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Sammanfattning 

Tanzanias ekonomi har under de senaste årtiondena genomgått en politisk transformation och 

haft en god ekonomisk tillväxt. Trots denna tillväxt har landets fattigdom inte minskat i 

samma takt som tillväxten ökat. Detta väcker frågan om huruvida ekonomisk tillväxt har en 

nödvändig men inte tillräcklig påverkan på fattigdom. Syftet med uppsatsen är att analysera 

huruvida bistånd påverkar den ekonomiska tillväxten i Tanzania. Analysen genomförs med 

hjälp av Solow-modellen, vidare analyseras när landets fattigdom kan bli eliminerad. 

Slutsatsen i uppsatsen är att bistånd har en svag positiv effekt på den ekonomiska tillväxten, 

och därmed på fattigdomen. Enligt våra beräkningar kommer fattigdomen i Tanzanias kunna 

elimineras på lång sikt, vilket antyder att FN:s mål Post-2015 och Tanzanias mål Vision 2025 

är alltför optimistiska. 

 

Nyckelord  Solow-modellen; Fattigdomselasticitet; Bistånd; Ekonomisk tillväxt; 

Fattigdom; Tanzania 
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1 Inledning 

År 2000 satte FN upp åtta långsiktiga mål för hållbar utveckling, milleniemålen (MDG), som 

i sin tur har flera delmål. Ett av dessa mål är att halvera världens fattigdom till år 2015. 

Globalt sett kommer detta uppnås, men alla regioner kommer inte uppnå målet, där i bland 

Afrika söder om Sahara (SSA). En ny målsättning har utformats för vad som händer efter 

2015, Post-2015 – att eliminera världsfattigdomen till år 2030. Tanzania har satt upp en egen 

målsättning när det gäller fattigdomsminskning. Regeringen har en vision att utveckla 

Tanzania till ett medelinkomstland och eliminera fattigdomen till år 2025 – Vision 2025. 

Tanzania har genomgått en transformation under 1980-2000 och ett flertal ekonomiska och 

politiska reformer har genomförts – samhället har demokratiserats och ekonomin har 

liberaliserats. Tanzania var en av de största biståndstagarna under denna period i regionen 

söder om Sahara Afrika och det är tack vare detta som flera av reformerna har varit 

genomförbara. Landet har haft en god ekonomisk utveckling de senaste årtiondena, och 

fattigdomen har minskat.  

Om bistånd bidrar till tillväxt eller inte är en ständigt aktuell fråga. Hade utvecklingsländer 

lyckats få den ekonomiska tillväxt de har idag utan bistånd? Detta är en komplex fråga att 

besvara. Det är svårt att undersöka hur tillväxten hade sett ut i SSA ifall inget bistånd hade 

mottagits. Kan bistånd indirekt minska fattigdomen? Trots att Tanzania har genomgått en 

transformation och haft en god ekonomisk tillväxt, så har landets fattigdom inte minskat i 

samma utsträckning. Är ekonomisk tillväxt nödvändig men ändå inte tillräcklig för att minska 

fattigdomen? 

Det finns olika metoder för att analysera sambandet mellan bistånd och tillväxt och mellan 

tillväxt och fattigdom. Ett flertal studier har använt sig av ekonometriska metoder, och utfört 

regressioner för att se om sambanden är signifikanta. En alternativ ansats är att genom 

teoretiska metoder använda tillväxtmodeller med landspecifika parametrar för att analysera 

sambanden. De flesta studier som diskuteras i denna uppsats har ett resultat som visar ett 

positivt samband mellan bistånd och tillväxt och även sambandet mellan tillväxt och 

fattigdom. 

Denna uppsats analyserar sambandet bistånd och tillväxt med hjälp av Solow-modellen och 

sambandet tillväxt och fattigdom genom en funktion av BNP per capita tillväxt och 

fattigdomselasticitet. Biståndet som ingår i modellen är ett genomsnitt mellan åren 2000-2011 

för del 1 av resultatet och mellan åren 2007-2011 för del 2, tillväxten i BNP per capita är den 
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tillväxt som Solow-modellen genererar och fattigdomen definieras som andelen av Tanzanias 

befolkning som lever på under 1,25USD om dagen.  

Vårt syfte är att analysera hur stor effekt bistånd har på tillväxt, och till vilket grad denna 

tillväxt minskar fattigdomen. Frågeställningarna formuleras som: Hur stor effekt har biståndet 

haft på tillväxt och fattigdomsminskning under perioden 2000-11? När kan Tanzanias 

fattigdom förväntas att elimineras? 

Denna analytiska uppsats följer delvis Dalgaard och Ericksons (2005) studie, som använder 

den generella Solow-modellen med ett tillägg för bistånd. Modellen används för att analysera 

biståndseffekterna på tillväxten i regionen SSA, och vidare analysera tillväxtens effekt på 

fattigdomen genom ett samband mellan BNP per capita tillväxt och fattigdomselasticitet. I 

Solow-modellen antas att bistånd har en positiv med avtagande effekt på den ekonomiska 

tillväxten, då bistånd ökar det totala sparandet och därmed de totala investeringarna. Dalgaard 

och Erickson (2005) har ett bestämt år då fattigdomen ska halveras och analyserar hur mycket 

bistånd som krävs för att uppnå detta. Vår studie har ett annat fokus än Dalgaard och Erickson 

(2005), vi har en bestämd biståndsandel och vill veta vilket år fattigdomen kan elimineras 

givet denna andel. Vidare skillnader är att vi specificerar vår analys till ett land och låter detta 

land ha en tillväxt i total faktor produktivitet. Vi antar även att delar av biståndet inte kommer 

generera en ökning av kapitalstocken, alltså att allt bistånd inte kommer investeras. 

Resultatet av studien visar att biståndet har en svag positiv effekt på tillväxten, och att denna 

tillväxt vidare har en svag positiv effekt på fattigdomen. Våra resultat tyder på att det tar 

längre tid att eliminera fattigdomen i Tanzania än det föreslagna Post-2015 målet. 

Uppsatsen är disponerad på följande vis: Kapitel två börjar med en bakgrund om MDG och 

Tanzania, i kapitel tre diskuteras tidigare studier inom området. I kapitel fyra redovisas teori, 

Solow-modellen med en utvidgning för bistånd, och här förklaras även 

fattigdomselasticitetens samband till ekonomisk tillväxt. Sedan följer kapitel fem, där beskrivs 

vilka parametrar som används i modellen. Kapitel sex redovisar resultat och analys, sedan 

följer en diskussion i kapitel sju och kapitel åtta redovisar slutsatserna.  
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2 Institutionell bakgrund 

2.1 Millennium Development Goals 

De åtta långsiktiga mål som världens ledare kom överens om i Köpenhamn år 2000 är: att 

eliminera fattigdomen, alla ska ha möjligheten till en grundskoleexamen, ökad jämställdhet, 

sänka barnadödligheten, förbättra mödrahälsan, stoppa spridningen av hiv/aids, hållbar 

miljöpolitik, och öka samarbetet kring bistånd och handel. Varje långsiktigt mål har flera 

delmål, och för att dessa ska vara genomförbara måste biståndsgivarna öka sitt finansiella stöd 

från år 2000 (Förenta Nationerna 2012). 

Målet att minska andelen människor som lever på under 1,25USD om dagen, att minska 

världsfattigdomen, är ett av Milleniemålen. Ett delmål som utformades år 2000 var att 

världsfattigdomen ska halveras till år 2015, för att fastställa om fattigdomen uppnår detta 

kommer fattigdomsnivån år 1990 jämföras med år 2015. År 1990 var det totalt sett 47 procent 

av befolkningen i utvecklingsländerna som var fattiga per definition, men redan år 2008 hade 

denna nivå sjunkit till 24 procent. Detta är en minskning från 2 miljarder människor till under 

1,4 miljarder. Globalt sett kommer världsfattigdomen att halveras till år 2015, men detta 

kommer inte ske i alla regioner. De regioner som förväntas uppnå målet är – Norra Afrika, 

Östra och Nordöstra Asien och Kaukasien. De som troligtvis inte når målet är – Södra Afrika, 

Södra och Västra Asien, Oceanien och Central Asien, Sydamerika och Karibien (Förenta 

Nationerna 2012). Då halveringen av fattigdomen globalt sett kommer uppnås har en ny 

målsättning utformats för världsfattigdomen, Post-2015, eliminera fattigdomen till år 2030 

(Förenta Nationerna 2013). 

2.2 Tanzania – Vision 2025 

Tanzania ligger i SSA, en av de regioner som inte kommer att halvera sin fattigdomsnivå till 

år 2015. Landet har haft en god ekonomisk utveckling i jämförelse med övriga länder i SSA, 

och har upprättat en egen målsättning när det kommer till fattigdomsminskning, redan innan 

MDG upprättandes. Regeringen har en vision att utveckla Tanzania till ett medelinkomstland 

och eliminera dess fattigdom till år 2025 – Vision 2025. År 1995 började Tanzania att 

utveckla dessa mål. Målsättningen kräver att Tanzania för en god ekonomisk politik och att 

politikerna främjar investeringar inom utbildning, hälsa och infrastruktur. Regeringen behöver 

även se till att ha en välfungerande demokrati – alla klasser i samhället blir involverade. 

Politikerna ska representera folket, och det kan försäkras genom att öka transparensen i 

styrande organ (Tanzania development vision 2025). 
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2.3 Tanzanias Utveckling 

Tanzanias ekonomi har under de senaste 40 åren genomgått en transformation, från att vara ett 

land med en centraliserad ekonomisk styrning till att utvecklas till en marknadsekonomi. 

Transformeringen som ekonomin genomgått kan analyseras genom tre tidsperioder, 1970-

1985, 1986-1995 och 1996-2005. 

Mellan åren 1970-1985 var Tanzanias ekonomi strukturerad av så kallad Ujamaa Socialism, 

en socialistisk modell baserad på frihet, individualitet och familjeliv (Ujamaa). Modellen 

utformades av Julius Nyerere som senare blev landets första president. Den socialistiska 

modellen höll ekonomin strikt kontrollerad av staten (Nord et al. 2009). 

Tabell 1: Observerade värden 

 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2009 2010-2011 

BNP tillväxt 2,5 4,0 6,6 6,9 6,7 

BNP per capita tillväxt - 0,8 1,5 3,8 4,0 3,6 

Totalt sparande % BNP 7,6 9,8 16,4 18,0 22,4 

Inhemskt sparande % BNP 0,3 5,4 13,9 15,3 19,4 

Bistånd % BNP 24,2 12,6 12,6 13,2 11,5 

Fattigdom *38,6 - **35,7 ***33,6 ****34,0 

Källa: search.worldbank.org & United Republic of Tanzania (2011) 

Notering: fattigdom, andel av Tanzanias befolkning * 1992, ** 2001, *** 2007, **** 2009 

 

Under åren 1986-1995 liberaliserades ekonomin gradvis. 1986 startade ett ekonomiskt 

reformprogram för Tanzania, och reformer infördes för finanssystemet däribland en rörlig 

ränta. Det statliga ägandet och de offentliga utgifterna minskade, men fortfarande 

dominerades privata och offentliga företag av monopol och i landet rådde makroekonomisk 

instabilitet (Nord et al. 2009). I tabell 1 visas det att i början av 90-talet var den ekonomiska 

tillväxten låg på 2,5 procent och fattigdomen i landet var 38,6 procent av befolkningen, 

medan biståndet var relativt högt jämför med kommande år och utgjorde 24,2 procent av 

BNP. Tack vare detta höga bistånd var de ovanstående reformerna genomförbara och i slutet 

av 90-talet började de ge resultat – den makroekonomiska stabiliteten och det totala sparandet 

ökade, ytterligare privatiseringar genomfördes, den ekonomiska styrningen decentraliserades. 

I samband med ett ökat samarbete med biståndsgivare angående landets makroekonomiska 

politik kunde en förbättrad biståndsallokering utformas. Policyförändringarna främjade 

privata investeringar och utländska direkta investeringar (Treichel 2005). Tabell 1 visar att 
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biståndet sjönk under slutet av 90-talet, men samtidigt ökade det inhemska sparandet, vilket 

resulterade i en ökning av det totala sparandet i ekonomin 

Från år 2000 har ekonomin både haft en ökning i BNP tillväxten och i det totala sparandet, 

och så har fattigdomen minskat till 35,7 procent. Mellan 2000-2004 låg BNP tillväxten i 

genomsnitt på 6,6 procent per år och mellan 2005-2009 ökade detta årliga genomsnitt till 6,9 

procent. I tabellens sista tidsperiod sjunker tillväxten i BNP per capita men trots detta har 

ekonomin haft en fortsatt god utveckling och det totala sparandet har en fortsatt positiv trend. 

Genom reforminsatserna som implementerats i Tanzania under de senaste årtiondena har 

landet idag utvecklats till en funktionell demokrati med politisk stabilitet, fred och respekt för 

de mänskliga rättigheterna. Trots dessa framgångar är Tanzania fortfarande ett land med en 

hög andel av befolkningen definierad som fattiga (Nord et al. 2009). 

 

3 Tidigare studier 

Effekterna som bistånd har på utvecklingsländernas ekonomi är och har alltid varit debatterad. 

Mosley (1987) summerade det genom att mynta uttrycket ”mikro-makro paradoxen” av 

bistånd. Med detta menas att de flesta mikrorelaterade studier som gjorts i ämnet visar 

positiva effekter av bistånd, medan makrostudier inte visar detta samband. Dollar och 

Pritchett (1998) visar att bistånd bidrar till tillväxt både ur ett mikro- och makroperspektiv, 

men endast ifall biståndsmottagaren för en god ekonomisk politik, vilket motsäger Mosleys 

slutsats från 1987. Vidare studier som gjorts kommer fram till att på ett eller annat sätt har 

bistånd en positiv inverkan på tillväxt (McGillivray et al. 2003). 

Olika metoder kan användas för att analysera bistånd, tillväxt och fattigdom, de studier som 

refereras till i uppsatsen är uppdelade i ekonometriska och teoretiska studier. 

I de ekonometriska studierna dras fyra olika slutsatser om sambanden, kritik som kan riktas 

mot dessa studier är att det kan uppstå metod- och dataproblem. Den första slutsatsen som 

dras är att bistånd har en positiv effekt på den ekonomiska tillväxten. Arndt et al. (2009) 

använder Rubin Causal Model (RCM) som ram för sin undersökning. RCM är en statistisk 

metod som analyserar kausalitet mellan investeringar som genererats från bistånd och 

ekonomisk tillväxt. Arndt et al. (2011) har i en senare studie använt modellen Supply Chain-

Management (SCM), för att söka samma kausalitet som i sin tidigare studie. Den andra 

slutsatsen fastställs genom regressioner, där det visas att avkastningen av bistånd är positiv 
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men endast upp till en viss nivå. När denna nivå är uppnådd blir effekten på tillväxt istället 

negativ (Lensink & White 2001). Den tredje slutsatsen drogs genom regressioner med 

bistånd, ekonomisk politik och ekonomisk tillväxt. Resultatet blev att biståndet påverkar 

utvecklingsländers tillväxt positivt men med en avtagande marginalavkastning och endast då 

länderna för en god ekonomisk politik (Burnside & Dollar 2000). En liknande slutsats dras i 

en studie som beräknar en optimal biståndsallokering med syfte att minska fattigdomen i 

utvecklingsländer, som jämförs med den faktiska biståndsallokeringen. Slutsatsen blev att en 

optimal allokering av biståndet har positiva effekter på fattigdomen (Collier & Dollar 2001). 

Den fjärde slutsatsen kommer från en studie som utför regressioner med bistånd, ekonomisk 

politik och ekonomisk tillväxt. Resultatet blev att inget samband existerar mellan bistånd och 

ekonomisk tillväxt, även när den ekonomiska politiken är god i landet (Easterly 2003). Collier 

och Dollar (2001) och Easterly (2003) baserar sina regressioner på Burnside och Dollars 

(2000) studie, båda utvidgar datamaterialet men får olika resultat.   

I de teoretiska studierna som vi refererar till är en gemensam slutsats att bistånd och god 

ekonomisk politik har haft en positiv påverkan på BNP tillväxten, och även på fattigdomen. 

En intressant synpunkt är att trots denna positiva effekt så har fattigdomen inte minskat med 

en likvärdig takt som BNP tillväxten ökar. Detta väcker en diskussion om huruvida tillväxt i 

BNP har en nödvändig men inte tillräcklig påverkan på fattigdom (Treichel 2005). 

Bourguignon (2002) analyserar sambandet mellan tillväxt och fattigdom, där man vill ta reda 

på sambandet mellan medelinkomst och fattigdom. Fattigdomselasticiteten testas i olika 

länder, slutsatsen blev att trots en god ekonomisk tillväxt kan ett land ha ett svagt samband 

mellan tillväxt och fattigdom. Detta kan bero på landets inkomstfördelning, och att det kan 

finnas ett större antal fattiga i ett rikt land än i ett fattigt land. Ravallion (2001) tar även upp 

sambandet mellan tillväxt och fattigdom och påvisar att ekonometriska studier som genomförs 

på större regioner ger data- och metodproblem. Dalgaard och Erickson (2005) analyserar i 

vilken omfattning bistånd bidrar till att halvera fattigdomen i regionen SSA. Deras slutsats är 

att Solow-modellen fungerar bättre som prediktionsmodell än Harrod-Domar-modellen, som 

är en föregångare till Solow. Genom Solow-modellen beräknas hur mycket bistånd som 

behövs för att uppnå fattigdomsmålet. Deras slutsats blev att bistånd har en svagt positiv 

effekt på tillväxt som i sin tur har en effekt på fattigdomen, vidare drogs slutsatsen att SSA 

behöver mer bistånd för att fattigdomen skall kunna halveras till 2015. 
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4 Teori 

För att visa biståndets effekter på den ekonomiska tillväxten utgår Dalgaard och Erickson 

(2005) från den generella Solow-modellen med ett tillägg för biståndsinflöde. Den 

neoklassiska tillväxtteorin visar hur tillväxten i BNP per capita har två bestämningsfaktorer, 

tillväxt i kapital per capita och teknisk utveckling. Teorin förklarar hur kapitalbildningen 

kommer till stånd, men inte hur teknisk utveckling uppstår. Modellens huvudsakliga budskap 

är att om teknisk utveckling uteblir så upphör den ekonomiska utvecklingen (Fregert & 

Jonung 2010). Utöver den neoklassiska teorin används en fattigdomselasticitet för att skapa 

ett samband mellan tillväxt i BNP per capita och fattigdom, en ökad tillväxt innebär en 

minskad fattigdom (Bourguignon 2002 & Ravallion 2001). 

4.1 Metod 

Metoden består av två delar, första delen beskriver teorin för att analysera sambandet bistånd 

och tillväxt, den neoklassiska tillväxtteorin. Andra delen beskriver teorin bakom sambandet 

tillväxt och fattigdom, baserat på den neoklassiska tillväxtteorin och en fattigdomselasticitet.  

4.1.1 Bistånd och tillväxt
1
 

En produktionsfunktion kan formuleras, som en Cobb-Douglas funktion: 

     
       

        (1) 

Där t representerar en specifik tidsperiod, Y är total produktion som benämns med BNP, A är 

total faktor produktivitet, K är realkapital, α kapitalproduktiviteten och L är arbetskraft. 

Nästa steg i den generella modellen är att dividera båda sidor av produktionsfunktionen med 

arbetskraften,   , för att få per capita produktionsfunktionen: 

      
     

        (2) 

För att sedan få fram tillväxttakten för    så logaritmeras per capita produktionsfunktionen: 

                                                (3) 

    
      

          
      (4) 

  

                                                           
1
 Detta kapitel är baserat på studien av Dalgaard och Erickson (2005) och litteratur av Sørensen och Jacobsen 

(2010) 
2
 Basscenariot är beräknat av ekvation 21 från kapitel 4.1.2, med utgångspunkt från fattigdomsnivån år 1992 (se 
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Från och med nu kommer modellen analysera kapital och BNP i termer av effektiv input av 

arbetskraft: 

  

 ̃ 
 

  

      
  

  

  
  ̃       (5) 

  

 ̃ 
 

  

      
  

  

  
  ̃      (6) 

Där  ̃  är kapital per effektiv arbetare och  ̃  är produktion per effektiv arbetare. Om 

ekonomin har balanserad tillväxt i    och    så ska de växa med samma tillväxttakt (g) som 

den totala faktor produktiviteten (  ),      ⁄  och     ⁄  ska vara konstanta. 

Övergångsekvationen för kapitalstocken formuleras på följande vis: 

                  (7) 

Då K är kapitalstocken,   är deprecieringstakten och S är det totala sparandet. Den generella 

Solow-modellen gör ett antagande om att landets ekonomi är stängd, ett undantag som görs i 

uppsatsen är att landet ifråga tar emot internationellt finansiellt stöd. I Solow-modellen som 

används i denna uppsats måste det uppvisas hur bistånd påverkar ekonomins ackumulerade 

kapital. Denna modifierade Solow-modell gör antagandet att en del av biståndet transfereras 

in i ekonomin i form av investeringar. Först definieras biståndet som en andel av BNP genom 

        , där F är bistånd, w representerar investeringsandelen av bistånd och    andelen 

bistånd som går till investeringar och ökar kapitalstocken.     innebär att allt bistånd 

transfereras till investeringar, då     innebär det att en del av biståndet inte går till 

investeringar utan istället till offentlig konsumtion, katastrofhjälp eller andra 

användningsområden som inte ökar kapitalstocken. De inhemska investeringarna definieras 

som            , där     representerar det inhemska sparandet och     inhemska 

investeringar. På samma sätt definieras      , det totala sparandet transfereras till totala 

investeringar. Det totala sparandet kan nu formuleras som: 

                 (8) 

Sedan substitueras ekvation 8 in i ekvation 7: 

                         (9) 

Som kan omformuleras som tillväxtsekvationen för kapitalstocken: 

                          (10) 
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Tillväxtsekvationen för A och L formuleras som: 

                             (11) 

Vidare divideras ekvation 10 med ekvation 11: 

 ̃    
 

          
(        ̃        ̃ )     (12) 

Utifrån detta kan en övergångsekvationen för kapital per effektiv arbetare formuleras. Vidare 

används omskrivningen av produktionsfunktionen  ̃   ̃ 
 

, som sedan substitueras in i 

ekvation 12: 

 ̃    
 

          
(        ̃ 

 
       ̃ )   (13) 

Om vi nu subtraherar  ̃  från båda sidor kan Solow ekvationen formuleras: 

 ̃     ̃  
 

          
(        ̃ 

 
            ̃ )   (14) 

→             ̃     ̃   (        ̃ 
 
            ̃ )  (15) 

Antagandet  ̃     ̃   ̃    används för att få fram tillväxttakten för BNP per effektiv 

arbetare, observera att variabeln ng faller bort i resterande ekvationer då de är av obetydlig 

storlek: 

  (        ̃           ̃ )    (16) 

→ 
 ̃ 

 ̃  
 

       

       
    →    ̃       

       

       
   

  →  ̃  
       

       

 

   
     (17) 

Under antagandet  ̃   ̃ 
 

→  ̃   ̃ , formuleras: 

 ̃   
       

       

 

   
      (18) 
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 är steady-state nivån för BNP per effektiv arbetare då       är de totala 

investeringarna i landet. Men det som är intressant är steady-state nivån för BNP per capita. 

Från  ̃  
  

  
 och  ̃  

  

  
  kan tillväxtbanorna i steady-state formuleras till:  

  
      (

     

     
)

 

   
     (19) 

  
      (

     

     
)

 

   
     (20) 

Denna uppsats analyserar hur ett lands ekonomi rör sig från gamla steady-state till det nya, 

och vilken inverkan som bistånd har på denna övergång. 

För att tydliggöra hur den neoklassiska tillväxtmodellen fungerar illustreras det i figur 1 hur 

Solow diagrammet är uppbyggt. Det som kommer exemplifieras är hur ett utvecklingslands 

ekonomi utvecklas med ett biståndsinflöde. Steady-state  ̃  i figur 1 illustrerar ett 

utvecklingsland med en låg kapitalstock, ju längre åt höger ekonomin rör sig i diagrammet 

desto större blir kapitalstocken – den ekonomiska tillväxten ökar. Modellen består av två delar 

– en funktion som beskriver de faktiska investeringarna per capita,     ̃ 
 

och en funktion 

som beskriver de nödvändiga investeringarna per capita         ̃ 
 

. När de faktiska 

investeringarna är lika med deprecieringen av kapitalet     ̃ 
 
          ̃ 

 
) så är 

ekonomin i steady-state  ̃ . 

Figur 1: Solow diagrammet  
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Figuren visar att de nya faktiska investeringarna med ett biståndsinflöde blir         ̃ 
 

. 

Pilarna från gamla till nya steady-state (  ̃  till  ̃  ) illustrerar effekten av biståndsinflödet, då 

kapitalstocken ökar och en viss del av biståndet transfereras in i ekonomin i form av 

investeringar. I Solow-modellen antas biståndet ha en positiv påverkan på ekonomin, och det 

är effekterna av biståndet som kommer analyseras. 

4.1.2 Tillväxt och fattigdom 

I uppsatsens nästa steg analyseras sambandet mellan tillväxt i BNP per capita och fattigdom. I 

och med detta introduceras fattigdomselasticiteten, denna parameter specificerar hur mycket 

fattigdomen minskar relativt till en procentenhets ökning i BNP per capita tillväxt. Från teorin 

om tillväxt och fattigdomselasticitet (Bourguignon 2002 & Ravallion 2001) formuleras 

följande samband: 

       (
       

     

   
)      (21) 

Där p är andelen fattiga i ett land,   
  är BNP per capita tillväxt från ekvation 19,   är 

fattigdomselasticiteten och    
     visar förändringen av fattigdomen från föregående period. 

Genom att följa sambandets utveckling över tid kan man se vilket år fattigdomen (  ) minskat 

till en procent av befolkningen – fattigdomen blir eliminerad. 

 

5 Data 

Solow-modellens resultat är baserat på landspecifika parametervärden som används i 

ekvationerna 19 och 21 från kapitel fyra, resultatet av detta redovisas i kapitel 6. 

Parametervärdena är huvudsakligen beräknade specifikt för Tanzania mellan åren 2000-11 för 

del 1 av resultatet och mellan 2007-11 för del 2.  MDG upprättades år 2000, där av börjar vår 

tidsperiod från samma år i del 1 av resultatet, och då del 2 är prognoser om framtiden så 

används ett snitt av senast tillgänglig data mellan åren 2007-11. Kapitaldeprecieringen och 

kapitalproduktiviteten är uppskattade för hela SSA – från litteratur och diverse rapporter.  
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Tabell 2: Parametrar 

Variabel  Enhet Värde Källa 

Befolkningstillväxt (n) 2000-2011 Andel av befolkningen (%) 3,0 data.un.org 

 2007-2011  2,9 data.un.org 

Totalt sparande (S)   2000-2011 Andel av BNP (%) 21,3 search.worldbank.org 

 2007-2011  20,0 search.worldbank.org 

Inhemskt sparande (  )   2000-2011 Andel av BNP (%) 15,6 search.worldbank.org 

                                         2007-2011  17,0 search.worldbank.org 

Bistånd (F) 2000-2011 Andel av BNP (%) 14,3 search.worldbank.org  

 2007-2011  12,8 search.worldbank.org 

Investeringsandel (w) 2000-2011 Andel av bistånd 0,4 search.worldbank.org  

 2007-2011  0,4 search.worldbank.org 

Deprecieringstakt (δ)  Andel av kapital (%) 15,0 Yisheng Bu (2004) 

Kapitalproduktivitet (α)  Andel av kapital 1/3 Parkin (2008) 

Tillväxt i TFP (g)  Procentuell ökning (%) 3,5 Nord m.fl.  (2009) 

Fattigdomselasticitet (π)  - 1,1 Egna beräkningar 

 

Befolkningstillväxt (n): I Solow-modellen växer BNP i steady-state med befolkningstillväxten 

och med tillväxten i TFP. n har en signifikant inverkan på den ekonomiska tillväxten, bland 

annat på arbetsmarknaden, arbetskraften, sparande och investeringar. Tanzanias 

befolkningstillväxt har varit relativt konstant över de senaste årtiondena. Tillväxten har 

pendlat mellan 2,5–3,3 procent mellan 1962-2011, genom ett medelvärde som är beräknat 

mellan åren 2000-2011 har n uppskattats till 3 procent, och till 2,9 procent mellan 2007-2011 

(data.un.org). 

Totalt sparande/Investeringar (S): Nationens benägenhet att spara och investera spelar en 

viktig roll för den långsiktiga tillväxten i BNP. Sparandet är positivt korrelerat med 

ekonomisk tillväxt. Solow-modellen visar att en hög sparandekvot som transfereras till 

investeringar är väsentlig för tillväxten. Summan av det nationella sparandet och andelen av 

biståndet som går till investeringar blir det totala sparandet. Det totala sparandet är 21,3 

procent av BNP mellan åren 2000-2011, och 20 procent av BNP mellan 2007-2011 

(search.worldbank.org). 

Inhemskt sparande (  ): Solow-modellen antar att allt inhemskt sparande investeras i landet, 

de inhemska investeringarna är    multiplicerat med BNP. Det inhemska sparandet beräknas 

till 15,6 procent mellan åren 2000-2011, och till 17 procent mellan 2007-2011. 

http://search.worldbank.org/
http://search.worldbank.org/
http://search.worldbank.org/
http://search.worldbank.org/
http://search.worldbank.org/
http://search.worldbank.org/
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Bistånd (F): Det finansiella tillskottet bör transfereras in i ekonomin genom investeringar för 

att det ska ha optimal effekt på den ekonomiska tillväxten. Ett medelvärde av biståndet 

(official development assistance, ODA) är beräknat till 14,3 procent mellan åren 2000-2011, 

och till 12,8 procent mellan 2007-2011 (search.worldbank.org).  

Investeringsandel av biståndet (w): Visar hur stor del av biståndsinflödet som går till 

investeringar. Det är inte realistiskt att hela biståndsinflödet endast går till investeringar, en 

del kommer gå till andra användningsområden som inte ökar kapitalstocken. Vi har beräknat 

investeringsandelen genom att subtrahera det nationella sparandet    från det totala sparandet 

S – för att få fram hur stor del av S som består av internationellt sparande   . Sedan divideras 

   med biståndet F för att få ut storleken på andelen av biståndet som investeras. Storleken på 

investeringsandelen av biståndet är beräknad till 0,4 för perioderna 2000-2011 och 2007-

2011, (se appendix, Data – Beräkning av investeringsandel av biståndet) 

(search.worldbank.org).  

Deprecieringstakten av kapitalet (δ): Deprecieringen av kapitalet visar hur snabbt kapitalet 

förstörs. Deprecieringstakten för länder i SSA är uppskattad till 15 procent av kapitalet under 

1990-talet, genom data från Världsbankens databas (Yisheng 2004). 

Kapitalproduktivitet (α): Anger hur mycket som kan produceras av det kapital som finns till 

förfogande. Det är ett lämpligt antagande att sätta kapitalproduktiviteten till en tredjedel i vår 

modell, då Solow-modellens skapare själv har estimerat produktiviteten av kapitalet till detta 

(Parkin 2008). 

Tillväxt i TFP (g): Total faktor produktivitet (TFP) är ett genomsnitt av kapitalets 

produktivitet och arbetets produktivitet, och grunden till ekonomisk tillväxt i Solow-

modellen. Tanzanias tillväxt i TFP är estimerad till 3,5 procent av BNP mellan åren 2001-

2008 (Nord m.fl.  2009). 

Fattigdomselasticitet (π): En fattigdomselasticitet för Tanzania är uppskattad till 1,73 för 

landsbygden och 1,95 för tätorten (Fosu 2010). I känslighetsanalys 4 testas olika 

elasticitetsvärden för att se vilket som genererar en fattigdomsutveckling bäst 

överensstämmande med Tanzanias faktiska värden (se appendix, del 1 2000-2011). I vår 

analys blir fattigdomens negativa trend överskattad med en elasticitet på 1,73, vilket betyder 

att ingen hänsyn tas till Fosus resultat. Enligt våra beräkningar genererar en 

fattigdomselasticitet på 1,1 det närmaste resultatet i jämförelse med de faktiska värdena. 
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6 Resultat & Analys 

Syftet med denna uppsats är att analysera hur stor effekt bistånd har på tillväxt, och till vilken 

grad denna tillväxt minskar fattigdomen. Frågeställningarna formuleras som: Hur stor effekt 

har biståndet haft på tillväxt och fattigdomsminskning under perioden 2000-2011? När kan 

Tanzanias fattigdom förväntas att elimineras? 

En validering av teorin genomförs i första delen av resultatet, där teorins trovärdighet testas 

för att sedan genomföra prediktioner om framtiden.  Sambandet mellan bistånd och tillväxt 

redovisas i tabell 3 och sambandet mellan tillväxt och fattigdom t i tabell 4. Detta görs genom 

att modellera Tanzanias tillväxt och fattigdom historiskt, som vidare jämförs med de faktiska 

värdena. I del två av resultatet prognostiseras vilket år fattigdomen i Tanzania kan bli 

eliminerad, för detta krävs en specifik tillväxt i BNP per capita.  

6.1 Validering av metoden 

Tabell 3 visar Tanzanias faktiska tillväxt mellan åren 2000-2011, de två scenarierna i tabellen 

visar den alternativa tillväxten. Scenarierna representerar olika biståndsnivåer och i tabellen 

redovisas även biståndseffekterna på BNP tillväxten. Basscenariot uppskattar Tanzanias 

ekonomiska tillväxt med ett bistånd på 14,3 procent av BNP, den årliga tillväxten i BNP har 

beräknats vara i genomsnitt runt 5,3 procent. Nollscenariot använder samma parametervärden 

som basscenariot med undantag av biståndsinflödet, och BNP tillväxten har då i genomsnitt 

beräknats till 4,5 procent per år. 

Tabell 3: BNP tillväxt 

 

Källa: Egna beräkningar. Notering: *14,3 % bistånd, **0 % bistånd 

Tabell 3 visar ett svagt positivt samband mellan ökad andel bistånd och en högre tillväxt i 

BNP. Hur mycket biståndet bidrar till tillväxten i BNP redovisas av biståndseffekten i 

tabellen, biståndseffekten ökar med tillväxten i BNP. En anledning till det svaga sambandet 

kan vara att det endast är effekten av biståndets investeringsandel som redovisas i 

beräkningarna, och inte hela biståndsinflödet. Detta betyder att det är ett investeringstillskott 

på 5,7 procent av BNP (se appendix: Data) som resulterar i en BNP tillväxt på 0,9 procent och 

 2000-2004 2005-2009 2010-2011 Genomsnitt 

Faktiska värden 6,6 6,9 6,7 6,7 

*Basscenario 4,5 5,4 6,0 5,3 

**Nollscenario 3,9 4,5 5,1 4,5 

Biståndseffekt 0,6 0,9 0,9 0,8 
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inte ett bistånd på 14,3 procent. Tanzanias genomsnittliga faktiska BNP tillväxt har varit 6,7 

procent årligen mellan 2000-2011 (search.worldbank.org), i jämförelse med basscenariots 

tillväxt på 5,3 procent. Detta innebär att Solow-modellen underskattar Tanzanias faktiska 

tillväxt. 

I känslighetsanalys 1 (se appendix, tabell 3A) används en alternativ metod för det inhemska 

sparandet, istället för att ha samma värde för varje år så används årliga värden. Det nya 

tillvägagångssättet genererar lägre nivåer på tillväxten i BNP, och den marginella 

biståndseffekten är nu tilltagande till skillnad från tidigare marginaleffekt som var avtagande. 

Detta kan bero på att perioden är relativt kort, och att de årliga värdena tar hänsyn till 

fluktuationer i det inhemska sparandet, exempelvis sjunker sparandet mellan 2006-2007. 

Slutsatsen av analysen är att Solow-modellen ger ett resultat närmare de observerade värdena 

då man snittar det inhemska sparandet för perioden än med de årliga värdena. 

Känslighetsanalys 2 (se appendix tabell 3B) visar att med en låg deprecieringstakt blir 

tillväxten i BNP högre, tillväxten blir överskattad med en lägre deprecieringstakt än 15 

procent. Tabell 3C i appendix, känslighetsanalys 3, visar att tillväxten i BNP blir högre med 

en högre tillväxt i TFP, effekten av tillväxt i TFP är inte tillräckligt påtaglig för att påverka 

källan Nord et al. (2009). 

Sambandet mellan tillväxt och fattigdom analyseras genom basscenariot
2
 i tabell 4, vidare 

jämförs basscenariot med Tanzanias faktiska fattigdomsutveckling. 

Tabell 4: Fattigdomsutveckling
3
 

 2001 2007 2009 

Faktiska värden 35,7 33,6 34,0 

Basscenario 35,8 32,3 31,1 

Källa: United Republic of Tanzania (2011) och egna beräkningar 

Tabell 4 visar att modellen ger ett resultat närliggande de observerade värdena, med undantag 

för år 2009 då de faktiska värdena avviker från trenden. Sambandet tillväxt och fattigdom från 

ekvation 23 i kapitel 4.1.2 antar konstanta parametervärden, vilket betyder att basscenariot 

inte tar hänsyn till exogena effekter, vilket resulterar i avvikelsen mellan scenario och faktiskt 

värde 2009. Sammanfattningsvis har biståndet en svag positiv effekt på den ekonomiska 

                                                           
2
 Basscenariot är beräknat av ekvation 21 från kapitel 4.1.2, med utgångspunkt från fattigdomsnivån år 1992 (se 

tabell 1) (se Resultat och analys i appendix, Del 1: 2000-11 – Beräkningar för tabell4: fattigdomsutveckling). 
3
 En känslighetsanalys har utförts på fattigdomselasticiteten, för att visa dess inverkan på 

fattigdomsminskningen. Se appendix – Tabell 4A, med lägre respektive högre elasticitet än i tabell 4.  

http://search.worldbank.org/
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tillväxten och fattigdomseffekten av biståndet är också svagt positiv. Tabellerna indikerar att 

resultaten är tillräckligt nära de observerade värdena för att det ska vara relevant att använda 

modellen till prognoser om framtiden, som vidare analyseras i resultatets andra del.  

6.2 Tillämpning av metoden 

Då världsfattigdomen globalt sett kommer att bli halverad till år 2015, har FN utformat 

målsättningen att eliminera fattigdomen till år 2030. Frågan som ställs i denna del av 

resultatet är; när skulle fattigdomen i Tanzania kunna vara eliminerad? Detta beräknas med 

utgångspunkt från fattigdomsnivån år 1992 genom ekvation 21, och genom att följa 

sambandets utveckling kan man se vilket år Tanzanias fattigdom minskar till 99 procent – att 

fattigdomen elimineras. Basscenariot i tabell 5 simulerar när Tanzanias fattigdom blir 

eliminerad från år 2015, och nollscenariot är en version av basscenariot, som visar hur 

Tanzania hade klarat sig utan bistånd. I tabell 5 varieras värdena på tillväxt i TFP (g) och 

bistånd (F) och tabellen visar effekterna de har på året då fattigdomen blir eliminerad. 

Tabell 5: Året då fattigdomen elimineras 

 Tillväxt i total faktor produktivitet 

 2,5 3,5 4,5 

*Basscenario 2079 2063 2053 

**Nollscenario 2082 2066 2055 

Källa: Egna beräkningar. Notering: *14,3 % bistånd, **0 % bistånd 

Givet de landspecifika parametrarna uppnår Tanzania fattigdomsmålet år 2063, som 

illustreras av basscenariot då tillväxten i TFP är 3,5. Detta år är utgångspunkten för analysen 

av fattigdomselimineringen. Tabell 5 visar ett svagt positivt samband mellan bistånd och året 

då målet nås, då skillnaderna mellan bas- och nollscenario ligger mellan 2-3 år. Ju högre andel 

bistånd som Tanzania får desto tidigare uppnås fattigdomsmålet. På liknande vis finns ett 

samband mellan tillväxten i TFP (g) och året som målet nås, med en högre tillväxt i TFP 

elimineras fattigdomen tidigare. Effekterna av variation av tillväxt i TFP är större än i 

variation av bistånd. 
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7 Diskussion 

En slutsats som är gemensam för ekonomiska studier angående bistånd, är att biståndet har en 

positiv effekt på tillväxt (Lensink & White 2001; Burnside & Dollar 2002; Treichel 2003; 

Dalgaard & Erickson 2005; Arndt et al. 2011), vår uppsats redovisar ett liknande resultat – ett 

svagt positivt samband. Den enda av de studier vi analyserat som motsäger detta är Easterly 

(2003), som använt samma metoder som Burnside och Dollar (2000). Detta demonstrerar 

problematiken om att avgöra biståndets effekt. 

Dalgaard och Erickson (2005) använder Solow-modellen för att undersöka om SSA kommer 

att kunna halvera fattigdomen till 2015. Slutsatsen som drogs är att halveringen kan ske men 

endast med ett ökat bistånd; då bistånd har en positiv påverkan på tillväxt, och därmed 

fattigdomen. Kritik mot denna uppsats är att de har klassat hela regionen SSA som ett land 

och deras parametrar blir då mindre precisa – att investeringsandelen av biståndet är 1, som 

innebär att allt bistånd investeras i ”landet” och att tillväxten i TFP är 0, vilket betyder att 

ekonomin inte växer.  

Vår uppsats följer Dalgaard och Erickson (2005) men har ett annat fokus. Vi har ett konstant 

biståndsinflöde och vill veta vilket år fattigdomen i Tanzania kan bli eliminerad, givet de 

landspecifika parametrarna. Vi finner samma slutsats som Dalgaard och Erickson (2005), ett 

svagt positivt samband mellan bistånd och tillväxt och mellan tillväxt och fattigdom. 

Fattigdomselasticiteten används som ett komplement till Solow-modellen, för att analysera 

sambandet tillväxt och fattigdom. Flera antaganden görs i uppsatsen, huvudsakligen om att 

alla Tanzanias landspecifika parametrar hålls konstanta över tid. Känslighetsanalyser utförs på 

bistånd, kapitaldepreciering, tillväxt i TFP och fattigdomselasticitet, där de antar olika värden 

för att redovisa effekten de har på tillväxten. I uppsatsen analyseras den effekt som biståndet 

har på den ekonomiska tillväxten som i sin tur påverkar fattigdomsminskningen; biståndets 

övriga effekter exkluderas från denna analys.  

Teoretiska modeller som används för att analysera biståndets påverkan på tillväxt, kan anses 

otillräckliga. Kritik som kan riktas mot Solow-modellen är att den inte tar hänsyn till exogena 

effekter på ekonomin och att ekonomin antas vara sluten. Som exempel så gav finanskrisen 

2008 inga effekter i vår modell, men i verkligheten påverkades hela världen; biståndsgivarnas 

sparande minskade och det finansiella stödet till utvecklingsländerna påverkades negativt. En 

sluten ekonomi innebär att export, import och internationella direkta investeringar inte 

existerar, detta är inte realistiskt eftersom Tanzania är en öppen ekonomi i verkligheten. Mer 
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kritik som kan riktas mot Solow-modellen är att ett inflöde av kapital alltid kommer ge en 

positiv effekt på den ekonomiska tillväxten, vilket inte nödvändigtvis behöver vara fallet. 

Lensink och White (2001) drog slutsatsen att bistånd endast har en positiv påverkan på 

tillväxten upp till en viss nivå, efter det kan effekten bli negativ – denna negativa effekt kan 

inte illustreras i vår modell. Viktigt att poängtera är att denna uppsats är vinklad ur ett 

makroekonomiskt perspektiv – modellen kan endast redovisa de biståndseffekter som ökar 

kapitalstocken. Sambandet tillväxt och fattigdom antas vara positivt i vår modell, men detta är 

inte ett självklart samband. För att en tillväxt i BNP ska ha en inverkan på 

fattigdomsminskningen måste landet i fråga ha en rättvis allokering av biståndets 

investeringsandel, att investeringar både gynnar tätorten och landsbygden. Sker inte detta så 

kan en BNP tillväxt betyda att de rika i landet blir rikare och att inkomstklyftorna ökar.  

Som sagt visar resultatet att bistånd alltid har en positiv effekt på den ekonomiska tillväxten. 

Men en positiv effekt behöver inte betyda en stor effekt, resultatet visar att effekterna är svaga 

både mellan bistånd och tillväxt och mellan tillväxt och fattigdom. De landspecifika 

parametrarna är avgörande för effekterna av biståndet-tillväxt och tillväxt och fattigdom, de 

flesta parametrarna är ett genomsnitt mellan 2000-2011 för del 1 av resultatet och mellan 

2007-2011 för del 2.  

Resultatet i tabell 3 visar att marginalavkastning av bistånd är avtagande, vilket delvis 

överensstämmer med slutsatsen av Lensink och White (2001). Detta innebär att biståndet 

endast kommer att ha en positiv påverkan på den ekonomiska tillväxten upp till en viss nivå, 

biståndseffekten kommer sedan börja avta. Även det inhemska sparandet, depreciering av 

kapitalet och tillväxten i TFP har alla en signifikant påverkan på den ekonomiska tillväxten. 

Känslighetsanalyser har genomförts och visar att deprecieringen och tillväxten i TFP har en 

större effekt på den ekonomiska tillväxten än vad bistånd och inhemskt sparande har. Tabell 4 

bekräftar sambandet mellan tillväxt i BNP per capita och fattigdomselasticiteten, med resultat 

närliggande de faktiska värdena. I känslighetsanalys 4 så analyseras den påverkan som olika 

storlekar på fattigdomselasticiteten har på fattigdomsnivån i Tanzania, en elasticitet på 1,73 

leder till en överskattning av fattigdomsutvecklingens negativa trend och vice versa för en 

elasticitet på 0,5. Resultatet blev att elasticiteten 1,1 ger en trend mest lik Tanzanias, vilket 

avviker från slutsatsen som Fosu (2010) drog om att Tanzanias elasticitet ligger mellan 1,73-

1,95. Tabell 3 och 4 visar att tillväxten i BNP har varit större än fattigdomsminskningen i 

Tanzania, vilket innebär att en stor ökning i BNP tillväxt inte nödvändigtvis betyder en stor 

minskning av fattigdomen. 
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Tabell 5 indikerar att med högre tillväxt i TFP uppnås fattigdomsmålet tidigare. Skillnaden i 

år mellan noll- och bas scenariot är större när tillväxten i TFP är låg, vilket tyder på att 

biståndet då spelar större roll för ekonomin. Tillväxten i BNP blir som lägst utan bistånd när 

tillväxten TFP är låg – när effektiviseringen av jordbruk och industri går långsammare är 

behovet av bistånd högre. Detta överensstämmer med den neoklassiska teorins antagande om 

att tillväxten i TFP är grunden för ekonomisk tillväxt. Biståndets investeringsandel kan ha 

positiva effekter på produktiviteten, exempelvis genom satsningar inom forskning och 

utveckling, att utveckla metoder som effektiviserar jordbruken, eller inom infrastruktur för att 

underlätta transporter och därmed handel. Detta tyder på att allokeringen av biståndets 

investeringsandel är minst lika viktigt som själva biståndinflödet, som överensstämmer med 

Collier och Dollar (2002) slutsats om att fattigdomen kan minska markant med bistånd om det 

allokeras på rätt vis. Införande av policyer som riktar biståndet mot investeringar för 

effektivisering av tillexempel jordbruket är en idé för att göra biståndet mer effektivt för 

fattigdomsreducering.  

En fråga man ställer sig är: Hur hade ekonomin i Tanzania sett ut ifall de aldrig fått något 

bistånd? Det är problematiskt att bedöma biståndets verkliga effekt, kanske hade Tanzanias 

ekonomi ändå haft en god utveckling utan bistånd. Tabell 3 illustrerar sambandet bistånd- 

tillväxt och visar att biståndet har stimulerat den ekonomiska tillväxten under 2000-2011, 

exkluderas biståndet under denna period så kommer tillväxten i BNP att sjunka med cirka en 

procentenhet år 2011. Tabell 5 simulerar vilket år som Tanzanias fattigdom kommer 

elimineras, genom beräkningar av sambandet tillväxt och fattigdom. Här analyseras även 

biståndets effekt på detta samband, resultatet blev att biståndet endast påverkar året som målet 

uppnås med cirka tre år – en svag positiv effekt.  

 

8 Slutsats 

Denna uppsats har undersökt till vilken grad bistånd har påverkat Tanzanias ekonomiska 

tillväxt och fattigdomsutveckling mellan 2000-2015, och kommit fram till ett svagt positivt 

samband mellan bistånd och tillväxt och mellan tillväxt och fattigdomsminskning. Vidare 

analyseras när fattigdomen blir eliminerad. Uppsatsens resultat påvisar att Tanzanias 

fattigdom kan bli eliminerad på lång sikt, vilket antyder att FN:s mål Post-2015 och 

Tanzanias mål Vision 2025 är lite för optimistiska. Det kan finnas en poäng med ett 

optimistiskt mål då fattigdomselimineringen blir mer påtaglig, både för beslutsfattare och 

direkt drabbade. 
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Uppsatsen påvisar ett positivt samband mellan ekonomisk tillväxt och bistånd, vidare mellan 

ekonomisk tillväxt och fattigdomsreducering. Detta innebär att ett ökat bistånd och 

fattigdomsminskning inte har ett direkt samband, det krävs att biståndet transfereras in i 

ekonomin genom investeringar och därefter allokeras på ett rättvist sätt. Fokus i vår analys av 

sambandet tillväxt och fattigdom ligger på bistånd och tillväxt i TFP, slutsatsen blev att de har 

en påverkan på fattigdomsminskning. Genom analysen av biståndets investeringsandel kan 

man få förståelse för syftet med biståndsallokering – allokeringen bör ske beroende på vad 

som ska uppnås med biståndet. För att uppnå kortsiktiga mål kan satsningar göras på åtgärder 

inom infrastruktur och tillgänglighet av elektricitet, och vid långsiktiga mål kan istället 

satsningar göras på miljön, institutionella förbättringar och utbildning. 

För att utveckla vår studie så kan Solow-modellen med humankapital användas, då kan 

hänsyn tas till att investeringar antingen går till att öka kapitalstocken eller human kapitalet. 

Fler aspekter kan även tas in i Solow-modellen för att den ska kunna beskriva fler ekonomiska 

effekter. Faktumet att modellparametrarna kan förändras över tid kan påverka resultatet, 

hänsyn till detta kan tas genom att modifiera modellen och ändra parametrarna varje år. I och 

med detta kan även exogena effekter på ekonomin analyseras i modellen. För att räkna med 

marginalavkastningen av bistånd kan ytterligare en variabel implementeras i modellen, så att 

biståndets investeringsandel avtar över tid. Med en mer avancerad modell än den generella 

Solow-modellen kan ett mer pålitligt resultat redovisas i prediktioner om framtiden. 
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 Appendix 

Data - Beräkning av investeringsandel av biståndet (w):  

Genomsnitt i USD mellan 2000-2011:   Procent av BNP: 

Y = 13 926 332 544,7 

S = 2 965 528 234,5              

  
 = 2 179 291 497,0               

F = 1 998 131 666,7              

               →   
  

 
     

 

Resultat & Analys 

Del 1: Validering av metoden 

Känslighetsanalys 1 – Inhemskt sparande 

Tabell 3A: BNP tillväxt 

 2000-04 2005-09 2010-11 

Faktiska värden 6,6 6,9 6,7 

Basscenario 3,8 4,7 5,6 

Nollscenario 3,1 3,7 4,2 

Biståndseffekt 0,7 1,0 1,4 

 

Känslighetsanalys 2 – Depreciering av kapital 

Tabell 3B: BNP tillväxt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2000-04 2005-09 2010-11 

Faktiska värden 6,6 6,9 6,7 

Bas δ = 5 6,1 7,3 8,2 

Noll δ = 5 5,3 6,2 7,1 

Biståndseffekt 0,8 1,1 1,1 

Bas δ = 25 3,8 4,4 5,0 

Noll δ = 25 3,2 3,8 4,2 

Biståndseffekt 0,6 0,9 0,9 
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Känslighetsanalys 3 – Tillväxt i TFP 

Tabell 3C: BNP tillväxt 

 

 

 

 

 

 

 

Beräkningar för tabell 4: Fattigdomsutveckling 

Från sambandet  :        (
       

      

   
)  

t = 2001   :          (
                

   
)  

t = 2007   :          (
                

   
)  

t = 2009   :          (
                

   
)  

Känslighetsanalys 4 – Fattigdomselasticitet 

Tabell 4A: Fattigdomsutveckling  

 2001 2007 2009 

Faktiska värden 35,7 33,6 34,0 

π = 0,5  37,1 35,6 35,0 

π = 1,1 35,8 32,3 31,1 

 π = 1,5  34,3 30,3 28,8 

 

 2000-04 2005-09 2010-11 

Faktiska värden 6,6 6,9 6,7 

Bas g = 2,5 4,1 4,6 5,1 

Noll g = 2,5 3,5 4,0 4,3 

Biståndseffekt 0,6 0,6 0,8 

Bas g = 4,5 4,9 6,2 7,1 

Noll g = 4,5 4,2 5,2 6,2 

Biståndseffekt 0,7 1,0 0,9 


