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Varför är vissa länder rika 
medan andra förblir fattiga?

göran holmqvist

Varför är vissa länder rika medan andra 
förblir fattiga? Stefan Dercon – profes-
sor i Oxford och under en period chefs-
ekonom på det brittiska biståndsorganet 
– ger sitt svar i boken The Development 
Bargain, omtalad som årets, eller t o m 
decenniets, bok i utvecklingsekonomi. 
Svaret handlar inte om något särskilt 
policyrecept; huvudtesen är att vad som 
krävs är att landets elit lägger sina kort-
siktiga, motstridiga intressen åt sidan 
och i stället ”satsar” på en tillväxtbase-
rad utveckling. En invändning som kan 
resas mot Dercon är att han tycks bortse 
från det civila samhällets och motkraf-
ternas roll i att tvinga fram utvecklings-
befrämjande institutioner. 

Dercon inleder sin bok med att be-
rätta om när det brittiska biståndsorga-
net fick en ny minister som enligt allmän 
mening saknade både kunskap och in-
tresse för utvecklingsfrågor. Ryktet sa 
t o m att premiärministern gett henne 
jobbet som bestraffning. Panik utbröt 
bland tjänstemännen på det (då) inter-
nationellt ansedda biståndsministeriet 
och man samlade ihop en uppsättning 
böcker skrivna av de senaste decennier-
nas mest inflytelserika utvecklingseko-
nomer. När den ansenliga boktraven 
hamnade på ministerns bord – gärna för 
läsning över helgen – svartnade synen på 
henne. Dercon, då nyutnämnd chefseko-
nom, erbjöd sig snabbt att hålla en kor-
tare föreläsning om var och en av böcker-
na, vilket till allmän lättnad accepterades 
av ministern. Universitetsprofessorns 
pedagogiska förmåga lär ha satts på prov, 
men av boken att döma är Dercon både 
en lysande berättare och en god pedagog 
som bör ha klarat utmaningen. 

Vilka var då de inflytelserika böck-
erna som hamnade på ministerns bord? 
Eftersom de bildar en slags relief till 
Dercons bok så låt oss kortfattat sum-
mera:

Nobelpristagaren Amartya Sens 
Development as Freedom (1999) är boken 
som ger den moralfilosofiska grunden 
till det multidimensionella fattigdoms-
begrepp som dominerar i utvecklings-
branschen, inte minst inom FN. Fat-
tigdom utgör en slags motsats till frihet 
– oförmågan att kunna leva ett liv man 
har reason to value.

Jeffrey Sachs/The End of Poverty 
(2005) driver tesen att fattiga länder 
hamnat i en sorts utvecklingsfälla, i 
onda cirklar som för att brytas kräver 
massiva (men inte orealistiskt stora) re-
sursöverföringar, dvs bistånd. 

Biståndskritiken blev represente-
rad av Bill Easterly/White Man’s Burden 
(2006) och Dambisa Moyo/Dead Aid 
(2009). Världsbanksekonomen Easter-
lys biståndskritik tar sin utgångspunkt 
i det marknadsförstörande ekonomiska 
vanstyret i många utvecklingsländer, 
inte minst i Afrika. I mycket är han an-
tagligen Jeffrey Sachs absoluta motpol; 
att hälla pengar på problemen förvärrar 
dem bara. Dambisa Moyo är den zam-
biska ekonomen från Goldman Sachs 
som skyller Afrikas underutveckling på 
biståndet. Boken, som möjligen är lite av 
en pamflett, blev en oemotståndlig re-
ferens för de inbitna biståndkritikerna, 
särskilt som den hade en afrikansk röst.

Några globaliseringskritiker hamna-
de också på ministerns bord: Dani Rod-
rik/The Globalization Paradox (2011), 
nobelpristagaren Joseph Stiglitz/Globa-
lization and its Discontents (2002) och Ha-
Joon Chang/Bad Samaritans (2008). Alla 
tre argumenterar för hur globalisering-
ens spelregler kan missgynna fattiga län-
der. Just Chang har en stark metafor om 
den ”bortsparkade stegen” som summe-
rar kärnbudskapet; den stege i form av 
aktiv industripolitik och handelshinder 
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som de flesta rika länder använt sig av i 
någon fas av sin utveckling sparkas nu 
undan för efterföljarna.

Den experimentella ekonomins 
bidrag blev representerat av nobelpris-
tagarna Banerjee och Duflo/Poor Econo-
mics (2011), som etablerat evidens om 
utvecklingsinsatsers effekter på fattiga 
med hjälp av randomiserade kontroll-
studier. 

Acemoglu och Robinson/Why Na-
tions Fail (2012), och senare The Narrow 
Corridor (2019), representerar den rikt-
ning inom utvecklingsekonomin som 
ger institutioner (förstått som ett sam-
hälles etablerade spelregler) en helt av-
görande roll. Acemoglu kan med fördel 
läsas tillsammans med Douglas North/
Violence and Social Orders (2009), flitigt 
citerad av Dercon. Infrastruktur kan 
byggas och tekniska kunskaper kan 
överföras, men utvecklingsbefrämjande 
institutioner kan inte köpas eller im-
porteras. Med en spelteoretisk utgångs-
punkt beskrivs dessa institutioner som 
ett svåruppnått jämviktstillstånd av öm-
sesidiga förväntningar. De måste växa 
fram ur något, för hur ska spelregler 
för ett gott samhällsstyre etableras när 
spelregler saknas för hur det ska gå till? 
Häri ligger utvecklingsprocessens mest 
svårlösta knut. I avsaknad av sådana 
goda institutioner, som möjliggör en fri 
konkurrens inom både ekonomins och 
politikens sfär, blir alternativet det som 
Douglas North kallar den ”naturliga 
staten”; ett normaltillstånd präglat av 
klientelism och beskyddarverksamhet, 
med politiska och ekonomiska privile-
gier som eliterna kan sko sig på (undan-
taget är bara ett tjugofemtal utvecklade 
länder, enligt North).     

Dercons egen placering bland dessa 
teorier ligger närmast den institutionel-
la skolan. Det är det inhemska styrelse-
skicket som är nyckelfaktorn som skiljer 
ut de mer lyckosamma länderna. Han 
avvisar Sachs tes om utvecklingsfällor, 
eftersom så många länder haft framgång 

trots sämsta tänkbara utgångsläge. Han 
ger erkännande till Rodriks och Stiglitz 
poänger om en del avigsidor av globa-
liseringen för fattiga länder men pekar 
på att många länder lyckats ändå. Han 
ger de experimentella ekonomerna ett 
erkännande men framhåller att sådan 
evidens knappast är till nytta i vanstyrda 
länder där den inte efterfrågas.  

Dercons mantra är att utveckling 
skapas när eliter lägger sina kortsiktiga 
intressen åt sidan och satsar på en till-
växtbefrämjande politik (gambling on 
development). Det behöver inte nödvän-
digtvis vara demokratiskt eller korrup-
tionsfritt och är det sällan. Han avvisar 
tanken att ett särskilt policyrecept skulle 
utgöra framgångsfaktorn; variationen 
är alltför stor i sådant som grad av stat-
lig inblandning, styrelseskick, öppenhet 
mot omvärlden och naturresurshante-
ring. Gemensamma drag i framgångs-
rika länder är dock att staten förmår 
agera med trovärdighet, att den anpas-
sar sin roll till vad den har kapacitet för 
och, kanske viktigast, att det finns en 
förmåga till omprövning när satsningar 
slår fel.  

Dercon använder djurbeteckningar 
på de länder han behandlar i bokens in-
gående fallstudier. Här finns de så om-
talade asiatiska tigrarna (Sydkorea, Tai-
wan och Singapore) och den kinesiska 
draken, som alla haft en enastående eko-
nomisk tillväxt och fattigdomsminsk-
ning. Sedan har vi de kanske mindre 
uppmärksammade asiatiska tigerung-
arna som Dercon behandlar desto mer 
ingående: länder som Indonesien, Viet-
nam och Bangladesh. Indien, ett land i 
helt egen klass, får bli en påfågel (natio-
nalfågeln). Särskilt Bangladesh tilldrar 
sig Dercons uppmärksamhet, eftersom 
framgångarna där (fem procents årlig 
per capitatillväxt sedan 1995 parat med 
radikal fattigdomsminskning) skett uti-
från sämsta tänkbara utgångsläge med 
krig, svält, naturkatastrofer och över-
befolkning när nationen bildades 1972. 
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Därtill med en omvittnat svag och kor-
rupt statsapparat, som dock överlag låtit 
näringsliv och civilsamhälle verka i dess 
ställe. 

I Afrika har vi två fall av lejon (med 
frågetecken): Etiopien, av IMF utsett 
till den snabbast växande ekonomin i 
världen under senaste decenniet, och 
Rwanda. Här ser Dercons tecken på hur 
eliterna tagit sig samman och satsat på 
en tillväxtbaserad utveckling, inte utan 
korruption och politiskt förtryck, men 
likväl ytterst framgångsrika i ekono-
miska och sociala termer. En intressant 
observation är att båda länderna domi-
nerats (Etiopien tills för några år sedan) 
av etniska minoriteter som endast utgör 
ca en femtedel av befolkningen (tigrea-
ner respektive tutsis), där ekonomisk 
utveckling blivit en legitimitetsfaktor 
för den styrande minoriteten (liksom 
i flera andra av Dercons framgångslän-
der). Några afrikanska lejonungar, med 
mer blandade omdömen, finns också 
behandlade: Ghana, Kenya och Uganda. 

Sedan har vi länderna som inte kom-
mer någon vart. Dercons ger dem nam-
net flodhästar eftersom det vi ser bara är 
öronen: en tunn fernissa av sådant som 
vi förknippar med en stat, som parla-
ment, rättsväsende, budgetprocesser 
och statsapparat. Men under ytan finns 
de informella strukturer som avgör sam-
hällets sätt att fungera: klientelistiska 
relationer, korruption och kleptokrati. 
Bland flodhästarna återfinns länder som 
Demokratiska Republiken Kongo, Ni-
geria, Malawi, Sierra Leone, Sydsudan, 
Afghanistan; länder där eliterna agerat 
utifrån kortsiktiga intressen och staten 
reducerats till ett instrument för att be-
rika sig.  

Idén att utvecklingsbefrämjande 
institutioner föds ur en viss typ av över-
enskommelse mellan eliter är inte ny. 
Douglas North utvecklar en mycket lik-
nande tankebana i Violence and Social Or-
ders. Skillnaden är att North framför allt 
intresserar sig för hur de riktigt rika län-

derna nått sin framgång medan Dercon 
riktar uppmärksamheten mot proces-
sens begynnande steg, med sänkt ribba 
för kraven på institutionerna. 

Elit-teorin är dock inte den enda 
bland institutionellt inriktade utveck-
lingsekonomer. I Acemoglu/Why Na-
tions Fail, och ännu mer utvecklat i The 
Narrow Corridor, är det i stället i samspe-
let mellan eliter och icke-eliter som de 
goda (eller ”frihetliga”) institutionerna 
formas, en teori som vilar på ett spelteo-
retiskt fundament. Det är en skör jäm-
vikt som aldrig kan tas för given. Det är 
ett radikalt annorlunda perspektiv som 
ger en annan läsning av historien än 
Dercons och Norths. 

Avslutningsvis, vad säger då Dercon 
om biståndet? Han tillhör definitivt inte 
biståndets vedersakare men inte heller 
de reservationslösa biståndsoptimister-
na. Hans förespråkar en biståndsstrategi 
á la Warren Buffet, superinvesteraren 
som satsar på goda företagsledningar i 
verksamheter med långsiktig och stabil, 
snarare än spektakulär och kortsiktig, 
tillväxtpotential. Översatt till bistånds-
världen innebär det att man bör satsa på 
länder med en begynnande elite bargain 
on development, vilket under det gångna 
decenniet varit länder som Rwanda, 
Etiopien (åtminstone fram till nyligen), 
Bangladesh och kanske Ghana. Här 
finns visserligen både korruption och 
politiskt förtryck, men biståndsgivarna 
bör inte överreagera inför sådant, utan 
ta sikte på de långsiktiga ekonomiska 
och sociala framstegen. Sedan behövs 
givetvis ett visst biståndsengagemang 
i flodhästländerna, där den humanitära 
nöden ofta är störst, men då med låga 
förväntningar på resultat och med en 
försiktig strategi som tar sikte på att un-
derlätta för framtida utvecklingsfräm-
jande överenskommelser bland eliterna. 

Dercons rekommendation rimmar 
rätt illa med det svenska biståndets in-
riktning, där landkretsen numera domi-
neras av flodhästländer (med begränsat 
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stat-till-stat samarbete) och känslig-
heten även för tillfälliga demokratiska 
bakslag är extremt hög. Att direkt re-
surssätta och legitimera auktoritära 
regimer som Meles’ Etiopien eller Ka-
games Rwanda är onekligen svårsmält, 
särskilt om nu Acemoglu har rätt i att 
eliterna kräver sina motkrafter om de 
för utvecklingsprocessen så centrala 
institutionerna ska formas. Och sam-
tidigt, utvecklingens långa linjer behö-
ver erkännas, även om sambanden är 
långtifrån linjära. De flesta skulle nog 
instämma i att jordmånen för goda insti-
tutioner förbättras med utbildning, dif-
ferentierad ekonomi (och medelklass) 
och med medborgare som inte enbart 
har sin kortsiktiga överlevnad för ögo-
nen. Och så även i flodhästländer. Det är 

i ett landskap av sådana överväganden 
som en insiktsfull biståndsgivare behö-
ver balansera rätt.    

Det civila samhället, medborgarna 
och motkrafterna till en elitdomine-
rad stat lyser med en märklig frånvaro 
i Dercons landanalyser och rekommen-
dationer. Acemoglus alternativa syn på 
hur utvecklingsfrämjande institutioner 
kommer till, i en skör jämvikt mellan 
stat/elit och civilt samhälle/medbor-
gare, diskuteras faktiskt inte av Dercon, 
trots de konsekvenser det får för den 
mer initierade politiska analys som han 
efterlyser. Häri ligger den främsta bris-
ten i Dercons bok, som ändå lär bli en 
av utvecklingsekonomins bästsäljande 
klassiker, tillsammans med de övriga 
böckerna på ministerns lista.


