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Sammanfattning  

Följande studie är en empirisk analys om varför vissa ekonomiers utveckling är hållbar och 

andras inte. För att mäta om en utveckling är hållbar eller inte används måttet det genuina 

sparandet i procent av BNI. Det genuina sparandet mäter hur mycket framtida generationer 

kommer att ärva av den nuvarande resurstillgången i en ekonomi. Ett negativt genuint 

sparande antas vara en indikator för en ohållbar utveckling och vice versa. Ett antal tidigare 

studier finns inom området för vad som påverkar det genuina sparandet. Denna studie skiljer 

sig dock då den försöker förklara skillnader i det genuina sparandet med en kombination av 

variabler som använts i de tidigare studierna. Med hjälp av paneldata för 149 stycken länder 

för tidsperioden 1996–2015 analyseras samband mellan det genuina sparandet och ett antal 

olika variabler.  

Ett negativt statistiskt signifikant samband redovisas för andelen i populationen i icke 

arbetsför ålder och det genuina sparandet. Handel i procent av BNP samt tillväxt i BNP per 

capita har ett positivt statistiskt signifikant samband med det genuina sparandet. Resultaten 

visar även att en ekonomi i genomsnitt har ett lägre genuint sparande om avkastningen från 

naturresurser utgör en stor del av inkomsten i kombination med att landets institutioner 

karaktäriseras av låg kvalitet, allt annat lika. 
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1. Inledning 

De globala målen för en hållbar utveckling är 17 mål som skall vara uppnådda år 2030 

(UNDP, 2017). Målen är framtagna av FN och består t.ex. av att på en global nivå ha uppnått 

en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser. Världskommissionen för 

miljö och utveckling (1987) skriver i sin rapport, Our Common Future, att hållbar utveckling 

ska vara ett mål för alla världens länder. De menar att miljö och ekonomi inte längre går att 

hålla isär då förbrukningen av naturresurser begränsar den framtida ekonomiska tillväxten. 

För att nå målen med en hållbar utveckling måste samhället på en global nivå tillsammans 

ansvara för att jordens naturresurser inte tar slut innan acceptabla substitut finns tillgängliga. 

De definierar hållbar utveckling som en utveckling som sker utan att förminska den framtida 

generationens möjlighet att möta sina behov samtidigt som dagens behov uppfylls. 

Genom att mäta utveckling i en ekonomi med indikatorer så som tillväxt i BNP inkluderas 

inte aspekten av huruvida utvecklingen är hållbar eller inte. En positiv tillväxt i BNP kan till 

exempel skapas genom att förbruka icke-förnybara naturresurser i en så stor mängd att de 

försvinner. Detta är en ohållbar tillväxt då de framtida generationerna inte får samma 

möjligheter att utnyttja naturresurserna som den nuvarande generationen (Världsbanken, 

2005). Denna studie har som syfte att svara på varför vissa ekonomiers utveckling är hållbar 

och andras inte.  

Enligt Brännlund och Kriström (2015) mäts hållbar utveckling genom att ta reda på hur 

mycket framtida generationer kommer att ärva av den nuvarande resurstillgången. För att 

mäta om en ekonomis utveckling är hållbar eller inte så används ett mått som kallas genuint 

sparande. Måttet det genuina sparandet är ett lands nettosparande minus värdet på 

resursförbrukning och miljöförstöring, plus investeringar i humankapital (Hamilton & 

Clemens, 1999).  

Uppsatsens syfte är att studera varför vissa ekonomiers utveckling är hållbar och andras inte. 

Undersöka vad det är som påverkar nivån på det genuina sparandet och identifiera eventuella 

gemensamma karaktäristikor hos de länder med lågt respektive högt genuint sparande. 

Frågeställningen är följande: Varför är vissa ekonomiers utveckling hållbar och andras inte? 

Det genuina sparandet mäter hur en ekonomis totala kapitalstock förändras årligen i reala 

termer (Hanley m.fl., 2005). Måttet är en indikator på hållbarhet i en ekonomi och teorin 

bakom det genuina sparandet bygger på teorin om svag hållbarhet. Brännlund och Kriström 
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(2015) skriver att det finns två olika hållbarhetsteorier inom nationalekonomin, den ena är 

svag hållbarhetsteori som bygger på att stocken av naturresurser i en ekonomi är substituerbar 

mot t.ex. humankapitalstocken. Den andra är stark hållbarhetsteori som bygger på att ingen av 

de existerande kapitalstockarna får minska, de är med andra ord inte substituerbara.  

Utifrån perspektivet från den svaga hållbarhetsteorin innebär ett positivt genuint sparande att 

utvecklingen är hållbar och ett negativt genuint sparande indikerar att utvecklingen inte är 

hållbar. Tidigare studier har genomförts på vad som gör att det genuina sparandet ser olika ut 

för olika länder. Studierna testar t.ex. om tillväxt i inkomster har en effekt på det genuina 

sparandet eller om hur beroende en ekonomi är av naturresurser påverkar utvecklingens 

hållbarhet. I flertalet tidigare studier finnes bevis för att kvaliteten på institutioner också 

påverkar det genuina sparandet (se bl.a. Atkinson & Hamilton, 2003, Stoever, 2012 och Dietz 

m.fl., 2007).  

Vad som skiljer denna studie mot de tidigare är att de flesta tidigare studier endast undersöker 

en eller ett fåtal variabler som påverkar det genuina sparandet. Denna studie bygger på att 

försöka förklara skillnader i det genuina sparandet med en kombination av de variabler som 

använts i de tidigare studierna. Statistiskt signifikanta resultat finnes i denna studie om vad 

som kan påverka det genuina sparandet. Handel i procent av BNP samt tillväxt i BNP per 

capita visar sig ha ett positivt samband med det genuina sparandet medan andelen av 

populationen som inte är mellan 15 och 64 år gamla har ett negativt samband det genuina 

sparandet, allt annat lika. Resultaten pekar även på att länder med låg kvalitet på institutioner i 

kombination med hög avkastning på naturresurser i relation till BNP har ett lägre genuint 

sparande än ekonomier med högre kvalitet på institutioner, givet samma avkastning på 

naturresurser.  

Studien är disponerad på följande vis, i kapitel två beskrivs den teoretiska bakgrunden till 

måttet genuint sparande samt en genomgång av hur måttet beräknas.  Här beskrivs även vad 

som enligt teorin påverkar det genuina sparandet. Kapitel tre innehåller en genomgång av ett 

antal relevanta tidigare studier om det genuina sparandet och vad som påverkar det. Följande 

kapitel nummer fyra beskriver data, här redovisas den deskriptiva statistiken. I kapitel fem 

presenteras den empiriska modellen samt en genomgång av de valda variablerna och varför de 

är relevanta för denna studie. Kapitel sex innehåller en genomgång av resultaten från de 

genomförda analyserna av data. Diskussionen finns i kapitel sju och slutsatserna redovisas i 

kapitel åtta.  
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2. Teoretisk bakgrund 

Enligt svag hållbarhetsteori är en ekonomis utveckling hållbar när den totala kapitalstocken, 

K, inte minskar (Solow, 1986). Teorin bygger på att en ekonomis kapitalstockar kan delas upp 

i fyra kategorier, humankapital, 𝐾ℎ, realkapital, 𝐾𝑟, naturkapital, 𝐾𝑛, samt socialt kapital, 𝐾𝑠. 

De olika kapitalstockarna är fullt substituerbara och utgör tillsammans ekonomins totala 

kapitalstock, K1.  För att den totala kapitalstocken inte skall minska krävs det att endast räntan 

på den totala kapitalstocken konsumeras (Brännlund & Kriström, 2015). 

Hartwick (1977) menar att genom att investera den avkastning (rents) en ekonomi erhåller 

från icke-förnybara resurser kan en ekonomi undgå att inkräkta på framtida generationers 

levnadsstandard. Under förutsättningen att investeringen sker i kapital som i framtiden 

förväntas generera inkomster. Detta är vad som enligt Hamilton (2016) refereras till som 

Hartwicks regel. Regeln säger att om investeringar är exakt lika med avkastningen från 

naturresurser, kommer konsumtionen att vara konstant. Följs denna regel vid varje tidpunkt så 

kan konsumtionen upprätthållas. Atkinson och Hamilton (2003) menar att en ekonomi som 

följer denna regel har enligt kriteriet för svag hållbarhet, en hållbar utveckling. 

Utifrån Hartwicks regel och svag hållbarhetsteori har måttet genuint sparande utvecklats. Det 

genuina sparandet är en indikator för huruvida ett lands utveckling är hållbar eller inte. En 

ekonomi med ett positivt genuint sparande kan åstadkomma en ökad konsumtion i framtiden 

(Hamilton & Hartwick, 2014). Grunden till det genuina sparande måttet utvecklades av 

Pearce och Atkinson i en artikel från 1993 och nu estimeras det genuina sparandet för ett stort 

antal länder av Världsbanken (Atkinson & Hamilton, 2003). Syftet med beräkningen av det 

genuina sparandet2 är enligt Bolt, m.fl. (2002) att redovisa för om en ekonomis 

investeringspolicys är hållbara eller inte. Världsbanken beräknar det genuina sparandet för 

näst intill alla världens länder, beräkningar finns tillgängliga från år 1970 men då för ett 

begränsat antal länder (Världsbanken, u.å.).  

Det genuina sparandet skiljer sig åt från de traditionella nationalräkenskaperna. Måttet 

inkluderar exploateringen av icke-förnybara resurser som en negativ effekt på den framtida 

välfärden samt att investeringar i utbildning anses vara tillgångar som leder till en ökad 

framtida välfärd (Hess, 2010). Ett negativt genuint sparande under en längre period tyder på 

att utvecklingen i en ekonomi inte är hållbar (Bolt m.fl., 2002). Värdet av de aggregerade 

                                                           
1 Inom stark hållbarhetsteori är inte dessa kapitalstockar fullt substituerbara (Brännlund & Kriström, 2015) 
2 Världsbankens mått för genuint sparande översätts till Adjusted Net Savings.  
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(1) 

tillgångarna minskar och på lång sikt kan detta leda till en minskad välfärd för invånarna i ett 

land. Enligt Hamilton och Clemens (1999) kan ett negativt genuint sparande tolkas som att 

den framtida välfärden kommer att vara mindre än den nuvarande välfärden.  

Ekvation 1 visar hur Världsbanken beräknar det genuina sparandet, uttryckt som andel av 

BNI. De utgår ifrån bruttonationalinkomsten, BNI, för att sedan ta fram ekonomins 

bruttosparande, BS, genom att subtrahera offentlig och privat konsumtion. Från 

bruttosparande subtraheras deprecieringen av kapital som används i produktionsprocessen, D, 

därefter läggs utgifter för utbildning, UTB, till som en positiv förändring. Avslutningsvis 

subtraheras summan av avkastningen och intäkter från utarmningen av icke-förnybara 

naturresurser, 𝑅𝑛,𝑖, där n står för naturresurser och i indikerar vilken naturresurs avkastningen 

kommer ifrån.  Skador från koldioxidutsläpp, KD, subtraheras också3 (Bolt, m.fl., 2002). 

𝐺𝑒𝑛𝑢𝑖𝑛𝑡 𝑠𝑝𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 = (𝐵𝑁𝑆 − 𝐷 + 𝑈𝑇𝐵 − ∑ 𝑅𝑛,𝑖 − 𝐾𝐷)/𝐵𝑁𝐼4 

Då världsbanken räknar ut det genuina sparandet för ca 150 länder per år så krävs en del 

förenklingar och modelleringar för att få fram enhetliga siffror för alla länder. Svagheter finns 

i uträkningen av humankapitalmåttet som endast tar hänsyn till bruttoinvesteringar (Hamilton 

& Hartwick, 2014), och utelämnar privata investeringar i utbildning (Världsbanken, u.å.).  

Värdeminskning från utarmning av skog är även det svårt att mäta över alla länder. Optimalt 

hade enligt Hamilton och Hartwick (2014) varit att mäta värdeförändringen på marken efter 

avverkning, men detta saknas det data på. Istället mäts värdeförändring av skogen endast av 

värdet på timmer. Ytterligare utarmning av andra naturresurser som borde tas med i 

beräkningen enligt Världsbanken (u.å.) men som utesluts på grund av bristande data är 

nettoutarmning av fiskebeståndet, extraheringen av fossilt vatten samt förstörelse av brukbar 

jord. 

Vad som påverkar det genuina sparandet 

En minskning i användandet av naturresurser i en ekonomi leder i teorin till ett högre genuint 

sparande (Bolt, et al., 2002). Jones och Vollrath (2013) skriver att det existerar en avvägning 

mellan att producera varor och den miljöförstöring som kommer från denna produktion. 

Skadan på miljön kommer från användningen av naturresurser som krävs för att producera 

dessa varor. Valet mellan att producera varor för konsumtion eller bibehålla den nuvarande 

                                                           
3 Se bilaga A för exakt vad som inkluderas i dessa naturresurser samt en mer detaljerad beskrivning av 

beräkningen av det genuina sparandet. 
4 För en mer utförlig genomgång av det genuina sparandet se Hamilton och Clemens (1999) 
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(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

naturresursstocken beror på nyttan av att konsumera och nyttan av naturresurser. 

Marginalnyttan för konsumtion är avtagande, vilket även marginalnyttan för naturresurser är. 

Detta för att en minskning av naturresurser antas vara en förlust av t.ex. en skog eller att 

extraheringen av dessa resurser leder till miljöskador.  

Storleken på naturresursstocken i framtiden, 𝑅𝑡+1, används för att mäta kvaliteten på miljö 

och 𝑣(𝑅𝑡+1) är nyttan av en given naturresursstock. 𝑢(𝐶𝑡) står för nyttan av konsumtionen, 

𝐶𝑡, i period t. Den sammanlagda nyttan blir då V i ekvation 2. Där θ representerar den vikt 

som läggs på nyttan av den framtida naturresursstocken. 

𝑉 = 𝑢(𝐶𝑡) + 𝜃𝑣(𝑅𝑡+1) 

Avvägningen mellan produktion och naturresurser grundar sig i att både konsumtion och 

miljön är beroende av användningen av naturresurser, Et. Den framtida naturresursstocken 

beror på den existerande stocken av naturresurser, 𝑅𝑡 samt den nuvarande användningen av 

naturresurser. 

𝑅𝑡+1 = 𝑅𝑡 − 𝐸𝑡 

Produktionen antas öka vid ett ökat användande av naturresurser. Under antagandet om att 

output är lika med konsumtion i en ekonomi, så bestäms outputen av produktionsfunktionen 

beskriven i ekvation 4.  

𝑌 = 𝐵𝐸𝛾𝐿𝑌
1−𝛾

 

Där B är totalfaktorproduktivitet, 𝐿𝑌 står för andelen av arbetskraften inom produktionsarbete 

samt 𝛾 representerar hur viktigt naturresurser är i produktionen. För att öka output och med 

det konsumtion krävs en ökning av användandet av naturresurser. En ökad konsumtion leder 

till en högre nytta, dock leder en ökad användning av naturresurser till att den framtida 

naturresursstocken minskar. En minskad framtida stock av naturresurser minskar nyttan i 

ekvation 2.  

Genom att ta derivatan av nyttofunktionen, ekvation 2, med avseende på den nuvarande 

användningen av naturresurser. För att sedan sätta derivatan lika med noll, kan den optimala 

användningen av naturresurser i en ekonomi beräknas. Ekvation 5 är resultatet av denna 

beräkning, ekvationen visar den optimala användningen av resurser relativt till output.  

𝐸𝑡

𝑌𝑡
=

𝛾

𝜃

𝑢´(𝐶𝑡)

𝑣´(𝑅𝑡+1)
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Där 𝛾 säger hur viktigt naturresurser är i tillverkningen och 𝜃 står för vikten vi lägger på 

nyttan av naturresursstocken. När konsumtionen ökar i en ekonomi så minskar marginalnyttan 

av konsumtion, 𝑢´(𝐶𝑡). När vi använder oss av naturresurser så minskar den kvarvarande 

stocken vilket innebär att marginalnyttan av naturresurser, 𝑣´(𝑅𝑡+1), ökar. Därav så kommer 

ration mellan marginalnyttan av konsumtion och marginalnyttan av naturresurser att minska 

när en ekonomi växer och blir rikare. Detta innebär enligt ekvation 5 att när en ekonomi växer 

så kommer den optimala användningen av naturresurser att minska relativt till output (Jones 

& Vollrath, 2013).  

En ekonomis låga eller negativa genuina sparande kan även enligt Atkinson och Hamilton 

(2003) bero på en resursförbannelse. En resursförbannelse innebär att en ekonomi rik på icke-

förnybara naturresurser kan hamna i ett läge med stagnerande ekonomisk tillväxt. 

Resursförbannelsen uppstår då en ekonomi fokuserar all sin energi och arbetskraft på en enda 

industri, extraheringen av en specifik icke-förnybar naturresurs. Denna fokusering på en 

industri leder till att ekonomins inkomst blir beroende av priset på råvaran (Investopedia, 

2017). De framtida intäkterna från naturresurssektorn är osäkra och ekonomin har det enligt 

Atkinson och Hamilton (2003) svårt med att omvandla intäkterna från dessa resurser till en 

långsiktig hållbar ekonomisk tillväxt. Enligt Boos och Holm-Muller (2013) finns det 

empiriska bevis för att naturresursrika ekonomier ofta karaktäriseras av långsammare 

ekonomisk tillväxt, en resursförbannelse samt att dessa ekonomier även har ett lägre genuint 

sparande.  

Dietz m.fl. (2007) tittar på data från Världsbanken och konstaterar att länder med den största 

extraheringen av naturresurser är samma länder som har det lägsta genuina sparandet. Dessa 

länder misslyckas med att investera avkastningen från naturresursextraheringen i andra former 

av kapital. En anledning till att investeringar i dessa länder inte är tillräckliga kan enligt Hess 

(2010) t.ex. bero på bristande incitament att investera p.g.a. institutionella misslyckanden. 

Enligt Dietz m.fl. (2007) kan tillgången till avkastning från naturresurser leda till korruption i 

en ekonomi.  

Institutioner definieras som officiella och icke-officiella regler som påverkar individers sätt att 

leva och dess välfärd (Glaeser m.fl., 2004). Utan goda och trovärdiga institutioner minskar 

enligt Jones och Vollrath (2013) incitamenten för en individ eller ett företag att investera. För 

att en individ eller företag skall investera krävs att de kan förvänta sig en viss avkastning på 
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sin investering. Utan kvalitativa institutioner kan investerarna inte vara tillräckligt säkra på att 

erhålla avkastning på sin investering. 

Enligt Jones och Vollrath (2013) finns det en stor variation mellan ekonomier vad gäller 

möjligheten för investerare att erhålla avkastning på sin investering. Variationen grundar sig i 

olika politiska beslut och kvaliteten på institutioner. Högkvalitativa institutioner definieras i 

detta fall som institutioner som leder till säkra investeringar, säker avkastning. Empiriska 

bevis som Jones och Vollrath redovisar tyder på att ett land med stabila ekonomiska 

institutioner är mer attraktiva hos investerare. Enligt Stoever (2012) bidrar en ökad grad av 

investeringar till en hållbar utveckling. Detta för att ökningen även gäller investeringar av 

avkastning på naturresurser i långsiktiga projekt som ökar den framtida inkomsten. Hartwicks 

regel enligt Hartwick (1997) visar att om man investerar avkastningen från naturresurser i just 

projekt som ökar den framtida inkomsten så är utvecklingen hållbar. 

Hamilton m.fl. (1998) menar att ett överanvändande av naturresurser och stora 

koldioxidutsläpp är typiska företeelser i ekonomier med svaga institutioner som tillåter 

ogynnsamma politiska beslut. Både överanvändandet av naturresurser och stora 

koldioxidutsläpp leder till ett lägre eller negativt genuint sparande för ekonomin.  

Åldersstrukturen i en ekonomi kan enligt Hess (2010) påverka det genuina sparandet. En 

högre andel i populationen som antingen är under 15 år eller över 64 år antas påverka 

möjligheten för en ekonomi att spara givet en viss inkomst. Detta för att individer i denna 

ålder inte antas att arbeta och därav inte bidra till nationalinkomsten. Hess påpekar också att 

en större andel av befolkningen som är över 64 år också minskar ekonomins sparande 

ytterligare. Detta bland annat på grund av ökande vårdkostnader men även i linje med 

livscykelhypotesen. Enligt Encyclopedia (2018) så bygger livscykelhypotesen på att 

konsumtionsbehovet inte ser ut på samma sätt över en individs liv. Bland annat bygger 

hypotesen på att individer som har gått i pension nu använder sina tidigare sparade pengar till 

konsumtion istället för att ackumulera ett sparande.   

Enligt Atil Asici (2013) kan en ekonomis utveckling bli både mer och mindre hållbar vid en 

ökad handel. Effekten på utvecklingens hållbarhet är inte helt självklar men det argumenteras 

för att länder som öppnar upp för handel kan försämra sin miljökvalitet. Detta på grund av att 

miljöregleringar avskaffas för att vinna konkurrenskraft på den utökade marknaden. Ett 

fenomen som också är känt som ”race-to-the-bottom” hypotesen. Davies och Vadlamannati 

(2013) skriver att hypotesen bygger på att staten i en ekonomi som vill stärka sin 
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konkurrenskraft på den globala marknaden avskaffar regleringar. T.ex. så som skatter, 

regleringar på arbetsmarknaden samt regleringar vars syfte är att skydda miljön.  

En ökad handel kan även leda till problem med valutaappreciering, holländska sjukan 

(Wijnbergen, 1984). Den ökade handeln kan leda till ökande råvarupriser vilket i sin tur kan 

leda till en förflyttning av kapital och arbetskraft till industrier som extraherar dessa råvaror 

vilket ökar trycket på miljön. Handel behöver dock inte endast ha negativa effekter på miljön. 

En ökad handel kan leda till att företag inför hårdare miljöregleringar vilket minskar trycket 

på miljön (se Atil Asici, 2013). 

Utifrån teoriavsnittet så förväntas ett antal variabler påverka det genuina sparandet i en 

ekonomi. Hypotesen är att det genuina sparandet ser olika ut för olika länder på grund av att 

dessa variabler skiljer sig åt. Variablerna som påverkar det genuina sparandet antas vara 

ekonomisk tillväxt, kvalitet på institutioner, hur mycket handel en ekonomi har, hur 

åldersstrukturen se ut samt hur beroende ekonomin är av naturresurser. Under avsnittet 

empirisk modell redovisas om det förväntade sambandet är negativt eller positivt för 

respektive variabel.  
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3. Tidigare studier 

Atil Asici (2013) har publicerat en studie på ekonomiskt tillväxt och dess påverkan på miljön. 

Analysen är utförd med paneldata och miljöpåverkan mäts med miljöförstöringskomponenten 

i det genuina sparande-måttet från Världsbanken, dvs utarmning av naturresurser samt skador 

från koldioxidutsläpp. Studien visar upp resultat på att det finns ett positivt samband mellan 

inkomst och miljöpåverkan, speciellt i medelinkomstländer. Studien redovisar även resultat 

som visar ett en ökad handel inom en ekonomi leder till en större påverkan på miljön.  

Hess (2010) har estimerat olika förklarande faktorer för det genuina sparandet i 

utvecklingsländer. Estimeringarna görs med tvärsnittsdata och resultaten visar på att det 

genuina sparandet som andel av BNI beror på det initiala Human Development indexet, 

andelen av populationen mellan 15–64 års ålder, andelen naturresurser i exporten samt 

finansiell utveckling. Ekonomisk tillväxt verkar inte ha en signifikant påverkan på det genuina 

sparandet.  

En studie gjord av Atkinson och Hamilton (2003) behandlar hypotesen om en existerande 

resursförbannelse och om den kan påverka det genuina sparandet i en ekonomi. De observerar 

ett negativt och signifikant förhållande mellan en stor mängd olika naturresurser och tillväxt i 

ekonomin. Studien presenterar resultat som visar att en ekonomis låga genuina sparande kan 

bero på en kombination av en stor mängd naturresurser och lågkvalitativa institutioner.  

Stoever (2012) har genomfört en studie där de undersöker sambandet mellan genuint sparande 

och kvaliteten på institutioner. Bevis för ett signifikant och kausalt positivt samband mellan 

goda institutioner och det genuina sparandet finnes. Studien undersöker även samma samband 

mellan nettosparande och kvaliteten på institutioner. Slutsatsen är att det verkar finnas ett 

starkare samband mellan genuint sparande och institutioner än mellan nettosparande och 

institutioner.  

Dietz m.fl. (2007) har genomfört en studie där de undersöker sambandet mellan korruption, 

resursförbannelsen och det genuina sparandet.  Studien testar hypotesen att naturresursrika 

ekonomier har lägre genuint sparande. Dock troligtvis på grund av politiska misslyckanden, 

genom att öka kvaliteten på institutioner i dessa länder skulle investeringen av avkastningen 

från naturresurser öka. En ökning av investeringen av denna avkastning leder då till ett högre 

genuint sparande. Slutsatsen är att den observerade negativa effekten av stora 

naturresurstillgångar på det genuina sparandet kan minska, om korruption minskar.  
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De fem presenterade tidigare studierna har alla gemensamt bidragit till den framtagna 

modellen i denna uppsats. Modellen i Hess studie från 2010 kommer att vara grunden till 

studiens modell, dock med några förändringar. Från Atil Asici (2013) plockas variabeln för 

handel in i modellen, då Atil Asici finner bevis för att en ökad handel leder till en större 

påverkan på miljön i ett land. Atkinson och Hamilton (2003) testar huruvida interaktionen 

mellan naturresurser och kvaliteten på institutioner påverkar det genuina sparandet. Även 

Stoever (2012) och Dietz m.fl. (2007) undersöker sambandet mellan det genuina sparandet, 

kvalitet på institutioner och tillgången till naturresurser.  

Vad som skiljer denna studie från de tidigare studierna är försöket att förklara skillnader i det 

genuina sparandet med en kombination av de variabler som använts i de tidigare studierna. 

Den empiriska modellen som kommer att användas bygger som nämnts ovan på Hess studie 

men inkluderar även flera aspekter. Aspekter så som kvaliteten på institutioner och hur stor 

del av en ekonomis BNP som består av handel. Modellen skiljer sig även då kontroller för 

inkomst samt region inkluderas.  
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4. Data 

Datamaterialet är sekundärdata hämtad från två utav Världsbankens databaser. Data är i 

paneldata format med 149 länder för tidsperioden 1996–2015. Avgränsningen till 149 stycken 

länder grundar sig i tillgången till data för det genuina sparandet5. Tidsperiodens avgränsning 

till 1996–2015 är gjord på grund av bristande tillgång till data innan 1996 för ett antal länder.  

Från databasen Worldwide Governance Indicators hämtas sex stycken variabler6, utifrån dessa 

variabler beräknas ett medelvärde för alla observationer. Detta index kan anta ett värde mellan 

0 och 57. Från databasen World Development Indicators kommer variablerna, andelen av 

populationen i icke-arbetsför ålder, avkastning på naturresurser, handel samt BNP per capita. 

Även den beroende variabeln, det genuina sparandet i procent av BNI, är hämtad från World 

Development Indicators. I denna studie används måttet för det genuina sparandet i procent av 

BNI som är exklusive partikelskador på miljön. Måttet finns beräknat inklusive dessa skador, 

dock försvinner ett antal observationer om det måttet skulle användas. Majoriteten av de 

existerande studierna inom ämnet använder sig av det genuina sparandet exklusive 

partikelskador.  

De förklarande variablerna beräknas enligt Världsbanken på följande vis: Invånare i icke-

arbetsför ålder är ett mått på förhållandet mellan antalet invånare som inte är i arbetsför ålder 

och antalet invånare som är i arbetsför ålder. Arbetsför ålder innebär alla invånare mellan 15–

64 år. Avkastning från naturresurser i procent av BNP mäts som summan av avkastningen 

från olja, naturgas, kol, mineraler samt skog. Handel i procent av BNP beräknas som summan 

av export och import av varor och tjänster. Tillväxten i BNP per capita beräknas som BNP i 

en konstant lokal valuta dividerad med populationen i mitten på respektive år.  

 

 

 

                                                           
5 Se bilaga C för en komplett lista över det inkluderade länderna. 
6 Korruption, regeringens effektivitet, statens arbete för att tillåta och främja den privata sektorns utveckling, 

politisk stabilitet och frånvaro av våld/terrorism, möjlighet att delta i val av styre samt yttrandefrihet samt 

rättsstatsprincipen (se Kaufmann m.fl., 2010). 

7 Indexet beräknas från medelvärdet av de sex variablerna för institutionell kvalitet. Medelvärdet är ett oviktat 

medelvärde som sedan skalas om från en skala på -2,5–2,5 till en skala på 0–5. Variabeln för kvalitet på 

institutioner bearbetas på ett liknande sätt av Stoever (2012). Bearbetningen skiljer sig då Stoever skalar om 

indexet till en skala på 1–10 istället för 0–5 som denna studie gör.   
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Tabell 1. Deskriptiv statistik 

Källa: Världsbanken 

 

I tabell 1 redovisas deskriptiv statistik för de inkluderade variablerna. Medelvärdet för den 

beroende variabeln, genuint sparande, är 7,79 procent av BNI (det genuina sparandet är alltid i 

procent av BNI, därav kommer detta inte att skrivas ut i fortsättningen). Medelvärdet för 

kvaliteten på institutioner är 2,49 samt medelvärdet för andelen invånare i icke-arbetsför ålder 

är 63 procent. Avkastning från naturresurser visar ett medelvärde på 7,31 procent med en 

relativt stor standardavvikelse på 11,29 procent. Handels variabelns medelvärde är 86,9 

procent och tillväxten i BNP per capita har ett medelvärde på 2,47 procent.  

 

Tabell 2. Dummyvariabler 

Region Antal observationer Inkomstgrupp Antal observationer 

Latinamerika och Karibien 28 Höginkomst 45 

Ostasien och Stillahavsområdet 19 Hög-medelinkomst 41 

Europa och Centralasien 42 Låg-medelinkomst 43 

Sydasien 8 Låginkomst 23 

Mellanöstern och Nordafrika 16   

Nordamerika 2   

Afrika söder om Sahara 34   

Totalt antal länder 149 Totalt antal länder 149 

Källa: Världsbanken 

 

Variabelnamn Obs. Medelvärde Standardavvikelse Min. värde Max. värde 

Genuint sparande (% av BNI) 2615 7,79 14,06 -95,90 90,46 

Kvalitet institutioner 2523 2,49 0,88 0,40 4,47 

Invånare i icke-arbetsför ålder 2960 63,12 18,46 28,85 113,28 

Avkastning på naturresurser (% av BNP) 2956 7,31 11,29 0,00 68,81 

Handel (% av BNP) 2913 86,39 47,38 0,03 441,60 

BNP per capita tillväxt (årlig %) 2957 2,47 5,60 -34,90 172,75 
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Dummyvariabler inkluderas för vilken region ett land tillhör samt inkomstnivå. Regionerna är 

Latinamerika och Karibien, Ostasien och Stillahavsområdet, Europa och Centralasien, 

Sydasien, Mellanöstern och Nordafrika, Nordamerika samt Afrika söder om Sahara. 

Inkomstnivåerna är låginkomst, låg-medelinkomst, hög-medelinkomst samt höginkomst8. Se 

antalet länder i varje region respektive inkomstgrupp i tabell 2 samt en komplett lista över de 

inkluderade länderna, dess region och inkomstgrupp finns i bilaga C.   

Fel kan ha uppstått under bearbetningen av data. Två datamaterial har kombinerats vilket kan 

innebära att eventuella misstag har gjorts. Dock har stickprovskontroller genomförts för att 

säkerställa att alla observationer har hamnat på rätt land och år. Variabeln för kvalitet på 

institutioner är omarbetad vilket innebär att misstag kan ha gjorts vid beräkningen av 

medelvärdet för de sex original variablerna.  

Länder med färre än åtta observationer av det genuina sparandet för hela perioden exkluderas 

ur studien. Detta antas inte medföra några problem för studien då antalet inkluderade länder är 

så pass stort ändå. Problem som hade kunnat uppstå vid en sådan bearbetning är att ett större 

antal observationer för utvecklingsländer försvinner på grund av bristfällig datatillgång. I 

tabell 2 redovisas dock för hur många länder inkluderas för de olika inkomstgrupperna och 

antalet länder i varje grupp antas tillräckligt för att vara representativt för respektive grupp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Inkomstgrupperna är indelade på följande vis, låginkomst är de länder med en BNI/capita lägre än $ 1 025. 

Låg-medelinkomstländer har en BNI/capita mellan $ 1 026 och $ 4 035. Hög-medelinkomstländer har en 

BNI/capita mellan $ 4 036 och $ 12 475. Höginkomstländer har en BNI/capita på $ 12 476 eller högre. Siffrorna 

baseras på år 2015 och kommer från Världsbanken.  
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5. Empirisk modell 

För att studera vad som påverkar det genuina sparandet i en ekonomi används en poolad 

minsta kvadratmetod, OLS. Den generella modellen, ekvation 6, är en multipel regression där 

Y står för den beroende variabeln, 𝑋𝑖 står för de förklarande variablerna samt 𝐷𝑖 står för de 

inkluderade dummyvariablerna. 

 

Y= β0+β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+β5X5+β6(X1*X3)+δ1D1+δ2D2+…+δnDn+ui 

 

𝛽𝑖 indikerar parametervärdet för 𝑋𝑖, 𝛿𝑖 indikerar parametervärdet för 𝐷𝑖 och 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛. 

Feltermen representeras av 𝑢𝑖 och 𝛽0 representerar regressionslinjens skärningspunkt.  

I den empiriska modellen, ekvation 7, är den beroende variabeln det genuina sparandet i 

procent av BNI och de förklarande variablerna är kvalitet på institutioner, andelen beroende i 

populationen, avkastning från naturresurser, handel, tillväxt i BNP per capita. En 

interaktionsvariabel mellan kvaliteten på institutioner och avkastning på naturresurser 

inkluderas även samt dummyvariabler för inkomst och region. Modellen kontrollerar även för 

tidsspecifika förändringar genom att inkludera dummyvariabler för varje år, jämförelseåret är 

1996. Den empiriska modellen för studien visas i ekvation 7 där 𝛽0 är skärningspunkten för 

regressionslinjen och 𝑢𝑖 är feltermen där 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛. 

 

Genuint sparande = β0 + β1kvalitet på institutioner + β2invånare i icke-arbetsför ålder 

     +  𝛽3𝑎vkastning naturresurser + β4handel + β5BNP per capita tillväxt 

+ β6kvalitet på institutioner x avkastning naturresurser + δ6inkomstgruppg 

+ δ7regionj + δ8årt + ui 

 

Ekvation 7 är en förkortning av den riktiga empiriska modellen, förkortningen är gjord då 

modellen blir rörig vid inkluderandet av alla dummyvariabler. Varje dummyvariabel har en 

indexering för att visa att det egentligen är fler än en endast en variabel. För den kompletta 

listan av variabler se tabell 2 eller bilaga B där alla resultat i regressionsanalysen redovisas.  

 

(7) 

(6) 
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Val av variabler 

Modellen baseras på Hess studie från 2010 med vissa förändringar. Hess använder sig av 

tvärsnittsdata för utvecklingsländer i sin studie, i denna uppsatts analyseras paneldata för ett 

urval av länder, både utvecklingsländer och inte.  De förklarande variablerna för det genuina 

sparandet är i den studien; Human Development Index, tillväxt i BNP per capita, andelen av 

populationen som är mellan 15–64 år, pengamängd i andel av nationalinkomst samt andelen 

bränsle (fuel), metall och malm i varuhandelsexporten.  

Human devopment index utesluts och istället används kvaliteten på institutioner som en 

förklarande variabel. Kvaliteten på institutioner förväntas ha ett positivt samband med det 

genuina sparandet då bl.a. ekonomier med högkvalitativa institutioner är mer attraktiva hos 

investerare. Vilket i sin tur enligt Stoever (2012) leder till en hållbar utveckling. Atkinson och 

Hamilton (2003) finner bevis i sin studie för detta positiva samband mellan kvaliteten på 

institutioner och det genuina sparandet.  

Andelen av populationen mellan 15–64 år utesluts. Variabeln ersätts med en variabel som 

istället mäter andelen i populationen som inte är 15–64 år och därav antas beroende av 

inkomster från annat än arbete. Variabeln för andelen i populationen som inte är 15–64 år 

kallas för andelen av populationen i icke-arbetsför ålder. Samma variabler för att kontrollera 

för åldersstrukturen i en ekonomi används av Dietz m.fl., (2007). I den studien antas variabeln 

ha ett negativt samband med det genuina sparandet, vilket den även antas ha i denna studie. 

Det förväntade negativa sambandet grundar sig även i teorin från Hess (2010) om 

livscykelhypotesen samt teorin om att en ökad andel i populationen som inte är mellan 15–64 

år minskar sparandet för en given inkomst.  

Hess (2010) mäter en hur beroende en ekonomi är av naturresurser med andelen bränsle, 

metall och malm i varuhandelsexporten, denna variabel byts ut mot avkastning på 

naturresurser. Avkastningen på naturresurser kan enligt Atkinson och Hamilton (2003) 

användas som ett mått på hur naturresursrik en ekonomi är och hur stor del av ekonomin som 

är beroende av naturresurser. Valet att byta ut denna variabel grundar sig i tillgången till data. 

Avkastningen på naturresurser förväntas ha ett negativt samband med det genuina sparandet. 

Detta baseras på teorin om en existerande resursförbannelse (se Atkinson & Hamilton, 2003 

samt Hess, 2010). 

BNP-tillväxt per capita inkluderas då en högre tillväxt enligt Hess (2010) kan leda till en ökad 

inkomst i ekonomin som i sin tur borde påverka sparande och investeringar. Jones och 
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Vollrath (2013) menar att en ekonomi som växer även använder sig av relativt mindre 

naturresurser mot mängden output, vilket skulle innebära ett högre genuint sparande. Dock är 

påverkan på det genuina sparandet inte självklart (Världsbanken, 2005). Detta för att en högre 

tillväxt även kan komma ifrån ett överanvändande av naturresurser.  

Variabeln för handel i procent av BNP inkluderas som en indikator för hur öppen en ekonomi 

är. Enligt Atil Asici (2013) kan en ökad handel påverka ett lands miljökvalitet både positivt 

och negativt. Det genuina sparandet minskar vid en större påverkan på miljön givet en 

konstant inkomst och vice versa. Den förväntade effekten av en ökad handel är därav oklar. 

Atil Asici finner bevis för att en ökad handel leder till en större påverkan på miljön i ett land. 

Dock betyder inte detta att en ökad handel per definition leder till ett lägre genuint sparande 

då en ökad handel även kan innebära en ökad inkomst för ekonomin.  

I den empiriska modellen inkluderas även en interaktionsvariabel mellan kvaliteten på 

institutioner och avkastning på naturresurser. Atkinson och Hamilton (2003) använder sig av 

en sådan interaktionsvariabel och de finner bevis för att sambandet mellan det genuina 

sparandet och avkastningen på naturresurser skiljer sig åt för ekonomier med olika mått för 

kvaliteten på institutioner. Även teorin stödjer dessa resultat då en resursförbannelse kan 

uppstå i en ekonomi med låg kvalitet på institutioner i kombination med att inkomsterna är 

beroende av naturresurser (se Boos & Holm-Muller, 2013 samt Hess, 2010). Den förväntade 

effekten av denna interaktionsvariabel är att för en ekonomi med lägre kvalitet på institutioner 

så kommer en ökning av avkastning från naturresurser leda till en negativ förändring av det 

genuina sparandet. I en ekonomi med högre kvalitet på institutioner är det dock inte säkert om 

en sådan ökning i avkastningen från naturresurser leder till en negativ förändring av det 

genuina sparandet. Inom dessa ekonomier kan ökningen leda till en positiv förändring av det 

genuina sparandet. 

Modellen inkluderar även tre olika dummyvariabler, inkomstgrupp, region samt år. Dessa 

analyser inte djupare då dess syfte är att ta bort effekten av dessa skillnader hos de innan 

skattade variablerna. Inkomstgrupper inkluderas för att kontrollera för eventuella skillnader i 

det genuina sparandet på grund av inkomstnivån i ett land. Region inkluderas för att 

kontrollera för eventuella skillnader beroende på den geografiska placeringen. 

Dummyvariablerna för år inkluderas för att modellen testas med paneldata. Genom att 

kontrollera för vilket år observationen kommer ifrån kan man ta bort eventuella skillnader i 

det genuina sparandet som beror på tidsspecifika effekter. Effekterna av dessa variabler är inte 
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intressanta för denna studies syfte men inkluderas för att ge en mer korrekt bild av vad som 

påverkar det genuina sparandet i en ekonomi.  
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6. Resultat 

I tabell 3 visas de fyra genomförda regressionerna, den beroende variabeln i samtliga 

modeller är det genuina sparandet. Alla modeller inkluderar även kontrollvariabler för tid. 

Modell 2 och 4 kontrollerar för inkomstnivå och region, vad som skiljer dessa åt är att modell 

4 även inkluderar en interaktionsvariabel mellan kvaliteten på institutioner och avkastning på 

naturresurser. Antalet observationer är 2 203 för samtliga fyra modeller och 𝑅2 värdet är 

0,378 i modell 4. Modell 4 är den kompletta modellen och därav kommer endast resultaten 

från denna att presenteras och diskuteras. Korrelationsmatrisen för de inkluderade variablerna 

återfinns i bilaga D.  

Tabell 3. Skattade poolade OLS regressioner för vad som påverkar det genuina sparandet 

 (1) (2) (3) (4) 

Variabler Genuint 

sparande 

Genuint 

sparande 

Genuint 

sparande 

Genuint 

sparande 

     

Kvalitet institutioner 0,151 3,925*** -1,360*** 1,981*** 

 (0,330) (0,612) (0,370) (0,667) 

Population i icke-arbetsför ålder -0,271*** -0,209*** -0,212*** -0,123*** 

 (0,0209) (0,0303) (0,0194) (0,0312) 

Avkastning på naturresurser (% av BNP) -0,266*** -0,247*** -1,222*** -0,985*** 

 (0,0521) (0,0516) (0,157) (0,142) 

Handel (% av BNP) 0,00965 0,0147** 0,0213*** 0,0241*** 

 (0,00737) (0,00683) (0,00690) (0,00656) 

BNP per capita tillväxt (årlig %) 0,216*** 0,262*** 0,279*** 0,296*** 

 (0,0775) (0,0741) (0,0725) (0,0725) 

Kvalitet institutioner x avkastning    0,482*** 0,372*** 

naturresurser   (0,0664) (0,0599) 

Inkomstdummys  X  X 

Regiondummys  X  X 

Årsdummys X X X X 

Konstant 25,59*** 4,316 24,43*** 3,392 

 (2,554) (3,219) (2,396) (3,201) 

     

Observationer 2,203 2,203 2,203 2,203 

𝑅2
 0,223 0,341 0,292 0,378 

Anm: Kontrollgruppen för inkomstgrupp är höginkomstländer, kontrollgruppen för region är Afrika söder om Sahara samt 

kontrollgruppen för år är 1996. Robusta standardfel inom parentes, *, ** och *** anger statistisk signifikans på respektive 10, 

5 och 1 procents signifikansnivå.  
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En enhetsökning av andelen av populationen i icke-arbetsför ålder leder till, i genomsnitt, en 

minskning av det genuina sparandet med -0,123 procentenheter, allt annat lika. Skattningen är 

statistisk signifikant på en procents signifikansnivå. Skattningen för sambandet mellan handel 

och det genuina sparandet är statistiskt signifikant på en procents signifikansnivå. En 

enhetsökning av handel i procent av BNP leder till, i genomsnitt, en ökning av det genuina 

sparandet med 0,024 procentenheter, allt annat lika. En ökning med en enhet av tillväxten i 

BNP per capita leder till en ökning av det genuina sparandet med i genomsnitt 0,296 

procentenheter, allt annat lika.  

Effekten av kvaliteten på institutioner och avkastningen på naturresurser måste tolkas 

försiktigt då variablerna även återfinns i interaktionsvariabeln i modell 4. Den skattade 

effekten av kvaliteten på institutioner beror på värdet på avkastningen från naturresurser. Till 

exempel om avkastningen på naturresurser i en ekonomi är noll så leder en ökning av 

kvaliteten på institutioner med en enhet till en genomsnittlig ökning av det genuina sparandet 

med 1,98 procentenheter, allt annat lika. Antag istället att avkastningen på naturresurser i en 

ekonomi antar värdet fem. Påverkan på det genuina sparandet av en enhetsökning av 

kvaliteten på institutioner blir då istället en ökning på 3,84 procentenheter (1,98+0,372*5), i 

genomsnitt, allt annat lika. Sammanfattningsvis så blir effekten av kvaliteten på institutioner 

på det genuina sparandet starkare ju högre avkastning på naturresurser en ekonomi har.  

Samma resonemang gäller för effekten av avkastning på naturresurser. Om kvaliteten på 

institutioner är lika med noll så leder en enhetsökning av avkastning på naturresurser till en 

minskning av det genuina sparandet med i genomsnitt -0,99 procentenheter. Antag istället att 

kvaliteten på institutioner är fem, effekten skulle då istället bli 0,875 procentenheter. Detta 

innebär att effekten av högre avkastning från naturresurser i en ekonomi med låg kvalitet på 

institutioner är negativ på det genuina sparandet. En ekonomi med hög kvalitet på 

institutioner får istället en positiv effekt på det genuina sparandet av en ökad avkastning från 

naturresurser. 
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7. Diskussion 

Syftet i denna uppsats är att ta reda på varför vissa ekonomiers utveckling är hållbar och 

andras inte. Detta genom att testa för vad som påverkar det genuina sparandet i en ekonomi 

samt försöka identifiera eventuella gemensamma karaktäristikor hos de ekonomier med ett 

högt, lågt eller negativt genuint sparande. En ekonomis utveckling antas i denna uppsats att 

vara hållbar om det genuina sparandet är positivt. Allt som påverkar det genuina sparandet 

positivt leder det vill säga till en mer hållbar utveckling för en ekonomi.  

I resultatavsnittet visas att en ökad handel i procent av BNP leder till ett ökat genuina 

sparande, allt annat lika. Sambandet är statistiskt signifikant men påverkan av en ökning av 

handeln leder inte till någon större förändring av det genuina sparandet. Detta kan bero på att 

handel både kan ha en positiv och en negativ effekt på det genuina sparandet. Den negativa 

effekten kan komma från teorin om att en ökad handel leder till en ökad konkurrens som i sin 

tur ökar incitament för stater och företag att minska på regleringar. Regleringar vars syfte är 

att skydda landets miljö och naturresurser. Den ökade handelns positiva effekt kan komma 

från teorin om att handel bidrar till att ekonomier adopterar striktare miljöregleringar. Detta 

för att t.ex. kunna sälja sina exportvaror till länder med dessa strikta regleringar (se Atil Asici 

(2013).  

Det förväntade sambandet mellan handel och det genuina sparandet var inte helt självklart. 

Atil Asici (2013) finner resultat för att en ökad handel har en negativ effekt på miljön vilket 

inte stämmer överens med resultaten i denna studie. Att studierna inte redovisar samma 

resultat kan bero på att Atil Asici endast använder sig av miljöförstöringskomponenten i det 

genuina sparandet som beroende variabel. Vilket gör att den studien inte tar hänsyn till de 

eventuella inkomstökningarna en ekonomi kan få av en ökad handel.  

Andelen av populationen i icke-arbetsför ålder har ett negativt samband med det genuina 

sparandet. Hess (2010) använder i sin studie en variabel för andelen i populationen som är i 

arbetsför ålder. Resultatet i den studien är att en ökad andel av populationen i arbetsför ålder 

leder till ett högre genuint sparande. Då dessa variabler är motsatsen till varandra är den 

förväntade effekten av en ökad andel i icke-arbetsför ålder på det genuina sparandet negativ. 

Resultatet är därmed det förväntade och även i enighet med teorin om att en ökad andel i 

populationen som inte arbetar leder till ett lägre sparande. Till exempel på grund av ökade 

utbildnings och vårdkostnader men även på grund av att individer över 64 års ålder inte sparar 

sina pengar på samma sätt som individer som arbetar, livscykelhypotesen (se Hess, 2010).  
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Det förväntade resultatet för sambandet mellan tillväxt i BNP per capita och det genuina 

sparandet är inte helt självklart. Enligt Hess (2010) så borde en ökad tillväxt i BNP per capita 

leda till en ökning i investeringar vilket skulle innebära en ökning av det genuina sparandet. 

Detta behöver dock inte vara sant då den ökade inkomsten också kan komma från en ökad 

användning av naturresurser enligt Världsbanken (2005). En ökad användning av 

naturresurser leder, allt annat lika, till en minskning av det genuina sparandet. Resultatet för 

skattningen av tillväxten i BNP per capita visar på ett positivt samband med det genuina 

sparandet. Resultatet är i enighet med Hess studie, dock finner inte Hess något statistiskt 

signifikant resultat vilket denna studie gör. Det positiva sambandet kan bero på att effekten av 

de ökade investeringarna från en ökad inkomst är starkare än effekten av en eventuell ökning 

av användandet av naturresurser.  Det positiva sambandet kan även bero på att i en ekonomi 

som växer och blir rikare så minskar enligt Jones och Vollrath (2013) den optimala 

användningen av naturresurser i relation till output. 

I tabell 3, modell 4 visas att det finns ett samband mellan kvalitet på institutioner, avkastning 

från naturresurser och det genuina sparandet. Sambandet är så att vid en lägre kvalitet på 

institutioner så leder en ökning av avkastning från naturresurser till en negativ förändring av 

det genuina sparandet, allt annat lika. Dock i ekonomier med högre kvalitet på institutioner så 

leder samma ökning av avkastningen till en positiv förändring av det genuina sparandet. 

Dessa resultat återfinns även i Dietz m.fl. (2007), i den studien förklaras detta samband av en 

resursförbannelse. De redovisar även resultat för att korruption i en ekonomi är en av de 

starkaste förklarande faktorerna för att en resursförbannelse uppstår. Hess (2010) menar också 

att korruption är ett dokumenterat problem i ekonomier med stor tillgång till naturresurser. 

Korruption är en av de inkluderade variablerna i studiens mått för kvaliteten på institutioner 

vilket gör att denna studies resultat är i linje med tidigare studiers resultat.  

Enligt Jones och Vollrath (2013) så minskar incitamenten att investera i ekonomier med en 

lägre kvalitet på institutioner. Vilket kan vara en förklaring till detta samband mellan det 

genuina sparandet, kvaliteten på institutioner och avkastning från naturresurser. Stoever 

(2012) menar att en ökad grad av investeringar leder till en hållbar utveckling. En ekonomi 

med hög kvalitet på sina institutioner investerar enligt teorin mer än de med låg kvalitet på 

institutioner vilket också kan vara en förklaring till studiens resultat för sambandet mellan 

dessa variabler. Speciellt om Hartwicks regel följs vid placeringen av dessa investeringar.  

Brister finns dock i studien. Förklaringsgraden för de skattade regressionerna är relativt låg 

vilket tyder på att det kan finnas andra variabler som också förklarar skillnader i det genuina 
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sparandet. Detta kan vara ett problem, om modellen har problem med utelämnade variabler 

skulle detta innebära att de skattade parametervärdena inte är konsistenta. De presenterade 

resultaten stämmer dock överens med både teori och tidigare studier vilket kan tolkas som att 

de eventuella problemen inte har allt för stor påverkan på resultaten.  
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8. Slutsats 

Syftet för denna studie har varit att undersöka varför vissa ekonomiers utveckling är hållbar 

och andras inte. Studien finner ett antal variabler med statistiskt signifikanta samband med det 

genuina sparandet. Vilket gör det möjligt att besvara frågeställningen då vi antar att en 

förändring som leder till en ökat genuint sparande gör utvecklingen i en ekonomi mer hållbar 

medan en minskning av det genuina sparandet leder till en mindre hållbar utveckling.  

Resultaten i modell 4 i tabell 3 visar på ett negativt statistiskt signifikant samband mellan det 

genuina sparandet och en ökad andel av populationen i icke arbetsför ålder. Ett positivt 

statistiskt signifikant samband mellan en ökad handel i procent av BNP och det genuina 

sparandet finnes. Ett positivt samband finnes även mellan det genuina sparandet och tillväxten 

i BNP per capita. Från dessa resultat kan slutsatser dras att om en ekonomi, jämfört med en 

annan, har en lägre andel av populationen i icke arbetsför ålder, en större andel av BNP som 

kommer från handel samt en högre tillväxt i BNP per capita, allt annat lika. Så kommer denna 

ekonomi att ha en mer hållbar utveckling än jämförelseekonomin.   

Resultaten visar även att en ekonomi som erhåller en högre avkastning på naturresurser i 

kombination med en låg kvalitet på institutioner i genomsnitt har ett lägre genuint sparande. 

Detta i jämförelse med en ekonomi som har en hög kvalitet på institutioner, givet samma 

avkastning på naturresurser. Dessa resultat kan tolkas som att det existerar en 

resursförbannelse. De ekonomier med en låg kvalitet på institutioner misslyckas med att 

återinvestera avkastningen från naturresurser i annat kapital som i framtiden annars skulle ge 

ekonomin inkomster. Enligt Hartwicks regel så är detta per definition en ohållbar utveckling.  

En ekonomis utveckling kan vara mer hållbar än andras om den har en lägre andel i 

populationen i icke arbetsför ålder, en större handel i procent av BNP, en högre tillväxt i BNP 

per capita samt en högre avkastning från naturresurser i kombination med institutioner av hög 

kvalitet, allt annat lika.  

Möjlighet till förbättringar inom denna studie skulle kunna vara att analysera effekten av de 

olika dummyvariablerna. Ställa sig frågan varför det genuina sparandet skiljer sig för olika 

regioner, kan det bero på kultur, religion, historia? Detta skulle ge oss ett vidare perspektiv av 

varför vissa ekonomiers utveckling är hållbar och andras inte. Det skulle även vara intressant 

att inkludera flera variabler i analysen. Variabler som t.ex. tar mer hänsyn till vilken sektor i 

landet som är störst, vart de flesta invånarna bor, på landet eller i en stad? I en framtida studie 

rekommenderas även att inkludera en interaktionsvariabel mellan handel och kvaliteten på 
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institutioner. Detta för att handel, så som avkastning på naturresurser genererar inkomster som 

borde återinvesteras för att nå en mer hållbar utveckling.  
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9. Bilagor 

Bilaga A 

Beräkning av det genuina sparandet 

Bruttosparande (BS) – skillnaden mellan bruttonationalinkomst och privat och offentlig 

konsumtion.  

Depreciering (Depr.) – ersättningsvärdet av kapital som används i produktionsprocessen.  

Nettosparande (NS) – skillnaden mellan BS och Depr.  

Utbildningsutgifter (UU) – offentliga utgifter på utbildning inkl. löner och exkl. 

kapitalinvesteringar i byggnader och material.  

Energiförbrukning (EF) – ration av nuvärdet av avkastningen, diskonterad till 4%, mot 

uttömningstiden för resursen.  

Mineralförbrukning (MF) - ration av nuvärdet av avkastningen, diskonterad till 4%, mot 

uttömningstiden för resursen.  

Nettoutarmning av skog (NUS) – produkten av enhets resursavkastning av virkes skörd utöver 

naturlig tillväxt.  

Koldioxidskador (KS) – utsläpp av koldioxid mätt i ton gånger $20.  

Genuint sparande = NS + UU – EF – MF – NUS – KS 

Beräkningen är hämtad ifrån Bolt, Matete och Clemens (2002) – Manual för att beräkna det 

genuina sparandet.  
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Bilaga B 

De kompletta regressionsanalyserna 

 (1) (2) (3) (4) 
Variabler Genuint 

sparande 

Genuint 

sparande 

Genuint 

sparande 

Genuint 

sparande 

     

Kvalitet institutioner 0,151 3,925*** -1,360*** 1,981*** 

 (0,330) (0,612) (0,370) (0,667) 

Andelen beroende i populationen -0,271*** -0,209*** -0,212*** -0,123*** 

 (0,0209) (0,0303) (0,0194) (0,0312) 

Avkastning på naturresurser (% av BNP) -0,266*** -0,247*** -1,222*** -0,985*** 

 (0,0521) (0,0516) (0,157) (0,142) 

Handel (% av BNP) 0,00965 0,0147** 0,0213*** 0,0241*** 

 (0,00737) (0,00683) (0,00690) (0,00656) 

BNP per capita tillväxt (årlig %) 0,216*** 0,262*** 0,279*** 0,296*** 

 (0,0775) (0,0741) (0,0725) (0,0725) 

Kvalitet institutioner x avkastning    0,482*** 0,372*** 

naturresurser   (0,0664) (0,0599) 

Låginkomst  6,088***  3,205* 

  (1,947)  (1,877) 

Låg-medelinkomst  2,441**  1,046 

  (1,235)  (1,276) 

Hög-medelinkomst  4,634***  4,134*** 

  (1,000)  (0,982) 

Europa och Centralasien  -0,0779  1,459 

  (1,136)  (1,165) 

Mellanöstern och Nordafrika  11,95***  11,05*** 

  (1,554)  (1,532) 

Latinamerika och Karibien  5,272***  4,763*** 

  (1,114)  (1,083) 

Ostasien och Stillahavsområdet  8,805***  8,550*** 

  (1,247)  (1,229) 

Sydasien  16,59***  16,32*** 

  (1,601)  (1,716) 

Nordamerika  -2,646**  -0,595 

  (1,302)  (1,318) 

1998 -1,321 -1,312 -1,138 -1,125 

 (1,719) (1,498) (1,638) (1,487) 

2000 -1,271 -1,127 -1,231 -1,007 

 (1,646) (1,452) (1,520) (1,400) 

2002 -1,391 -1,110 -1,316 -0,908 

 (1,526) (1,355) (1,448) (1,337) 

2003 -1,526 -1,271 -1,549 -1,098 

 (1,603) (1,440) (1,518) (1,413) 

2004 -1,050 -0,663 -1,150 -0,546 

 (1,550) (1,386) (1,463) (1,360) 

2005 -0,255 0,180 -0,0473 0,540 

 (1,592) (1,452) (1,530) (1,434) 

2006 1,308 1,634 1,336 1,912 

 (1,767) (1,614) (1,726) (1,608) 

2007 0,858 1,215 0,823 1,475 

 (1,611) (1,459) (1,555) (1,448) 

2008 -0,307 0,0436 -0,452 0,220 
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 (1,710) (1,574) (1,646) (1,557) 

2009 -1,241 -0,501 -0,882 0,0242 

 (1,650) (1,523) (1,582) (1,512) 

2010 -1,451 -0,884 -1,478 -0,584 

 (1,611) (1,468) (1,556) (1,461) 

2011 -1,670 -1,137 -1,702 -0,834 

 (1,643) (1,505) (1,597) (1,502) 

2012 -1,354 -0,779 -1,220 -0,354 

 (1,625) (1,485) (1,579) (1,484) 

2013 -1,798 -1,369 -1,703 -0,982 

 (1,662) (1,525) (1,598) (1,510) 

2014 -1,194 -0,955 -1,135 -0,567 

 (1,680) (1,526) (1,634) (1,530) 

2015 -1,789 -1,442 -1,376 -0,839 

 (1,681) (1,541) (1,660) (1,566) 

     

     

Konstant 25,59*** 4,316 24,43*** 3,392 

 (2,554) (3,219) (2,396) (3,201) 

     

Observationer 2,203 2,203 2,203 2,203 

𝑅2 0,223 0,341 0,292 0,378 

Anm: Kontrollgruppen för inkomstgrupp är höginkomstländer, kontrollgruppen för region är Afrika söder om Sahara samt 

kontrollgruppen för år är 1996. Robusta standardfel inom parentes, *, ** och *** anger statistisk signifikans på respektive 10, 

5 och 1 procents signifikansnivå.  
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Bilaga C 

Inkluderade länder uppdelat efter inkomst och region. 

Land Inkomstgrupp Region 

Afghanistan Låginkomst Sydasien 

Albania Hög-medelinkomst Europa och Centralasien 

Algeria Hög-medelinkomst Mellanöstern och Nordafrika 

Angola Låg-medelinkomst Afrika söder om Sahara 

Argentina Hög-medelinkomst Latinamerika och Karibien 

Armenia Låg-medelinkomst Europa och Centralasien 

Australia Höginkomst Ostasien och Stillahavsområdet 

Austria Höginkomst Europa och Centralasien 

Azerbaijan Hög-medelinkomst Europa och Centralasien 

Bahamas Höginkomst Latinamerika och Karibien 

Bahrain Höginkomst Mellanöstern och Nordafrika 

Bangladesh Låg-medelinkomst Sydasien 

Barbados Höginkomst Latinamerika och Karibien 

Belarus Hög-medelinkomst Europa och Centralasien 

Belgium Höginkomst Europa och Centralasien 

Belize Hög-medelinkomst Latinamerika och Karibien 

Benin Låginkomst Afrika söder om Sahara 

Bhutan Låg-medelinkomst Sydasien 

Bolivia Låg-medelinkomst Latinamerika och Karibien 

Botswana Hög-medelinkomst Afrika söder om Sahara 

Brazil Hög-medelinkomst Latinamerika och Karibien 

Brunei Darussalam Höginkomst Ostasien och Stillahavsområdet 

Bulgaria Hög-medelinkomst Europa och Centralasien 

Burkina Faso Låginkomst Afrika söder om Sahara 

Burundi Låginkomst Afrika söder om Sahara 

Cambodia Låg-medelinkomst Ostasien och Stillahavsområdet 

Cameroon Låg-medelinkomst Afrika söder om Sahara 

Canada Höginkomst Nordamerika 

Chile Höginkomst Latinamerika och Karibien 

China Hög-medelinkomst Ostasien och Stillahavsområdet 

Colombia Hög-medelinkomst Latinamerika och Karibien 

Comoros Låginkomst Afrika söder om Sahara 

Congo, Dem. Rep. Låginkomst Afrika söder om Sahara 

Congo, Rep. Låg-medelinkomst Afrika söder om Sahara 

Cote d'Ivoire Låg-medelinkomst Afrika söder om Sahara 

Croatia Hög-medelinkomst Europa och Centralasien 

Cyprus Höginkomst Europa och Centralasien 

Czech Republic Höginkomst Europa och Centralasien 

Denmark Höginkomst Europa och Centralasien 

Djibouti Låg-medelinkomst Mellanöstern och Nordafrika 

Dominica Hög-medelinkomst Latinamerika och Karibien 
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Dominican Republic Hög-medelinkomst Latinamerika och Karibien 

Ecuador Hög-medelinkomst Latinamerika och Karibien 

Egypt, Arab Rep. Låg-medelinkomst Mellanöstern och Nordafrika 

El Salvador Låg-medelinkomst Latinamerika och Karibien 

Estonia Höginkomst Europa och Centralasien 

Fiji Hög-medelinkomst Ostasien och Stillahavsområdet 

Finland Höginkomst Europa och Centralasien 

France Höginkomst Europa och Centralasien 

Gabon Hög-medelinkomst Afrika söder om Sahara 

Gambia, The Låginkomst Afrika söder om Sahara 

Georgia Låg-medelinkomst Europa och Centralasien 

Germany Höginkomst Europa och Centralasien 

Ghana Låg-medelinkomst Afrika söder om Sahara 

Greece Höginkomst Europa och Centralasien 

Guatemala Låg-medelinkomst Latinamerika och Karibien 

Guinea Låginkomst Afrika söder om Sahara 

Guinea-Bissau Låginkomst Afrika söder om Sahara 

Guyana Hög-medelinkomst Latinamerika och Karibien 

Haiti Låginkomst Latinamerika och Karibien 

Honduras Låg-medelinkomst Latinamerika och Karibien 

Hungary Höginkomst Europa och Centralasien 

India Låg-medelinkomst Sydasien 

Indonesia Låg-medelinkomst Ostasien och Stillahavsområdet 

Iraq Hög-medelinkomst Mellanöstern och Nordafrika 

Ireland Höginkomst Europa och Centralasien 

Israel Höginkomst Mellanöstern och Nordafrika 

Italy Höginkomst Europa och Centralasien 

Jamaica Hög-medelinkomst Latinamerika och Karibien 

Japan Höginkomst Ostasien och Stillahavsområdet 

Jordan Låg-medelinkomst Mellanöstern och Nordafrika 

Kazakhstan Hög-medelinkomst Europa och Centralasien 

Kenya Låg-medelinkomst Afrika söder om Sahara 

Korea, Rep. Höginkomst Ostasien och Stillahavsområdet 

Kuwait Höginkomst Mellanöstern och Nordafrika 

Kyrgyz Republic Låg-medelinkomst Europa och Centralasien 

Lao PDR Låg-medelinkomst Ostasien och Stillahavsområdet 

Latvia Höginkomst Europa och Centralasien 

Lebanon Hög-medelinkomst Mellanöstern och Nordafrika 

Liberia Låginkomst Afrika söder om Sahara 

Lithuania Höginkomst Europa och Centralasien 

Luxembourg Höginkomst Europa och Centralasien 

Macedonia, FYR Hög-medelinkomst Europa och Centralasien 

Madagascar Låginkomst Afrika söder om Sahara 

Malawi Låginkomst Afrika söder om Sahara 

Malaysia Hög-medelinkomst Ostasien och Stillahavsområdet 

Maldives Hög-medelinkomst Sydasien 
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Mali Låginkomst Afrika söder om Sahara 

Mauritius Hög-medelinkomst Afrika söder om Sahara 

Mexico Hög-medelinkomst Latinamerika och Karibien 

Moldova Låg-medelinkomst Europa och Centralasien 

Mongolia Låg-medelinkomst Ostasien och Stillahavsområdet 

Morocco Låg-medelinkomst Mellanöstern och Nordafrika 

Mozambique Låginkomst Afrika söder om Sahara 

Namibia Hög-medelinkomst Afrika söder om Sahara 

Nepal Låginkomst Sydasien 

Netherlands Höginkomst Europa och Centralasien 

New Zealand Höginkomst Ostasien och Stillahavsområdet 

Nicaragua Låg-medelinkomst Latinamerika och Karibien 

Niger Låginkomst Afrika söder om Sahara 

Nigeria Låg-medelinkomst Afrika söder om Sahara 

Norway Höginkomst Europa och Centralasien 

Oman Höginkomst Mellanöstern och Nordafrika  

Pakistan Låg-medelinkomst Sydasien 

Panama Hög-medelinkomst Latinamerika och Karibien 

Papua New Guinea Låg-medelinkomst Ostasien och Stillahavsområdet 

Paraguay Hög-medelinkomst Latinamerika och Karibien 

Peru Hög-medelinkomst Latinamerika och Karibien 

Philippines Låg-medelinkomst Ostasien och Stillahavsområdet 

Poland Höginkomst Europa och Centralasien 

Portugal Höginkomst Europa och Centralasien 

Romania Hög-medelinkomst Europa och Centralasien 

Russian Federation Hög-medelinkomst Europa och Centralasien 

Rwanda Låginkomst Afrika söder om Sahara 

Saudi Arabia Höginkomst Mellanöstern och Nordafrika 

Senegal Låginkomst Afrika söder om Sahara 

Seychelles Höginkomst Afrika söder om Sahara 

Sierra Leone Låginkomst Afrika söder om Sahara 

Singapore Höginkomst Ostasien och Stillahavsområdet 

Slovak Republic Höginkomst Europa och Centralasien 

Slovenia Höginkomst Europa och Centralasien 

Solomon Islands Låg-medelinkomst Ostasien och Stillahavsområdet 

South Africa Hög-medelinkomst Afrika söder om Sahara 

Spain Höginkomst Europa och Centralasien 

Sri Lanka Låg-medelinkomst Sydasien 

St. Lucia Hög-medelinkomst Latinamerika och Karibien 

St. Vincent and the Grenadines Hög-medelinkomst Latinamerika och Karibien 

Suriname Hög-medelinkomst Latinamerika och Karibien 

Swaziland Låg-medelinkomst Afrika söder om Sahara 

Sweden Höginkomst Europa och Centralasien 

Switzerland Höginkomst Europa och Centralasien 

Syrian Arab Republic Låg-medelinkomst Mellanöstern och Nordafrika 

Tajikistan Låg-medelinkomst Europa och Centralasien 
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Tanzania Låginkomst Afrika söder om Sahara 

Thailand Hög-medelinkomst Ostasien och Stillahavsområdet 

Togo Låginkomst Afrika söder om Sahara 

Tonga Hög-medelinkomst Ostasien och Stillahavsområdet 

Trinidad and Tobago Höginkomst Latinamerika och Karibien 

Tunisia Låg-medelinkomst Mellanöstern och Nordafrika 

Turkey Hög-medelinkomst Europa och Centralasien 

Uganda Låginkomst Afrika söder om Sahara 

Ukraine Låg-medelinkomst Europa och Centralasien 

United Kingdom Höginkomst Europa och Centralasien 

United States Höginkomst Nordamerika 

Uruguay Höginkomst Latinamerika och Karibien 

Vanuatu Låg-medelinkomst Ostasien och Stillahavsområdet 

Venezuela, RB Hög-medelinkomst Latinamerika och Karibien 

Vietnam Låg-medelinkomst Mellanöstern och Nordafrika 

Yemen, Rep. Låg-medelinkomst Mellanöstern och Nordafrika 
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Bilaga D 

Korrelationsmatris för de inkluderade variablerna 

Anm: 2203 observationer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabler 

Genuint 

sparande 

BNP/capita 

tillväxt 

Andelen i 

icke-

arbetsför 

ålder 

Avkastning 

naturresurser 

Handel 

(% av 

BNP) 

Kvalitet 

institutioner 

Kvalitet 

inst. x 

avkastning 

naturr. 

Genuint sparande 1,00 
      

BNP/capita tillväxt 0,09 1,00 
     

Andelen i icke-arbetsför 

ålder 
-0,42 -0,08 1,00 

    

Avkastning 

naturresurser 
-0,29 0,05 0,24 1,00 

   

Handel (% av BNP) 0,14 0,06 -0,27 -0,01 1,00 
  

Kvalitet institutioner 0,28 -0,10 -0,54 -0,39 0,24 1,00 
 

Kvalitet inst. x 

avkastning naturr. 
-0,13 0,02 0,08 0,92 0,00 -0,22 1,00 
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