
1. Introduktion
Det viktigaste ekonomiska målet för u-
ländernas utvecklingsansträngningar är
att minska fattigdomen. Detta kan åstad-
kommas genom ekonomisk tillväxt

och/eller inkomstomfördelning. Denna
artikel presenterar en översikt över aktuell
litteratur om sambanden mellan ekono-
misk tillväxt, inkomstfördelning och fat-
tigdom. Dessutom diskuteras inverkan av
ekonomisk politik på dessa tre faktorer. I
avsnitt 2 diskuterar vi kortfattat frågor
kring mätning av välfärd och utveckling,
medan vi i avsnitt 3 gör en genomgång av
några indikatorer för fattigdom och ojäm-
likhet i världens huvudregioner. I avsnitt 4
ger vi en översikt över den aktuella debat-
ten om kopplingarna mellan tillväxt,
inkomstfördelning och fattigdom. I av-
snitt 5 går vi sedan igenom resultaten från
studier om effekterna av ekonomisk poli-
tik och fattigdomsinriktade utvecklings-
strategier för att i det avslutande avsnittet
dra några slutsatser om strategier för fat-
tigdomsminskning.
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2. Att mäta välfärd och
ekonomisk utveckling
Utvecklingsbegreppet har diskuterats
under lång tid och har stora filosofiska
implikationer, som vi inte tänker diskute-
ra här (för en utförlig diskussion, se Sen
[1989]). Det vi kommer att diskutera är
förändringar i människors ekonomiska
välfärd. Även denna har många dimensio-
ner. Vi koncentrerar oss därför på tre
aspekter av ekonomisk välfärd, nämligen
per capita-inkomst, inkomstfördelning
och fattigdom.1 Vi antar att, givet nivån på
de övriga två variablerna, så innebär en
högre per capita-inkomst högre välfärd
medan större ojämlikhet eller ökad fattig-
dom innebär lägre välfärd. För att få en
mer komplett bild av välfärden kan dessa
variabler naturligtvis kompletteras med
andra indikatorer. Ett exempel på ett bre-
dare begrepp är UNDP:s index för mänsk-
lig utveckling (Human Development
Index), vilket är ett index sammansatt av
per capita-inkomst, förväntad livslängd
och graden av läskunnighet. Vissa länder
rangordnas mycket högre enligt detta
index än om man använder per capita-
inkomst, men i allmänhet är det en hög
korrelation mellan de två måtten.

3. Trender i fattigdom
och ojämlikhet
Både andelen av befolkningen (Tabell 1)
och antalet personer som lever på mindre
än en dollar om dagen gick ner märkbart
efter mitten av 1990-talet, efter att båda
hade ökat under första halvan av 90-talet.
Nedgången i antalet fattiga beror nästan
uteslutande på en minskning av antalet
fattiga i östra Asien, speciellt i Kina. I
flera länder byttes förbättringen dock i sin
motsats under Asienkrisen, eller, som i
fallet Kina, upphörde. I södra Asien min-
skade andelen av befolkningen som lever
i fattigdom något, men inte tillräckligt för
att minska antalet fattiga, vilket ökade
mellan 1987 och 1998. I Afrika minskade
andelen som levde i fattigdom efter 1993,
medan det absoluta antalet fattiga ökade.
Afrika är också den region som har störst
andel fattiga. Andelen fattiga i
Latinamerika förblev ungefär konstant
över perioden, medan antalet ökade. I län-
derna i före detta Sovjetunionen ökade
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Tabell 1 Procentandel av befolkningen som lever på mindre än $1 per dag, 1987-98

Region 1987 1990 1993 1996 1998 (prel.)

Östasien och Stilla Havsområdet 26.6 27.6 25.2 14.9 15.3
(exklusive Kina) 23.9 18.5 15.9 10.0 11.3

Östeuropa och Centralasien 0.2 1.6 4.0 5.1 5.1

Latinamerika och Karibien 15.3 16.8 15.3 15.6 15.6

Mellanöstern och Nordafrika 4.3 2.4 1.9 1.8 1.9

Södra Asien 44.0 42.4 42.3 40.0

Afrika söder om Sahara 46.6 47.7 49.7 48.5 46.3

Totalt 28.3 29.0 28.1 24.5 24.0
(exklusive Kina) 28.5 28.1 27.7 27.0 26.2

Källa: Chen & Ravallion [kommande].

1 För att mäta fattigdom används antingen mått
baserade på inkomster eller konsumtionsutgifter
eller icke-monetära mått (se Dercon [2000]). För
en aktuell översikt över olika fattigdomsmått, se
White [1999]. 



fattigdomen markant, både som andel och
i absoluta tal. Antalet fattiga totalt i värl-
den för 1998 uppskattades till 1,2 miljar-
der.

Vad gäller förändrad fördelning av
inkomster uppvisar tillgängliga data inget
tydligt mönster. Data för perioden fram
till mitten av 1990-talet visar på en ökning
av ojämlikheten i Östeuropa och Central-
asien, och möjligen också i Afrika, medan
en minskning kan noteras i södra Asien,
och små förändringar i andra regioner.
Den globala snedheten i inkomstfördel-
ningen beror till största delen på skillna-
der i inkomst mellan länder. Dessa har
ökat kraftigt på lång sikt. Kvoten mellan
det rikaste och det fattigaste landets per
capita-inkomst ökade från 11 år 1870 till
36 år 1960, och sedan vidare till 52 år
1985. Världsfördelningen verkar ha fort-
satt att bli skevare även därefter.

4. Ekonomisk tillväxt,
inkomstfördelning och fattigdom
En fattigdomsfokuserad utvecklingsstra-
tegi bör inte endast fokusera på en politik
för ekonomisk tillväxt utan denna bör
kombineras med en fördelningspolitik.
Hur avvägningen mellan tillväxtstimule-
rande respektive fördelningsinriktade
åtgärder bör se ut beror på hur effektivt
åtgärderna påverkar de fattigas inkomster
på kort respektive lång sikt. Förhållandet
mellan tillväxt och fördelning är således
viktigt från ett ekonomiskt-politiskt per-
spektiv. 

I en berömd artikel från 1955 undersök-
te Kuznets sambandet mellan per capita-
inkomst och inkomstfördelning i ett tvär-
snitt av länder. Han fann ett omvänt U-
mönster. Detta betyder att inkomstsskill-
naderna till en början ökar när per capita-
inkomsterna stiger för att senare avta.
Kuznets förklaring till detta mönster var
att arbetskraft migrerar från en ineffektiv
traditionell sektor på landsbygden till en
mer produktiv och differentierad modern
sektor. Kuznets omvända U har varit
utsatt för ett stort antal tester, och många
forskare har ifrågasatt sambandet. 

Deininger & Squire [1998] har, genom
att använda en ny datamängd som inte
varit tillgänglig för tidigare forskare, tes-
tat Kuznets hypotes. Resultatet av deras
studie visar att det inte finns något starkt
stöd för hypotesen om ett omvänt U-mön-
ster. De studerade också sambandet mel-
lan hög tillväxt och en försämrad inkoms-
fördelning, men de kunde inte finna något
systematiskt samband. Hög tillväxt var
förenad med en större spridning av
inkomsterna lika ofta som den var förenad
med minskad spridning. Resultaten över-
ensstämmer med en tidigare studie
(Ravallion & Chen [1997]) som inte hel-
ler fann något systematiskt samband mel-
lan tillväxt och ökade inkomstskillnader.
Det finns alltså lite som talar för att till-
växt i sig försämrar inkomstfördelningen
på ett systematiskt sätt. Detta innebär att
en ekonomisk politik inriktad mot hög
tillväxt är en viktig del i en strategi för att
bekämpa fattigdomen. Finns det då några
empiriska bevis för att tillväxten minskar
fattigdomen?

Både Ravallion & Chen [1997] och
Deininger & Squire [1998] har funnit ett
starkt samband mellan tillväxt och min-
skad fattigdom. Båda studierna visar
också att fattiga grupper drabbas mest när
tillväxten avtar och tjänar mest när till-
växten stiger. Men det är viktigt att
komma ihåg att om man enbart fokuserar
på de fattiga som en homogen grupp kan
man missa viktiga förändringar i välfär-
den inom gruppen fattiga. Ali & Thor-
becke [1998] visar med hjälp av hushålls-
data från 16 länder i Afrika söder om
Sahara att hushåll på landsbygden i all-
mänhet gynnas mer av tillväxt än hushåll
i städerna. Fattigdomen i urbana områden
tycks vara relativt sett mer beroende av
förändringar i inkomstfördelningen. 

Även om det finns ett positivt samband
mellan ekonomisk tillväxt och fattig-
domsreduktion, så påverkar den ursprung-
liga inkomstfördelningen sambandet.
Deininger & Squire [1998] testade sam-
bandet mellan inkomst-ojämlikhet och
tillväxt, men fann inget stabilt samband
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mellan den ursprungliga inkomst-ojäm-
likheten och den ekonomiska tillväxten.
De fann emellertid att en ojämlik fördel-
ning av land har en märkbar negativ effekt
på framtida tillväxt.2 Eftersom de fattiga
saknar land och andra tillgångar har de
svårt att få tillgång till krediter som gör
det möjligt att finansiera skolutbildning
eller andra investeringar, även om inves-
teringarna vore lönsamma. Avsaknad av
tillgångar minskar även möjligheterna att
delta i den politiska processen, och däri-
genom minska tillgången till resurser. En
jämn tillgångsfördelning är därför dubbelt
värdefull för de fattiga grupperna, efter-
som det inte bara ökar tillväxten i ekono-
min utan också förbättrar de fattiga grup-
pernas relativa inkomstmöjligheter. Olika
policyvariabler påverkar fattigdomen
huvudsakligen genom deras effekt på
investeringar, och nya investeringar tycks
vara mer effektiva medel för att minska
fattigdomen än en omfördelning av exis-
terande tillgångar. Det kan därför, till
exempel, vara problem med jordreformer
om de i sin tur leder till minskade investe-
ringar. En ojämn fördelning är således en
faktor som förklarar att vissa fattiga län-
der inte har lyckats uppnå en hög tillväxt.
Birdsall, Ross & Sabot [1995] menar att
den jämlika fördelningen av inkomster i
Östra Asien var en bidragande faktor till
den snabba tillväxten. 

Tidigare modeller, såsom Harrod-
Domar-modellen, som hade ett stort infly-
tande på hur den ekonomiska politiken
utformades under 1960- och 1970-talen,
förutsade att en ökad ojämlikhet skulle
leda till högre tillväxt.3 Under 1990-talet
framfördes i stället argument för att större
ojämlikhet skulle kunna leda till lägre till-
växt. Empiriska studier från både utveck-
lade länder och utvecklingsländer tydde
på ett negativt samband mellan ojämlik-
het och tillväxt (Persson & Tabellini
[1994], Alesina & Rodrik [1994]).
Resultaten tolkades utifrån ett politiskt-
ekonomiskt perspektiv. När inkomstskill-
naderna är stora kommer median-invåna-
ren att rösta för högre skatter på de mer

välbeställda, vilket kommer att påverka
deras incitament för sparande och arbets-
utbud, vilket skulle minska tillväxten. En
annan möjlig faktor för att förklara sam-
bandet hög initial ojämlikhet och låg till-
växt är via sociala konflikter. Alesina &
Perotti [1996] hävdar att hög ojämlikhet
leder till ökad politisk instabilitet, vilken
tenderar att minska effektiviteten och
investeringarna och därmed tillväxten.
Det har också hävdats att politisk instabi-
litet minskar regeringens möjligheter att
svara på yttre chocker (Rodrik [1997]). 

Debatten om hur det empiriska samban-
det mellan ojämlikhet och tillväxt ser ut är
dock inte avslutad. Forbes [2000] använ-
der en metod som gör det möjligt att ta
hänsyn till fixa landeffekter och skattar
hur ojämlikheten i ett givet land påverkar
dettas tillväxttakt. Hon finner då, i mot-
sats till tidigare studier, ett robust och
signifikant positivt samband mellan in-
komstojämlikhet och tillväxt. Mera forsk-
ning krävs alltså innan vi uttalar oss med
säkerhet om hur sambandet ser ut.

Det finns dock indikationer på att hög
ojämlikhet kan leda till en lägre tillväxt,
speciellt om vi talar om en ojämn fördel-
ning av tillgångar. Länder med stor ojäm-
likhet har svårare att minska fattigdomen
eftersom en given tillväxttakt leder till en
långsammare fattigdomsminskning, sam-
tidigt som den ojämna fördelningen kan
leda till en långsammare tillväxt. Men
samtidigt är det svårt att säga något om
effekterna av åtgärder för att åstadkomma
en jämnare tillgångs- eller inkomstfördel-
ning. Resultatet beror till stor del på den
politiska och sociala miljön och på hur
resurserna omfördelas.
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2 Birdsall & Londono [1997] har också funnit ett
starkt samband mellan tillväxt och den ursprung-
liga fördelningen av finansiella tillgångar. 

3 I den keynesianskt influerade Harrod-Domar-
modellen bestämdes tillväxten av volymen av
investeringar och sparande. Eftersom sparbenä-
genheten antogs vara högre hos rikare grupper
innebär detta att stora inkomstskillnader ökar
sparandet och investeringarna och därmed till-
växten. 



5. Ekonomisk politik och fattig-
domsinriktade tillväxtstrategier
Vi har så här långt diskuterat sambandet
mellan tillväxt, inkomstfördelning och
fattigdom. En viktig fråga är om det finns
någon särskild utvecklingstrategi eller
specifika åtgärder som leder till hög och
hållbar tillväxt, rättvis fördelning och en
snabb minskning av fattigdomen. Även
om det finns ett visst stöd för hypotesen
att länder med en jämnare fördelning
växer snabbare är det också sant att eko-
nomisk politik kan kompensera för en ini-
tialt ojämn fördelning. Lal & Myint
[1996] studerade tillväxt, inkomstfördel-
ning och fattigdom i ett stort antal länder
och fann att erfarenheterna varierar starkt
och att skillnader i resultat till stor del kan
förklaras av ländernas olika ekonomisk-
politiska val.

En viss vägledning om hur en effektiv
ekonomisk politik kan utformas är erfa-
renheter från länder som har lyckats med
att minska fattigdomen betydligt. Några
av de inslag i politiken som har bidragit
till att minska fattigdomen är: export-
inriktad handelsstrategi baserad på arbets-
intensiv produktion; landsbygdsutveck-
ling, satsning på jordbrukssektorn och
incitament för att använda ny teknologi;
investeringar i infrastruktur och human-
kapital; effektiva institutioner som skapar
incitament till bönder och entreprenörer;
sociala reformer för att främja hälsa,
undervisning, och socialt kapital såväl
som skyddsnät åt de fattiga; förbättrad
tillgång till kapital genom bättre funge-
rande kreditmarknader och en mer jämlik
fördelning av tillgångar (Stewart [2000],
Thorbecke [1999], Asiatiska Utveck-
lingsbanken [1999], Världsbanken
[1999], Goudie & Ladd [1999]).

En stor utmaning är att finna kombina-
tioner av ekonomiska reformer som leder
till både hög tillväxt och god inkomstför-
delning. I en av de få studier som har ana-
lyserat dessa frågor argumenterar Lund-
berg & Squire [1999] för att finansiell
utveckling, öppenhet gentemot omvärl-
den, och en jämn fördelning av land, har

en positiv inverkan på tillväxten. Med ett
eventuellt undantag av öppenhet gente-
mot omvärlden, bidrar dessa reformer
också till en jämnare fördelning av in-
komsterna. 

5.1. Valet av tillväxtsektorer
Även om ekonomisk tillväxt är nödvändig
för att minska fattigdomen är inriktningen
på tillväxtprocessen viktig. En central
fråga är vilka sektorer som bör prioriteras
i en fattigdomsinriktad tillväxtstrategi.
Lewis [1954] och Fei & Ranis [1964]
duala modeller pekade tidigt på länkeffek-
ter mellan olika sektorer, som bör beaktas
när mera övergripande utvecklingsstrate-
gier formuleras. Under 1960- och 1970-
talen fokuserade utvecklingsstrategierna
huvudsakligen på en expansion av indus-
trin, vilket förväntades öka efterfrågan på
jordbruksprodukter. De flesta länder
införde höga handelshinder för att skydda
uppbyggnaden av den inhemska industrin.
En del länder, främst i Asien, lyckades
med att bygga upp en konkurrenskraftig
industri och kunde efterhand sänka han-
delshindren. En viktig förklaring till det
lyckade resultatet var att jordreformer
hade genomförts och att jordbrukssektorn
var relativt väl utvecklad. Mindre lyckat
blev resultatet i Afrika. Importsubstitu-
tionspolitiken visade sig där ha en för-
ödande effekt på jordbruksproduktionen.
Genom höga handelshinder beskattades
jordbruksproduktionen och bönderna
tvingades att sälja sin produktion till
konstlat låga priser och jordbruksproduk-
tionen stagnerade. Detta påverkade inte
bara exportinkomsterna utan även syssel-
sättning och fattigdom, både i städerna
och på landsbygden. Eftersom inkomster-
na i jordbruket försämrades flyttade allt-
fler till städerna för att söka jobb inom
industrin, men flertalet hamnade i den
informella sektorn eller i arbetslöshet.
Sammantaget innebar detta att fattigdo-
men ökade både i städerna och på lands-
bygden. 

Under 1980-talet ändrades inriktningen
när allt fler länder började genomföra
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ekonomiska reformprogram. Det var vik-
tigt att öka priserna på böndernas produk-
ter för att öka jordbruksproduktionen och
därmed stimulera sysselsättning och min-
ska fattigdomen på landsbygden. Även
om det var nödvändigt att öka producent-
priserna var det inte tillräckligt. Mer
långtgående reformer har visat sig nöd-
vändiga för att förbättra tillväxten inom
jordbruket på ett uthålligt sätt.

Bourguignon & Morrison [1998] menar
att graden av ekonomisk dualism är en
viktig faktor för att förklara skillnader i
inkomstfördelning i utvecklingsländer
och att en ökad tillväxt inom jordbruks-
sektorn är det mest effektiva sättet att
uppnå en jämnare inkomstfördelning och
minskad fattigdom. Ravallion & Datt
[1996] fann också att en stark tillväxt
inom jordbrukssektorn leder till en större
fattigdomsminskning än motsvarande till-
växt inom tillverkningsindustrin. I en
annan studie menar Mellor [1999] att
även om tillverkningsindustrin är mer
viktig för den totala tillväxten är tillväxten
inom jordbruket mer betydelsefull för att
öka sysselsättningen och därmed minska
fattigdomen.

5.2. Offentliga sektorns roll
En omfördelningspolitik är politiskt kom-
plicerad. Regeringar kan därför föredra
indirekta åtgärder såsom förändringar i
skattepolitiken eller de offentliga utgifter-
na. Ett centralt problem är att uppnå en
balans mellan resursallokeringar som har
en omedelbar inverkan på fattigdomen
och att stödja processer som i ett mer
långsiktigt perspektiv bidrar till minskad
fattigdom.

Fastän många utvecklingsländer har
haft för avsikt att satsa på aktiviteter som
skulle minska ojämlikheter och fattigdom,
har det ofta misslyckats. En viktig orsak
till de nedslående resultaten i till exempel
Afrika har varit misslyckandet med att
samordna den ekonomiska politiken, ut-
vecklingsstrategier och finansieringen av
dessa. Processen har, lite förenklat, gått
till på följande vis: Först har regeringen

tillsammans med ett stort antal givare pla-
nerat vilka offentliga investeringar som
ska genomföras. Därefter har statens löne-
kostnader beräknats och det som återstår
har sedan använts till att täcka kostnader-
na för de insatsvaror som behövs för att
driva verksamheten.4 Detta har inneburit
att även om investeringar har gjorts och
de anställda finns tillgängliga saknas ben-
sin, kontorsmaterial etc för att leverera
varor och tjänster på ett effektivt sätt.
Detta innebär att den årliga budgeten
reduceras till en övning i att allokera små
resurser mellan bistånds- och egenfinansi-
erade projekt och till övriga utgifter i den
löpande budgeten. Den årliga budgetpro-
cessen blir därför mer en process för att
hålla saker flytande än att allokera resur-
ser på grundval av en tydlig ekonomisk
politik för att uppnå strategiska mål. Det
har därför varit nödvändigt att reformera
den offentliga sektorn och formerna för
bistånd.

I ett antal länder, särskilt i Afrika, har
det på grund av politiska svårigheter varit
svårt att säga upp anställda inom den
offentliga sektorn och nedskärningarna
har oftast skett genom att minska de
offentliga investeringarna. Detta har, på
kort sikt, skyddat stadsbefolkningen men
har på lite längre sikt negativa effekter för
befolkningen på landsbygden. Även om
landsbygdsbefolkningen på kort sikt tjä-
nar på förändringar i relativpriser försvin-
ner dessa välfärdsvinster om inte offentli-
ga investeringar bevaras på en rimlig nivå
(Dorosh & Lundberg [1996] och Levin
[1998]). Men offentliga investeringar kan
bli improduktiva. Till exempel Kweka &
Morrisey [2000] fann att ökade offentliga
investeringar i Tanzania under perioden
1965-1996 resulterade i lägre tillväxt.
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4 En viktig orsak till att lönekostnaderna upptar
en stor andel av den löpande budgeten är att
makthavarna i många länder har använt sig av
den offentliga sektorn för att premiera politiskt
viktiga grupper. En expanderande offentlig sek-
tor har därför tenderat att mer vara ett resultat av
politiska faktorer än att leverera offentlig ser-
vice. 



Detta är dels ett resultat av den dåliga
makroekonomiska miljön men också ett
resultat av en relativt sett för stor volym
av offentliga investeringar. Nedskärningar
av improduktiva offentliga investeringar
kan därför höja investeringars genom-
snittliga produktivitet. Men det är också
sant att alltför kraftiga nedskärningar kan
ha som effekt att minska privata investe-
ringars produktivitet (Toye [2000]). I
Uganda har en undermålig infrastruktur
och bristfällig offentlig service haft en
negativ effekt på de privata investeringar-
na (Reinika & Svensson [2000]). Impli-
kationerna av detta är att om en stor del av
den privata sektorns kostnader är ett resul-
tat av en dåligt fungerande offentlig sek-
tor, kommer den privata sektorns gensvar
på ekonomiska reformer att bli svagt. 

Strukturen på offentliga utgifter till häl-
sovård och utbildning har stor betydelse
för de fattiga. Lloyd-Sherlock [2000] häv-
dar att nivån och fördelningen av socialt
riktade offentliga utgifter i Latinamerika
missgynnar de fattiga hushållen. Trots en
relativt hög nivå på sociala utgifter har
stora grupper av låginkomsttagare inte
tillgång till den offentliga välfärden.
Erfarenheter från ett flertal länder i Afrika
visar också att utgifter inom sociala sekto-
rer inte kommer fattiga grupper till godo
(Castro-Leal, Dayton, Demery & Mehra
[1999] och Sahn & Younger [1999]). Stöd
till primärskoleutbildning är ett undantag,
men även detta tycks vara ojämnt fördelat
om man ser till antalet elever från de fat-
tigaste grupperna. 

Det finns ett antal studier som visar att
hälsotillståndet i ett land förbättras med
högre per capita-inkomster (Pritchett &
Summers [1996] och Filmer & Pritchett
[1997]). Kakwani [1993] studerade rela-
tionen mellan inkomstnivåer och väl-
färdsindikatorer såsom förväntad livs-
längd, läs- och skrivkunnighet och späd-
barnsdödlighet. Han fann att, särskilt i fat-
tigare länder, har högre inkomster en posi-
tiv effekt på förväntad livslängd, läs- och
skrivkunnighet och spädbarnsdödlighet.
Anand & Ravallion [1993] fann också ett

starkt samband mellan nationalinkomst,
förväntad livslängd och en minskad mor-
talitet.

Vi kan emellertid notera att det finns
fall där strukturanpassningsprogram har
lett till tillväxt utan att ha haft en märkbar
positiv effekt på hälso-indikatorer. Det
tycks som om tillväxtprocessens karaktär
har betydelse för hälsotillståndet. En till-
växtprocess som leder till minskad fattig-
dom och förbättrad tillgång till hälsovård
kommer med stor sannolikhet att ha en
positiv effekt på olika hälsoindikatorer
(Anand & Ravallion [1999]). Trots nuva-
rande budgetbegränsningar är det viktigt
att stödja sociala sektorer. I synnerhet
med tanke på de långsiktiga negativa
effekter som kan uppstå om inte investe-
ringar i dessa sektorer äger rum (Appleton
& Teal [1999]).

Det är därför viktigt att en fattigdomsin-
riktad tillväxtstrategi innehåller åtgärder
som är direkt riktade mot de fattiga. Syftet
med direkta riktade fattigdomsåtgärder är
att säkerställa att ett fattigt hushålls
inkomster lyfts upp till en viss minimin-
komst. I ett u-land är det svårt och kost-
samt att identifiera de fattiga. Samtidigt
omöjliggör budgetrestriktionerna gene-
rellt stöd. Allmänna subventioner skapar
dessutom snedvridningar i ekonomin. En
möjlighet är att konstruera stödet så att
endast fattiga hushåll tycker att det är värt
besväret att delta. Offentliga sysselsätt-
ningsprogram använder sig till exempel
av arbetsvillkor för att utesluta dem som
inte är fattiga, eller man kan subventione-
ra produkter som konsumeras av de fatti-
ga (de Walle [1998], Ferreira, Prennushi
& Ravallion [1999]). Självvalt deltagande
har även den fördelen att det minskar inci-
tamenten för korruption eller nepotism. 

Det dåliga utbudet av offentlig service
är i många länder ett resultat av en absolut
låg nivå av de offentliga utgifterna. Detta
är ett resultat av låga offentliga intäkter,
vilket i princip kan avhjälpas genom
högre beskattning. Men i många länder är
möjligheterna till att öka beskattningen
begränsad, eftersom det kan ha en negativ
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påverkan på investeringsklimatet och där-
med framtida tillväxt och skatteinkomster.
Chen & Reinikka [1999] har studerat
Uganda och pekar på två orsaker till var-
för ökade skatter leder till minskade
investeringar och lägre framtida tillväxt.
För det första, formella företag står för en
liten andel av den totala produktionen
men bidrar relativt mycket till den effekti-
va skattebasen. För det andra, begränsad
tillgång till krediter och höga realräntor
innebär att investeringar till stor del är
finansierade av eget sparande. I båda fal-
len innebär en ökad beskattning att för-
väntade inkomster av en investering och
tillgängligheten till krediter minskar.

5.3. Fattigdomsinriktad tillväxt och
humankapital
Betydelsen av att investera i utbildning
har poängterats sedan tidigt 1970-tal inom
utvecklingslitteraturen. Det finns en
omfattande litteratur om effekterna av
utbildning på tillväxt, men relativt lite är
känt om dess effekter på inkomstfördel-
ningen. Det kan, till exempel, vara så att
en plötslig och stor ökning av kvalificera-
de arbetare minskar deras relativa lön. För
att undvika sådana effekter måste det
ökande utbudet motsvaras av en ökad
efterfrågan på sådan arbetskraft via eko-
nomisk tillväxt.

En förändring i befolkningens utbild-
ningsstruktur innebär med nödvändighet
förändringar i flera dimensioner av eko-
nomiskt och socialt beteende, vilket i sin
tur har en stor påverkan på tillväxt, in-
komsfördelning och fattigdom. Utbild-
ning har en stor betydelse när det gäller
individers och hushålls beslut om delta-
gande på arbetsmarknaden, familjebild-
ning, migration och fertilitet. Bourguig-
non, Fournier & Gurgand [2000] har i en
metodologiskt intressant studie sett när-
mare på förändringar i inkomstfördelning
utifrån förändringar i den socio-demogra-
fiska strukturen av befolkningen i Taiwan.
Analysen visar för det första, att trots en
dramatisk tillväxt i utbudet av utbildade
arbetare ökade avkastningen på skolut-

bildning, vilket bidrog till en ökad ojäm-
likhet. Denna effekt kompenserades dock
av en förändring i deltagandet på arbets-
marknaden och en kraftig utbildningsex-
pansion, vilka innebar en mer jämlik för-
delning av utbildning och inkomster.
Sammantaget innebar detta en signifikant
jämnare inkomstfördelning med avseende
på de individuella inkomsterna. Sett på
hushållsnivå var fördelningen dock oför-
ändrad, eftersom merparten av de kvinnor
som gick ut på arbetsmarknaden kom från
de mera välbärgade hushållen.

Brasilien är ett annat intressant fall, som
har gått genom stora strukturella föränd-
ringar de senaste åren (Ferreira & Barros
[1998]). Folkmängden ökade med 47 pro-
cent mellan 1976 och 1996, och blev mer
urbaniserad. Det genomsnittliga antal år
inom skolutbildningen ökade från 3,2 till
5,3 år. Arbetskraftens fördelning mellan
olika sektorer förändrades. En större del
av arbetskraften arbetar nu inom service-
sektorn, medan jordbruket och tillverk-
ningsindustrin sysselsätter en allt mindre
andel. Andelen formella arbetare halvera-
des från omkring 60 procent till lite över
30 procent av samtliga arbetare. Trots
makroekonomisk obalans och fortsatta
strukturella förändringar var det små för-
ändringar i inkomstfördelningen mellan
1976 och 1996.

Erfarenheten i Brasilien är lik den i
Taiwan på så sätt att stabiliteten i den
urbana inkomstfördelningen är ett resultat
av ett flertal faktorer som har förändrats i
olika riktningar: avkastningen på utbild-
ning på arbetsmarknaden, fördelning av
utbildade inom befolkningen, sysselsätt-
ningsval och den demografiska struktu-
ren. 

5.4. Ekonomiska reformer för att minska
risk och inkomströrlighet 
I Världsbankens senaste World Develop-
ment Report om fattigdom (Världsbanken
[2000]) utökas fattigdomsgreppet till att,
utöver traditionella indikatorer såsom
inkomst, utgifter, utbildning och hälsa,
också inkludera risk, sårbarhet, brist på
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inflytande och maktlöshet. Det är inte
nödvändigtvis så att ekonomiska chocker
påverkar fattiga hushåll mer än andra,
men det är ganska klart att de är mer sår-
bara eftersom deras ekonomiska margina-
ler är snävare.

Fattiga hushåll är oftast utsatta för stora
fluktuationer i inkomster och särskilt på
landsbygden är det vanligt att hushåll rör
sig in och ut ur fattigdomen (Dercon
[2000] och Världsbanken [2000]). Fattiga
hushåll utsätts för ett stort antal risker,
såsom sjukdom och naturkatastrofer. För
att skydda sig mot dessa risker försöker
hushåll att minska riskerna, även om detta
leder till en lägre medelinkomst. Meto-
derna som använts är både formella och
informella, och det är i den senare katego-
rin som myndigheter kan hjälpa till på
olika sätt. Vanligtvis försöker hushåll
minska risker genom att diversifiera sin
produktion, eller genom egna arrange-
mang som att ackumulera tillgångar.
Sociala nätverk är viktiga informella
skyddsmekanismer.

Begreppet socialt kapital används för att
beskriva individers möjligheter att säker-
ställa förmåner som ett resultat av med-
lemskap i sociala nätverk eller andra soci-
ala strukturer. Ett allmänt bekymmer är att
fattiga har lite av kopplande socialt kapi-
tal, dvs band till grupper utanför det loka-
la samhället. Detta gör dem mycket sårba-
ra vid naturkatastrofer och ekonomiska
chocker, eftersom geografiskt små nät-
verk ger begränsat skydd mot denna typ
av chocker. Informella institutioner är
mycket viktiga för att hjälpa hushåll att
klara av risk och sårbarhet, men ofta miss-
lyckas de med att tillhandahålla en bred
kontakt med formella nätverk, vilket
behövs för att upprätthålla ett mer kom-
plext utbyte med samhället i stort.

Collier & Gunning [1999] menar att den
stora utsattheten bland stora delar av
befolkningen delvis förklarar den låga till-
växten i afrikanska länder. Ekonomiska
reformer, som på sikt kan leda till förbätt-
rade levnadsvillkor, kan om de nya
inkomstmöjligheterna är kostsamma och

riskfyllda, på kort sikt, leda till svårighe-
ter för hushållen att anpassa sig (Dercon
[1999]). Aktiviteter som minskar risk och
fluktuationer i hushållsinkomster eller
som tillhandahåller försäkring mot risk
hjälper följaktligen de fattiga att dra för-
del av en fattigdomsminskande strategi.
En kombination av offentliga sysselsätt-
ningsprogram, möjlighet för grupper att ta
lån och enklare spararrangemang kan vara
ett stöd i försöken att hantera risk (Kanbur
& Squire [1999]). Att minska risk och sår-
barhet kan också ske genom att höja pro-
duktiviteten inom jordbrukssektorn och
därmed öka möjligheterna till egen eller
andras sysselsättning. Finansiella institu-
tioner är ett viktigt instrument i den eko-
nomiska politiken och för att minska fat-
tigdomen. Men en finansiell ”fördjup-
ning” är begränsad så länge som traditio-
nella finansiella institutioner hyser mot-
vilja mot att utöka sin verksamhet bortom
sina traditionella kunder. Alternativa kre-
ditprogram är därför viktiga för att för-
bättra tillgången till krediter för fattiga
hushåll. Det är värt att notera att många
program som har varit framgångsrika i att
nå de fattiga fortfarande behöver subven-
tioner för att gå runt 

6. Slutsatser
En viktig slutsats från denna översikt är
att länder som är framgångsrika när det
gäller ekonomisk tillväxt också med stor
sannolikhet är framgångsrika i att minska
fattigdomen. Hur stor effekt tillväxten har
på fattigdomen beror på vad som händer
med inkomstfördelningen och det har vi-
sat sig att det inte finns något enkelt sam-
band mellan tillväxt i sig och förändring-
ar i inkomstfördelningen. Det finns en
skillnad mellan olika länders utvecklings-
strategier, och det är uppenbart att strate-
gier med ett mer fördelaktigt fördelnings-
resultat är att föredra om de skapar samma
tillväxt. Länder som kan kombinera en
snabb tillväxt med en förbättrad inkomst-
fördelning kommer att minska fattigdo-
men snabbast. Men om de ekonomiska
reformer som genomförs för att åstad-
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komma en jämnare inkomstfördelning
samtidigt minskar tillväxten, kan det inne-
bära att fattigdomsminskningen blir min-
dre än i en tillväxtstrategi utan fördel-
ningshänsyn. Det finns således en avväg-
ning mellan kortsiktiga fördelningsåtgär-
der och omedelbar fattigdomsminskning å
ena sidan och långsiktiga tillväxtbefräm-
jande åtgärder och en mer långsiktig fat-
tigdomsminskning. Men det kan dock fin-
nas så kallade vinna-vinna situationer, där
en aktiv fördelningspolitik har positiva
effekter på tillväxten. Politiken bör stimu-
lera en ackumulering av de fattigas till-
gångar och även öka efterfrågan på dem.
Detta kan, till exempel, ske genom en
utbildningsexpansion och åtgärder för att
öka relativpriserna på jordbruksvaror och
lönen för okvalificerat arbete. Åtgärder
för att säkra en långsiktig tillväxt av de
fattigas inkomster bör kompletteras med
direkta transfereringar för att hjälpa hus-
håll att handskas med risk, vilken är hög
för många fattiga grupper. Det är därför
önskvärt att skapa arrangemang som kan
minska risken utan höga kostnader i ter-
mer av minskad tillväxt. 

Den viktiga slutsatsen är dock fortfaran-
de att utan tillväxt i per capita-inkomster
kommer fattigdomen att bestå. Regeringar
med avsikt att minska fattigdomen måste
därför skapa en miljö som befrämjar till-
växt. Detta betyder en mikroekonomisk
politik inriktad mot att skapa väl funge-
rande marknader, en makroekonomisk
politik inriktad mot stabilitet och öppen-
het gentemot omvärlden. Regeringar
måste också ta ansvar för en uppbyggnad
av socialt kapital genom att skapa en till-
växtbefrämjande social infrastruktur. För
att dessa ansträngningar ska bli effektiva,
är det viktigt att utveckla bra institutioner
och gott styrelseskick. Hur samspelet
mellan det civila samhället och regering-
en fortlöper kommer att ha en avgörande
betydelse för tillväxten. En förståelse för
de politiska processerna är därför en vik-
tig faktor för att nå framgång med reform-
politiken. Någonting som ofta nämns i
analyser av den asiatiska framgången är

begreppet ”delad tillväxt”, vilket innebär
att, för att vilja delta aktivt, måste den
stora massan av folkmängden också se
resultaten av tillväxten. Men, det är inte
bara den genomsnittliga individen som
måste inkluderas, utan den regerande eli-
ten måste också tillåta konkurrerande
grupper att utvecklas liksom att tillåta nya
grupper att kliva in på den politiska are-
nan. För att uppnå en ”delad tillväxt”
behövs det en byråkrati av hög kvalitet,
vilken i rimlig grad är isolerad från olika
påtryckningsgrupper. Detta är än så länge
inte fallet i de flesta länder i Afrika.

Fattigdomen kan minska om den ekono-
miska tillväxten är tillräcklig. Om den
ekonomiska politiken och den institutio-
nella miljön är bra är det möjligt att öka
tillväxten dramatiskt. Den låga tillväxt
som har karakteriserat många länder i
Afrika är inte oundviklig. Men fortfaran-
de är det svårt att reformera miljön och
politiska makthavare kan vara ovilliga till
reformer. Det är därför till stor del i den
sociala och politiska arenan som resulta-
ten av fattigdomsminskningen kommer
att bestämmas.
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