånd och tillväxt mellan länder försöka förklaras. 

 

1.3 Syfte 

Det grundläggande syftet med denna kandidatuppsats är att se om ekonomisk frihet kan ses 

som en signifikant bestämmelsefaktor för ekonomiskt välstånd och tillväxt. Dels mellan rika 

och fattiga länder, men också mellan olika rika länder respektive olika fattiga länder. 

 

1.4 Avgränsningar och definitioner 

Studien är avgränsad till att undersöka fyrtiofyra länder under tidsperioden 1970-2000. 

Länderna är både i-länder och u-länder (se bilaga 1). Skälet till det aktuella antalet länder är 

brist på tillgänglig data i somliga länder vilket har omöjliggjort ett större urval. Anledningen 

till begränsningen av ovanstående tidsperiod är samma skäl, de flesta dataset sträcker sig fram 

till år 2000. Data för de senaste åren som är jämförbara har varit svåra att finna.  

          Det mått som används som index för ekonomisk frihet i denna studie är Fraiser 

institutets mått The Economic Freedom of the World Index (EFI).6  Detta är inte det enda mått 

på ekonomisk frihet som finns, men forskning7 har visat att de olika index på ekonomisk 

frihet som finns, rangordnar de olika länderna relativt likartat. 

         Ekonomisk frihet är ett sammanfattande begrepp som beskriver graden av 

marknadsekonomi inom landet, det vill säga möjligheten att ingå fria kontrakt inom ramen för 

ett stabilt och förutsägbart rättssystem som upprätthåller avtal och skyddar egendom, med en 

begränsad grad av inblandning i form av statligt ägande, regleringar och skatter.8  

           I uppsatsen används även beteckningen välstånd. Välstånd kan definieras på olika sätt, 

beroende på vilka värderingar man lägger i begreppet. Olika individers preferenser kan också 

leda till att begreppet ges olika innebörd. I uppsatsen fokuseras uteslutande på ekonomiska 

värden och BNP per capita används synonymt med välstånd. 

          Definitionen av BNP per capita är den totala nationalinkomsten per individ i ett land. 

Måttet säger ingenting om fördelningen av inkomst bland individerna och är därför ett 

bristfälligt mått för att studera den föreliggande inkomstfördelningen inom ett land eller hur 
                                                 
6 Gwartney och Lawson (2005) s.23 
7 De Haan och Sturm (2000)  
8 Berggren (2003) s.1 
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jämlikt landet är. Detta är dock inte frågeställningar som undersökningen avser att studera, 

varför författarna till denna uppsats anser att begränsningarna i måttet BNP per capita inte är 

ett problem i studien. Nivån på och tillväxttakten i BNP per capita ger en god approximering 

av hur väl ett land presterar ekonomiskt, därför kan det anses vara ett tillfredsställande mått. 

När begreppet ekonomisk prestation används åsyftas alltså både ett lands tillväxttakt och dess 

nivå på BNP per capita. 

          I undersökningen delas även de fyrtiofyra länderna in i två grupper, rika och fattiga. 

Här tar författarna av studien inte hänsyn till olika organisationers definition av rika 

respektive fattiga länder, utan grupperna delas in i respektive grupp efter nivå på BNP per 

capita. Länder vars BNP per capita överstiger tiotusen USD i fyra av de sju 

tidsobservationerna klassificeras som rika och vice versa.   

 

1.5 Tidigare forskning 

Ekonomisk frihet är ett förhållandevis nytt område inom nationalekonomin och den forskning 

som bedrivits inom området har inte funnit fullt överensstämmande resultat. I detta avsnitt 

följer ett urval av studier som behandlar ämnet. Det råder en relativt bred konsensus över att 

den ekonomisk-institutionella miljön inom ett land är betydelsefull för landets ekonomiska 

prestation. Meningsskiljaktigheterna verkar främst röra vilken variabel som definierar den 

ekonomisk-institutionella miljön och vad måttet på den ekonomiska prestationen är.  

Majoriteten av forskarna har koncentrerat sig på att undersöka sambandet mellan tillväxt och 

ekonomisk frihet. Förutom detta kommer denna uppsats att även granska sambandet mellan 

ekonomisk frihet och nivå på BNP per capita.  

           Jakob De Haan och Jan-Egbert Sturm9 granskar åttio olika länder mellan åren 1975-

1990. De jämför de två index som finns över en längre tidsperiod, Fraser institutets och The 

Heritage Foundation/Wall Street Journal. Vissa skillnader mellan de två indexen konstateras, 

men slutsatsen är att båda index ger en likartad rankning av länderna som har analyserats.  

          De undersöker även huruvida ekonomisk frihet har ett statistiskt robust samband med 

tillväxt. Nivån på EFI 1975 och förändringen i EFI mellan 1975-1990 används som 

förklarande variabler. Resultatet av undersökningen är att nivån på den ekonomiska friheten 

inte påverkar den genomsnittliga tillväxten i BNP per capita men att ökningar i ekonomisk 

frihet påverkar den genomsnittliga tillväxten i BNP per capita. Deras slutsats blir därför att 

ökad ekonomisk frihet leder till att landet fortare kommer till steady-state.  
                                                 
9 De Haan och  Sturm (2000) 
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           En utredning som undersöker hur EFI påverkar tillväxt samt hur de olika variablerna 

inom EFI påverkar tillväxttakt har genomförts av Susanna Lundström och Fredrik Carlsson.10 

En stor del av undersökningen ägnas åt känslighetsanalys för att säkerställa den statistiska 

kvalitén. Deras slutgiltiga resultat blir att nivån på EFI är signifikant positiv för ekonomisk 

tillväxt. I den andra delen av studien genomförs en regression med de sju olika kategorier som 

bygger upp EFI. Forskarnas resultat visar att ett antal av delindexen har positiv påverkan på 

ekonomisk tillväxt, till exempel frihet att använda utländsk valuta samt rättssäkerheten. Ett 

överraskande resultat, är att storleken på offentlig sektor har en negativ koefficient, vilket 

innebär att en större statlig sektor är positiv för tillväxten.  

          Lundströms och Carlssons konklusion är att det kan vara missledande att använda sig 

av ett index för ekonomisk frihet, då komponenterna av EFI påverkar tillväxt på olika sätt. 

Därför är det bättre att använda kategorierna var för sig och undersöka deras enskilda 

påverkan på tillväxt.  

          Gerald Scully11 finner att ekonomisk frihet ökar graden av ekonomisk prestation, samt 

att ekonomisk frihet är en positiv och signifikant faktor för ekonomisk tillväxt, vilket anses av 

Scully som relativt självklart. Det finns också empiriska bevis i studien för att ekonomisk 

frihet minskar inkomstskillnader (ginikoefficient). Detta är dock i motsats till vad tidigare 

forskning funnit och kan bero på olika mätmetoder.  

           Ytterliggare en studie om sambandet mellan ekonomisk frihet och tillväxt har gjorts av 

Dawson12 som studerar kausalsambandet. Ekonomisk frihet har en betydelsefull roll för 

långsiktigt välstånd, speciellt viktiga delar är den fria marknaden och försvarande av 

äganderätten.  Dock visar undersökningen också att både nivå och förändringar i ekonomisk 

frihet kan vara ett resultat av tillväxt. Exempelvis bestäms den finansiella friheten till en viss 

del av tillväxten och att ökad ekonomisk frihet kan främja investeringar. 

           De Haan och Sturm har även gjort en studie tillsammans med Lundström.13 De går i 

denna kritiska studie igenom sambandet mellan ekonomisk frihet och tillväxt. Författarna 

poängterar både svagheter och styrkor med det mått (EFI) som används för ekonomisk frihet. 

Deras slutsats är att EFI är både användbart och trovärdigt. Konstruktionen av indexet gör att 

det går att undersöka de olika delarna av det och se vilka faktorer som är viktigast för till 

exempel just, ekonomisk tillväxt.  

                                                 
10 Lundström och Carlsson (2001)  
11 Scully (2002)  
12 Dawson (2002) 
13 De Haan, Lundström och Sturm (2006) 
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           I sin artikel ”Why do some countries produce so much more output than others” 14 

undersöker tillväxtforskarna Robert Hall och Charles Jones bestämmande faktorer för stark 

ekonomisk prestation. I denna mycket omfattande studie undersöker Hall och Jones 

sambandet mellan nivån på BNP per capita och social infrastruktur, snarare än tillväxttakten 

på BNP per capita. De finner att nivåskillnader i human- och fysiskt kapital inte förklarar 

tillräckligt av nivåskillnader i BNP per capita. De härleder därför dessa skillnader till 

olikheter i institutioner och statlig politik och formerar en variabel av detta, social 

infrastruktur. Även om social infrastruktur är ett vidare mått som tar hänsyn till fler variabler 

än ekonomisk frihet, kan det konstateras att de länder som i Hall och Jones’ undersökning har 

högst social infrastruktur, även har högst ekonomisk frihet i datan till denna studie och vice 

versa. Deras slutsats är att nivån på social infrastruktur bestämmer fundamental långsiktig 

ekonomisk prestation mellan länder. 

 

                                                 
14 Hall och Jones (1999) 
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2 Ekonomisk teori 

Här redogörs för den makroekonomiska teori som ligger till grund för studiet av ekonomisk 

tillväxt, Solow-modellen. Vidare presenteras en översikt av konvergens teori för att få en 

förklaring till skillnader i tillväxttakt, länder emellan. Slutligen härleds från Solow-modellen 

den regressionsmodel denna studie kommer att bygga på. 

 

2.1 Solow-modellen 

Den amerikanska nationalekonomen Robert Solow utvecklade på 1950-talet en ekonomisk 

modell för vilken Solow sedermera fick Nobelpriset i ekonomi.15 Denna neoklassiska modell 

beskriver hur ekonomisk tillväxt uppkommer genom kapitalackumulering och teknologisk 

utveckling över tid.  

          Inför kommande modell är det nödvändigt att göra vissa antaganden. Marknaderna 

antas vara i jämvikt, det vill säga utbud = efterfrågan och karaktäriseras av perfekt 

konkurrens. Produktionsfunktionen har konstant skalavkastning. Företagen i ekonomin 

producerar endast en homogen vara och således finns heller ingen utrikes handel. Ekonomin 

är en sluten ekonomi så det som inte konsumeras sparas, och sparande är en identitet med 

investeringar, S ≡ I. Slutligen existerar inte någon stat som kan intervenera på marknaderna 

och naturresurser har ingen betydelse. 

          Tillgång och efterfrågan på varor och tjänster bestämmer hur mycket som ska 

produceras på marknaden samt hur produktionsfaktorer ska allokeras. Produktionen av varor 

och tjänster, ekonomins output Y fordrar huvudsakligen två produktionsfaktorer, arbetskraft, 

L och fysiskt kapital, K. En viktig beståndsdel i produktionen är hur effektiv en arbetare är, 

det vill säga, för varje tidsenhet, hur mycket kan vederbörande bidra till att producera? Denna 

effektivitet är ofta ett resultat av tillgången till teknologi och teknologiska produkter som 

effektiviserar arbetarna och produktionen. Låt A vara ett produktivitetsmått som mäter 

effektiviteten hos arbetarna, härledd från tillgången till teknologi. Fördelningen av 

nationalinkomsten mellan arbetare och kapital läggs också till, där α står för kapitalets del av 

outputen och 1-α står följaktligen för arbetarnas del. Produktionsfunktionen ser då ut som 

följande: 

 
                 ( )αα −= 1, ALKfY   (2.1) 

                                                 
15 Solow (1956) 
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Denna produktionsfunktion implicerar att förändringar i output måste härledas till 

förändringar i kapital, arbetskraft eller teknologisk utveckling. Funktionen är av Cobb-

Douglas typ, så det faktum att exponenterna, summerar till 1.0 innebär att funktionen som 

helhet har konstant skalavkastning (ökas båda produktionsfaktorerna med x procent, ökar 

output med x procent) medan respektive produktionsfaktor individuellt har avtagande 

skalavkastning (ökar L minskar arbetskraftens marginalproduktivitet, medan det höjer 

kapitalets dito).16 Dock ökar både arbetskraftens- och kapitalets marginalproduktivitet då A 

ökar. Produktionsfunktionen per effektiv arbetare härleds från (2.1) och blir: 

 

   

α

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

AL
Kf

AL
Y

  (2.2)  

Av denna ekvation framgår att kapital per (effektiv) arbetare är centralt för BNP utveckling. 

Därför är det viktigt att se vad som orsakar förändringar i kapitalstocken. Två faktorer 

påverkar förändringar i kapitalstocken, depreciering av kapitalet, δK och investeringar som är 

lika med sparande som en konstant fraktion, s av nationalinkomsten,17 sY. Detta kan skrivas 

som: 

 

KsY
t
K δ−=
∂
∂   (2.3) 

 
Derivatan av kapitalstocken med avseende på tid bestäms av sparandet minus depreciering. 

Om sY > δK växer kapitalstocken, och därmed ekonomin (se 2.2) och då sY< δK krymper 

kapitalstocken. Jämviktsläget, då sY = δK och ∂K/∂t = 0 innebär att kapitalstocken är 

konstant och lika mycket kapital som förslits kommer till genom investeringar, då en ekonomi 

befinner sig i detta jämviktsläge, är den i steady-state.  

          Då tillväxtmått i denna studie är BNP per capita är det nödvändigt att undersöka hur 

arbetskraftens egenskaper förändras över tid. Ett antagande i modellen är att en konstant 

fraktion av befolkningen tillhör arbetskraften L och om befolkningen växer med x procent, 

ökar L med x procent. Ökningstakten i L benämns n: ∂L/∂t = n. Likväl antas att teknologisk 

utveckling är en exogen variabel som växer konstant med takten g, ∂A/∂t = g. Kapital per 

effektiv arbetare bestäms nu av både n, g, s och δ. Med ovanstående information kan en 

                                                 
16 Mankiw (2002) s.72 
17 Solow (1956) s.66 
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kapitalackumuleringsekvation härledas, i termer av kapital per effektiv arbetare och efter 

vissa algebraiska omflyttningar blir denna: 

 

  ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛++−=

∂
∂

AL
Kgn

AL
sY

t
ALK )(/ δ   (2.4) 

 
Förändring i kapital per effektiv arbetare över tid är sparande per effektiv arbetare minus 

depreciering, ökningar i arbetskraften och teknologisk utveckling. Om (2.2) sätts in i (2.4) och 

(2.4) löses för steady-state, kan (2.4) skrivas som: 

 

          ( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛++=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

AL
Kgn

AL
Ks δ

α

                     (2.5) 

 
Löses ekvation (2.5) för output per effektiv arbetare samt kapital per effektiv arbetare erhålls 

efter vissa algebraiska omflyttningar följande två jämviktsekvationer ur den ursprungliga 

produktions- och kapitalackumuleringsekvationen, där Y*/AL output per effektiv arbetare i 

steady-state och K*/AL = kapital per effektiv arbetare i steady-state 

 

            
α

δ

−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++

=
1

1

*
gn

s
AL
K   (2.6)

   

                          
α
α
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s

AL
Y       (2.7) 



 - 13 -

Figur 1. Solow-modellen illustrerad 
 

 
Not. Ekonomin befinner sig i steady-state med en produktion på Y*/AL och en kapitalstock per arbetare på 
K*/AL Produktions- och investerings kurvans form speglar avtagande marginalproduktivitet på 
kapitalackumulering. 

 

Solow-modellen visar grunden till varför olika ekonomier presterar olika starkt. Allt annat 

lika kommer länder med hög investeringskvot och låg befolkningstillväxt ackumulera mer 

kapital per arbetare och därmed öka arbetskraftens produktivitet. Solow-modellen förklarar 

även varför länder uppvisar kontinuerlig ekonomisk tillväxt, detta genom teknologisk 

utveckling, g. Tillväxt i g är högst vitalt för att parera avtagande marginalproduktivitet hos 

kapital.18 På lång sikt växer ekonomiers BNP per capita i motsvarande takt som teknologisk 

utveckling. Dock ger Solow-modellen inte en tillfredställande bild av olikheter i tillväxttakter 

länder emellan, därför måste modellen byggas vidare. 

 

2.2 Konvergens 

Slutsatsen från den neoklassiska modellen är att ekonomiers tillväxttakt ges av deras avstånd 

till sitt steady-state.19 Alltså borde länder med lägre BNP per capita växa snabbare än länder 

med hög BNP per capita, allt annat lika och på så sätt ”ta igen” gapet länderna emellan, givet 

att de har gemensamt steady-state. Detta är vad som avses med begreppet konvergens. Det är 

lätt att förstå varför genom att återgå till kapitalackumuleringsekvationen (2.4). Denna 

                                                 
18 Jones (1998) s. 39 
19 Ibid s.62 
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förklarar hur kapital ackumuleras. Utifrån denna härleds (2.8) som förklarar tillväxttakten i 

kapitalstocken.         
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            (2.8) 

Detta implicerar alltså att när kapitalet per arbetare ökar, ökar deprecieringen proportionerligt, 

men investeringar och därför följaktligen output ökar mindre än proportionerligt.20 Därför 

minskar den genomsnittliga kapitalproduktiviteten, till följd av avtagande avkastning på 

kapitalackumulering, vilket visas illustrativt i figur 2. Konvergens kan exempelvis observeras 

om länder inom OECD studeras 21, där länderna har likartad tillgång till teknologi, likartad 

befolkningstillväxt och investeringskvot samt jämförbara steady-state. Jämförs alla länder i 

världen observeras snarare en brist på konvergens till följd av att alla länder inte har samma 

steady-state.22 

                                                 
20 Mankiw, Phelps och Romer (1995) s. 310  
21 Persson, Skult (2003) s.145 
22 Ibid s.145 
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Figur 2. Konvergens 

 
Not. Avståndet mellan den svarta och den röda kurvan ger tillväxttakten, Ekonomin med en kapitalstock om 
K/AL1 växer temporärt fortare än ekonomin med K/AL2. Ekonomiernas gemensamma steady-state är K*/AL och 
ju närmare ekonomierna kommer detta, desto långsammare tillväxttakt kommer länderna att uppvisa. 
 

2.3 Bortom Solow 
Ovanstående modeller förklarar tillväxtens grunder tydligt och ger en bra bild av hur 

ekonomiers storlek kan förändras över tid givet de olika variablerna. Vad Solow modellen 

däremot inte förklarar är den ekonomisk-institutionella miljön i en ekonomi. Tittar man till 

exempel på en av nyckelvariablerna ovan: g, teknologisk utveckling kvarstår frågan: Vad får 

en individ att välja att sysselsätta sig inom en sektor som bidrar till att öka g? Förenklat går 

det att beskriva en individs val som ett val mellan produktion och diversion.23 Den rationelle 

individen väljer då det alternativ som ger högst avkastning. Om individen omges av en miljö 

med ett rättssystem som skyddar egendom och avtal, säkerställer äganderätter och där 

penningvärdet upprätthålls samt där staten begränsar sin intervention (genom t.ex. skatter och 

regleringar) på marknaden. Det vill säga av hög ekonomisk frihet, stiger möjligheten till ökad 

avkastning från produktion. Om det till exempel finns ett fullgott skydd av äganderätter, kan 

forskare, artister, uppfinnare med flera räkna med avkastning på det de producerar. Saknas 

äganderätter kan dessa individer räkna med diversion av sina produkter, piratkopiering 

etcetera och avkastningen hamnar i den diversifierandes fickor. Ekonomisk-institutionell 

miljö kan därför påverka de rationella individernas val. 

          Därutöver kvarstår det faktum att arbetare i olika ekonomier skiljer sig i termer av 

utbildning och andra värdefulla erfarenheter, det vill säga de skiljer sig i nivå på 

humankapital. Humankapital påverkar en arbetares produktivitet och därmed länders 

                                                 
23 Hall  och Jones (1999) s. 98 

δ+n+g 

sk (α-1) 

 
K/AL 

   K/AL1    K/AL2    K*/AL 



 - 16 -

välståndsnivåer. Ytterliggare förklarande variabler måste således läggas till den basala 

tillväxtmodellen. Den nya produktionsfunktionen antar då följande form: 

    
           ( )θαα ZAHKfY ,, 1−=   (2.9)   

 
Variablerna K och A är desamma som i den grundläggande Solow-modellen. Variabeln H är 

nivån på utbildad arbetskraft. Individerna ackumulerar humankapital genom att utbilda sig 

istället för att arbeta. Nivån på H bestäms av H = eψuL. Låt u stå för den tid individen avsätter 

till att utbilda sig och L är fortfarande antalet enheter arbetskraft. Om u = 0 är H = L och då u 

ökar, ökar H med ψ procent.24 Variabeln Z mäter den ekonomisk-institutionella miljön i 

ekonomin och består i vår modell av ekonomisk frihet samt ett mått på korruptionen inom 

landet. θ är koefficienten som mäter påverkan från Z på Y. Återigen löses för BNP per capita i 

steady-state, och ekonomisk-institutionell miljö, samt humankapitals variabeln läggs till (2.7) 

och då fås (2.10) där h ≡ H/L 
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I denna uppsats används regressionsanalys för att studera ekonomisk tillväxt. 

Regressionsmodellen byggs på (2.10) Deprecieringstakten antas vara konstant för samtliga 

länder. Den kan således bortses ifrån i modellen. Likaså är g en exogen konstant, varför även 

denna kan bortses ifrån. Z består av de två variablerna grad av korruption samt grad av 

ekonomisk frihet i ekonomin och mäts båda två genom index. Sparandet antas fortfarande 

vara identiskt med investeringar så s ≡ i. Som nämnt ovan är h är ett mått på humankapital per 

arbetare och mäts i modellen som genomsnittlig erhållen utbildning. Variabeln n förklarar 

fortfarande tillväxten i arbetskraften, sätts dessa variabler in i en regressionsmodell går det att 

mäta de olika variablernas inverkan på (den logaritmerade) nivån på BNP per capita.  

  

                                                 
24 Jones (1998) s.48 



 - 17 -

3 Data 

I detta kapitel diskuteras det mått som används för ekonomisk frihet. Dess sammansättning 

diskuteras och även kritik mot densamma. Kapitlet avslutas med beskrivning av övriga 

variabler och varifrån dessa har ställts samman.  

 

3.1 Databeskrivning 

Måttet som används som beskrivning av ekonomisk frihet är Fraiser institutets index över 

ekonomisk frihet (EFI). Det har sammanställts från 1970-talet och uppdaterats var femte år 

samt utökats efterhand med fler länder allteftersom data har blivit tillgänglig. Grundtanken 

med EFI är att personliga val, frivilliga byten, frihet att konkurrera och försvarande av privat 

ägande är det viktiga för den ekonomiska friheten. Statens roll för att landet ska besitta en hög 

nivå av ekonomisk frihet är att försvara äganderätten, garantera rättstrygghet och stå för ett 

pålitligt ekonomiskt klimat som individerna kan driva företag och idka handel i. En hög grad 

av ekonomisk frihet kräver dock att staten begränsar sin intervention inom vissa andra 

områden, staten bör inte påverka personliga val, handel eller rätten att fritt kunna konkurrera 

på marknaden. Regleringar såsom tullar och skatter minskar den ekonomiska friheten. Dessa 

laissez-faire värderingar har legat till grund för utformningen av det ekonomiska 

frihetsindexet.  

           .  

3.2 Uppbyggnad av EFI  

EFI är sammansatt av fem delindex, dessa är av samma vikt i det samlade indexet för 

ekonomisk frihet. Samtliga delar av index graderas på en skala mellan noll och tio som 

speglar ett lands nivå inom det aktuella ekonomiska området. Antalet beståndsdelar i de fem 

delarna av EFI varierar, men samtliga delindex beräknas som genomsnittet av rankningen på 

de variabler som ingår i dem. De fem delindexen är: 25 

i) Storleken på statlig sektor: Utgifter och skatter  

ii) Självständigt rättsväsende och skyddande av privata äganderätter   

iii) Tillgång till ett sunt penningväsende 

iv) Frihet att handla med utlandet  

v) Regleringar inom arbetsmarknaden, kreditmarknaden och företag 
                                                 
25 Economic freedom of the world annual report (2005) 
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Storleken på statlig sektor mäter hur stor del av konsumtionen i landet som beror på privata 

val och hur stor del som beror på statliga val. Detta kontrolleras i index genom att a) granska 

delen av statlig konsumtion av den totala konsumtionen samt b) hur stora omfördelningar av 

BNP som sker genom transaktioner och bidrag. Stor omfördelning av BNP implicerar låg 

grad av ekonomisk frihet. Det studeras även c) hur stor del av BNP som produceras av privat- 

respektive offentlig sektor i den sista delen d) tas det upp hur hög marginalskatten är i landet. 

Tillsammans mäter dessa fyra delar ett lands nivå av fria val och beslut respektive statens 

omfattning på området. Följaktligen kommer länder med låg del av totala utgifter i form av 

statliga utgifter, liten statlig företagssektor samt låga marginalskatter att placera sig högt i 

rankningen i denna del.  

          Självständigt rättsväsende och skyddande av privata äganderätter studeras och mäts 

genom statens förmåga att garantera ett självständigt rättsystem samt regler som säkerställer 

företags och individers rättigheter gentemot staten. Övriga delar är skydd av intellektuell 

egendom, militärens roll i samhället och integriteten i rättssystemet. 

          Tillgång till ett sunt penningväsende bestäms genom vilken grad av inflation det finns i 

landet. Detta mäts genom nuvarande inflation samt inflationens variation över tid. Det tas 

även upp vilken frihet det finns att föra pengar in och ut ur landet. För att rankas högt inom 

detta område krävs att ett land följer dess uttalade ekonomiska riktlinjer, har institutioner som 

ser till att landet har en låg och stabil inflation. Slutligen ska landet avstå från restriktioner för 

det egna landets medborgare vad gäller användandet av andra länders valutor.  

          Frihet att handla med utlandet innebär en öppen ekonomi med frihet att handla med 

utlandet samt möjlighet att ta del av dess teknik och nya produkter. Olika slags 

protektionistiska inslag i ekonomier kan minska utbytet med utlandet. Exempel på sådana 

restriktioner är skatter och tullar på handelsvaror. En annan fråga är hur stor handelsektorns 

storlek är mot den förväntade storleken. Är det några skillnader i växelkurs mellan den svarta 

och den officiella marknaden samt vilka kapitalkontroller som existerar. För att få en hög 

rankning i EFI inom detta område ska landet ha låga tullar, en större än förväntad 

handelssektor, en effektiv administration samt begränsad grad av kapitalkontroll.  

          Regleringar inom arbetsmarknaden, kreditmarknaden och företag som förbjuder eller 

försvårar intåg på marknader samt försvåra frivillig handel minskar givetvis den ekonomiska 

friheten. På grund av svårigheterna med att mäta regleringar, består två tredjedelar av frågorna 

av enkätundersökningar. Bland annat tas det upp i vilken grad det finns privata och utländska 

banker i landet. På arbetsmarknaden studeras minimilöner, centrala löneförhandlingar, 
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uppsägningar, värnplikt samt arbetslöshetsersättningar. För att kunna få en hög rankning inom 

detta område krävs begränsad fackligt inflytande över löner och uppsägningar. Förutom detta 

krävs att arbetslöshetsersättningarna är relativt låga. Vid undersökning av företagsklimatet, 

granskas främst möjligheten att starta företag och byråkratin runt företag för att se om den 

försvårar konkurrens och försämrar marknaden. En hög rankning kräver att landet måste låta 

marknaden till stor grad bestämma priser och avstå från regleringar som försvårar inträde på 

marknader eller som höjer kostnaderna för produkten. Staten bör heller inte hjälpa vissa 

företag på bekostnad av andra. 26 

 

3.3 Kritik mot EFI        

EFI har använts tidigare på forskning inom detta område och det har även kritiserats av olika 

forskare för sin sammansättning. Lundström och Carlsson finner att sammansättningen av 

index kan leda till en felaktig uppfattning av den ekonomiska friheten i landet, då det är svårt 

att avgöra vilka variabler som ska ingå i index. Deras slutsats är att det är bättre att använda 

de olika delindexen som enskilda variabler istället för att lägga samman dessa till ett 

totalindex.27 Den senaste forskningen som bedrivits på området av De Haan, Sturm och 

Lundström,28 finner att EFI både är användbart och trovärdigt. 

          Vidare är det viktigt att påpeka de politiska värderingarna som tar sig i uttryck genom 

EFI. Klassiska liberala argument som till exempel liten statlig sektor, få regleringar, låga 

skatter etcetera genererar hög rankning i EFI. Definition av ekonomisk frihet är synnerligen 

relativ. Individer som sympatiserar med olika politiska ideologier definierar ekonomisk frihet 

på olika sätt och det existerar knappast någon universell tolkning av frihet. Därför bör läsaren 

av denna studie ha i åtanke vilka värderingar som är invävda i hur den ekonomiska friheten är 

definierad. 

          Trots de brister som påpekats i EFI, är det ett av de bästa måtten på ekonomisk frihet 

som finns tillgängligt idag. En lösning om man som forskare inte är nöjd med 

sammansättningen av EFI, är att genom annan viktning av komponenterna, konstruera ett eget 

index.  

          Författarna till denna studie finner att det går att ifrågasätta definitionen av begreppet 

ekonomisk frihet, till följd av den politiska värdegrundskonflikt som är inbyggd. Därutöver är 

det möjligt att det i EFI saknas variabler som borde vara med och därtill även möjligt att 
                                                 
26 Gwartney och Lawson (2002) 
27 Lundström och Carlsson (2001) Sid 14-15 
28 De Haan, Lundström och Sturm (2006) 
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ifrågasätta om alla de variabler som ingår bör vara med. Bristerna till trots kommer det 

befintliga index att användas i denna studie. Dels då forskning befäst dess användbarhet och 

dels då EFI de facto har brukats i empirisk forskning på området.          

3.4 Övriga variabler  

Datamaterialet som används i regressionerna kommer i huvudsak från Penn World Tables.29 

Detta dataset har sammanställts av forskarna Robert Summers, Alan Heston och Bettina Aten.  

Datamaterialet är omfattande och innehåller data för de flesta ekonomiska variabler. Vi nyttjar 

oss av population, investeringskvot och BNP per capita. Data för utbildningsnivån har 

hämtats från Robert Barros och Jong-Wha Lees internationella sammanställning på 

genomsnittligt antal utbildningsår.30  

          Dessa data får anses ha hög reliabilitet då de kommer från internationella forskare 

såsom Summers, Barro och Lee. Materialet har dessutom ofta tidigare använts inom 

forskning, varför det inte finns någon anledning att betvivla det.  

          Som kontrollvariabel används ett korruptionsindex. Detta är hämtat från den globala 

koalitionen mot korruption, Transparency International.31 För att inte behöva minska antalet 

länderobservationer ytterliggare, var det tvunget att använda värdet på korruptionsindexet för 

år 2005 vid samtliga observationer. Detta till följd av att det saknas data för flertalet länder 

under tidigare år. Detta leder dock till att studien endast innehåller en observation för 

korruption per land, vilket gör att resultatet blir osäkrare än om fler observationer hade 

funnits. Därför bör de slutsatser som kan dras från just denna variabel endast ses som 

indikationer. Detta har medvetet betraktats när variabeln använts i regressionerna.  

           Den variabel som används som beroende när förhållandet mellan nivån på BNP per 

capita och nivån på EFI granskas är den logaritmerade nivån på BNP per capita (lny). I den 

andra undersökningen, då sambandet mellan tillväxttakten i BNP per capita och EFI utreds, 

används genomsnittliga tillväxttakten i BNP per capita (yg) som den beroende variabeln.  

          Förklarande variabler i regressionerna är befolkningstillväxten (n), den mäts som den 

genomsnittliga årliga befolkningsökningen över perioden 1970-2000. Utbildningsnivån (edu) 

är genomsnittligt antal utbildningsår för delen av populationen som är över tjugofem år. 

Investeringskvoten (i) är den årliga delen av BNP som används till investering. Korruption 

(corr) är värdet på korruptionsindexet för år 2005.  

 
                                                 
29 Heston, Summers och Aten (2002)  
30 Barro, Lee, (2000).  
31 www.transparency.org senast uppdaterad den 24 april 2006 
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4 Resultat 

Här presenteras resultaten från undersökningarna. I den första delen redovisas resultaten 

från regressionsanalysen av Solow-modellen, denna basmodell utvecklas senare i del två där 

den första undersökningen, som granskar nivå på BNP per capita presenteras. Den tredje 

delen i detta kapitel presenterar den andra undersökningen, som utreder tillväxttakten i BNP 

per capita. Varje del inleds med en deskriptiv presentation av resultaten och följs upp med en 

analys av regressionsresultaten.  

 

4.1 Utvärdering av Solow-modellen 

Denna studie inleds med en regressionsanalys, byggd på Solow-modellen som presenterades i 

kapitel två. Därför inkluderas endast de variabler som ingår i Solow-modellen. Då det är 

denna regression som senare byggs vidare på är det viktigt att först kontrollera att modellen är 

signifikant. Modellen ser ut enligt följande: 

 
    εϕγβα ++++= nieduyln   (4.1) 

 
Där α är modellens konstant och β,γ, och φ är koefficienterna för respektive variabel, slutligen 

finns ε som är en felterm. Test för signifikansen i denna multipla regressionsmodell görs 

genom att ställa upp en nollhypotes och en mothypotes:  

 

H0: Inget linjärt samband mellan den beroende och de oberoende variablerna  

H1: Ett linjärt samband mellan den beroende och minst en av de oberoende variablerna.   

           

Efter att hypoteserna ställts upp ovan kontrolleras hur de olika variablerna som ingår i studien 

korrelerar med varandra för att undvika multikollinearitet, det vill säga att två eller flera av de 

oberoende variablerna innehåller likartad information och därför förklarar samma sak. 

Gränsen för hur starkt två oberoende variabler får korrelera med varandra är 0,7-0,932 (Där 1 

= perfekt korrelation). Inga av variablerna uppvisar multikollinearitet.  

          Det som därefter studeras är hur de oberoende variablerna korrelerar med den beroende 

variabeln (på en skala mellan -1 och 1). Starkast samband med den beroende variabeln, den 

logaritmerade nivån på BNP per capita har utbildningsnivån (edu) med en positiv korrelation 

på 0.84. Även befolkningstillväxten (n) har en stark korrelation med den beroende variabeln, 

                                                 
32 Hill (2001) s.190 
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dock är denna negativ på -0.76. Investeringskvoten (i) har en svagare, men fortfarande relativt 

stark korrelation med den beroende variabeln på 0.53.  

 

Tabell 1 Regressionsresultat avseende den grundläggande Solow modellen 
 
Variabel Koefficient Std. Fel Signifikans 

 

Befolkningstillväxt (n) 

 

Utbildningsnivå (edu) 

 

Investeringskvot (i) 

 

N: 308 

Justerad R2 0.797 

 

-17.87 

 

0.18 

 

0.015 

 

4.06 

 

0.019 

 

0.007 

 

*** 

 

*** 

 

** 

Not. (***) variabeln signifikant på en procents nivå och (**) variabeln signifikant på fem procents nivå. 
Standard felen justerade med Newey-West metod 
 
 
  
Som resultatet från regressionen visar ovan är samtliga variabler utom investeringskvoten 

signifikanta på en procents nivå och den justerade R2 är 0,797 med ett standard fel på 0,398. 

Detta visar att alla variabler är relevanta och små avvikelser från regressionslinjen observeras. 

Endast de tre ”Solow-variablerna” förklarar följaktligen det mesta av skillnaderna i BNP per 

capita. Alltså stämmer dessa resultat överens med vad tillväxtforskare tidigare kommit fram 

till.33  

          F-testet är signifikant på en procents nivå, därför kan hypotesen H0 förkastas och 

alternativhypotesen H1 accepteras. Denna basregression styrker Solows teorier, vilket är enligt 

förväntan. Modellen är signifikant och därför kan den användas som grund till de kommande 

undersökningarna. 

 

                                                 
33 Mankiw, Romer  och Weil  (1992)  s.433 
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4.1.1 Osäkerhet i mätning  

Ett vanligt förekommande problem med regressioner som involverar dataobservationer som 

sträcker sig över en tidsperiod är att observationerna inte är självständiga, det vill säga att ett 

variabelvärde vid tidsobservationen t påverkas av variabelvärdet vid tidsobservationen t-1.  

           Modellerna i denna studie är skattade med minsta kvadrat metoden. Eftersom 

datamaterialet innehåller observationer över en tidsperiod, är det nödvändigt att testa för 

autokorrelation.  Detta görs genom ett Lagrange Multiplier (LM) test, via skapandet av två 

residualvariabler där (residual1 = t) och (residual2 = t-1). LM testet skattas sedan genom 

residual1 = α + βresidual2. Följt av ett t-test för att kontrollera signifikansen på β. 

Autokorrelation förelåg i modell (4.1) och (4.2) men inte i modell (4.3).  

          För att bättre handskas med förekomsten av autokorrelation, skattas modellerna (4.1) 

och (4.2) om med Newey-West metod. Newey-West metoden korrigerar regressionen genom 

att den justerar standardavvikelsen och ökar upp felmarginalen. Alltså blir resultaten från 

regressionerna möjliga att analysera. 

 

4.2 Nivå på BNP per capita och Ekonomisk frihet 

Denna första undersökning syftar till att utreda sambandet mellan nivån på EFI och nivån på 

BNP per capita. Länders nivåer på BNP per capita liksom nivåer på ekonomisk frihet kan 

variera över tid. Ett land som år 1970 var fattigt kan år 2000 ha blivit rikt likaså kan en 

ekonomi som karakteriseras av hög ekonomisk frihet gått en utveckling tillmötes som 

inskränkt denna frihet. Välstånd och ekonomisk frihet påverkas av många olika faktorer, av 

vilka många inte kontrolleras för i denna studie, exempelvis krig, revolution, militärkupp och 

finanskriser. Här nedan är de länder som ingår i studien plottade för samband mellan nivån på 

EFI och nivån på BNP per capita, som synes finns ett relativt tydligt positivt samband, både år 

1970 och 2000.  
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Figur 3. Ekonomisk frihetsindex och nivå på BNP per capita år 1970 

-5000

0

5000

10000

15000

20000

25000

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0

EFI

BN
P/

ca
pi

ta

 
Not. Schweiz toppar inkomstlistan med dryga 20.000 USD i BNP per capita nivå. Andra länder i toppen är USA, 
Danmark, Kanada och Australien. Samtliga över 16.000 USD i BNP per capita och samtliga så när som på 
Danmark över sju i EFI. I Botten hittar vi Kongo, Kenya och Pakistan, alla med mindre än 1000 USD i BNP per 
capita och samtliga med låga värden på EFI. 
 
 
 

Figur 4. Ekonomisk frihetsindex och nivå på BNP per capita år 2000 
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Not. I toppen återfinns USA med ett EFI på 8.6 och en BNP per capita på 33.293USD. Andra länder som toppar 
listan är: Kanada, Irland och Australien, samtliga över 8 i EFI. I Botten återfinns Kongo med EFI på 3.4 och 
blygsamma 1.808 USD  i BNP per capita andra länder i botten är bl.a. Pakistan, Syrien, Iran och  Ecuador, alla 
under 6 i EFI.  
 

Sambandet mellan ekonomisk frihet och nivån på BNP per capita är alltså tydligt både år 

1970 och år 2000. Kanada, USA och Australien med i toppen av listan båda åren, liksom 

Kongo och Pakistan är med i botten båda åren. 



 - 25 -

 

4.2.1 Utformning av första undersökningen  

Nästa steg är att lägga till variablerna för den institutionella miljön, (efi) samt (corr) till 

basmodellen, för att se hur dessa två variabler påverkar nivån på BNP per capita. För att testa 

hypotesen om att den institutionella miljön har olika påverkan på rika och fattiga länder, delas 

även länderna in i ”fattiga” och ”rika” länder. De länder som klassificeras rika är de vars nivå 

på BNP per capita överstiger tiotusen USD under minst fyra av de sju tidsobservationerna och 

följaktligen vice versa för de som klassificeras som fattiga. Tre regressioner av nedanstående 

modell utförs, en för rika länder, en för fattiga länder samt en för det aggregerade urvalet av 

länder. Modellen blir:  

 

εθρϕγβα ++++++= eficorrnieduyln  (4.2) 

 

Modellen testas för multikollinearitet och korruptionsvariabeln uppvisar risk för 

multikollinearitet med både (n) och (edu) i den aggregerade regressionen (se bilaga 2). Alltså 

kan dessa i viss mån förklara samma sak i variationer i BNP per capita tillväxt. Dock uppvisar 

de nämnda variablerna multikollinearitet endast i den aggregerade regressionen, inte i 

regressionen för fattiga respektive rika länder. Risken för förekomsten av multikollinearitet 

bedöms som ett litet problem då den aggregerade regressionen uppvisar högst förklaringsgrad 

av de tre och alla de variabler som korrelerar med varandra är signifikanta på en procents nivå 

(se tabell 4). Nedan visas korrelationerna mellan den beroende och de oberoende variablerna 

för respektive regression. 

 

Tabell 2 Korrelationsmatris mot beroende variabel (lny) 
 

Variabel lny alla lny rik lny fattig 

Befolkningstillväxt (n) -0.76 -0.10 -0.52 

Utbildningsnivå (edu) 0.84 0.65 0.60 

Investeringskvot (i) 0.52 -0.05 0.26 

Ekonomisk frihet (efi) 0.60 0.63 0.30 

Korruption (korr) 0.81 0.40 0.45 
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Genomgående för de tre undersökningarna är att utbildningsnivå korrelerar högt med nivån på 

BNP per capita. Intressant är även att investeringskvoten har väldigt låg och negativ 

korrelation med BNP per capita för de rika länderna, men för de fattiga en flerfaldigt starkare 

och dessutom positiv korrelation. Ekonomisk frihet korrelerar starkt med BNP per capita i den 

aggregerade modellen och i modellen för de rika länderna, dock är denna korrelation mycket 

svagare för de fattiga länderna. Kontrollvariabeln korruption korrelerar starkt med BNP per 

capita i den aggregerade regressionen och ungefär likvärdigt i modellerna för de fattiga 

respektive rika länderna.  

4.2.2 Regressionsanalys av första undersökningen 

När basmodellen utökas med ekonomisk frihet och korruption ändras koefficienterna för de 

ursprungliga variablerna något då även friheten och korruptionen bidrar till att förklara 

välståndsnivåerna. Den justerade R2 ligger på åttioen procent, alltså något högre 

förklaringsgrad än basmodellen. 

          Samtliga variabler påverkar BNP per capita i positiv riktning sånär som på 

befolkningstillväxten. I den aggregerade regressionen har variablerna som ingick i 

basmodellen samma signifikans. Kontrollvariabeln, korruption är signifikant på en procents 

nivå medan den ekonomiska friheten är insignifikant. Alltså är de ursprungliga variablerna 

och korruption viktigare för att förklara skillnader i BNP per capita än vad ekonomisk frihet 

är. 

          Befolkningstillväxt är som de neoklassiska modellerna hävdar, en mycket negativ 

faktor för välstånd. De negativa marginaleffekterna av ökningar i befolkningen är höga och i 

den aggregerade liksom i regressionen för de fattiga länderna är (n) signifikant, dock på lägre 

nivå för de fattiga länderna. För varje procentenhet som befolkningen ökar i de fattiga 

länderna, uppskattas deras nivå på BNP per capita minska med i genomsnitt närmare fjorton 

procent. Dock är (n) inte en relevant faktor för välstånd i rika länder. För varje procentenhets 

ökning i (n) bland de rika länderna minskar BNP per capita med i genomsnitt endast 1,5 

procent men marginaleffekterna är inte signifikanta.     

                    Investeringskvot är en viktig determinant för nivåskillnader i BNP per capita 

mellan rika och fattiga länder, signifikansnivån är på fem procent och den skattade 

koefficienten uppgår till 0.012. Inom de två grupperna är investeringskvot dock inte relevant 

för att förklara nivåskillnader.  
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Tabell 3. Nivå på BNP per capita som beroende variabel 

Variabel Grupp total Grupp rik Grupp fattig 

 

Befolkningstillväxt (n) 

 

Utbildningsnivå (edu) 

 

Investeringskvot (i) 

 

Ekonomisk frihet (efi) 

 

Korruption (korr) 

 

N: 

Justerad R2 

 

-12.67*** 

(4.15) 

0.139*** 

(0.02) 

0.012 ** 

(0.006) 

0.041 

(0.035) 

0.076 *** 

(0.025) 

303 

0.81 

 

-1.465 

(2.68)  

0.081 ***                     

(0.022) 

0.008 

(0.007) 

0.111 ***                     

(0.026) 

0.01 

(0.022) 

140 

0.54 

 

-13.88* 

(7.59)  

0.136 *** 

(0.033) 

0.005 

(0.007) 

0.044 

(0.047) 

0.088 * 

(0.053) 

163 

0.47 

Not. (***) = variabeln signifikant på enprocentsnivå, (**) = variabeln signifikant på femprocentsnivå, (*) = 
variabeln signifikant på tioprocentsnivån. De tomma fälten indikerar att variabeln är insignifikant. Standardfel 
anges under respektive koefficient inom parantes. 
Länder med BNP per capita över 10000 USD i fyra av de sju mättillfällena klassificeras som rika och vice 
versa för de länder som klassificeras som fattiga  Standardfelen justerade med Newey-West metod. 
 
 
 
Utbildningsnivå har full signifikans i samtliga regressioner och marginaleffekterna från 

ökningar i utbildningsnivå på välstånd är höga, högre bland fattiga än rika länder. 

          Korruption har ett statistiskt säkerställt samband på en procents nivå i den aggregerade 

regressionen och på tio procents nivå för fattiga länder. Dock är den insignifikant i 

regressionen för de rika länderna.   

          När det kommer till graden av ekonomisk frihet, är detta den enda variabel som saknar 

signifikans i den aggregerade regressionen. Den kan alltså inte ses som en påverkande faktor 

för skillnader i välstånd mellan fattiga och rika länder. När det gäller att förklara skillnader 

mellan fattiga respektive mellan rika länder, uppstår skillnaden. Ekonomisk frihet är en viktig 

faktor för rika länder men saknar betydelse för fattiga länder. Marginaleffekterna från 

ökningar i grad av ekonomisk frihet med en enhet bland rika länder uppgår till i genomsnitt 

elva procents ökning i BNP per capita. För fattiga länder är siffran fyra och en halv procent, 

men som nämnt ej statistiskt säkerställd.  
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4.3 Tillväxttakt i BNP per capita och Ekonomisk frihet  

I denna andra undersökning, studeras sambandet mellan nivå på EFI och tillväxttakten i BNP 

per capita. Då föregående undersökning inte fann ett samband mellan nivå i BNP per capita 

och nivån på EFI, kvarstod frågan om tillväxttakten kunde förklaras av EFI. Tidigare 

forskning har haft svårigheter att finna och säkra ett sådant samband. Sambandet mellan EFI 

nivå och tillväxttakt i BNP per capita ser ut som följande:   

 

Figur 5. Tillväxttakt i BNP per capita och Ekonomisk frihetsindex 
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Not. Plottningen visar ett mycket vagt samband mellan EFI och tillväxttakten i BNP per capita. Sydkorea är det 
land som toppar listan då det mellan åren 1980-1990 uppvisade en genomsnittlig årlig tillväxttakt över tio 
procent, med ett EFI på 5,9. USA, Schweiz och Nya Zeeland har haft högst nivå av EFI, över åtta mellan 1990-
2000, men inget av länderna har haft högre genomsnittlig tillväxt än tre procent under den nämnda perioden. 

 

4.3.1 Utformning av andra undersökningen 

För att studera ovanstående samband i en regressionsmodell, konstrueras en ny variabel för att 

mäta tillväxttakt i BNP per capita. Genomsnittlig tillväxttakt per tio års period för respektive 

land under de tre perioderna år 1970-1980, 1980-1990 och år 1990-2000 räknas ut. Detta 

delas sedermera med tio för att få ett genomsnittligt tillväxtvärde per år och land för varje 

decennium. Denna variabel används alltså som beroende variabel. Som oberoende variabler 

används desamma som i avsnitt 4.2 men de räknas om som genomsnittliga värden per tio års 

period, så när som på befolkningstillväxt, som fortfarande är konstant över hela perioden. 

Därutöver läggs (yt-1) till i syfte att fånga upp konvergensen. Modellen för denna regression 

visas nedan, där g står för genomsnittligt värde.  
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          εθρϖϕγβα +++++++= − gtggg eficorrynieduy 1ln  (4.3) 

 
Beträffande korrelationer i denna modell finns likt modell (4.2) risk för multikollinearitet. Det 

är variablerna (corr) och (lnyt-1) som uppvisar risk för multikollinearitet med variablerna (n) 

och (edug). Även sinsemellan (corr) och (lnyt-1) föreligger risk. (Se bilaga 3 för 

korrelationsmatriser) 

 

Tabell 4. Korrelationsmatris mot beroende variabel: tillväxttakt i BNP per capita 
 

Variabel yg alla yg rik yg fattig 

Befolkningstillväxt (n) -0.02 0.02 -0.13 

Utbildningsnivå (edu) -0.08 -0.30 -0.02 

Investeringskvot (i) 0.31 0.11 0.46 

Ekonomisk frihet (efi) 0.08 -0.08 0.20 

Korruption (korr) 

Tid. nivå BNP (lnyt-1) 

0.02 

0.02 

-0.13 

-0.13 

0.21 

0.21 

 
 

4.3.2 Regressionsanalys av andra undersökningen 

Den justerade R2 sjunker markant då länders tillväxttakt analyseras i jämförelse med BNP per 

capita. I den aggregerade modellen är den justerade förklaringsgraden 0,42. 

          Befolkningsökningen (n) är enligt förväntan negativ, dock är det statistiska sambandet 

svagt. Alltså är den i viss mån relevant för länders tillväxttakt. Därutöver är 

befolkningstillväxten inte signifikant varken i gruppen med rika länder eller fattiga länder. 

Befolkningstillväxt kan alltså förklara skillnad i tillväxttakt mellan rika och fattiga länder till 

viss utsträckning, men förklarar inte skillnader i tillväxttakt mellan länder i respektive grupp.  

          Den skattade koefficienten för ursprunglig nivå på BNP per capita (lnYt-1) är negativ, 

och signifikant på en procents nivå i samtliga regressioner, varför denna kan ses som en viktig 

bestämmelsefaktor för ekonomisk tillväxttakt. Detta resultat medför att en viss nivå av 

konvergens kan observeras i resultaten. Det anmärkningsvärda är att konvergensen är ungefär 

lika stor i alla de tre regressionerna. Länderna i den aggregerade regressionen kan knappast 

anses ha gemensamt steady-state. Resultaten talar för konditionell konvergens. Givet att nivån 
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på övriga variabler är desamma, kommer länder med lägre BNP er capita växa fortare än de 

med högre. 

 

Tabell 5.  Tillväxttakt i BNP per capita som beroende variabel 
 

Variabel Grupp total Grupp rik Grupp fattig 

 

Befolkningstillväxt (n) 

 

Utbildningsnivå (edu) 

 

Investeringskvot (i) 

 

Ekonomisk frihet (efi) 

 

Korruption (korr) 

 

BNP tid. nivå (lnyt-1) 

 

N: 

Justerad R2 

 

-0.281* 

(0.165) 

0.001 
(0.001) 
 
0.002 *** 

(0.006) 

0.005** 

(0.002) 

0.003 ** 

(0.001) 

-0.031*** 

(0.004) 

132 

0.42 

 

0.172 

(0.17) 

0.0003 
(0.00004) 
 
0.0003 

(0.00045) 

0.008***                      

(0.003) 

0.0008 

(0.0013) 

-0.032*** 

(0.008) 

60 

0.23 

 

-0.457 

(0.33) 

0.0012 
(0.00004) 
 
0.002*** 

(0.00043) 

0.005* 

(0.003) 

0.005** 

(0.0024) 

-0.033*** 

(0.005) 

72 

0.51 

Not. (***) = variabeln signifikant på enprocentsnivå,(**) = variabeln signifikant på femprocentsnivå,  
(*) = variabeln signifikant på tioprocentsnivån. De tomma fälten indikerar att variabeln är insignifikant. 
Standardfel anges under respektive koefficient inom parantes.  
Länder med BNP per capita över 10000 USD i fyra av de sju mättillfällena klassificeras som rika och vice 
versa för de länder som klassificeras som fattiga. Standardfel justerade med Newey-West metod 
   
 

Utbildningsnivån (edu) är insignifikant i samtliga regressioner och de skattade 

marginaleffekterna är marginella. Alltså förklarar den inte någon skillnad mellan olika länders 

tillväxttakt.  

          Påverkan från investeringskvoten (i) skiljer sig mycket mellan de olika grupperna. För 

rika länder spelar den ingen betydelsefull roll för tillväxttakt, men för de fattiga länderna är 

variabeln synnerligen betydelsefull och för varje procent som den ökas, ökar den ekonomiska 

tillväxttakten i genomsnitt med 0.2 procent. Även i den aggregerade regressionen är 

investeringskvot av betydelse med signifikans på en procents nivå och koefficienten uppgår 
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till 0.002 med ett standard fel nära noll. Investeringskvot kan därmed förklara skillnader i 

tillväxttakt mellan länder väl. 

          Korruption (corr) kan utifrån resultatet på regressionen konstateras inte vara relevant i 

gruppen rika länder, marginaleffekterna är marginella och ingen signifikans kan urskiljas. I 

gruppen för fattiga länder är korruption likt första undersökningen en alltjämt betydelsefull 

faktor och om fattiga länder lyckas bekämpa korruption med en enhet förväntas de i 

genomsnitt växa med 0.2 procentenheter mer. 

          Ekonomisk frihet (efi) uppvisar här en signifikansnivå på en procent för rika länder, 

med en koefficient på 0.008. I gruppen för de fattiga länderna ligger signifikansnivån på tio 

procent med ett koefficientvärde på cirka 0.005. I den aggregerade regressionen är 

signifikansnivån fem procent och koefficienten detsamma. Grad av ekonomisk frihet kan 

alltså förklara skillnader i tillväxttakt både mellan länder som växer fort respektive långsamt 

samt mellan rika respektive fattiga länder inbördes. Bäst förklarar ekonomisk frihet skillnader 

i tillväxttakt mellan rika länder, där är även marginaleffekterna från ökningar i frihet som 

störst.   
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5 Fördjupad analys 

I detta kapitel analyseras resultaten från de två undersökningarna mer grundligt än i 

föregående kapitel. I första delen analyseras resultaten från de två undersökningarna. I andra 

delen ges möjliga tolkningar av resultatet för den ekonomisk-institutionella miljön. 

 

5.1 Resultatanalys 
Resultaten från befolkningsökningens inverkan på länders välstånd är mycket förutsägbara då 

välståndsmåttet är nationalprodukten delat på befolkningen och om den senare ökar, minskar 

naturligtvis nationalprodukten per individ. Befolkningsökning är dock primärt en begränsande 

faktor för fattiga länder. För rika länder är befolkningstillväxt inte i samma utsträckning ett 

problem. Den avgörande anledningen till om en hög befolkningstillväxt minskar ett lands 

BNP per capita är hur väl landet lyckas absorbera individerna in i det ekonomiska systemet 

och arbetsmarknaden. Denna förmåga är starkt förknippad med länders 

kapitalackumulering.34 Detta kan förklara varför befolkningstillväxt inte är en relevant 

variabel för rika länders välstånd.                                                                            

          Det tydliga sambandet mellan befolkningstillväxt och välstånd återspeglas inte i 

befolkningstillväxtens samband med tillväxttakt. Det är ett existerande men likväl svagt 

negativt samband mellan ett lands befolkningstillväxt och dess tillväxttakt. Inom de två 

grupperna av fattiga respektive rika länder, kan därutöver inte någonting om tillväxttakten 

sägas utifrån befolkningstillväxten. Det bör här påpekas att den genomsnittliga tillväxttakten i 

de två grupperna är nästintill identisk. Om länderna skulle ha delats upp i grupper efter deras 

tillväxttakt i BNP, istället för efter välståndsnivå skulle resultaten eventuellt bli annorlunda.  

         Utbildningsnivån är en av de mest betydelsefulla variablerna för välstånd i ett land. 

Desto högre grad av utbildning en individ har, desto produktivare kan man anta att individen 

är. Emellertid finns mellan den genomsnittliga nivån på utbildning och tillväxttakt inget 

samband. Dock kan man förmoda att förändringar i utbildningsnivå har ett samband med 

förändringar i tillväxttakt på kort sikt och därigenom alltså skapar nivåförändringar i BNP per 

capita på lång sikt. Vilket är precis vad resultaten visar.  

          Rika länder har i genomsnitt betydligt högre investeringskvot än fattiga länder. Detta 

bidrar till att förklara skillnaderna i välståndsnivåer mellan rika och fattiga länder. 

Investeringskvoten lyckas även förklara varför vissa länder växer fortare än andra. Dessa 

                                                 
34 Todaro (2003) s.80 
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resultat är föga förvånande. Vad som är alltjämt mer intresseväckande är att 

investeringskvoten är en synnerligen signifikant determinant för fattiga länders tillväxttakt 

men inte för rika länder. Detta resultat styrker konvergenshypotesen då det implicerar att 

fattiga länder kommer att växa fortare ju högre investeringskvot de har, medan detta samband 

inte kan observeras bland rika länder. Om länder är i olika steady-state kommer rika förbli 

rika och fattiga förbli fattiga. Fattiga länder kan alltså höja sitt steady-state till motsvarande 

rika länders genom att öka investeringskvoten och därmed på sikt minska välståndsgapet mot 

rika länderna genom en högre procentuell tillväxt.      

          Det faktum att konvergens observeras med stor statistisk säkerhet mellan fattiga länder 

och mellan rika länder är ytterliggare en bekräftelse på konvergenshypotesen. Men det faktum 

att konvergens även finns i det totala antalet länder bryter mot standarduppfattningen, det vill 

säga att bland icke homogena länder skall en brist på konvergens noteras. För att citera 

tillväxtforskarna Robert Barro och Xavier Sala-i-Martin: ”It is well known that growth rates 

of real per capita GDP are uncorrelated with the starting level of real per capita GDP across 

a large group of countries in the post-World War II period,”35 Barro och Sala-i-Martin 

använder dessutom Summer och Hestons dataset precis som denna studie (1988 års upplaga) 

dock ska nämnas, utan kontrollvariabler 

          Viktigt att poängtera här är att den andra undersökningen i denna studie studerar tio års 

intervaller, med den ursprungliga nivån på BNP per capita i början av varje intervall som 

oberoende variabel. Den neoklassiska teorin säger att de länder som har en output under sin 

jämviktsnivå bör tillfälligt växa fort och detta kan förklara avvikelser från den långsiktiga 

tillväxttakten. Då landet närmar sig sitt steady-state försvinner skillnaderna i tillväxttakt. 

Möjligen är konvergens mer observerbar när kortare tidsintervaller studeras. Görs studier på 

längre tidsintervaller (trettio till fyrtio år) är det möjligt att de kortsiktiga fluktuationerna inte 

ger utslag i mätningarna.  

          Den ekonomisk-institutionella miljön i länder visar sig ha en koppling till både länders 

välstånd och deras tillväxttakt. Det som är överraskande är att de två variablerna, korruption 

och ekonomisk frihet påverkar fattiga och rika på olika sätt. Korruptionsindexet visar sig i det 

aggregerade urvalet ha ett starkt statistiskt samband med vilken nivå på BNP per capita och 

även med vilken tillväxttakt ett land har. Index över ekonomisk frihet å andra sidan visar inte 

något statistiskt säkerställbart samband.  

                                                 
35 Barro och Sala-i-Martin (1992) s. 241 
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          I de två grupperna av länder har dessa två variabler dessutom totalt olika betydelse för 

välstånd. Ekonomisk frihet har stor inverkan på välståndsnivåer och tillväxttakt mellan rika 

länder, men saknar väsentlig påverkan på välstånd och har ett svagt samband med tillväxttakt 

mellan fattiga länder. Det totalt omvända förhållandet gäller för korruption.  

          Alltså kan det konstateras att fattiga länder har mycket att vinna på att bekämpa 

korruption och rika länder har mycket att vinna på att öka graden av ekonomisk frihet. 

Dessutom har de rika länderna mycket lite att vinna på att minska graden av korruption, (läs: 

öka nivå i index) liksom fattiga länder har marginella effekter på välstånd att vänta till följd 

av ökad ekonomisk frihet.  

          Rika länder kan allt annat lika i genomsnitt förvänta sig tio gånger högre 

marginaleffekter på välståndsnivåer och tillväxttakt genom att öka graden av ekonomisk frihet 

med en enhet, jämfört med att minska graden av korruption med en enhet. Fattiga länder å 

andra sidan kan i genomsnitt förvänta sig dubbelt så höga marginaleffekter på välståndsnivå, 

men ungefär samma marginaleffekter på tillväxttakt genom att minska korruptionen med en 

enhet jämfört med att öka nivån på den ekonomiska friheten med en enhet, allt annat lika.   

          Nedanstående plottning visar tydligt att sambandet mellan BNP per capita och EFI är 

påtagligt för de rikare länderna men vagt om ens existerande för de fattigare länderna. Det 

faktum att observationerna, när de plottas formerar en ”kon” implicerar att sambandet mellan 

variablerna ökar ju rikare ett land är. Eftersom rika länder också har högre genomsnittlig grad 

av ekonomisk frihet jämfört med fattiga länder är det rimligt att marginaleffekterna från 

ökningar i EFI på välstånd kan vara av tilltagande karaktär. 

 
Figur 6 Nivå på BNP per capita och nivå på Ekonomisk frihet 1980-2000 
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            Det motsatta förhållandet till ekonomisk frihet gäller alltså för korruption. Värt att 

observera här är att rika länder har ett genomsnitt i korruptionsindex på knappt åtta, medan 

fattiga länder har ett genomsnitt på cirka 3.5. Alltså kan det antas att marginaleffekterna av 

bekämpning av korruption i motsats till ekonomisk frihet är av avtagande karaktär. En ökning 

i korruptionsindex (läs: minskning av korruption) från tre till fyra ger markant högre 

marginaleffekter på BNP per capita nivå än en ökning från åtta till nio. Återigen ska bristerna 

med korruptionsvariabeln understrykas och betona att resultaten som bygger på denna endast 

kan tas som en indikation. 

 

5.2 Vad kan resultaten för ekonomisk frihet bero på? 

Grad av ekonomisk frihet är alltså inte en signifikant variabel för att förklara skillnader i 

välstånd mellan länder. Men eftersom friheten kan sättas i samband med rika länders 

nivåskillnader samt förklara skillnader i tillväxttakter finns det ett visst samband. Här nedan 

presenteras tre möjliga tolkningar av resultatens orsaker. 

          i) För det första, det är endast rika länders variationer i välståndsnivåer som påverkas av 

deras nivå av ekonomisk frihet, och inte fattigas. Detta faktum skulle kunna tyda på ett 

omvänt kausalsamband, där ekonomisk frihet är ett resultat av ett ökat välstånd, snarare än 

det omvända. En tänkbar orsak till detta skulle vara att då ett land uppnår en viss 

välståndsnivå, medför detta en ökad köpkraft bland de inhemska konsumenterna. Då den 

inhemska efterfrågan stiger, ökar intresset bland utländska företag att komma in på landets 

marknad. De inhemska konsumenterna med dess nyvunna köpkraft i kombination med de 

utländska företagens vilja att etablera sig på marknaden, medför möjligen en ökad press på 

landets regering att liberalisera marknaderna. Det är troligt att företagen (och de inhemska 

konsumenterna) är intresserade av till exempel stärkta äganderätter, stabilt penningvärde och 

lägre tullar etcetera. Om regeringen i landet ska få dit utländska företag och investerare måste 

de därför möta dessa agenters krav och öka den ekonomiska friheten.  

          Fler tänkbara orsaker som skulle styrka den omvända kausalsambandshypotesen är att 

ekonomisk frihet kan ses som en ”lyxvara”. Till exempel är tullar ett relativt enkelt och billigt 

sätt för fattiga länder att inkassera pengar. Att få in skattepengar via inkomstskatter kräver 

mer administration och kan därför tänkas vara svårt. Ett annat exempel här är att ett stort 

rättsväsende för skydd av privat egendom kan antas vara väldigt dyrt och därför något som 

fattiga länder inte har råd med. Därutöver framstår sådana ting som avreglerade 
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kreditmarknader inte som högprioriterade i ett underutvecklat land. Ovanstående argument 

skulle alltså kunna tyda på att ett omvänt kausalsamband föreligger och att det alltså är det 

högre välståndet som orsakar och möjliggör högre ekonomisk frihet och inte vice versa. 

          ii) Den andra möjliga tolkningen av resultaten är att för att de eventuellt positiva 

effekterna av ekonomisk frihet ska kunna få genomslagskraft i samhället, fodras en 

grundläggande standard på de variabler som har ett positivt samband med tillväxt och 

välstånd. Fattiga länder tenderar att ha låga nivåer på utbildning, låg investeringskvot, hög 

befolkningstillväxt samt hög korruption. Detta begränsar deras ekonomiska 

prestationsförmåga. Den amerikanska ekonomen Gregory N. Mankiw skriver i artikeln 

”Growth of nations” följande: ”De länder som gör saker rätt, gör de flesta saker rätt medan 

de länder som gör saker dåligt, gör de flesta saker dåligt.”36 Detta skulle möjligen även 

kunna stämma för denna studies resultat. Detta då länder som har hög investeringskvot och 

utbildningsnivå samt låg befolkningstillväxt och korruption (gör de flesta saker rätt) gynnas 

positivt av hög ekonomisk frihet. Medan de länder som har dåliga värden på ovanstående 

variabler (gör de flesta saker fel) inte gynnas av ekonomisk frihet. 

          iii) För det tredje, fattiga länder har i genomsnitt hög grad av korruption och rika länder 

har i genomsnitt låg grad av korruption. (Se bilaga 3) Fattiga länders skillnader i ekonomisk 

prestation kan därtill inte förklaras av deras skillnader i ekonomisk frihet, medan rika länders 

skillnader kan förklaras av det. Dessutom kan grad av korruption förklara skillnader i välstånd 

mellan rika och fattiga länder, medan grad av ekonomisk frihet inte lyckas med detta. 

          En möjlig interpretation av detta är, för att ekonomisk frihet ska kunna fungera som en 

”välstånds-höjare” fodras en låg grad av korruption. Det är tänkbart att eventuellt positiva 

effekter från ekonomisk frihet inte kan tränga ut i ett korrupt samhälle. Om så är fallet 

förefaller resultatet att EFI inte kan förklara skillnader mellan fattiga och rika länder logisk. 

Detta då den ekonomiska friheten ”inte fungerar” i de fattiga (och korrupta) ländernas miljöer. 

Att korruption skulle motverka de eventuellt positiva effekterna av ekonomisk frihet verkar 

rationellt genom att betrakta de olika delindexen i EFI. Till exempel självständigt rättsväsende 

och starkt skydd av äganderätter framstår oförenligt med korruption. Detsamma gäller delar i 

de andra delindexen.  

          Dock kan som framgår i andra undersökningen skillnader i EFI förklara variationerna i 

tillväxttakt mellan det aggregerade antalet länder. Det bör påpekas att EFI här förklarar varför 

vissa länder växer fortare än andra, vilket inte behöver säga något om länders välståndsnivå.       

                                                 
36 Mankiw, Phelps och Romer (1995) s.304 (Författarnas översättning) 
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6 Avslutning 

Här i det sista kapitlet summeras de slutsatser som kan dras från analysen. Författarnas 

intention är att genom att summera resultaten, lyckas ge svar på syftet från första kapitlet 

Kapitlet avslutas med förslag till framtida forskning . 

  

6.1 Slutsatser 
Genom regressionsanalys har denna undersökning befäst att skillnader mellan nationers 

välståndsnivåer kan härledas till Robert Solows tillväxtmodell. Länder med högt välstånd har 

en hög investeringskvot, hög genomsnittlig nivå av utbildning och låg befolkningstillväxt. De 

har därigenom en hög kapitalackumulering, hög grad av humankapital och en hög nivå av 

kapital per arbetare.  

          För att skapa en hög ekonomisk tillväxttakt är investeringskvoten fortfarande en viktig 

bestämmelsefaktor, dock har den genomsnittliga utbildningsnivån inte något samband med 

nationers tillväxttakt. Befolkningstillväxten har endast ett svagt negativt samband med 

tillväxttakt. 

          Syftet med den här uppsatsen har varit att genom att utveckla Solow-modellen till att 

innefatta ekonomisk-institutionell miljö, utreda om grad av ekonomisk frihet kan ses som en 

signifikant bestämmelsefaktor för ekonomiskt välstånd och tillväxttakt. Det har kunnat 

konstatera att ekonomisk frihet inte har betydelse för välståndsnivåskillnader mellan rika och 

fattiga länder. Variationer i ekonomisk tillväxttakt kan dock förklaras av skillnader i 

ekonomisk frihet. Slutsatserna från resultaten är följande: 

 

• Nivå på ekonomisk frihet kan inte förklara skillnader i välståndsnivåer mellan rika och 

fattiga länder men kan däremot förklara skillnader i välstånd mellan olika rika länder.  

• Nivå på ekonomisk frihet förklarar även varför vissa länder växer fortare än andra med 

god statistisk säkerställdhet. En ökning av graden av ekonomisk frihet med en enhet 

ökar i genomsnitt tillväxttakten med en halv procentenhet allt annat lika. 

• Marginaleffekterna på BNP per capita och tillväxttakt från ökningar i ekonomisk frihet 

är betydligt högre för rika länder än för fattiga länder. Dessutom är de statistiska 

sambanden högst signifikanta för rika länder, medan sambandet för fattiga länder är av 

låg signifikans på tillväxttakt och helt insignifikant på BNP per capita nivå.         
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6.2 Förslag till vidare forskning 

Framtida forskning inom detta område har mycket kvar att utreda. Fokus kan bland annat 

riktas mot att studera hypotesen om det omvända kausalsambandet. En bredare kategorisering 

av länder för att särskilja variationer i orsak och verkan bland länder av olika karaktär vore 

intressant. Fler länder borde undersökas och då kontrollera samspelet mellan ekonomisk 

frihet, korruption och ekonomisk prestation över tid. En infallsvinkel skulle kunna vara att 

undersöka de olika delindexen var för sig i kombination med korruptionsindex. Detta för att 

se huruvida korruption kan tänkas motverka eventuellt positiva effekter annorledes, för de 

olika delindexen.   

          Då resultaten från denna studie ger en indikation på att ökningar i ekonomisk frihet kan 

ha tilltagande marginaleffekter på BNP per capita, skulle undersökning av denna indikation 

vara intressant. Utöver detta kan det vara av intresse att studera förändringar i ekonomisk 

frihet över tid, snarare än nivå på ekonomisk frihet. Olika länder, med fler karaktäristika än 

som i denna studie, välståndsnivåer skulle då kunna studeras utefter deras utveckling i 

ekonomisk frihet mot deras utveckling i BNP per capita. Detta för att öka förståelsen för i 

vilka miljöer som ökningar i ekonomisk frihet ger störst positiva effekter. 
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Bilagor 

 
Bilaga 1: Länderdata 
 
  
Länder i studien      
Totalt   Grupp Rika   Grupp Fattiga 
 
Argentina     X 
Australien   X   
Belgien   X 
Brasilien     X 

      Canada   X 
Chile     X 
Colombia     X 
Danmark   X   
Ecuador     X 
England   X 
Filipinerna     X 
Finland   X 
Frankrike   X 
Grekland   X 
Guatemala    X 
Indien     X 
Indonesien    X 
Iran     X 
Irland   X 
Island   X 
Israel   X 
Italien   X 
Japan   X 
Kenya     X 
Kongo     X 
Malaysia     X 
Mexico     X 
Nederländerna   X 
Nya Zeeland  X 
Pakistan     X 
Peru     X 
Schweiz   X 
Spanien   X  
Sverige   X 
Sydafrika     X 
Sydkorea     X 
Syrien     X 
Thailand     X 
Taiwan     X 
Tunisien     X 
Turkiet     X 
USA   X 
Venezuela    X 
Österrike   X 
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Bilaga 2: Korrelationsmatriser  
 
 
 
 
 

Korrelationsmatris avseende modell (4.1) 
  lny edu i n 
lny 1
edu 0,84 1
i 0,53 0,43 1
n -0,76 -0,65 -0,47 1

 
 
 

Korrelationsmatris avseende modell (4.2) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Korrelationsmatris avseende modell (4.3) 
 
Korrelation yg ig n edug yt-1 efig corr 
yg 1  
ig 0,30 1  
n -0,02 -0,51 1  
edug -0,08 0,49 -0,66 1  
yt-1 -0,19 0,51 -0,73 0,85 1  
efig 0,08 0,39 -0,58 0,64 0,68 1 
corr 0,02 0,53 -0,74 0,78 0,82 0,61 1

 

Korrelation lny n edu i efi corr 
lny 1  

n -0,76 1  
edu 0,84 -0,65 1  

i 0,50 -0,45 0,42 1  
efi 0,60 -0,53 0,61 0,32 1  

corr 0,81 -0,73 0,77 0,47 0,56 1 



 - 43 -

Bilaga 3: Deskriptiv statistik första undersökningen 
 

 

Aggregerad modell nivå    
 Antal Minimum Maximum Genomsnitt Std. Fel 
n 308 0,004 0,09 0,053 0,01 
edu 308 0,914 12,2 6,255 2,79 
i 308 3,545 41,6 20,13 7,16 
efi 308 2,9 8,6 6,050 1,18 
corr 308 2,1 9,7 5,583 2,60 
 lny 308 6,710 10,41 8,936 0,88 

 

 

Rika modell nivå       
  Antal Minimum Maximum Genomsnitt Std. Fel 
 n 140 0,004 0,07 0,04 0,01 
 edu 140 4,49 12,24 8,56 1,71 
 i 140 14,62 35,94 24,09 4,43 
 efi 140 3,6 8,6 6,73 0,95 
 corr 140 4,3 9,7 7,98 1,47 
 lny 140 8,89 10,41 9,73 0,29 

 

 

Fattiga modell nivå       
  Antal Minimum Maximum Genomsnitt Std. Fel 
n 168 0,05 0,09 0,065 0,009 
edu 168 0,91 10,4 4,331 1,938 
i 168 3,54 41,65 16,83 7,343 
efi 168 2,9 7,5 5,483 1,052 
corr 168 2,1 7,3 3,562 1,312 
 lny 168 6,71 9,67 8,274 0,635 
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Bilaga 4: Deskriptiv statistik andra undersökningen 
 

 

Aggregerad modell takt       
  Antal Minimum Maximum Genomsnitt Std. Fel 
efi 132 3,56 8,26 6,00 1,099 
Yg 132 -0,032 0,107 0,0255 0,024 
i 132 5,19 35,77 20,14 6,502 
n 132 0,004 0,09 0,053 0,016 
edu 132 1,36 12,14 6,26 2,757 
corr 132 2,1 9,7 5,56 2,613 
 lny t-1 132 6,71 10,18 8,83 0,891 

 

 

Rika modell takt         
  Antal Minimum Maximum Genomsnitt Std. Fel 
efi 60 4 8,26 6,68 0,878 
Yg 60 0,00097 0,086 0,0245 0,013 
i 60 16,65 32,96 24,04 3,778 
n 60 0,004 0,07 0,04 0,011 
edu 60 4,77 12,14 8,59 1,660 
corr 60 4,3 9,7 7,98 1,480 
 lny t-1 60 8,89 10,18 9,63 0,286 

 

 

Fattiga modell takt       
  Antal Minimum Maximum Genomsnitt Std. Fel 
efi 72 3,56 7,18 5,43 0,935 
Yg 72 -0,032 0,107 0,026 0,030 
i 72 5,19 35,77 16,89 6,523 
n 72 0,05 0,09 0,065 0,009 
edu 72 1,36 9,93 4,33 1,833 
corr 72 2,1 7,3 3,55 1,316 
 lny t-1 72 6,71 9,27 8,17 0,644 

 

 

 


