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SAMMANFATTNING 
 

”Skapar frihandel ekonomisk tillväxt i Afrika? En empirisk undersökning av 
sambandet mellan frihandel och ekonomisk tillväxt”  

C-uppsats i nationalekonomi av Henrik Jonströmer, ht-05.  
Handledare: Joakim Persson  

 
Afrika är idag världens fattigaste kontinent. Den ekonomiska tillväxten i Afrika har under de 

senaste 25 åren varit mycket låg och med dagens låga tillväxtsiffror kommer troligtvis 

fattigdomen att bestå i en majoritet av länderna. Syftet med denna uppsats är att undersöka om 

det föreligger ett positivt samband mellan frihandel och ekonomisk tillväxt, dels i afrikanska 

länder, dels i länder tagna från hela världen. Vad jag genom min uppsats främst vill söka svar 

på är om en ökad grad av frihandel i Afrika bidrar till en högre ekonomisk tillväxt. Genom att 

även inkludera andra länder i min undersökning, försöker jag dessutom ta reda på om 

sambandet mellan frihandel och tillväxt ser annorlunda ut ur ett globalt perspektiv.  

 

Som metod använder jag mig i uppsatsen av en regressionsanalys. Den beroende variabeln jag 

undersöker är ekonomisk tillväxt och den oberoende variabeln är frihandel. Jag inkluderar 

även andra variabler i analysen som kan tänkas påverka den ekonomiska tillväxten. Som mått 

på frihandel använder jag mig av ett index utvecklat av den amerikanska organisationen 

Fraser Institute, kallat Freedom to Trade Index. Indexet är en sammanvägning av både 

administrativ och subjektiv data och borde således vara en robust indikator på frihandel.  

 

Mina regressionsresultat visar på att Freedom to Trade Index ej har något statistiskt 

signifikant samband med den ekonomiska tillväxttakten i de afrikanska länder jag undersöker. 

I min ”världsundersökning” visar sig däremot indexet ha ett positivt samband med den 

ekonomiska tillväxttakten. Ur ett globalt perspektiv verkar således frihandel vara en faktor 

som påverkar den ekonomiska tillväxten positivt, däremot finns det inga tecken på att 

frihandel har samma effekt i afrikanska länder. Det verkar således finnas regionala faktorer 

inom den afrikanska kontinenten som gör att frihandel här inte påverkar den ekonomiska 

tillväxten.  
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ABSTRACT 
 

“Does Free Trade Cause Economic Growth in Africa? An Empirical Study of the 
Relationship Between Free Trade and Economic Growth” 

Thesis in Economics (C-level) by Henrik Jonströmer, Autumn 2005 
Tutor: Joakim Persson 

 
Africa is presently the poorest continent of the world. The economic growth in Africa during 

the last 25 years has been very poor and with the low growth rates of today the poverty will 

probably remain in a majority of the African countries. The purpose of this thesis is to 

investigate if there is a relationship between free trade and economic growth, partly in African 

countries, partly in countries taken from the whole world. What I foremost want to ascertain is 

if a higher degree of free trade in Africa, promotes a higher rate of economic growth. By 

including other countries in my study I also try to find out if the relationship between free 

trade and economic growth differs from a global perspective. 

 

The method I use in this thesis is a regression analysis. The dependent variable I’m studying 

is economic growth and the independent variable is free trade. I also include other variables in 

my analysis that might affect economic growth. As a measurement on free trade I’m using an 

index developed by the American organization Fraser Institute, called Freedom to Trade 

Index. The index weights together both administrative and subjective data and should 

therefore be a robust indicator on free trade. 

 

My regression results show that Freedom to Trade Index does not have a statistical significant 

relationship with the economic growth rate in the African countries of my study. On the other 

hand my “world study” shows a positive relationship between the index and the economic 

growth rate. From a global perspective free trade therefore seems to be a factor that affects 

economic growth positively, but there are no signs that free trade has the same effect in 

African economies. It therefore seems to exist regional factors within the African continent 

that makes free trade not to affect the economic growth.  
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1. Inledning 

1.1 BAKGRUND OCH PROBLEMBILD 
Att finna orsaken till varför vissa länder är rika och andra fattiga har alltid varit en central 

fråga inom nationalekonomin. År 1817 skrev Thomas Robert Malthus till och med att 

”orsakerna till nationers rikedom och fattigdom [är] det viktigaste ämnet för all forskning 

inom nationalekonomi”1. 

 

Världen idag består i hög grad av fattiga respektive rika länder, och skillnaderna dem emellan 

är slående. Oavsett om man mäter välstånd i form av bruttonationalprodukt eller hälsa är 

ojämlikheterna stora. Exempelvis har människor som bor i världens utvecklingsländer en 

genomsnittlig livslängd som är tolv år kortare än de som bor i industriländer. Samtidigt är per 

capitainkomsten i genomsnitt tjugo gånger högre i i-länderna jämfört med u-länderna.2 

 

Afrika är idag världens fattigaste kontinent, i synnerhet regionen söder om Sahara. Hälften av 

Afrikas befolkning lever idag i extrem fattigdom och den ekonomiska tillväxten är här 

extremt svag. Under de senaste 25 åren har tillväxten i per capitainkomst i de flesta afrikanska 

länder varit konstant eller t.o.m. negativ, och med dagens låga tillväxtsiffror kommer 

fattigdomen troligtvis att bestå i en majoritet av länderna.3   

 

Vad är det då fattiga länder, likt de i Afrika, behöver för att skapa ekonomiskt tillväxt? En 

populär utvecklingsstrategi under 1950-, 60-talet var den s.k. importsubstitutionsstrategin – en 

politik som syftade till att ersätta import av industrivaror med inhemsk produktion. Med hjälp 

av bl.a. tullar skulle den svaga inhemska industrin i u-länderna skyddas från utländsk 

konkurrens, vilket i sin tur skulle möjliggöra ekonomisk tillväxt. Strategin kom under denna 

tid att tillämpas på en majoritet av alla u-länder, dock med varierande resultat.4  

 

Sedan 1980-talet har u-länders utvecklingsstrategier framförallt byggt på neo-klassisk 

tillväxtteori, som bl.a. anammar tron på frihandelns tillväxtfrämjande effekter. Detta bygger 

på antagandet om att en fri handel bidrar till specialisering och ökad konkurrens, vilket i sin 

tur antas skapa en högre ekonomisk tillväxt i fattiga länder. Således är myndighetsingrepp i 

                                                           
1 Landes (1999), s.1 
2 de Vylder (2002), s.64  
3 de Vylder (2002), s. 73 och Bigsten (2003), s.76 
4 de Vylder (2002), s. 133 
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form av tullar, importkvoter och subventioner, som kan tänkas ”störa” handeln, enligt denna 

ekonomiska inriktning negativa.5  

 

Inom nationalekonomisk forskning råder det idag oenighet gällande huruvida öppenhet i 

handel påverkar den ekonomiska tillväxten och frågan om frihandel i fattiga länder är en 

tillväxtfrämjande politik eller ej, har blivit en viktig fråga för många inom ämnet. Genom 

empirisk forskning har vissa författare visat att det föreligger ett positivt samband mellan 

ekonomisk tillväxt och en liberal handelspolitik, och utifrån detta argumenterat för att fattiga 

länder är i behov frihandelsreformer6. Dessa undersökningar har dock jämfört länder från hela 

världen, och skillnader i ekonomisk tillväxt har förklarats ur ett globalt perspektiv. Frågan om 

regionala skillnader i ekonomisk tillväxt inom den afrikanska kontinenten har i dessa 

undersökningar lämnats obesvarade.   

 

Mot bakgrund av att den afrikanska kontinenten idag är världens fattigaste region, finner jag 

det intressant att undersöka om ökad frihandel i afrikanska länder kan vara en 

tillväxtfrämjande politisk åtgärd. Om det stämmer att frihandel bidrar till högre ekonomisk 

tillväxt, borde de afrikanska länder som eventuellt har genomfört handelsliberaliseringar även 

ha upplevt en hög ekonomisk tillväxt.  

1.2 SYFTE 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om det föreligger ett positivt samband mellan 

frihandel och ekonomisk tillväxt, dels i afrikanska länder, dels i länder från hela världen. Vad 

jag genom min uppsats främst vill söka svar på är om en ökad grad av frihandel i Afrika 

bidrar till en högre ekonomisk tillväxt. Genom att även inkludera andra länder i min 

undersökning, försöker jag dessutom ta reda på om sambandet mellan frihandel och tillväxt 

ser annorlunda ut ur ett globalt perspektiv.  

1.3 METOD  
Som metod kommer jag att använda mig av en statistisk sambandsanalys i form av en 

regressionsanalys. En regressionsanalys går ut på att skatta hur stor samvariationen mellan 

olika variabler är. Den beroende variabel jag kommer undersöka är ekonomisk tillväxt, och 

den oberoende variabeln är frihandel. Jag kommer även att tillföra andra oberoende variabler 

som kan tänkas påverka den ekonomiska tillväxten – detta för att mer precist skatta 

                                                           
5 de Vylder (2002), s. 131f 
6 Se främst Sachs & Warner (1995) 
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förklaringsgraden av hur mycket variabeln frihandel samvarierar med variabeln ekonomisk 

tillväxt.  

 

Då jag vill undersöka sambandet mellan frihandel och ekonomiska tillväxt dels i Afrika, dels i 

världen, kommer två undersökningar att genomföras: en undersökning av de afrikanska 

länderna och en av länder tagna från hela världen. 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 
Uppsatsens undersökning är avgränsad både i antal undersökta enheter samt i tid. På grund av 

begränsad tillgång till data undersöker jag endast 21 av totalt 53 länder i Afrika. Detta innebär 

en svaghet för min undersökning då det självklart vore mer önskvärt att undersöka alla 

afrikanska länder. Som man kan se på kartan i bilaga 1 har däremot de länder jag undersöker 

en relativt stor geografisk spridning; mina undersökta länder kan således ses som någorlunda 

”representativa” för Afrika.  

 

De länder som ingår i min ”världsundersökning” kommer, p.g.a. begränsad tillgång till data, 

vara 67 till antal (exklusive de afrikanska länderna). Av dessa ligger 21 länder i Europa, 24 i 

Nord- och Sydamerika, 18 i Asien samt 3 i Oceanien – den geografiska spridningen anser jag 

således vara hög.  

 

En avgränsning i tid har även gjorts: p.g.a. begränsad tillgång till data är min undersökning 

avgränsad till perioden 1970-2000.  

1.5 DISPOSITION 
Följande kapitel, kapitel 2, består av en kort sammanfattning av tidigare empirisk forskning, 

dels vad gäller sambandet mellan frihandel och ekonomisk tillväxt, dels vad gäller den 

ekonomiska tillväxten i Afrika. Kapitel 3, innehåller de teorier som anses vara relevanta för 

uppsatsen: först sker en genomgång av tillväxtteorier, sedan handelsteorier och till sist 

presenteras några teoretiska argument mot frihandel. I kapitel 4 presenteras uppsatsens 

regressionsmodell samt de variabler jag har valt att inkludera i min undersökning. I kapitel 5 

presenteras sedan resultat från, samt analyser av de regressionsanalyser jag har genomfört. I 

kapitel 6 drar jag till sist en slutsats utifrån min undersökning, som är tänkt att besvara 

uppsatsens syfte. Uppsatsen avslutas till sist med några reflektioner. 
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2. Tidigare empirisk forskning  

2.1 FRIHANDEL OCH EKONOMISK TILLVÄXT 
Sambandet mellan frihandel och ekonomisk tillväxt har varit föremål för många empiriska 

studier inom nationalekonomisk forskning. Trots omfattande forskning finns det idag inget 

entydigt svar på om öppenhet i handel verkligen påverkar den ekonomiska tillväxten. Detta 

beror, enligt den amerikanska nationalekonomen Ann Harrison, till stor del på att olika 

författare väljer att mäta frihandel på olika sätt. Det enklaste måttet på frihandel baseras på 

handelsvolymer (exempelvis importen och exportens andel av ett lands BNP) och har visat sig 

ha ett positivt samband med ekonomisk tillväxt. Detta mått har dock kritiserats för att vara en 

proxyvariabel för andra faktorer och att inte spegla ett lands egentliga handelspolitik. För att 

undgå detta metodologiska problem har vissa forskare använt skillnaden mellan ett lands 

förväntade och verkliga handelsvolym, som ett mått på öppenhet i handel.7  

 

Mer direkta mått på frihandel bygger på administrativ data, så som genomsnittlig tullnivå och 

andel av handeln som täcks av icke-tariffära handelshinder. Vid användandet av denna typ av 

data har författare visat på olika resultat gällande sambandet mellan frihandel och ekonomisk 

tillväxt: Robert Barro och Bernhardt Heitger menar att det föreligger ett positivt samband, 

medan Halit Yanikkaya  menar att ett sådant samband ej är signifikant.8   

2.1.1 Freedom to Trade Index 
Det mått på frihandel som denna uppsats kommer att använda sig av, kallat Freedom to Trade 

Index, skiljer sig mot tidigare använda mått, då den väger samman både administrativ och 

subjektiv data9. Inom tillväxtforskning har detta index använts av Fredrik Carlsson och 

Susanna Lundström. I sin artikel ”Economic Freedom and Growth: Decomposing the Effects” 

undersöker de den ekonomiska tillväxten i 75 länder under perioden 1975-1995 och 

presenterar resultatet att Freedom to Trade Index har en negativ effekt på ekonomisk 

tillväxt.10    

2.2 EKONOMISK TILLVÄXT I AFRIKA 
Flera empiriska studier har gjorts kring den ekonomiska tillväxten i Afrika. En av de mest 

omfattande går att finna i Elsa V. Artadi och Xavier Sala-i-Martins artikel Economic Tradegy 

                                                           
7 Harrrison (1996), s.421 
8 Harrrison (1996), s.421ff 
9 Se bilaga 3 
10 Carlsson & Lundström (2002), s.141 
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of the XXth Century: Growth in Africa. I denna försöker författarna finna orsaken till varför  

Afrika är den världsdel som drabbats hårdast av låg ekonomisk tillväxt och fattigdom. 

Författarna nämner bl.a. dålig utbildning och hälsa, krigskonflikter, korruption bland 

makthavare samt brist på investeringar, som de största orsakerna till utebliven tillväxt i denna 

del av världen. Artadi och Sala-i-Martin menar även att de afrikanska ekonomierna är tvungna 

att integreras i världshandeln för att kunna nå en högre ekonomisk tillväxt. För detta krävs 

frihandelsreformer inte bara i Afrika, utan även i Europa och USA. Detta skulle undanröja de 

handelshinder som idag stänger ute afrikanska producenter från europeiska och amerikanska 

marknader.11 

 

I artikeln Sources of Slow Growth in African Economies finner Jeffrey Sachs och Andrew 

Warner, att brist på frihandel är den viktigaste orsaken till Afrikas låga tillväxt. Sachs och 

Warner menar att de ekonomiska förhållandena i Afrika bör förklaras ur ett globalt perspektiv 

och gör därför en tvärsnittundersökning av länder från hela världen. Undersökningen visar på 

ett positivt samband mellan frihandel och ekonomisk tillväxt, och författarna drar utifrån detta 

slutsatsen att de afrikanska ekonomierna är i behov frihandelsreformer.12  

 

                                                           
11 Artadi & Sala-i-Martin (2003) 
12 Sachs & Warner (1997) 
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3. Teori 

3.1 TILLVÄXTTEORI 

3.1.1 Solow-modellen 
Dagens tillväxtforskning bygger till största del på en tillväxtmodell som 1956 presenterades 

av den amerikanske nationalekonomen Robert Solow. Hans s.k. Solow-modell beskriver den 

ekonomiska tillväxten i termer av produktion per arbetare, och antar att tillväxten genereras 

dels av kapitalmängden, dels av teknologinivån i ekonomin. Funktionen för produktionen per 

arbetare (y) kan skrivas som en ekvation, där (k) representerar kapital per arbetare och (A) 

står för teknologinivån: 13  

y = Akα 

 

Produktionen per arbetare ökar således när teknologinivån och/eller kapitalmängden per 

arbetare i ekonomin ökar. Parametern α påverkar kapitalets marginalproduktivitet och har ett 

värde mellan 0 och 1, vilket betyder att ökningen i kapitalmängden har avtagande avkastning 

på produktionen. Produktionsfunktionen illustreras med kurvan (y = Akα) i figur 2.1:  

 

              Figur 3.1- Solows tillväxtmodell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Enligt modellen ökar alltså produktionen per arbetare i takt med kapitalstocken; tillväxten i 

kapitalstocken finansieras i sin tur genom sparande: en konstant andel av produktionen sparas, 

                                                           
13 Weil (2004), s.63f 
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vilket möjliggör investeringar i nytt kapital som ersätter depreciering samt utrustar fler 

arbetare till produktion. Samtidigt minskar tillväxttakten i produktionen när kapitalstocken 

ökar eftersom (k) har avtagande avkastning, vilket i sin tur leder till minskat sparande. 

Ekonomin rör sig därför till ett långsiktigt jämviktsläge där nya investeringar endast täcker 

deprecieringen samt tillväxttakten i antal arbetare. I figur 2.1 illustreras detta jämviktsläget 

med punkten (k*). När ekonomin når detta läge har den inträtt i ett stationärt tillstånd med 

oförändrad tillväxt i produktion per arbetare (y*).14 

 

Modellen säger alltså att sparandet i en ekonomi endast genererar ekonomisk tillväxt till en 

viss nivå. Det enda som kan skapa ekonomisk tillväxt på lång sikt är teknologiska framsteg, 

d.v.s. en ökning av faktor (A). En ökning av (A) kan liknas med att produktionskurvan och 

kurvan för sparande i figur 2.1 skiftar uppåt, vilket i sin tur skapar ett nytt jämviktsläge där 

mer kapital per arbetare kan utnyttjas och produktionen per arbetare är högre.   

 

Eftersom modellen antar avtagande avkastning på kapital, betyder det att fattiga länder med 

relativt lite kapital, växer snabbare än rika länder med relativt mycket kapital. Modellen förut-

ser därför att det bör ske en konvergens i inkomstnivåer, d.v.s. att fattiga länder kommer 

”växa ikapp” rika länder, i termer av produktion per arbetare.15  

3.1.2 Vidareutvecklingar av Solow-modellen 
Solow-modellen har efter dess publicering, vidareutvecklats och modifierats av andra 

ekonomer. Debray Ray har bl.a. inkorporerat faktorn humankapital i modellen. Med 

humankapital avser man egenskaper hos ett lands befolkning som kan tänkas påverka 

produktionen positivt, i form av utbildning, erfarenhet och hälsa. Ekvationen för produktion 

per arbetare innehåller  i denna modell även bokstaven (h), som står för humankapital: 16 

y = kα h1-α 

 

Andra författare har tillfört vissa institutionella faktorer som antas påverka den ekonomiska 

tillväxten. Robert J. Barro  har t.ex. visat att tillväxten påverkas av statens politik, med 

avseende på offentliga utgifter och skydd för äganderätt. 17  

 

                                                           
14 Bigsten (2003), s.47f 
15 Weil (2004), s.67f 
16 Bigsten (2003), s.50 
17 Bigsten (2003), s.65f 
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3.1.3 Frihandel och ekonomisk tillväxt 
Den teoriska länken mellan frihandel och ekonomiskt tillväxt bygger på att öppenhet i handel 

via s.k. teknologispridning skapar bättre tillgång till nya produktionsfaktorer, vilket i sin tur 

höjer teknologinivån och möjliggör en högre tillväxttakt. Den fria handel antas dessutom 

bidra till högre tillväxt genom specialisering och effektivisering av den inhemska 

produktionen.18 

3.2 HANDELSTEORI 

3.2.1 Komparativa fördelar 
Modern handelsteori har sin grund i David Ricardos snart tvåhundra år gamla teori om 

komparativa fördelar. Teorin slår fast att det är länders komparativa och inte absoluta fördelar, 

som bestämmer vad länder exporterar respektive importerar. Vid en fri handel specialiserar 

sig alla länder i enlighet med sina komparativa fördelar, vilket i sin tur leder till att mängden 

varor som produceras och konsumeras i de inblandade länderna ökar, med samma mängd 

arbete. Enligt teorin är därför statliga ingrepp i handeln, så som tullar, kvoter och 

subventioner, negativa då dessa hindrar handelsflödet och snedvrider länders komparativa 

fördelar.  

3.2.2 Faktorproportionsteorin   
Ricardos teori visade att handel uppstår p.g.a. skillnader i komparativa fördelar, däremot inte 

varför dessa skillnader existerar. Faktorproportionsteorin, som har utvecklats av Eli 

Heckscher och Bertil Ohlin, visar att fördelarna uppstår p.g.a. skillnader i tillgången till 

produktionsfaktorer. De huvudsakliga produktionsfaktorerna är realkapital samt arbetskraft. 

Teorin tar fasta på att: 

 

• Länder är utrustade med produktionsfaktorer i olika proportioner. Världens utvecklade 

industriländer har t.ex. relativt gott om realkapital och välutbildad arbetskraft, medan 

utvecklingsländer har brist på dessa resurser men god tillgång på lågutbildad arbetskraft. 

• Olika näringsgrenar använder dessa produktionsfaktorer i olika proportioner. T.ex. är 

kapitalintensiteten hög inom stålindustrin, medan produktionen av kläder och skor kräver 

mycket arbetskraft men relativt lite kapital. 

• Produktionsfaktorerna har låg internationell rörlighet men är lättrörliga mellan olika 

produktionssektorer inom ett land.19 

                                                           
18 Harrison (1996), s.420 
19 Lundberg (1995), 53f 
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Resultatet av handel blir att länder specialiserar sin produktion till den sektor i vilken man har 

komparativa fördelar. Länder med relativt mycket arbetskraft och lite kapital exporterar 

således arbetsintensiva varor och importerar kapitalintensiva varor. På samma sätt exporterar 

länder med mycket kapital de varor som är kapitalintensiva och importerar arbetsintensiva 

varor. En fri handel är enligt teorin gynnsam för alla länder, samtidigt som det uppstår vinnare 

och förlorare inom länderna: vinnarna blir ägarna av de produktionsfaktorer som används 

mest intensivt och således exporteras; förlorarna blir ägarna av de produktionsfaktorer som är 

knappa inom ett land och alltså importeras.20  

3.2.3 Handelspolitik 
Restriktioner mot handel är mycket vanligt förekommande i alla världens länder idag. De 

vanligaste typerna av handelshinder är importkvoter, exportsubventioner och tullar. Jag 

kommer här inte att gå igenom alla typer av handelshinder, utan begränsar mig till en 

kortfattad analys av effekten av en tull. 

3.2.3.1 Effekten av en tull 
För att på lättbegripligt sätt visa hur en tull påverkar produktion och konsumtion i ett land, 

följer här ett exempel. Figur 2.2 visar utbuds- och efterfrågan på en importvara i ett ”litet” 

land, d.v.s. ett land som tar världsmarknadspriset på varan som givet. Vi antar att tullen endast 

avser en marknad på vilken det råder fullständig konkurrens. Vidare antar vi att landet inför 

en tull t.    

 

Om landet befinner sig i autarki och inte bedriver någon handel, är jämviktspriset på 

marknaden P0 och den producerade samt konsumerade kvantiteten är Q0. Om landet istället 

deltar i internationell handel blir det inhemska priset det samma som världsmarknadspriset P1. 

Vid detta pris är den efterfrågade kvantiteten lika med Q4 och den inhemskt producerade 

kvantiteten lika med Q1, vilket möjliggör import av varan.21  

 

Vid införandet av en tull höjs priset till P1+t. Efterfrågan på varan sjunker då till Q3, samtidigt 

som den inhemska produktionen ökar till Q2. Detta leder i sin tur till att importen minskar.22 

 

 

 
                                                           
20 de Vylder (2002), s.129f 
21 Marrewijk (2002), s.142 
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 Figur 3.2 –  Effekten av en tull på en importmarknad  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Källa: Marrewijk (2002), s.142 

 

Införandet av tullen medför även samhällsekonomiska kostnader: en välfärdsförlust för 

konsumenterna uppstår, som motsvaras av de konsumenter som inte kommer att köpa varan 

vid det högre priset – d.v.s. triangeln d. Den inhemska produktionen ökar, vilket medför ökad 

produktionskostnader som överstiger vad det skulle ha kostat att importera samma kvantitet, 

med ytan b. Ytorna a och c motsvarar en omfördelning från konsumenterna till statskassan (i 

form av tullintäkter) och de inhemska producenterna. Den totala samhällsekonomiska 

kostnaden som orsakas av tullen, representeras således av ytorna b och d.23 

3.3 ARGUMENT MOT FRIHANDEL 
Ett argument mot frihandel som har åberopats av många u-länder bygger på teorin om 

uppfostringstullar (theory of infant industry). Teorin säger att handelshinder kan vara legitima 

under vissa perioder för att skydda industrier som befinner sig i en uppbyggnadsfas. 

Handelshinder är meningen att fungera som tillfälliga skydd för inhemska industrier som inte 

är kapabla att överleva utländsk konkurrens, men som med tiden kan växa till att bli 

framgångsrika och konkurrenskraftigt på världsmarknaden. Teorin har dock kritiserats 

eftersom det anses vara mycket svårt för en regering att veta vilken industri den ska stödja. 

                                                                                                                                                                                     
22 Marrejwik (2002), s.142f 
23 Lundberg (1995), s.126 
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Samtidigt kan skydd mot utländsk konkurrens avlägsna de incitament till produktivitet som är 

nödvändiga för att kunna växa och bli konkurrenskraftig. 24 

 

Ett annat argument mot frihandel bygger på terms-of-trade-teorin, som säger att ett land kan 

förbättra sin bytesrelation (terms of trade) med hjälp av handelshinder. För ekonomier som är 

tillräckligt stora för att påverka priset på sina importvaror, kan införandet av en tull sänka 

världsmarknadspriset på dessa varor och således förbättra landets bytesrelation.25 Det samma 

gäller exportvaror, då t.ex. införandet av en skatt på inhemska exportvaror höjer 

världsmarknadspriset på varan. Ett exempel är Saudi-Arabien och andra stora 

oljeexporterande länder, som med hjälp av beskattning på exporten har lyckats höja 

världsmarknadspriset på olja.26 

                                                           
24 Seth (2000), s. 40f 
25 Seth (2000), s.41 
26 Krugman (2003), s.224 
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4. Regressionsmodell och val av variabler 

I detta kapitel presenteras uppsatsens regressionsmodell samt de variabler som kommer att 

användas i mina regressionsanalyser. För de läsare som ej är insatta i hur en regressionsanalys 

fungerar, rekommenderas boken Statistisk verktygslåda av Göran Djurfeldt  m.fl.  

4.1 REGRESSIONSMODELL 
Uppsatsens regressionsmodell ser ut som följer: 

 

Δy/y = α + β1·FREETRADE + β2·yinitial + β3·INV + β4·BEF0-14 + β5· BEF65+ + β6·UTBILDN   

+ β7·LIVSL 

 
 där:  Δy/y = Ekonomisk tillväxt 

α = Intercept 

 βn = Korrelationskoefficienter  

FREETRADE = Freedom to Trade Index 

 yinitial = Initial BNP per capita 

 INV = Investeringskvot 

 BEF0-14 = Befolkningsandel som är i åldersgruppen 0-14 år 

BEF65+ = Befolkningsandel som är i åldersgruppen 65+ år 

UTBILDN = Utbildningsår 

 LIVSL = Förväntad livslängd  

   

För att kontrollera för konjunkturella skillnader mellan olika tidsperioder har jag även valt att 

inkludera dummyvariabler för varje tidsperiod. Dessutom har dummyvariabler för varje land 

inkluderats för att kontrollera för landspecifika faktorer som påverkar den ekonomiska 

tillväxten.  

4.1.1 Data samt beskrivning av variablerna 
Jag använder mig i min undersökning av paneldata, vilket innebär att min 

undersökningsperiod (1970-2000) är uppdelad i kortare delperioder, som i detta fall är 

femårsperioder. Samtliga variabler som jag använder mig av mäts som årliga 

genomsnittsvärden i femårsperioderna. Nedan följer detaljerade beskrivningar av respektive 

variabel. 
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Ekonomisk tillväxt 

Ekonomisk tillväxt mäts som den genomsnittliga årliga tillväxttakten i BNP per capita, som är 

mätt i fasta priser med 1996 som basår och är PPP-justerad. Data på denna variabel är taget 

från Penn World Table version 6.1 (PWT).  

Freedom to Trade Index 

Denna variabel är tänkt att mäta graden av frihandel i mina undersökta länder. Freedom to 

Trade Index ingår i ett allomfattande index på ekonomisk frihet, kallat Economic Freedom 

Index. Detta index är utvecklat av den amerikanska organisationen Fraser Institute och täcker 

127 av världens länder från år 1970 till 2000. Det består av sex olika mått på ekonomisk 

frihet, varav Freedom to Trade Index är ett.27  

 

Freedom to Trade Index är en sammanvägning av olika data som på olika sätt mäter om ett 

land är öppet mot utrikeshandel eller ej. Indexet är uppdelat i fem kategorier (läs bilaga 3 för 

en mer detaljerad beskrivning av dessa):  

1) Tullnivåer 

2) Handelshinder i form av regelverk 

3) Skillnaden mellan verklig och förväntad storlek på länders handelssektor 

4) Skillnaden mellan officiell växelkurs och svarta marknadens växelkurs 

5) Hinder på kapitalmarknaden 28 

Indexet varierar mellan värdena 0 och 10 och ju högre värde ett land har desto öppnare i 

handel anses det vara.  

 

Anledningen till att jag använder mig av detta index som ett mått på frihandel, är främst att 

det är en sammanvägning av olika data och borde således vara en robust indikator på 

frihandel. En annan stor fördel är att det täcker en stor mängd länder över en lång tidsperiod. 

Frågan om indexet verkligen är ett bra för att mäta frihandel, kan dock diskuteras. Som går att 

läsa i kapitel 2 – Tigare empirisk forskning, har Carlsson och Lundström tidigare visat att 

detta index har en negativ effekt på ekonomisk tillväxt29. Deras resultat skiljer sig mot all 

tidigare empirisk forskning om sambandet mellan frihandel och tillväxt, som med hjälp av 

andra mått antingen har visat på ett positivt alternativt ej signifikant samband mellan de båda 

variablerna. Freedom to Trade Index kan således ses som en missvisande indikator på 

                                                           
27 http://www.freetheworld.com (2005-12-26) 
28 Gwartney & Lawson (2005), s.176 
29 Carlsson & Lundström (2002), s.141 
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frihandel, vilket i sin tur kan komma att påverka validiteten i min undersökning. Jag anser 

dock inte att användandet av indexet är ett för stort problem för min undersökning.  

Initial inkomst 

Initial inkomst mäts som respektive lands BNP per capita i början av respektive femårsperiod. 

Som kan läsas i kapitel 3 – Teori, antar Solow-modellen att länder med låga initiala 

inkomstnivåer växer snabbare än länder med höga initiala inkomstnivåer och att det således 

bör ske en konvergens av fattiga och rika länders inkomstnivåer (givet att länderna har samma 

långsiktiga jämviktsnivå). Variabel är vanligt förekommande i ekonomiska tillväxtstudier, och 

har t.ex. använts av författare som Robert Barro och Xavier Sala-i-Martin30. Data på denna 

variabel är tagen från PWT.  

Investeringskvot 

Denna variabel mäts som investeringskvot av BNP per capita. Som går att läsa i kapitel 3 

antar Solow-modellen att den ekonomiska tillväxten påverkas positivt av investeringar, då 

dessa ackumulerar kapital vilket i sin tur bidrar till en högre produktionsnivå. Det positiva 

sambandet mellan investeringar och ekonomisk tillväxt har påvisats av bl.a. Barro och Sala-i-

Martin31. Data på denna variabel är tagen från PWT.  

Befolkningsandel som är i åldersgrupperna 0-14 år respektive 65+ år 

Dessa två variabler mäts som andel av befolkningen som är i åldersintervallerna 0-14 år  

respektive 65+ år, och är tänkt att spegla åldersstrukturerna i de länder jag undersöker. Då 

dessa två åldersgrupper består av personer som troligtvis inte deltar i arbetskraften, borde 

länder som har en stor andel av åldersgrupperna uppvisa en låg ekonomisk tillväxt – allt annat 

lika.  Joakim Persson har tidigare visat att åldersgrupperna har en negativ effekt på ekonomisk 

tillväxt32.  Data på denna variabel har erhållits från Joakim Persson, Karlstads Universitet.  

Utbildningsår 

Denna variabel mäts som genomsnittligt antal utbildningsår för hela befolkningen över 25 år 

och är tänkt att spegla humankapitalet i de länder jag undersöker. Vid valet av denna variabel 

utgår jag från Debray Rays utökade Solow-modell, se kapitel 3.1.2, som antar att 

humankapitalet har en positiv påverkan på den ekonomiska tillväxten. Data på denna variabel 

är tagen från Barro och Lees dataset International Data on Educational Attainment.  

                                                           
30 Barro & Sala-i-Martin (2004), s.521 
31 Barro & Sala-i-Martin (2004), s.531f 
32 Persson (2004) 
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Förväntad livslängd  

Denna variabel mäts som förväntad livslängd vid födsel för både män och kvinnor och är 

tänkt att mäta det icke-utbildningsrelaterade humankapitalet i de länder jag undersöker. 

Tidigare studier av bl.a. Sala-i-Martin har visat att den förväntade livslängden påverkar den 

ekonomiska tillväxten positivt33. Data på denna variabel är tagen från Barro och Lees dataset 

Data Set for a Panel of 138 Countries samt U.S. Census Bureau Centers International Data 

Base. 

4.1.2 Kausalitetsproblemet 
Då jag i min regressionsmodell har valt att ha ekonomisk tillväxt som beroende variabel och 

Freedom to Trade Index som oberoende/förklarande variabel, betyder det att jag antar att ett 

visst orsaksförhållande föreligger: att det är frihandel som påverkar den ekonomiska 

tillväxten. Det går dock inte att utesluta att ett motsatt förhållande föreligger, nämligen att en 

högre ekonomisk tillväxt orsakar en förändrad grad av frihandel. Hur sambandet i praktiken 

ser ut, är dock mycket svårt att undersöka och jag väljer därför att i min undersökning bortse 

från det sistnämnda orsaksförhållandet.  

                                                           
33 Sala-i-Martin (1997), s.16 
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5. Analys  

I detta kapitel redovisas resultaten från, samt analyser av de regressionsanalyser som har 

genomförts34. Först presenteras undersökningen av de afrikanska länderna, sedan 

världsundersökningen. För respektive undersökning har jag valt att genomföra två separata 

regressionsanalyser: en analys med endast tidsperioddummyvariabler inkluderade, samt en 

analys med både tidsperiod- och landdummyvariabler inkluderade.  

5.1 Sambandet mellan frihandel och ekonomisk tillväxt i Afrika 
 

Tabell 5.1 – Regressionsresultata (Afrika), dummy- 
variabler för tidsperioder inkluderade 

Variabler β t-värde p-värde 

(intercept) -0,22 -0,231 0,818 

FREETRADE 0,002 0,768 0,445 

yinitial -2,309 -0,818 0,416 

INV 0 0,687 0,494 

BEF0-14 -0,082 -0,5 0,618 

BEF65+ 0,096 0,124 0,902 

LIVSL 0 2,169 0,033 

UTBILDN -0,001 -0,218 0,828 
    

R2  0,27   

Justerad R2 0,127   

Antal länder 21   
Antal 

observationer 102   

a = Beroende variabel är ekonomisk tillväxt (Δy/y) 
 

Tabell 5.2 – Regressionsresultata (Afrika), dummy- 
variabler för tidsperioder och länder inkluderade 

Variabler β t-värde p-värde 

(intercept) 0,039 0,209 0,835 

FREETRADE 0,002 0,488 0,627 

yinitial -1,668 -2,647 0,01 

INV 0 0,432 0,667 

BEF0-14 -0,107 -0,401 0,69 

BEF65+ 2,95 2,421 0,018 

                                                           
34 Regressionsanalyserna är gjorda i statistikprogrammet SPSS. 
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LIVSL 0 -0,373 0,71 

UTBILDN -0,005 -0,672 0,504 
    

R2  0,563   

Justerad R2 0,36   

Antal länder 21   
Antal 

observationer 102   

a = Beroende variabel är ekonomisk tillväxt (Δy/y) 

 

5.1.1 Analys (Afrika) 
Som man kan utläsa i tabellerna ovan har Freedom to Trade Index svagt positiva 

korrelationsvärden med den ekonomiska tillväxttakten (+0,002). Dessa värden har däremot 

ingen statistisk signifikans då p-värdena är mycket höga (0,627 samt 0,445)35. Frihandel 

verkar således ej ha något signifikant samband med den ekonomiska tillväxten i Afrika.  

 

Anmärkningsvärt är dessutom ett endast två variabler enligt regressionsresultaten har en 

statistiskt signifikant samvariation med den ekonomiska tillväxttakten: yinitial samt BEF65+. 

Den initiala inkomstnivån har enligt resultaten en signifikant negativ samvariation med den 

ekonomiska tillväxttakten (-1,668), vilket för övrigt överensstämmer med Solow-modellens 

antagande om att ekonomier med låga initiala inkomstnivåer växer snabbare än ekonomier 

med höga inkomstnivåer. Befolkningsandelen som är i åldersgruppen 65+ har en signifikant 

positiv samvariation med den ekonomiska tillväxttakten (+2,95). Detta motsäger antagandet 

om att variabeln har en negativ effekt på den ekonomiska tillväxten.  

 

Eftersom endast två variabler (yinitial och BEF65+.) har någon signifikant samband med den 

ekonomiska tillväxten betyder det att den ekonomiska tillväxten i de afrikanska länderna till 

mycket liten del, kan förklaras med hjälp av mina valda variabler. I regressionsanalysen där 

dummyvariabler för länder är inkluderade kan man dock utläsa ett högt R2-värde (0,563)36. 

Detta ger en ledtråd om att det är landspecifika faktorer, som inte fångas upp av mina 

variabler, som påverkar den ekonomiska tillväxten i Afrika. 

                                                           
35 För att ett korrelationsvärde ska klassas som signifikant bör p-värdet vara 0,1 eller lägre.  
36 R2-värdet talar om hur stor del av variationer i den beroende variabeln, som förklaras genom 
regressionsanalysens oberoende variabler. R2-värdet 0,563 säger oss att 56,3 % av variationen i den ekonomiska 
tillväxten kan förklaras med hjälp de oberoende variablerna (inklusive dummyvariablerna). 
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5.2 Sambandet mellan frihandel och ekonomisk tillväxt i världen 
 

Tabell 5.3 – Regressionsresultata (världen), dummy- 
variabler för tidsperioder inkluderade 

Variabler β t-värde p-värde 

(intercept) 0,074 2,895 0,004 

FREETRADE 0,002 1,92 0,055 

yinitial -1,912 -4,131 0 

INV 0 1,664 0,097 

BEF0-14 -0,19 -4,788 0 

BEF65+ -0,164 -2,031 0,043 

LIVSL 0 1,419 0,157 

UTBILDN 0 -0,461 0,646 
    

R2  0,186   

Justerad R2 0,165   

Antal länder 88   
Antal 

observationer 475   

a = Beroende variabel är ekonomisk tillväxt (Δy/y) 

 

Tabell 5.4 – Regressionsresultata (världen), dummy- 
variabler för tidsperioder och länder inkluderade 

Variabler β t-värde p-värde 

(intercept) 0,99 1,645 0,101 

FREETRADE 0,002 1,424 0,155 

yinitial -0,659 -4,971 0 

INV 0 -0,31 0,542 

BEF0-14 -0,092 -1,219 0,224 

BEF65+ 0,614 2,8 0,005 

LIVSL -0,001 -2,012 0,045 

UTBILDN 2,902 0,011 0,992 
    

R2  0,454   

Justerad R2 0,308   

Antal länder 88   
Antal 

observationer 475   

a = Beroende variabel är ekonomisk tillväxt (Δy/y) 
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5.2.1 Analys (Världen) 
Som man kan utläsa i tabellerna ovan har Freedom to Trade Index positiva korrelationsvärden 

med den ekonomiska tillväxttakten (+0,002). I den regressionsanalys där endast 

dummyvariabler för tidsperioder är inkluderade, visar sig korrelationsvärdet även vara 

statistiskt signifikant (p-värdet = 0,055). Således verkar frihandel ha ett positivt samband med 

den ekonomiska tillväxten i länder tagna från hela världen.  

 

Vidare kan man utläsa att flera av de övriga variablerna har ett statistiskt signifikant samband 

med den ekonomiska tillväxten. Den initiala inkomsten (yinitial) samt befolkningsandelen som 

är i åldersgruppen 0-14 år (BEF0-14) har signifikant negativa samband. Befolkningsandel som 

är i åldersgruppen 65+ år (BEF65+) har både ett negativt och positivt samband, beroende på 

om man inkluderar landdummyvariabler i undersökningen eller ej. Tvärtemot vad som antas, 

har den förväntade livslängden (LIVSL) ett signifikant negativt samband med den 

ekonomiska tillväxten. 

5.3 Sammanfattande analys 
Resultaten ovan visar att frihandel ej har något signifikant samband med den ekonomiska 

tillväxten i Afrika. Däremot har frihandel ett signifikant positivt samband med den 

ekonomiska tillväxten i länder från hela världen. Mitt analysschema ser således ut som följer: 

 
Tabell 5.5 – Analysschema, sambandet mellan frihandel och ekonomisk tillväxt i  
respektive undersökning 

Undersökning Ej signifikant 
samband Negativt samband Positivt samband 

Afrika X      

Världen      X 
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6. Slutsats 
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka om det föreligger ett positivt samband mellan 

frihandel och ekonomisk tillväxt i afrikanska länder. Syftet var dessutom att göra samma 

undersökning på länder från hela världen, för att se om den afrikanska kontinenten skiljer sig 

mot resten av världen i detta avseende. Regressionsresultaten i föregående kapitel visar att 

variabeln som är tänkt att mäta frihandel, Freedom to Trade Index, ej har något signifikant 

samband med den ekonomiska tillväxttakten i de afrikanska länder jag har undersökt. 

Däremot har variabeln ett positivt samband med den ekonomiska tillväxttakten när man 

inkluderar andra länder i undersökningen. Ur ett globalt perspektiv verkar således frihandel 

vara en faktor som påverkar den ekonomiska tillväxten positivt; däremot finns det inga tecken 

på att frihandel har samma effekt i afrikanska länder. Det verkar således finnas regionala 

faktorer inom den afrikanska kontinenten som gör att frihandel här inte påverkar den 

ekonomiska tillväxten. Vilka dessa faktorer är, kan jag dock inte visa genom min 

undersökning.  

 

Vidare talar mina resultat emot Jeffrey Sachs och Andrew Warner undersökning som säger att 

den ekonomiska tillväxten i Afrika kan förklaras ur ett globalt perspektiv, utan hänsyn till 

regionala skillnader inom den afrikanska kontinenten37. Mina resultat talar även emot 

Carlsson och Lundström undersökning som visar att Freedom to Trade Index har en negativ 

effekt på den ekonomiska tillväxten38. Detta kan bero på att Carlsson och Lundström 

använder sig av tvärsnittsdata, medan jag använder mig av paneldata som tar hänsyn till 

förändringar över tiden.  

 

                                                           
37 Sachs & Warner (1997) 
38 Carlsson & Lundström (2002) 
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Avslutande reflektioner 

 
När jag nu har genomfört min undersökning och denna visar att frihandel, mätt som Freedom 

to Trade Index, inte samvarierar och därmed inte befrämjar ekonomisk tillväxt i Afrika, kan 

man fråga sig vad de afrikanska ekonomierna i så fall behöver för att skapa tillväxt. Bortsett 

från variablerna initial inkomst och befolkningsandel som är i åldersgruppen 65+, visar inte 

några av mina valda variabler ha någon signifikant påverkan på den ekonomiska tillväxten i 

Afrika. När man inkluderar dummyvariabler för länder i undersökningen, får undersökningen 

dock ett högt R2-värde. Detta tyder på att det är landspecifika faktorer, som inte fångas upp av 

de variabler jag använder mig av i min undersökning, som påverkar den ekonomiska 

tillväxten i afrikanska länder. Man kan anta att den låga tillväxten i Afrika exempelvis bottnar 

i att så stor del av befolkningen lider av HIV och Aids, förekomsten av inbördeskrig eller den 

utspridda korruptionen bland afrikanska makthavare. Genom min undersökning kan jag dock 

inte utröna exakt vilka faktorer som påverkar den ekonomiska tillväxten i Afrika, bara att 

frihandel inte verkar vara en sådan faktor.  
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Bilaga 1  

Afrikanska länder som ingår i uppsatsens undersökning 
 

Algeriet 
Benin 

Botswana 
Centralafrikanska republiken 

Egypten 
Ghana 

Kamerun 
Kenya 
Malawi 

Mali 
Mauritius 

Niger 
Rwanda 
Senegal 

Sierra Leone 
Sydafrika 

Togo 
Tunisien 
Zambia  
Uganda 

Zimbabwe 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Kartan är tagen från landguiden.se



 

Bilaga 2 

Övriga länder som ingår i uppsatsens undersökning 

Land Kontinent / Region 
Argentina Nord / Sydamerika 
Australien Oceanien 
Bangladesh Asien 
Barbados Nord / Sydamerika 
Belgien Europa 
Bolivia Nord / Sydamerika 
Brasilien Nord / Sydamerika 
Chile Nord / Sydamerika 
Colombia Nord / Sydamerika 
Costa Rica Nord / Sydamerika 
Cypern Europa 
Danmark Europa 
Dominikanska Republiken Nord / Sydamerika 
Ecuador Nord / Sydamerika 
El Salvador Nord / Sydamerika 
Fiji Asien 
Filippinerna Asien 
Finland Europa 
Frankrike Europa 
Grekland Europa 
Guatemala Nord / Sydamerika 
Guyana Nord / Sydamerika 
Haiti Nord / Sydamerika 
Honduras Nord / Sydamerika 
Hong Kong Asien 
Indien Asien 
Indonesia Asien 
Iran Asien 
Irland Europa 
Island Europa 
Israel Asien 
Italien Europa 
Jamaica   Nord / Sydamerika 
Japan Asien 
Jordanien Asien 
Kanada Nord / Sydamerika 
Kina Asien 
Malaysia Asien 
Mexico Nord / Sydamerika 
Nederländerna Europa 
Nepal Asien 
Nicaragua Nord / Sydamerika 



 1

Norge Europa 
Nya Zeeland Oceanien 
Pakistan Asien 
Panama Nord / Sydamerika 
Papua New Guinea Oceanien 
Paraguay Nord / Sydamerika 
Peru Nord / Sydamerika 
Poland Europa 
Portugal Europa 
Schweiz Europa 
Singapore Asien 
Spanien Europa 
Sri Lanka Asien 
Storbritannien Europa 
Sverige Europa 
Syrien Asien 
Thailand Asien 
Trinidad &Tobago  Nord / Sydamerika 
Turkiet Europa 
Tyskland Europa 
Ungern Europa 
Uruguay Nord / Sydamerika 
USA Nord / Sydamerika 
Venezuela Nord / Sydamerika 
Österrike Europa 
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Bilaga 3 
 

Beståndsdelarna i Freedom to Trade Index39 
 
A) Taxes on international trade 
 
i Revenue from taxes on international trade as a percentage of exports plus imports 
The formula used to calculate the ratings for this component was: (Vmax - Vi) / (Vmax - Vmin) 
multiplied by 10. Vi represents the revenue derived from taxes on international trade as a share of the 
trade sector. The values for Vmin and Vmax were set at zero and 15%, respectively. This formula 
leads to lower ratings as the average tax rate on international trade increases. Countries with no 
specific taxes on international trade earn a perfect 10. As the revenues from these taxes rise toward 
15% of international trade, ratings decline toward zero. (Note that except for two or three extreme 
observations, the revenues from taxes on international trade as a share of the trade sector are within 
the zero to 15% range.)  
 
Sources: International Monetary Fund, Government Finance Statistics Yearbook (various issues) and 
International Monetary Fund, International Financial Statistics (various issues). 
 
ii Mean tariff rate 
The formula used to calculate the zero-to-10 rating for each country was: (Vmax - Vi) / (Vmax - Vmin) 
multiplied by 10. Vi represents the country’s mean tariff rate. The values for Vmin and Vmax were set 
at 0% and 50%, respectively. This formula will allocate a rating of 10 to countries that do not impose 
tariffs. As the mean tariff rate increases, countries are assigned lower ratings. The rating will decline 
toward zero as the mean tariff rate approaches 50%. (Note that except for two or three extreme 
observations, all countries have mean tariff rates within this range from 0% to 50%.)  
 
Sources: World Bank, World Development Indicators (various issues); OECD, Indicators of Tari. and 
Non-tari. Trade Barriers (1996); World Bank World Development Report 2000; J. Michael Finger, 
Merlinda D. Ingco, and Ulrich Reincke, Statistics on Tari. Concessions Given and Received (1996); 
Judith M. Dean, Seema Desai, and James Riedel, Trade Policy Reform in Developing Countries since 
1985: A Review of the Evidence (1994); GATT, The Tokyo Round of Multilateral Trade Negotiations, 
Vol. II: Supplementary Report (1979); UNCTAD, Revitalizing Development, Growth and International 
Trade: Assessment and Policy Options (1987); R. Erzan and K. Kuwahara, The Profile of Protection in 
Developing Countries, UNCTAD Review 1 (1) (1989): 29–49; and Inter-American Development Bank 
(data supplied to the authors). 
 
iii Standard deviation of tariff rates 
Compared to a uniform tariff, wide variation in tariff rates exerts a more restrictive impact on trade and, 
therefore, on economic freedom. Thus, countries with greater variation in their tari. rates should be 
given lower ratings. The formula used to calculate the zero-to-10 ratings for this component was: 
(Vmax - Vi) / (Vmax - Vmin) multiplied by 10. Vi represents the standard deviation of the country’s tari. 
rates. The values for Vmin and Vmax were set at 0% and 25%, respectively. This formula will allocate 
a rating of 10 to countries that impose a uniform tariff. As the standard deviation of tariff rates 
increases toward 25%, ratings decline toward zero. (Note that except for a few very extreme 
observations, the standard deviations of the tari. rates for the countries in our study fall within this 0% 
to 25% range.)  
 
Sources: World Bank, World Development Indicators (various issues); OECD, Indicators of Tariff. and 
Non-tariff. Trade Barriers (1996); World Bank, 1997 World Development Indicators CD-Rom; Jang-
Wha Lee and Phillip Swagel, Trade Barriers and Trade Flows across Countries and Industries, NBER 
Working Paper Series No. 4799 (1994); and Inter-American Development Bank (data supplied to the 
authors). 
 
 
 
                                                           
39 Källa: Gwartney & Lawson (2005), s.176ff 
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B) Regulatory Trade Barriers 
 
i Hidden import barriers — no barriers other than published tariffs and quotas  
Source: World Economic Forum, Global Competitiveness Report (various issues). 
Economic Freedom of the World: 2005 Annual Report 177 
 
ii Costs of importing — the combined effect of import tariffs, license fees, bank fees, and the time 
required for administrative red-tape raises costs of importing equipment (by 10% or less = score of 10; 
by more than 50% = score of 0) Source: World Economic Forum, Global Competitiveness Report 
(various issues). 
 
C) Actual size of trade sector compared to expected size 
 
Regression analysis was used to derive an expected size of the trade sector based on the population 
and geographic size of the country and its location relative to the concentration of world GDP. The 
actual size of the trade sector was then compared with the expected size for the country. If the actual 
size of the trade sector is greater than expected, this figure will be positive. If it is less than expected, 
the number will be negative. The percent change of the negative umbers was adjusted to make it 
symmetrical with the percent change of the positive numbers. The following formula was used to place 
the .gures on a zero-to-10 scale: (Vi - Vmin) / (Vmax - Vmin) multiplied by 10. Vi is the country’s actual 
value for the component. Vmax and Vmin were set at 100% and minus 50%, respectively. (Note that 
minus 50% is symmetrical with positive 100%.) This procedure allocates higher ratings to countries 
with large trade sectors compared to what would be expected, given their population, geographic size, 
and location. On the other hand, countries with small trade sectors relative to the expected size 
receive lower ratings. A short paper explaining the methodology is available on our website: 
<http://www.freetheworld.com/2004/TradeSectorMethodology.pdf>.  
 
Sources: World Bank, World Development Indicators (various issues); International Monetary Fund, 
International Financial Statistics (various issues); and Central Intelligence Agency, 1997 World 
Factbook.  Difference between official exchange rate and black-market rate The zero-to-10 ratings for 
this component were calculated using the following formula: (Vmax - Vi) / (Vmax - Vmin) multiplied by 
10. Vi is the country’s black-market exchange rate premium. The values for Vmin and Vmax were set 
at 0% and 50%, respectively. This formula will allocate a rating of 10 to countries without a black-
market exchange rate; i.e., those with a domestic currency that is fully convertible without restrictions. 
When exchange rate controls are present and a black market exists, the ratings will decline toward 
zero as the black market premium increases toward 50%. A zero rating is given when the black market 
premium is equal to, or greater than, 50%. v Sources: MRI Bankers’ Guide to Foreign Currency 
(various issues). World Bank, World Development Indicators (various issues); Currency Data and 
Intelligence, Inc., World Currency Yearbook (various issues of the yearbook and the monthly report 
supplement) and International Monetary Fund, International Financial Statistics (various issues). 
 
E) International capital market controls 
 
i Access of citizens to foreign capital markets and foreign access to domestic capital markets – 
beginning with the 2004 Annual Report, this sub-component is based on the question: “Foreign 
ownership of companies in your country is (1) rare, limited to minority stakes, and often prohibited in 
key sectors or (2) prevalent and encouraged,” from the World Economic Forum, Global 
Competitiveness Report (various issues). For earlier years, this sub-component was based on two 
questions about “Access of citizens to foreign capital markets and foreign access to domestic capital 
markets” from the World Economic Forum, Global Competitiveness Report (various issues). 
ii Restrictions on the freedom of citizens to engage in capital market exchange with foreigners 
— index of capital controls among 13 IMF categories The IMF reports on 13 different types of capital 
controls. This component is based on the number of capital controls levied. The zero-to-10 rating is 
constructed by taking 13 minus the number of capital controls divided by 13 and multiplied by 10. v 
Source: International Monetary Fund, Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange 
Restrictions (various issues). 
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Bilaga 4  

Sammanfattande data på variabler 
 

Min-, max- och medelvärde samt standardavvikelse – Afrika 

Variabler: Min-
värde 

Max-
värde Medelvärde Standardavvikelse 

Δy/y  -0,0735 0,12262 0,007216 0,03311183 
FREETRADE 1,66 7,824 5,25163 1,339548 

yinitial 442,029 13927,677 2380,59406 2296,177685 
INV 0,76 46,493 10,48133 8,1389 

BEF0-14  0,256 0,509 0,44345 0,045696 
BEF65+  0,02 0,062 0,03169 0,007792 
LIVSL 34,3 73,69 50,86905 8,834279 

UTBILDN 0,157 8,072 2,38521 1,564242 

 
 

Min-, max- och medelvärde samt standardavvikelse – Världen  

Variabler: Min-
värde 

Max-
värde Medelvärde Standardavvikelse 

Δy/y  -0,074 0,123 0,01693 0,028526 
FREETRADE 1,66 9,778 6,0951 1,661021 

yinitial 442,029 33308,399 7620,77033 7042,39307 
INV 0,76 50,065 17,04643 8,869693 

BEF0-14  0,143 0,509 0,35021 0,102654 
BEF65+  0,02 0,181 0,06579 0,044141 
LIVSL 34,3 80,6 64,16124 11,158421 

UTBILDN 0,042 12,247 5,12781 2,930387 
 

 

Δy/y = Ekonomisk tillväxt 

FREETRADE = Freedom to Trade Index 

yinitial = Initial BNP per capita 

INV = Investeringskvot 

BEF0-14 = Befolkningsandel som är i åldersgruppen 0-14 år 

BEF65+ = Befolkningsandel som är i åldersgruppen 65+ år 

UTBILDN = Utbildningsår 

LIVSL = Förväntad livslängd  
 
 
 


