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Sammanfattning 
För många fattiga länder, främst i Afrika, har det blivit uppenbart att skuldbördan har 

utvecklats till en skuldfälla som är mer eller mindre omöjlig att ta sig ur.  

1996 presenterade Internationella Valutafonden (IMF) och Världsbanken HIPC-initiativet; 

Highly Indebted Poor Countries, som är en strategi för hur skuldbördan för världens fattigaste 

länder skulle kunna skrivas ner till en mer hanterbar nivå. Initiativet kan sägas ha vuxit fram 

ur den kritik som IMF och Världsbanken har fått för tidigare skuldlättnadsstrategier. 

Samtidigt presenterades en strategi för fattigdomsbekämpning; eng. Poverty Reduction 

Strategy (PRS). Målet är att de resurser som frigörs i och med skuldavskrivningarna ska 

komma de fattigaste till del.  

Syftet med denna uppsats är att föra en teoretisk och en empirisk diskussion kring effekterna 

av en skuldlättnad på fattigdomen, inom ramen för HIPC II. Dessutom är avsikten att föra en 

diskussion kring hur detta initiativ kan förbättras med utgångspunkt från de fattiga i 

samhället.  

En stor skuldbörda utgör ett hinder för fattigdomen men huruvida en reducering av skulden 

leder till att fattigdomen minskar är avhängigt den politiska viljan i landet. På samma sätt är 

resultatet av landets PRS avhängig den politiska viljan. Oberoende av den politiska viljan i 

landet öppnar HIPC för en dialog i landet mellan regeringen och det civila samhället vilket 

främjar demokratiseringen och således fattigdomsbekämpningen.    

I uppsatsen presenteras välfärdsfaktorn som är den andel av statens intäkter som med 

nödvändighet måste ägnas åt att garantera befolkningens livsuppehälle och inte kan användas 

till att reglera ekonomiska förpliktelser mot utlandet. Välfärdsfaktorn beror på den politiska 

viljan i landet, som i sin tur har sin grund i demokratins mognad. Med teorin om 

välfärdsfaktorn som grund presenteras följande förslag till förändringar av HIPC II: För att 

garantera att fattigdomsbekämpningen fokuserar på de allra fattigaste i samhället kan PRS 

kopplas till välfärdsfaktorn. Vidare bör skuldavskrivningar justeras med hänsyn till externa 

faktorer för att inte effekterna av välfärdsfaktorn ska undermineras. Välfärdsfaktorns effekter 

riskerar dessutom att gå förlorade om inte incitament för demokratiseringen skapas i länder 

med svag politisk vilja. För att komma till rätta med denna problematik kan en fond inrättas 

där resurser från skuldavskrivningar ackumuleras. Fonden blir tillgänglig för landet då en 

demokratisk regering tillträder. 
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1. Inledning  
I det inledande kapitlet redogörs för bakgrunden till ämnesvalet. Därefter presenteras syftet 

som sedan konkretiseras i några frågeställningar. Vidare görs en avgränsning följt av 

tillvägagångssättet, källor och källkritik och definitioner. Kapitlet avslutas med en 

övergripande disposition.   

1.1 Bakgrund 

Skuldkrisens utbrott i början av åttiotalet försatte många fattiga länder i en svår situation. För 

att upprätthålla avbetalningarna på utlandsskulden var länderna i akut behov av nya lån och 

bistånd. Hjälpen kom främst från industriländernas regeringar och de två multilaterala 

organisationerna Internationella valutafonden;1 eng. International Monetary Fond (IMF) och 

Världsbanken; eng. World Bank (WB)2 som erbjöd nya lån förenade med villkor.  

IMF och Världsbanken fick ta emot hård kritik för sin ekonomiska politik, som kallades för 

strukturanpassningsprogram; eng. Structural Adjustment Programme (SAP), och följde med 

IMF:s villkor för lån.. Kritikerna menade att strategierna begränsade de skuldsatta ländernas 

autonomi och att de i allt för stor utsträckning fokuserade på ekonomisk tillväxt och 

stabiliseringsåtgärder, utan hänsyn till ländernas behov av investeringar i den sociala sektorn. 

Vidare anklagades IMF och Världsbanken för att sakna kunskap om det enskilda fallet och 

påstods dra alla länder över en kam.3  

För att hjälpa dessa länder introducerade IMF och Världsbanken i slutet av nittiotalet en 

skuldlättnadsstrategi som kallas för skuldinitiativet för högt skuldsatta fattiga länder; eng. 

Debt Initiative for Highly Indebted Poor Countries (HIPC-initiativet). HIPC-initiativet kan de 

facto sägas vara ett erkännande från IMF och Världsbanken att deras tidigare 

skuldlättnadspolitik har misslyckats med att förbättra situationen i de skuldsatta länderna.  

HIPC-initiativet är unikt såtillvida att det är första gången multilaterala skulder, skulder till 

organisationer som IMF, Världsbanken och regionala utvecklingsbanker, diskuteras på ett 

övergripande sätt. Målet med initiativet är att de fattigaste och mest skuldsatta länderna ska 

uppnå en hållbar skuldsituation. Detta för att minimera den hämmande effekten som en 
                                                 
1 Internationella valutafonden benämns i uppsatsen som IMF. 
2 IMF och Världsbanken benämns i uppsatsen som multilaterala organisationer. 
3 Stiglitz, J. (2003) sid 47. 
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ohållbar skuldbörda kan ha på tillväxten och på den socioekonomiska utvecklingen. Flertalet 

länder som omfattas av HIPC-initiativet är afrikanska. 

Det så kallade HIPC I lanserades 1996 och tre år senare introducerades en modifierad version 

som kallas för HIPC II. Genom HIPC II görs nedskrivningar av skulder och omförhandling av 

återbetalningar för att nuvärdet av skulden ska bli mer hanterbart i termer av BNP och 

exportinkomst. Om den totala skuldstocken överstiger 150 procent av de årliga export-

intäkterna kan landets regering ansöka om skuldlättnader.  

Ett annat krav från IMF och Världsbanken, för att bli berättigad skuldavskrivningar inom 

ramen för HIPC II, är att landet ska utveckla en fattigdomsbekämpningsstrategi; eng. Poverty 

Reduction Strategy (PRS). PRS beskriver landets makroekonomiska politik samt strukturella 

och sociala program och sträcker sig över en period på minst tre år. PRS är en plan för hur de 

frigjorda resurserna i och med skuldreduceringen ska användas. Med andra ord vill IMF och 

Världsbanken öka sannolikheten för att resurser som frigörs i och med skuldreduceringen 

skall komma de fattiga människorna till del. Strategin ska bygga på ett brett deltagande från 

det civila samhället och ett nära samarbete med externa organisationer som IMF och 

Världsbanken. På så sätt vill IMF och Världsbanken garantera att skuldlättnad går till de 

länder som arbetar hårdast med att utarbeta och implementera en egen strategi för 

fattigdomsbekämpning.  

1.2 Problemformulering 

Skuldavskrivningar har i olika omfattningar pågått sedan slutet av åttiotalet. Problematiken 

ligger delvis i att den politik som förts har uppmuntrat till ytterligare skuldsättning. Länder 

som blivit av med sina skulder har snabbt ersatt dem med nya lån. Dessutom kämpar många 

fattiga länder med problem som sjukdomar, svaga institutioner och brist på utbildning, 

infrastruktur, säkerhet och investeringar. Listan kan göras lång. Vidare är det vanligt 

förekommande att dessa länder är beroende av en eller ett fåtal råvaror, främst jordbruksvaror, 

som många gånger karakteriseras av fallande priser. Detta har begränsat både sparandet och 

investeringarna, bromsat utvecklingen och skapat stora skulder. Det är ganska uppenbart att 

lösningen på dessa problem inte är enkel.  

Förespråkarna för strukturanpassningsprogrammen hävdade att minskad fattigdom är en given 

följd av ökad tillväxt. På senare år har denna koppling ifrågasatts, bland annat av IMF och 

Världsbanken själva. IMF och Världsbanken menar att den tillväxtorienterade politiken, som 



 3

förespråkades under strukturanpassningsprogrammens era, måste kompletteras med åtgärder 

för en rättvisare fördelning av resurser. För att minska fattigdomen poängteras framförallt 

behovet av ökad satsning på den sociala sektorn och på demokratifrågor.  

Fattigdomen är fortfarande ett problem i Afrika trots ökat fokus på den sociala sektorn, 

demokratifrågor och antikorruptionsåtgärder. Antalet extremt fattiga i Afrika har ökat sedan 

åttiotalet4 och nära hälften av Afrikas befolkning lever i extrem fattigdom.5 Denna utveckling 

tyder på att ansträngningarna för att minska fattigdomen brister i att gynna den allra fattigaste 

delen av befolkningen.   

Världsbanken identifierar korruption som det största hindret mot ekonomisk och social 

utveckling och menar att konsekvenserna slår hårdast mot de fattiga.6 Trots att främjandet av 

demokrati och bekämpandet av korruption är viktiga moment i PRS går skuldavskrivningar 

till länder vars regeringar inte har ett folkligt stöd. Enligt Freedom Houses rankning av frihet i 

världen är drygt hälften utav de länder som mottagit skuldavskrivningar genom HIPC II 

klassificerade som ”delvis fria”7, och en tredjedel som ”icke fria”.8   

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att föra en teoretisk och en empirisk diskussion kring effekterna 

av en skuldlättnad på fattigdomen, inom ramen för HIPC II.  

1.4 Frågeställning 

Syftet kan åskådliggöras med följande frågor som jag avser besvara i uppsatsen: 

 Varför ska skulderna skrivas av? 

 Kan skuldlättnader, inom ramen för HIPC II och PRS, minska fattigdomen? 

 Är den valda teorin tillräcklig för att analysera skuldlättnaders effekter på 

fattigdomen? 

 Hur kan HIPC II och PRS förbättras? 

                                                 
4 Sachs, J. (2005) sid 22.  
5 http://www.scb.se/Grupp/allmant/BE0801_2005K01_TI_03_A05ST0501.pdf, hämtat 2005-08-30. 
6 www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/index.cfm, hämtat 2005-08-24. 
7 Aspekter som belysts för att klassificera länderna är politiska rättigheter och civila friheter. 
8 www.freedomhouse.org/research/freeworld/2005/table2005.pdf, hämtat 2005-07-13. 
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1.5 Avgränsningar 

Den 11 juni 2005 enades G8-länderna9 om en skuldavskrivning för de fattigaste och mest 

skuldsatta länderna i världen. Avskrivningen omfattar skulder till internationella långivare 

som IMF, Världsbanken och Afrikanska Utvecklingsbanken; eng. African Development Bank 

(ADB). De 18 länder som kvalificerats ingår i den krets på totalt 27 länder som redan får 

skuldavskrivningar genom HIPC II. 10  Uppsatsen behandlar inte denna skuldreducering. 

Kraven som ställdes på de skuldsatta länderna inom ramen för detta initiativ stämmer dock 

överens med de krav som ställs inom HIPC II. Därför kan man säga att analysen och de 

förslag till förändringar som presenteras även är relevanta för detta senaste initiativ. Det är 

mer eller mindre samma problematik som dessa skuldavskrivningar för med sig.  

Den här uppsatsen begränsar sig till HIPC II. Framförallt behandlas IMF och Världsbankens 

fordringar eftersom de länder som tagit emot skuldlättnader inom HIPC II till största delen 

innehar skulder gentemot dessa organisationer. Majoriteten av länderna är afrikanska och 

därför ligger fokus på denna världsdel. Vidare kommer utvecklingen i Moçambique och 

Uganda belysas gällande utlandsskulder, statsbudget, förutsättningarna för fattiga människor 

och demokratisering. Avsikten är att använda Moçambique och Uganda som exempel för att 

analysera effekterna av en skuldavskrivning på fattigdomen. Perioden som uppsatsen 

behandlar är koncentrerad till åren efter introducerandet av HIPC II. Därutöver ges 

upplysning om åren från 1980 för att ge läsaren ett mer omfattande perspektiv på 

utvecklingen i dessa länder.  

Teorikapitlet avser att fungera som en utgångspunkt i resonemanget kring de olika faktorer 

som kan påverka fattigdomsbekämpningen. Bland annat behandlas teorier, som framförallt 

bygger på Montiels bok ”Macroeconomics in Emerging Markets”, kring utlandsskulder och 

överskuldsättning. Uppsatsen avser inte behandla teorier kring fattigdom.11 För att koppla 

skuldbegreppet till fattigdomsbekämpning kommer jag att vidareutveckla Montiels ansats.  

 

                                                 
9 G8-länderna är Frankrike, Tyskland, Italien, Storbritannien, USA, Kanada, Japan och Ryssland. 
10 Svenska Dagbladet 2005-06-12. 
11 För en utförlig diskussion kring teorier om fattigdom och utveckling hänvisas till Sen, A.   
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1.6 Tillvägagångssätt, källor och källkritik 

Materialet i uppsatsen bygger främst på information från de multilaterala organisationerna 

IMF och Världsbanken. Dessutom har rapporter studerats från FN (United Nations 

Conference on Trade and Development, UNCTAD och United Nations Development 

Program, UNDP) och enskilda organisationer i nord och syd, som FONDAD, Forum Syd och 

Jubilee South. Många av dessa organisationer har ifrågasatt IMF:s och Världsbankens 

strategier. Eftersom dessa organisationer troligtvis är partiska i frågan har ett kritiskt 

förhållningssätt varit nödvändigt vid genomgången av materialet. Vidare har ståndpunkter 

inhämtats från ekonomerna Sachs, J. (”The End of Poverty - How We Can Make it Happen in 

Our Lifetime”) och Stiglitz, J. (”Globalization and its Discontents”).  

Empirikapitlet innefattar även statistik hämtad från Världsbanken, FN och Freedom House. 

Världsbankens data från ”World Development Indicators” och ”Africa Development 

Indicators” ligger till grund för genomgången av skuldernas och statsbudgetarnas utveckling i 

de utvalda länderna. Statistik över fattigdomens utveckling sammanfattas i ”Human Poverty 

Index” (HPI) som är ett fattigdomsmått som UNDP myntat. Indexet bygger på FN:s 

alternativa välfärds- och utvecklings mått ”Human Development Index” (HDI) 12 . 

Demokratins utveckling mäts genom Gastils demokratiindex, sammanställt av Freedom 

House. Indexet mäter graden av politiska rättigheter och civila friheter.   

Dessa index är konstruerade för att sammanfatta ett antal olika aspekter i ett enskilt mått. Ett 

av problemen med indexen är att kvaliteten på statistiken skiljer sig mellan olika länder. Små 

skillnader kan även bero på datakvalitet eller på vad man valt att inkludera och/eller hur man 

väger samman de olika biståndsdelarna. Urvalet av komponenter i indexen är även begränsade 

och kan ifrågasättas. Trots att länder rangordnas enligt dessa index är det inte så att man direkt 

kan säga att ett land som har lägre värde på ett visst index är fattigare. Det finns olika typer av 

subjektiva mått på fattigdom, vilket innebär att människor har en tendens att beskriva sin 

situation i förhållande till sin närmaste omgivning. Ett annat problem är att indexen har 

reviderats under årens lopp, vilket kan ge missvisande resultat vid jämförelser över tiden. För 

att minska oriktigheter är trendserierna i uppsatsen hämtade från källor som respektive 

                                                 
12 Human Development Index kan ses som ett komplement till BNP-måttet och mäter livskvaliteten i olika 
länder genom en sammanslagning av uppgifter om BNP/capita, förväntad medellivslängd, tillgång till utbildning, 
sjuk- och hälsovård, mat och rent vatten. (www.undp.org/statistics, www.undp.org/statistics, hämtat 2005-08-
22). 
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grundare av indexen rekommenderar. Genom att använda statistik från erkända och etablerade 

organisationer är intentionen att presentera ett relativt tillförlitligt material. 

PRS är ett relativt nytt fenomen och många av dessa strategier implementerades inte förrän i 

början av 2000-talet. Den korta tidsperioden kan göra det svårt att identifiera effekterna av 

strategierna fullt ut. Dessutom bör framhävas att det kan ta tid innan de frigjorda resurserna 

från skuldavskrivningar mynnar ut i minskad fattigdom. 

1.7 Definitioner och begreppsförtydliganden 

Här presenteras förtydliganden av termer som förekommer i uppsatsen. Därefter följer en 

presentation av de organisationer som det refereras till i uppsatsen. Begreppen och 

organisationerna presenteras i bokstavsordning.  

1.7.1 Definitioner  

 Fattigdom är ett mångdimensionellt begrepp. Följande definition av fattigdom ges av 

SIDA: ”Fattigdom innebär inte bara låg inkomst utan också brist på tillgång till 

hälsovård, skola och social trygghet. Brist på demokratiska rättigheter och politiskt 

deltagande är också viktiga orsaker till fattigdomens fortlevnad. Fattigdom kan därmed 

ses som brister i tre avseenden: brist på säkerhet, brist på förmåga och brist på 

möjligheter.”13  

Vid definition av fattigdom respektive extrem fattigdom hänvisas till Världsbankens 

mått.  Människor som lever på mellan $1 till $2 om dagen klassificeras som fattiga och 

människor som lever på mindre än $1 om dagen är extremt fattiga. 

 Teoridelen utgår ifrån framväxande ekonomiers marknader. Läsaren bör observera att 

uppsatsen för övrigt behandlar utvecklingsländer. Fler definitioner finns för framväxande 

marknader (emerging markets). Tre av dem presenteras här: ”Countries in the process of 

building market-based economies …”14 “The market in developing country with high 

growth expectations.” 15  “Term describing less well – established markets” 16 

Världsbankens definition av utvecklingsland är: ”A developing country typically is one 

where people live on less money – and often lack basic public service – than those in 

highly industrialized countries.”  

                                                 
13 www.sida.se/Sida/jsp/polopoly.jsp?d=4638&a=34906, hämtat 2005-08-25. 
14 www.mrgonstanleyindividual.com, hämtad 2005-08-04. 
15 www.ciribank.com, hämtade 2005-08-04. 
16 www.intershares.co.uk, Hämtat 2005-08-04. 
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 Begreppet Hållbar utveckling utvecklades i den så kallade Brundtlandkommissionens 

rapport ”Vår Gemensamma Framtid”. Kommissionen uttryckte hållbar utveckling som 

”en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillgodose sina behov”. 17  Detta innebär att naturresurserna och andra 

resurser förvaltas på ett sådant sätt att en god ekonomisk och social utveckling uppnås, 

idag och för kommande generationer, utan att resurserna urholkas. Hållbar ekonomisk 

tillväxt innebär följaktligen att det är våra och framtida generationers behov som styr den 

ekonomiska tillväxten.  

 Syd används som en synonym till utvecklingsland och nord representerar således 

industriländerna. Nord benämns även väst. 

 Skuldtjänst är den totala årliga kostnaden för lånet och omfattar således ränta och 

amortering. 

1.7.2 Organisationer 

 FONDAD är ett oberoende forskningscenter och ett forum för internationella frågor. 

Fokus ligger på relationen nord-syd.   

 Forum Syd är en plattform för samarbete mellan svenska enskilda organisationer. 

Organisationens syfte är att stärka det civila samhället i utvecklingsländer. 

 Freedom House är en politiskt obunden ideell organisation som arbetar för ekonomisk 

och politisk frihet. 

 Internationella valutafonden (IMF) är en självständig FN-anknuten organisation, vars 

huvudsyfte är att främja handel, sysselsättning och tillväxt genom att verka för 

internationellt monetärt samarbete samt finansiell stabilitet.  

 Jubilee South är ett nätverk av organisationer i syd som arbetar med skuld- och 

rättvisefrågor.  

 Världsbanken är en självständig FN-anknuten organisation för utvecklingshjälp till länder 

över hela världen, vars uppgift är att stödja utveckling och fattigdomsbekämpning. 

Banken består av följande delar; Internationella banken för återuppbyggnad och 

utveckling (IBRD), Internationella finansieringsbolaget (IFC), Internationella 

                                                 
17 ”Vår gemensamma framtid” (1988). 
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utvecklingsfonden (IDA), Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) och 

International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) 

1.8 Disposition  

Teorikapitlet inleds med en förklaring till varför ett land kan hamna i en ohållbar 

skuldsituation och vilka olika finansieringsmöjligheter som då står till landets förfogande. 

Därefter analyseras en regerings handlingsutrymme när det inte klarar av att finansiera 

skulden. Vidare förs en diskussion kring en skuldreducerings konsekvenser för tillväxten. 

Avslutningsvis presenteras en vidareutveckling av den framlagda teorin. 

Empirikapitlet inleds med en kort historisk presentation av skuldkrisen och en beskrivning av 

den roll som IMF och Världsbanken fått i och med skuldkrisens utbrott. Därefter beskrivs 

HIPC-initiativet och PRS-programmet. Kapitlet behandlar frågor som: Hur implementeras 

initiativet? Vad innebär PRS inom ramen för HIPC II? Vilka länder omfattas av initiativet? I 

avsnittet ”Landexempel” görs en kartläggning över hur Moçambiques respektive Ugandas 

skuld och statsbudget har utvecklats under årens lopp. Dessutom presenteras HPI och Gastils 

demokratiindex för Moçambique respektive Uganda.  

I analyskapitlet redovisas för hur Human Poverty Index och Gastils demokratiindex har 

utvecklats i förhållande till skulden för Moçambique respektive Uganda. Dessutom görs en 

jämförelse av HPI och demokratiindexet. Utifrån dessa diagram analyseras HIPC II och dess 

förmåga att reducera fattigdomen. Vidare förs en diskussion kring hur PRS skulle kunna 

förstärkas i sitt syfte att minska fattigdomen. Detta resonemang bygger på den 

vidareutveckling av teorin som presenterades i teorikapitlet.  

I det avslutande kapitlet poängteras de viktigaste slutsatserna från analysen. Dessa avser 

besvara frågorna som presenteras i inledningskapitlet.     
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2. Teori 
Teoriavsnittet18 börjar med att undersöka huruvida det är bra eller dåligt för ett land att låna 

pengar. Vidare granskas hur staten kan finansiera ett underskott i statsbudgeten och varför ett 

land kan hamna i en ohållbar skuldsituation. Eftersom en lösning kan vara att låna från 

utlandet kommer de krav som är förknippade med denna möjlighet att undersökas. Därefter 

redovisas för de valmöjligheter som återstår då ytterligare belåning ej är möjligt på grund av 

att kraven ej är uppfyllda. Vidare poängteras en skuldreducerings konsekvenser för tillväxten 

och fattigdomen i de berörda länderna. Denna diskussion är viktig eftersom ökad tillväxt, som 

ska bereda vägen för minskad fattigdom, är ett prioriterat område i HIPC II; eng. Highly 

Indebted Poor Countries). Avslutningsvis förs en diskussion kring hur regeringen ska kunna 

säkerställa en minimikonsumtion i landet. Resonemanget mynnar ut i en vidareutveckling av 

Montiels ansats. 

2.1 När är det bra respektive dåligt för ett land att låna pengar? 

I vissa länder har låntagande lett till blomstrande ekonomier medan andra stater fått stora 

problem med en ständigt stigande skuldbörda och staten har till slut varit tvungen att ta nya 

lån för att klara av att betala av de gamla. Utlandsupplåning behöver nödvändigtvis inte vara 

av ondo utan kan till och med vara en välsignelse för ett land. Förutsättningarna är dock att 

landet lånar till låg ränta och använder de lånade pengarna till investeringar eller andra 

åtgärder som genererar tillväxt och inkomster och som underlättar återbetalningarna på lånet. 

Villkoren som förknippas med lånen är också av betydelse eftersom dessa måste vara 

förenliga med pengarnas användningsområde och investeringarnas mognad. För att illustrera 

detta antas att lånen inledningsvis är ränte- och amorteringsfria och således kommer 

avkastningskravet på investeringarna inte att realiseras förrän den ränte- och amorteringsfria 

perioden avslutas. Resurser måste följaktligen frigöras från investeringar så fort det finns krav 

på återbetalning. Med lån tagna i paketform bör den genomsnittliga löptiden uppfylla det ovan 

nämnda villkoret. Med andra ord bör investeringarnas tidsperspektiv vara i genomsnitt kortare 

än lånets löptid, så att vinsten från investeringarna kan användas för att betala tillbaka på lånet 

och på så sätt undvika ytterligare belåning.  

Problemen med en snabbt växande utlandsskuld uppstår alltså då lånat kapital används allt 

mer för löpande konsumtion och för att betala gamla lån och om räntekostnaderna är höga. 

                                                 
18 Där inte annat anges är resonemanget i teorikapitlet hämtat från Montiel, P. (2002). 
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Svårigheter uppstår också då inflationen stiger i det skuldsatta landet eftersom värdet på den 

egna valutan minskar och lånen därmed blir dyrare att betala tillbaka. Vidare medför en stor 

utlandsskuld att landet måste avsätta en stor del av produktionsresultatet till räntor och 

amorteringar. Detta i sin tur innebär att man tär på resurserna för inhemsk förbrukning. 

Sammanfattningsvis kan man säga att riskerna med utlandsupplåning beror på hur stor 

upplåningen är, dess kostnader, löptiderna och hur den används.19 

2.2 Hur finansierar staten ett underskott i den offentliga 
budgeten? 

Inledningsvis presenteras statens respektive centralbankens balansräkning. Antas att 

centralbanken är beroende av finansministeriet kommer dessa ekvationer att mynna ut i en 

konsoliderad budgetrestriktion. Presentationen ska ge en förståelse för orsaken till 

uppkomsten av statens skuld. 

Statens balansräkning: WG = −(B + sB*).       (1) 

 WG: värdet på statens tillgångar och skulder. (eng. wealth).  

 −B: obligationer emitterad i inhemsk valuta. 

 B*: obligationer emitterad i utländsk valuta (B* = USD). 

 s: nominella växelkursen (s = inhemsk valuta / USD).  

WG är en förutbestämd variabel som är resultatet av statens budgetpolicy genom åren. I 

modellen håller staten inte några finansiella tillgångar. Staten kan välja mellan att låna av det 

egna landet (B ökar) eller att låna utomlands (SB* ökar). Lån som tas utomlands sker i 

utländsk valuta, B*. 

Centralbankens balansräkning: WC = sR* + DC − M.     (2) 

 WC: värdet på centralbankens tillgångar och skulder. 

 R*: valutareserven består av utländska obligationer i utländsk valuta. 

 DC: statsobligationer. 

 M: penningstocken i ekonomin.   

                                                 
19 Eklund, K (1999), sid 170 – 172, handledning med Estibill, J.C. 
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Centralbankens tillgångar omfattas av valutareserven, vars värde i inhemsk valuta är sR*, och 

statsobligationer DC (fordringar på staten).20 Centralbanken håller en valutareserv för att möta 

tillfälliga obalanser. Skulle bytes- och kapitalbalansen inte väga upp varandra jämnas 

skillnaden ut av en avtappning eller uppbyggnad av valutareserven. Bankens skulder består av 

sedlar och mynt, M.  

Förändringar i statens utestående skulder härrör från statens behov att finansiera ett 

budgetunderskott. Således kan statens budgetrestriktion beskrivas på följande sätt: 

(∆B − ∆DC) + s∆ B* + ∆DC = P(G − T) + iB +i’sB* −  ∆sR*.    (3) 

 [(∆B − ∆DC) + s∆ B* + ∆DC]: beskriver förändringar i statens skulder och hur dessa 

skulder är fördelade mellan olika finansieringsmöjligheter. 

 (∆B − ∆DC): beskriver förändringar i den privata sektorns fordringar mot staten. 

Regeringen tar upp lån genom att låta emittera statsobligationer som köps av företag, 

banker och enskilda placerare. Det betyder att privat sparande lånas upp och omvandlas 

till offentliga utgifter medan den totala penningmängden förblir konstant. 

 s∆B* beskriver det inhemska värdet av förändringar av obligationer emitterade i utländsk 

valuta.  

 ∆DC: beskriver förändringar i centralbankens fordringar mot staten. Ett lån i 

centralbanken betyder att den ställer ”nya” pengar till regeringens förfogande. Notera att 

då regeringen emitterar obligationer till centralbanken ökar penningmängden i ekonomin 

vilket ökar risken för inflation.21 

 P(G − T): skillnaden mellan de offentliga utgifterna och skatteintäkterna kallas primärt 

budgetunderskott22. 

 iB: räntebetalning på obligationer emitterad i inhemsk valuta.23 

                                                 
20 I modellen bortser man från att centralbankens tillgångar dessutom innefattar guldreserv och andra statspapper 
än obligationer. 
21 Dornbusch, R. och Fischer, S. (1994) sid 411. 
22 När de offentliga utgifterna är större än de offentliga inkomsterna måste detta underskott täckas med ett lån. 
Budgeten kan därför delas in i två delar. Dels totalen, inklusive räntebetalningar på lånet, dels den löpande 
driften när räntan dragits av. Det först nämnda kallas justerat primärt budgetsaldo och det sistnämnda kallas 
primärt budgetsaldo.  
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 i’sB*: räntebetalning på obligationer emitterad i utländsk valuta. 

 ∆sR* fångar transaktionsförändringar i valutareserven. Till exempel transfereringen av 

kapitalvinsten från centralbanken till regeringen vid en devalvering, se faktaruta 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Underskottet i statsbudgeten som inte täcks av lån tagna från den privata sektorn (∆B − ∆DC) 

och utlandet (s∆ B*) motsvarar den summa som staten kommer att efterfråga av 

centralbanken. Huruvida centralbanken kommer att göra resurser tillgängligt för staten beror 

på om centralbanken är självständig eller ej. Eftersom centralbanken inte är autonom i 

modellen innebär det att det är finansministeriet som avgör hur mycket resurser som kommer 

att tillägnas staten. Med andra ord bestämmer statens fiskala behov storleken på (∆DC + 

∆sR*).  

 

                                                                                                                                                         
23 För att underlätta framställningen antas att det inte existerar någon valutarisk och att alla obligationer som 
regeringen emitterar bär samma kreditrisk. Detta ger oss: i = i’ + ∆s / s.   

Faktaruta 1 

Värdepapperisering 

Antag att det sker en devalvering av växelkursen. Vidare antas att WC = 0. En devalvering ger 

kapitalvinst (monetization revenues) (s1 − s0) R*0 som adderas till centralbankens 

balansräkning. 

WC1 = 0 = (s1 − s0) R*0 + s0R0* + DC0 − M0, 

WC1 = s1R0* + DC0 − M0. 

Väljer centralbanken att transferera dessa pengar till staten, ska till statens balansräkning 

adderas kapitalvinsten (s1 − s0) R*0 och statens nettotillgångar ökar:  

 WG = −(B + sB*) + (s1 − s0) R*0. 

Den initiala effekten blir en reducering av skulderna som centralbanken har mot staten. Det 

vill säga en minskning av DC med (s1 − s0) R*0. Således kommer centralbankens 

nettotillgångar fortfarande att vara noll (W C1 = 0). 

WC1 =(s1 − s0) R*0 + s0R0* + DC1 − M0, där DC1 = DC0  −(s1 − s0) R*0.  
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Följaktligen blir den konsoliderade offentliga sektorns budgetrestriktion:  

∆M = P(G − T) + i (B−DC) + i’sB* − i*sR* − (( ∆B − ∆DC) + s(∆B* − ∆R*)).  (4) 

 Ur denna ekvation kan man läsa att den offentliga sektorns totala underskott består av 

primärt budgetunderskott P(G − T) och räntebetalningar (iB +i’sB* − i*sR*). Kassabrister 

kan finansieras på tre olika sätt: låna av den inhemska privata sektorn (∆B − ∆DC) med 

inhemsk valuta, låna i utländsk valuta s(∆B* − ∆R*) eller låna av centralbanken/trycka 

nya pengar ∆M.  

 

Figur 1: Ett lands olika finansieringsalternativ vid ett budgetunderskott. 
Källa: Egen bearbetning. Handledning med Estibill. 

För länder som inte är solventa nog att låna på den internationella kapitalmarknaden finns ett 

fjärde alternativ till hands; låna pengar från IMF och Världsbanken. Detta alternativ 

representeras delvis av s(∆B* − ∆R*). Dock är räntekostnaderna för dessa lån mer 

gynnsamma och betalningsfristen längre. Alternativet är även förknippat med vissa villkor 

gällande den makroekonomiska politiken.24 Länder som inte anpassar sig efter dessa villkor 

och inte visar makroekonomisk stabilitet anses enligt IMF och Världsbanken vara insolventa 

och således tappar även privata utländska potentiella kreditorer förtroendet för landet.25 Med 

andra ord har IMF och Världsbanken en framträdande roll när man diskuterar ett lands 

möjlighet att finansiera framtida betalningsströmmar. Blir ett land beviljat lån från IMF ger 

                                                 
24 Se avsnitt 3.2.6. 
25 Stiglitz, J. (2003) sid 55 

P(G – T) < 0

Låna utomlandsLåna internt

Emittera obligationer
s(∆B* – ∆R*) 

Emittera obligationer
(∆B – ∆DC)

Låna av centralbanken
(∆M)

Låna av IMF/VB
s(∆B* – ∆R*)
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detta signaler om att landet väntas en stabil makroekonomisk utveckling, vilket således ökar 

landets möjlighet att bli beviljat bilaterala eller privata lån26. 

2.3 Vilka möjligheter har ett land att låna från utlandet? 

Risken för insolvens kännetecknas av att den skuld som ett land har överstiger landets 

framtida betalningsförmåga, oavsett när skulden inträffar. För att en regering ska betraktas 

som solid måste således de framtida förväntade betalningsströmmarna (amorteringar och 

ränteavbetalningar) D max vara större eller lika med den nuvarande skulden D(0). Villkoret D 

max ≥ D(0) är dock inte tillräckligt, utan en förutsättning är att den potentiella långivaren tror 

att de är garanterade en framtida betalningsström. Med andra ord är kreditgivarnas 

förväntningar av avgörande karaktär. Är villkoren, det vill säga D max ≥ D(0) och långivarnas 

förväntningar, uppfyllda kan landet ifråga låna nya pengar för att finansiera ett gammalt 

underskott. Om dessa villkor ej uppfylls begränsas landets lånemöjligheter. När den 

existerande skulden D(0) är större än det betalningsflöde som kan bli verklighet i framtiden D 

max har landet ett ”debt overhang”, det vill säga landet är överskuldsatt.27 Kreditrisken ökar då 

differensen mellan D max och D(0) minskar vilket leder till att långivarna kräver en högre 

ränta.  

Betalningarna på ett lån kan delas in i två kategorier: avbetalning på skulden, amortering ( − 

∆D(t)) och ränteavbetalning (iD*(t))28. Det förväntade nuvärdet på dessa avbetalningar (iD − 

∆D) måste alltså överskrida den nuvarande skulden.  

PV (i(t) D(t) − ∆D(t); iD*(t)) ≥ D(0), där PV= nuvärdet.    (5) 

Resurser tillgängliga för att betala av på skulden motsvarar värdet på det justerade primära 

budgetöverskottet (PS’) och den reella inkomsten från att trycka pengar, ∆M. Varje gång 

pengamängden ökar uppstår seignorage 29  (sgn) som hamnar hos staten. Således kan det 

maximala värdet på resurser som regeringen kommer att ha tillgängligt för att betala av 

framtida skulder beskrivas matematiskt på följande sätt: 

D max = PV [PS’(t) + ∆M(t); iD*(t)]max ≥ D(0),       (6) 

                                                 
26 Stiglitz, J (2003) sid 40. 
27 Konsekvenserna av en överskuldsättning kommer jag att behandla i avsnitt 2.5. 
28 (i* + ∆s/s) = iD*: avkastning, i termer av inhemsk valuta, från utländska obligationer.  
29 Seignorage = ∆M/P, där P = pris 



 15

Och budgetrestriktionen blir således: ∆D(t) = − PS’(t) + i’D(t) − ∆M(t).   (7) 

2.4 Vad kan regeringen göra när de inte klarar av att finansiera 
skulden? 

I en växande ekonomi, där prisnivån ständigt stiger, tenderar även PS’ och ∆M att förändras 

med tiden. För att klargöra relationen mellan ett underskott i statsfinanserna och 

pengatillväxten kan det därför vara fruktsamt att formulera dessa villkor i relation till 

nominell BNP, istället för att uttrycka villkoren i absoluta termer.  

Ekvation (6) blir således: PV {[ps’ + (Π + g)m]; r − g} ≥ d(0),    (8) 

 (Π + g): nominell BNP, där Π = inflation och g = BNP-tillväxt. 

 ps’ = PS’/(Π + g). 

 m = M/(Π + g), m = konstant. 

 (Π + g)m: seignorage (sgn i förhållande till nominell BNP). 

 r = iD* − Π : realräntan. 

 (r − g): effektiva räntan. 

 d(0) = D(0) /(Π + g). 

Detta ger oss ett värde på d max motsvarande: PV [(ps’ + sgn) max;  r − g],    (9) 

Följaktligen kan budgetrestriktionen (7) skrivas: ∆d(t) = − (ps + sgn) + ( r − g)d(t).  (10) 

Genom att plotta budgetrestriktionen i figur 2 blir resultatet av statens agerande tydligt. Den 

punkt där budgetrestriktionen skär den vertikala axeln motsvarar värdet på den summan som 

regeringen har tillgänglig för att finansiera skulderna, − (ps + sgn). Lutningen på kurvan 

motsvarar den effektiva räntan (r− g) och den positiva lutningen indikerar att villkoret om 

solvens begränsar regeringens möjlighet att ackumulera skulden. En negativ lutning skulle 

innebära att villkoret om insolvens ej inskränker en regerings möjligheter att ta nya lån. d* är 

den punkt på den horisontala axeln där skulden ökar i samma takt som BNP. Då skulden och 

BNP ökar i samma takt är ∆d(t) = 0. 
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Figur 2: Förändring av skulden i förhållande till BNP. 
Källa: Egen bearbetning av Montiel. P. (2003) Sid 116. 

• Om ∆d < 0 ligger d till vänster om d* (d < d*), minskar skulden i förhållande till BNP. I 

denna punkt är ps’ + sgn > (r − g )d(0). Med andra ord är värdet på resurserna som 

regeringen har tillgängliga för att betala av skulder större än värdet på 

ränteavbetalningarna (r − g)d(t). 

• Om ∆d > 0 ligger d till höger om d* (d > d*), ökar skulden snabbare än BNP. I denna 

punkt är ps’ + sgn < (r − g)d(0). Med andra ord är värdet på de resurser som regeringen 

har tillgängliga för att finansiera skulden inte tillräckligt och uteblivna betalningar läggs 

på skulden. Trots att skulden ökar fortare än BNP kan regeringen uppfattas som solvent, 

men då förutsatt att långivarna har tilltro till regeringen och förväntar sig att den ska 

tillämpa fiskala åtgärder i framtiden.   

Förändringar i det primära budgetunderskottet och seignorageintäkterna [– (ps + sgn)] 

påverkar förutsättningarna för ett land att finansiera sin skuld. Vare sig regeringen väljer att 

reducera det primära budgetöverskottet eller minskar inflationen, med hjälp av seignorage, 

kommer dessa ingrepp att få konsekvenser på förhållandet mellan skuld och BNP. Befinner 

sig staten vid d(0) = d* kommer minskningen av det primära budgetöverskottet att innebära 

att skulden nu ökar fortare än BNP, och kurvan förflyttas uppåt. För att förhindra detta kan 

centralbanken trycka pengar och budgetrestriktionskurvan återgår till sitt initiala läge ∆d. 

Detta är dock ingen lösning på lång sikt eftersom det skulle innebära en kontinuerlig ökning 

d
d* 

− (ps + sgn) 

∆d 

∆d 



 17

av skulden i förhållande till BNP. Regeringen måste agera så att budgetrestriktionskurvan 

skjuts nedåt för att säkerställa att d inte blir större än dmax. Finanspolitiska åtgärder blir också 

nödvändiga för att upprätthålla ett lands kreditvärdighet då en regering har valt att gå via 

sedelpressarna för att finansiera ett underskott i finanserna. Regeringen kan välja mellan att 

direkt öka ps’0 eller vänta med de fiskala åtgärderna och finansiera underskottet med nya lån. 

Konsekvenserna av det sistnämnda alternativet kan bli att de fiskala åtgärderna som skjuts på 

framtiden blir mer omfattande för att täcka den ackumulerade skulden. Ytterligare lån kräver 

dessutom ordentliga kraftansträngningar från statens sida för att upprätthålla trovärdigheten. 

De finanspolitiska justeringarna är ofta kostsamma och politiskt impopulära.  

Väljer staten att inte vidta finans- eller penningpolitiska åtgärder kan en annan utväg vara att 

omförhandla skulden. Skuldomförhandlingar berör vanligtvis inte själva skulden, utan bara de 

räntor och amorteringar som låntagaren inte kunnat betala under en viss period. 

Förhandlingarna kan till exempel resultera i att låntagaren tillfälligt slipper att amortera på 

lånet och/eller får uppskov med att betala räntor. På så sätt får låntagare en tillfällig frist, men 

i praktiken ökar skuldbördan eftersom de räntor och amorteringar som inte betalas läggs på 

skulden.  

Istället för att omförhandla de villkor som är förknippade med skulden kan långivarna skriva 

av eller skriva ned den, det vill säga efterskänka hela skulden eller delar av den. 

Nedskrivningar kan även ske på räntorna och amorteringarna under den tid som återstår till 

dess lånet ska lösas in. Efterskänks delar av skulden kan det skuldsatta landet återigen 

uppfylla villkoret dmax > d(0). Anledningen till att en kreditgivare överhuvudtaget tillåter en 

överskuldsättning är att de tror att den makroekonomiska utvecklingen kommer att vara 

gynnsam. Omförhandling av skulden blir således aktuell då låntagaren har temporära 

svårigheter att finansiera skulden men fortfarande anses vara solvent. En skuldavskrivning 

behöver inte innebära att landet förlorar sin kreditvärdighet. Landets kreditvärdighet kan 

snarare öka, förutsatt att landet i fortsättningen för en sund ekonomisk politik. 30  Antal 

avskrivningar på skulder kommer troligtvis att begränsas på grund av att det ligger i alla 

kreditgivares intresse att någon annan av borgenärerna minskar skulden, vilket resulterar i att 

ingen vidtar denna handling. Detta problem brukar kallas fripassagerarproblemet. 

Ett annat alternativ är att ställa in avbetalningarna. Till skillnad från förhållandena inom ett 

lands ekonomi finns det vid uteblivna betalningar på internationell nivå inte några lagar som 
                                                 
30 Sachs, J. (2005) sid 126. 
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gör det möjligt för fordringsägaren att effektivt skydda sig mot en insolvent utländsk 

gäldenär, i synnerhet inte om denna råkar vara en suverän stat. Denna utväg underminerar 

dock regeringens möjlighet till framtida belåning och det enda alternativ som då kvarstår, för 

att täcka underskottet i finanserna, är att förlita sig på seignorageintäkter.  

Skulder kan även säljas vidare på andrahandsmarknader. Långivare som inte tror att 

låntagaren kommer att kunna betala tillbaka skulden kan sälja den till ett lägre pris än det 

utlånade beloppet. Köparen får när hon tar över lånet rätt till att driva in hela skulden och har 

därmed chans att få igen mer pengar än hon betalt. Priset för att ta över en fordran bestäms av 

sannolikheten för att låntagaren ska kunna betala tillbaka och på hur det skuldsatta landets 

ekonomi bedöms av köparen.31  

Ett annat sätt att komma till rätta med skulderna är att omvandla dem till tillgångar i det 

skuldsatta landet. Det kallas skuldkonvertering; eng. debt for equity swap. En förutsättning för 

skuldkonvertering är att det finns en andrahandsmarknad för skulder. Skuldkonvertering kan 

gå till på följande sätt: En bank har lånat ut 1 miljon dollar till ett land. Landet har svårt att 

betala lånet och därför säljer banken sin fordran till ett rabatterat pris till ett företag som vill 

investera i landet. Fordran kan lösas in i det skuldsatta landets centralbank i landets valuta till 

sitt fulla värde, det vill säga 1 miljon dollar, förutsatt att pengarna används för att investera i 

landet. Företaget gör investeringen till ett lägre pris, medan landet blir av med en utlandsskuld 

och banken med en osäker fordran. Ytterligare en form för skuldkonventering är att 

långivaren efterskänker skulden om det låntagande landet förbinder sig att lägga ned samma 

summa på till exempel utvecklings- eller miljöprojekt; eng; debt for development swap, debt 

for nature swap32. 

Försäljning av statens tillgångar, till exempel statliga företag, är ett annat sätt att finansiera 

underskottet i finanserna. Eftersom tillgångarna är begränsade måste denna finansieringsform 

ses som temporär.33 

 

                                                 
31 Söderhjelm, T. (1995) sid 15 – 16. 
32 Söderhjelm, T. (1995) sid 14 – 15. 
33 Dornbusch, R. & Fischer, S. (1994) sid 577. 
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2.5 Vilka konsekvenser får en överskuldsättning på den 
ekonomiska tillväxten? 

En överskuldsättning skapar osäkra förväntningar på det framtida skattetrycket och på den 

framtida inflationen via seignorage. Osäkerheten får investerare att avvakta med att placera 

kapital till säkrare tider och dessutom kan osäkerheten skapa incitament för kapitalflykt. När 

stora summor kapital flyttas utomlands äventyras både stabiliteten i växelkursen och i det 

finansiella systemet. Stora skulder medför dessutom med stor sannolikhet en stor skuldtjänst, 

vilket precis som en överskuld har hämmande effekter på investeringar. Om en investerare 

trots allt väljer att investera i landet är sannolikheten stor att hon väljer ett projekt med en 

snabb avkastning framför ett projekt som främjar tillväxt på lång sikt. 

För att studera vilka direkta effekter en överskuldsättning har på den ekonomiska tillväxten 

kan man mäta den som ett flöde: τ = (r − g)(d(0) − d max).     (11) 

 (r − g): effektiva räntan. 

 (d(0) − d max): värdet på den aktuella skulden minus de förväntade framtida 

betalningsströmmarna (amorteringar och ränteavbetalningar). 

τ är den extra resurs som regeringen behöver för att tillgodose betalningarna på 

utlandsskulden. Denna resurs kan ses som en skatt som hämmar inhemska investeringar och 

uppmuntrar kapitalflykt och således påverkar den ekonomiska tillväxten negativt. 

Detta resonemang återfinns hos Corden (1988) och Sachs (1989). Corden illustrerar detta 

genom att dela upp tiden i två perioder. Policyreformering i den första perioden kan ses som 

en investering som leder till fördelar i den andra perioden. Men med en hög skuldtjänst skulle 

en sådan investering endast leda till ännu större skuldtjänst och således skulle resurser för 

konsumtion inte frigöras i den andra perioden. Med andra ord innebär en stor skuldtjänst att 

framtida intäkter från investeringar endast blir möjliga genom att öka framtida betalningar till 

kreditorer. På så sätt blir det inga resurser över till inhemska justeringsåtgärder. Eftersom 

avkastningen från investeringsåtgärder ändå skulle hamna hos långivaren menar Sachs att en 

hög skuldtjänst skapar en bias mot omedelbar konsumtion. Vidare kan därför skuldtjänsten 

ses som en implicit skatt på investeringarna i första perioden som går till kreditorerna. 

Eftersom intäkterna i den andra perioden uteblir kommer det att saknas incitament för det 

skuldsatta landet att genomföra policyreformer vilket innebär att landet fastnar i en jämvikt 

med hög skuld och låg tillväxt. Corden menar att om skuldtjänsten reduceras kommer 
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åtminstone en del av intäkterna från investeringarna i den första perioden vara tillgängliga för 

konsumtion i den andra perioden. Marginalskatten på intäkterna från första periodens 

investeringar faller till noll. En skuldnedsättning kan bidra till att skapa bättre förutsättningar i 

det skuldsatta landet eftersom resurserna som frigörs vid skuldlättnaden går till åtgärder som 

kan generera ekonomisk tillväxt. Detta innebär att en skuldnedsättning skapar incitament till 

implementering av policyreformer.34 Reduceringen av skulden kan även vara till fördel för 

långivarna eftersom sannolikheten för att det skuldsatta landet ska kunna finansiera den 

framtida skulden ökar då tillväxten stiger. 35  

Tanken bakom en skuldavskrivning är att den ska bereda vägen för en gynnsam ekonomisk 

och politisk utveckling som kan hjälpa människor ur fattigdom. Teorin som hittills 

presenterats beskriver hur en skuldlättnad ökar sannolikheten för att den ekonomiska 

tillväxten ökar i landet. Underförstått är att denna tillväxt har förmågan att reducera 

fattigdomen i landet. Med andra ord kommer fördelarna av tillväxten sippra ner till de fattiga 

människorna. Denna ekonomiska ”teori” kallas sippra-ned effekten.36 Författaren av denna 

uppsats anser dock att kopplingen mellan ekonomisk tillväxt och minskad fattigdom bör 

utredas för att kunna utföra en mer omfattande analys av skuldlättnadens effekter på 

fattigdomen. Vidare utkristalliserar sig följande fråga: Kan ekonomisk tillväxt minska 

fattigdomen? 

2.6 Vidareutveckling av Montiels teori 
2.6.1 Leder ekonomisk tillväxt till minskad fattigdom? 

Bigsten, A och Levin, J (2001) undersöker om det finns något samband mellan tillväxten37 

och minskad fattigdom. Författarna drar slutsatsen att länder som är framgångsrika när det 

gäller ekonomisk tillväxt oftast är framgångsrika i att minska fattigdomen. Dessutom tenderar 

fattiga grupper att drabbas mest när tillväxten avtar och att tjäna mest när tillväxten stiger. 

Bigsten, A och Levin, J förklarar vidare att effekten som tillväxten har på fattigdomen beror 

på vad som händer med inkomstfördelningen. Fokuserar man enbart på fattiga som en 

homogen grupp kan förändringar i välfärden missas inom gruppen fattiga.38 Många fattiga 

                                                 
34 Corden, M. (1988), sid 628-43. 
35 Sachs, J. D. (1989) sid 80 – 102. 
36 Stiglitz, J. (2003) sid 89 – 91. 
37 Man bör även beakta att ekonomisk tillväxt kan ske på bekostnad av omfattande miljöförstöring och att de 
fattigaste människorna ofta drabbas hårdast av miljöförstöring. Miljöproblemen är ofta ett hinder för minskad 
fattigdom men fattigdom kan även ge upphov till miljöförstöring. Men minskad fattigdom löser inte automatiskt 
miljöproblemen. 
38 Bigsten, A & Levin, J (2001) sid 105 –113. 
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människor står utanför marknadens krafter39 vilket således innebär att det är svårt för dessa 

människor att dra nytta av tillväxtens fördelar. Man kan även vända på resonemanget och säga 

att en ojämn fördelning av resurser hindrar den ekonomiska tillväxten genom att alltför många 

utestängs från möjligheten att delta i det ekonomiska livet. Sachs påpekar att regeringen 

många gånger misslyckas med att göra nödvändiga investeringar som gynnar fattiga 

människor.40  

2.6.2 Hur kan regeringen säkerställa en minimikonsumtion i landet? 

Som tidigare nämnts saknas, i Montiels ansats, kopplingen mellan tillväxt och minskad 

fattigdom. Därför bör, i begreppet solvens, hänsyn tas till att det finns en konsumtionsnivå 

som inte ska underskridas. Detta innebär att en viss del av statens intäkter med nödvändighet 

måste ägnas åt att garantera befolkningens livsuppehälle och inte kan användas till att reglera 

ekonomiska förpliktelser mot utlandet.  

I avsnitt 2.2 såg vi hur Montiel, i sin definition av solvens, ger ett värde på de framtida 

resurser (D max) som regeringen kommer att ha tillgängliga för att betala av framtida skulder. 

Nuvärdet av D max måste vara större eller lika med den nuvarande skulden. I ekvation 6 går 

hela det primära budgetöverskottet till att betala av de existerande skulderna.  

D max = PV [PS’(t) + ∆M(t); iD*(t)]max ≥ D(0)      (6) 

För att säkerställa att de fattiga hushållens inkomster lyfts upp till en miniminivå ser en 

vidareutveckling av ekvation 6 ut som följer: 

D max = PV {[P( T − G)(1 − θ)]’’(t) + ∆M(t); iD*(t)}max ≥ D(0),     (12) 

 P( T − G)(1 − θ) = PS’’ 

 θ41: välfärdsfaktorn representerar den del av budgetöverskottet som bör gå till den delen 

av befolkningen som inte når upp till en viss konsumtionsnivå, det vill säga de fattiga 

människorna. Välfärdsfaktorn kan ta ett värde mellan noll och ett (0<θ<1).  

Välfärdsfaktorn är endast tillämpbar vid ett budgetöverskott, vilket innebär att möjligheten att 

tillfredställa en minimikonsumtion sätts ur spel vid ett budgetunderskott (T – G < 0). Förutom 
                                                 
39 Sachs, J. (2005) sid 72. 
40 Sachs, J. (2005) sid 72. 
41 Ett alternativ är att koppla θ direkt till statens utgifter (G), men intresset ligger i att studera θ vid ett 
budgetöverskott. 
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att staten inte kan garantera befolkningens livsuppehälle, finns risken att nya lån måste tas för 

att täcka underskottet. 

Vilka människor klassificeras som fattiga? 

 Nästa uppgift blir att fastställa vilka människor som direkt berörs av välfärdsfaktorn. Först 

måste man sätta en gräns för när en människa räknas som fattig. Ett förslag är att utgå från 

Världsbankens mått på extrem fattigdom, det vill säga människor som lever på mindre än 1$ 

om dagen. Utgår man från detta mått är θ den andel av budgetöverskottet som måste gå till 

människor som tjänar mindre än $1 om dagen. Ett annat alternativ är att utgå från 

Millenniemålen42. Således behöver man identifiera hur mycket kapital landet måste avsätta av 

statsbudgeten för att nå målet om att halvera antalet fattiga fram till år 2015. Kostnader för 

primär hälsovård, utbildning, tillgång till rent vatten och grundläggande infrastruktur med 

mera bör identifieras. Sist skulle betalningar på utlandsskulden prioriteras.  

För att mäta fattigdomens utveckling har FN utvecklat Human Poverty Index (HPI) som syftar 

till att lyfta fram fattigdomsaspekten. HPI utgår inte ifrån genomsnittliga nationella 

förbättringar utan poängen är att fånga upp tillbakagångar i den fattiga människans 

utvecklingsmöjligheter. Värdet mäts i procent och en minskning från ett år till ett annat 

motsvarar en förbättring av utvecklingsmöjligheterna. HPI grundar sig på statistik över bland 

annat förväntad livslängd, levnadsstandard och utbildningsnivå.  

• Förkortad livslängd mäts genom sannolikheten att inte leva längre än till 40 års ålder. 

• Tillbakagång i levnadsstandarden mäts med två variabler: andelen människor som inte 

har tillgång till vatten och andelen barn under fem år som är undernärda.  

• Försämring av kunskapsnivån mäts genom andelen vuxna som är analfabeter.43 

Vad beror välfärdsfaktorn av? 

För att den införda välfärdsfaktorn ska få önskad genomslagskraft är en förutsättning att 

regeringarna ifråga verkligen använder det frigjorda kapitalet för social utveckling. Man bör 

fråga sig huruvida regeringen söker maximera nationens välfärd. Demokratiska rättigheter, 

som möjligheten att rösta fram sina representanter i fria val, ökar sannolikheten för att 

                                                 
42 Millennimålen är åtta, tidsbundna mål för världens utveckling, hämtade från FN:s Milleniedeklaration. Målen 
omfattar områden som bekämpning av fattigdom och hunger, barnadödlighet, mödradödlighet, miljöförstöring, 
hiv/aids, malaria och andra sjukdomar och könssjukdomar (se vidare bilaga 2). 
43 http://hdr.undp.org/statistics/faq/#34, hämtat 2005-09-01. 
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frigjorda resurser tilldelas de sektorer i landet som befolkningen anser vara vitala. Till att 

börja med beror välfärdsfaktorn således på den politiska viljan i landet. Den politiska viljan i 

sin tur beror på demokratins mognad. Vidare beror den politiska viljan på internationella 

påtryckningar eftersom fordringsägare och biståndsgivare kan formulera villkor gällande 

budgetöverskottet vid resursöverföringar. 

För att mäta demokratiprocessens utveckling finns Gastils demokratiindex som fångar upp 

politiska rättigheter och civila friheter. Politiska rättigheter involverar möjligheten för 

människor att delta i den politiska processen genom rätten att ställa upp i val och att rösta för 

att välja sina egna representanter med rätten att besluta i offentliga ärenden och policys. Civila 

friheter innefattar yttrandefrihet, förenings- och organisationsfrihet, tillgång till rättsväsendet 

och personlig frihet. I indexet klassificeras länder på en skala mellan 1 till 7. I länder med 

indexvärde 1 är de politiska rättigheterna och de civila friheterna mer utvecklade och 

skyddade jämfört med länder med indexvärde 7.44 

Hur kan man skydda välfärdsfaktorn från att försvagas på grund av externa chocker? 

Det finns en risk att chocker utifrån, som till exempel svältkatastrofer, naturkatastrofer, 

spridningen av sjukdomar och försämrade bytesförhållanden, kan ha en indirekt negativ 

inverkan på välfärdsfaktorn. Externa chocker inverkar på statens budget, vilket i sin tur 

påverkar välfärdsfaktorn. Vidare tenderar externa faktorer att slå hårdast mot den fattigaste 

delen av befolkningen. Med andra ord försvårar chocker utifrån för staten att tillgodose de 

sociala behoven i landet. På samma sätt begränsar dessa omständigheter landets möjligheter 

att garantera en framtida betalningsström till fordringsägarna. För att illustrera detta utgår vi 

från Cordens (1988) resonemang kring behovet att koppla skuldlättnad till externa chocker. 

Utgångspunkten är att framtiden antingen kan resultera i en bra period (ingen förekomst av 

externa chocker) eller en dålig period (förekomst av externa chocker). Vidare antas att landet 

kan betala skuldtjänsten under bra perioder, men inte under dåliga perioder, och att landet 

dessutom gör investeringar under bra perioder. Slutsatsen som Corden drar är att 

skuldreduceringen bör var högre under dåliga perioder och mindre under bra perioder. Bra 

perioder kommer att göra mer resurser tillgängliga för investeringar och reformer, vars 

avkastning kan användas under dåliga perioder. Vid förekomsten av en överskuldsättning 

kommer dock denna avkastning att beskattas implicit. Detta illustreras genom att anta att 

marginalskatten på intäkterna ligger mellan noll och ett. Marginalskatten sjunker till noll då 
                                                 
44 http://www.freedomhouse.org/research/freeworld/2005/methodology.htm, hämtat 2005-09-01. 
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skuldtjänsten är lika med eller mindre än värdet på de resurser som landet har tillgängligt för 

att betala av på skulden.45  

Med utgångspunkt från Cordens resonemang kommer sannolikheten att välfärdsfaktorn 

uppfyller sin kvot att öka. Till att börja med tillgodoser staten välfärdsfaktorn. Om landet 

därefter till exempel drabbas av en naturkatastrof och inga justeringsåtgärder förekommer 

kommer den önskade effekten av välfärdsfaktorn begränsas. Om däremot justeringar vidtas 

kan resurserna som frigör vid skuldreduceringen investeras i landet för att minimera 

effekterna av den externa chocken. Med andra ord undergrävs välfärdsfaktorns önskvärda 

verkan när justeringsåtgärder uteblir. 

                                                 
45 Berthélemy, J. C (2001) sid 2- 3 och 10. 
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3. Empiri 
Empirikapitlet inleds med en historisk tillbakablick. Vissa betydelsefulla skuldlättnadsinitiativ 

som lanserats sedan skuldkrisens utbrott presenteras liksom olika skuldkategorier. Detta leder 

oss sedan in på HIPC-initiativet; eng. Highly Indebted Poor Countries, och PRS; eng. Poverty 

Reduction Strategy. Därefter presenteras Moçambique och Uganda. Först undersöks 

respektive lands utveckling av statsskulden och därefter presenteras framsteg gällande fattiga 

människors förutsättningar och demokrati. 

3.1 Historik 

Sextiotalet var ett årtionde som, både i nord och syd, karakteriserades av stark tillväxt. 

Världshandeln ökade och råvarupriserna steg vilket gynnande utvecklingsländerna.46  Den 

effektiva räntan (r – g) var många gånger negativ och dmax utgjorde ingen begränsning. Många 

utvecklingsländer finansierade sina skulder genom nya lån. Detta innebar att många länder 

kunde öka sin skuld trots att de inte hade så stort primärt budgetöverskott. Den negativt 

lutande kurvan i figuren 3 illustreras detta.  

Figur 3: Skuldkrisen och solvensantagandet.  
Källa: Egen bearbetning av Montiel, P. (2003), sid 155. 

                                                 
46 Söderhjelm, T. (1995) sid 4. 
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Under sjuttiotalet tog många utvecklingsländer lån från internationella storbanker i Europa 

och Nordamerika. Detta var möjligt eftersom de oljeexporterande länderna hade ett 

bytesbalansöverskott som de placerade i det internationella bankväsendet, vilket resulterade i 

ökad internationell likviditet med påföljande fallande räntor. Bankerna ville snabbt låna ut 

överflödet av pengar, samtidigt som ledarna i utvecklingsländerna såg en möjlighet att få 

billiga lån47. Inflationen steg efter oljeprischockerna 1973 och 1979 och lågkonjunkturen i den 

industrialiserade världen drabbade även utvecklingsländerna. Tillväxttakten avtog en aning 

under andra hälften på sjuttiotalet men (r – g) fortsatte att vara negativ eftersom realräntan var 

mycket låg (både den nominella räntan och inflationen var hög). 1979 vidtog USA åtgärder 

för att minska inflationen som fick till följd att den nominella räntan steg. Fallande 

råvarupriser och nedgången i väst minskade utvecklingsländernas exportinkomster samtidigt 

som de betalade mer än någonsin på lånen tagna under sjuttiotalet på grund av den stigande 

räntan. Skuldbördan som många utvecklingsländer dragit på sig under sjuttiotalet kom att 

väga allt tyngre i deras respektive betalningsbalans, dels på grund av den stigande räntan men 

också på grund av den stigande kursen på dollarn. 48  

Situationen ändrades under åttiotalets början då realräntan steg och tillväxttakten sjönk. Den 

effektiva räntan blev positiv, vilket innebär att budgetrestriktionskurvan skiftar till ∆d(70-80). 

Förutsatt att d(0) ligger till vänster om dmax0 anses de skuldsatta länderna fortfarande vara 

solventa och de ådrar sig mer skulder. Vid skuldkrisens utbrott 1982 höjdes den effektiva 

räntan ytterligare. Detta illustreras med att kurvan roterar till ∆d(82). Följaktligen kommer 

d(0) att befinna sig till höger om dmax1, vilket innebär att länderna nu är insolventa rent 

tekniskt. Förutsatt att långivarna har goda förhoppningar kan givetvis landet fortfarande 

uppfattas som solvent utifrån långivarens synvinkel.49 Efter skuldkrisens utbrott upphörde i 

stort sett den privata utlåningen från internationella banker, medan lånen hos bilaterala och 

multilaterala 50  långivare ökade. Efter påtryckningar från IMF och Världsbanken 

implementerade många skuldsatta länder fiskala reformer under nittiotalet. Dessa justeringar 

innebar att budgetrestriktionskurvan flyttar till ∆d(90). De fiskala reformerna var dock inte 

tillräckliga för att länderna återigen skulle uppfattas som solventa, eftersom 

budgetrestriktionskurvan fortfarande befinner sig till vänster om d(0).  

                                                 
47 I sällsynta fall gav dessa lån upphov till produktiva investeringar, varav endast en del i sin tur kunde tänkas ge 
inkomster som skulle göra det möjligt att betala lånen. Andra lån gick till odemokratiska ledare som placerade 
kapitalet utomlands eller använde kapitalet till bland annat militär upprustning. (Söderhjelm, T. (1995) sid 6) 
48 Alemayehu Geda, (2003), sid 59-89, Söderhjelm, T. (1995) sid 4-6. 
49 Blanchard, O. (2003) sid 556-557. 
50 Se avsnitt 3.1.2. 
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Många av de länder som idag ingår i HIPC-initiativet var under sjuttiotalet för fattiga för att 

attrahera de kommersiella långivarna. De ansågs inte vara solventa. Dessa länder drabbades 

ändå hårt av den höga räntan och minskade intäkter från exporten. Många utvecklingsländer 

var, och är fortfarande, beroende av en eller ett fåtal råvaror som enda exportinkomst. 

Dessutom konkurrerar dessa länder ofta om samma marknad. 51 

3.1.1 IMF: s och Världsbankens roll 

Åttiotalets skuldkris resulterade i en omfattande förändring av den ekonomiska politiken. 

Detta hänger delvis samman med IMF och Världsbanken inställning till krisen. Den politik 

som kom att utvecklas kallades för strukturanpassningsprogram; eng. Structural Adjustment 

Program (SAP), och innebar att länder som hamnade i betalningssvårigheter kunde få 

omförhandla sina lån, eller i vissa fall få skuldlättnader, genom att bland annat acceptera 

reformprogram för sin ekonomiska politik. De lån som var kopplade till 

strukturanpassningsprogrammen kallas för ESAF-lån; eng. Enhanced Structural Adjustment 

Facility och IDA-lån; eng. International Development Association 52 . Om länderna inte 

genomförde dessa strukturanpassningsprogram kunde de inte räkna med att få nya lån, bistånd 

eller omförhandling av villkoren för skuldbetalning, vilket för de skuldsatta länderna 

förstärkte beroendet av de två multilaterala organisationerna.53  

Krav på åtgärder som ställdes i strukturanpassningsprogrammen var budgetåtstramning, höjd 

skatt, privatisering och marknadsliberalisering. Genom dessa program förväntades de 

skuldsatta länderna öka sina möjligheter att hantera sin utlandsskuld och skapa förutsättningar 

för långsiktig utveckling. Strukturanpassningsprogrammens förespråkare menade att man 

hjälper de fattiga på bästa sätt genom att skapa tillväxt i ekonomin, som genom en ”sippra-ned 

effekt" kommer de fattiga till del.54  

 

 

 

 

                                                 
51 www.christian-aid.org 2005-06-28, handledning med Estibill, J.C. 2005-05-09. 
52 Se fakaruta 2. 
53 Stiglitz, J. (2003) sid 55. 
54 Stiglitz, J. (2003) sid 89 – 91. 
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Faktaruta 2 
 
IMF:s och Världsbankens 
”mjuka” lån 

IDA står för International Development Association och är Världsbankens låneverktyg till världens 

fattigaste länder. Genom IDA lämnas särskilt förmånliga krediter. Lånen har löptid på upp till 40 år och 

är i princip räntefria samt amorteringsfria under de första tio åren. Lånen går till länder som år 2002 

hade en inkomst på mindre än $ 865 per person. Som en försäkran om att lånen används på ett effektivt 

sätt är de kopplade till landets fattigdomsstrategi (PRS). (www.worldbank.org) 

PRGF står för Poverty Reduction and Growth Facility och är IMF:s finansieringsprogram för de 

fattigaste länderna och syftar till att integrera fattigdomsbekämpning med makroekonomisk politik. 

PRGF-lånen har en årlig ränta på 0.5 procent. Lånen beviljas länder med en per capita inkomst som 

understiger $ 895. ( imf.org/external/np/exr/facts/prgf/htm) 

I samband med introduktionen av PRS ersatte PRGF-lånen låneprogrammet ESAF (Enhanced 

Structural Adjustment  Facility). PRGF ska till skillnad från ESAF inkludera åtgärder för att bekämpa 

fattigdomen och uppnå god samhällsstyrning. Finansieringen genom PRGF bygger på hur väl landet 

lyckas genomföra de åtaganden som fastställts i PRS. ESAF byggde på hur väl landet genomförde 

strukturanpassningsprogrammen. (imf.org/external/np/exr/facts/esaf/htm) 

Strukturanpassningen resulterade dock inte i vad man hade väntat sig. Stiglitz (2003) hävdar 

att orsaken till misslyckandet beror på att åtgärdsprogrammen drevs för fort, för långt och att 

de inte lämnade rum för andra vitala åtgärder, som investeringar i den sociala sektorn. Vidare 

beskriver han att orsaken till misslyckandet går att finna i de vidtagna ingreppens 

ordningsföljd och tempo. Många statliga företag i fattiga länder privatiserades innan det fanns 

tillräcklig konkurrens, fungerande marknadsinstitutioner och lämpliga regelverk. Avreglering 

av handelshinder drevs igenom innan några skyddsnät fanns och innan man hunnit införa 

lagar och regler. På samma sätt slog liberalisering av kapitalmarknaden hårt mot länder som 

saknade fungerande finansinstitutioner.55 Stiglitz finner även att orsaken till misslyckandet 

beror på att länder som har varit i behov av hjälp har tvingats till en ekonomisk politik som 

inte har haft någon förankring i landet i fråga.56 Med andra ord har politiken inte genomförts 

fullt ut på grund av bristande politisk vilja. 

                                                 
55 Stiglitz, J. (2003) sid 65 - 95. 
56 Stiglitz, J. (2003), sid 56. 
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3.1.2 Skuldkategorier och skuldlättnadsinitiativ 

Om man delar in långivarna efter typ av lån som de tillhandahåller finns det tre grupper: 

kommersiella (eller privata), bilaterala och multilaterala långivare. Lån som ställs till 

förfogande av bilaterala och multilaterala långivare betecknas båda som offentliga lån. 

• Londonklubben är ett forum för omläggning av kommersiella bankskulder. Hit räknas 

skuld till privata kommersiella banker och finansinstitut; privata eller offentligt utställda 

skuldbevis; industriexport- och leverantörskrediter samt bankkrediter garanterade av 

exportkreditinstitutioner.  

• I Parisklubben samlas de offentliga fordringsägarna. Typiska för de bilaterala 

långivarna är OECD-ländernas regeringar. Hit hör även biståndslån samt direkta lån från 

eller garanterade av exportkreditorganisationer.  

• Till  multilaterala långivare hör skulder till internationella organisationer som IMF och 

Världsbanken samt regionala utvecklingsbanker. 57 

Den största delen av skulderna i låginkomstländer i Afrika är statliga bilaterala och 

multilaterala lån. 1980 utgjorde den offentliga skuldbördan 56 procent av Afrikas totala skuld 

och 1995 hade siffran stigit till drygt 70 procent. Den multilaterala skulden uppgick till 14 

procent i början av åttiotalet och femton år senare representerade den 27 procent. Mellan år 

2000 och 2002 motsvarade den offentliga skulden 80 procent av Afrikas totala skuld och 

motsvarande siffra för de multilaterala skulderna var 33 procent.58 För de allra fattigaste 

länderna utgör således de privata skulderna inte en särskild stor del. Däremot utgör de en stor 

andel av skulderna för många medelinkomstländer.  

Både kommersiella och bilaterala långivare har sedan skuldkrisens utbrott utarbetat olika 

initiativ för skuldlättnad för att hjälpa de skuldsatta länderna. Initiativen från de kommersiella 

långivarna är bland annat andrahandsmarknader för skulder och Bradyplanen. Gällande de 

bilaterala lånen finns Toronto-, Neapel- och Lyonvillkoret. 

På åttiotalet inrättades en andrahandsmarknad för skulder. Potentiella köpare kan vara 

biståndsorganisationer som går in och köper begagnade skuldsedlar för att sedan upphäva 

dem i utbyte mot att regeringen åtar sig att genomföra sociala åtgärder. Organisationer som 

                                                 
57 Hjertholm, P. 1996, sid 12. 
58 UNCTAD (2004) sid 3. 
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arbetar för miljö och demokrati har försökt använda sig av andrahandsmarknaden för att 

främja sin sak.59 Bradyplanen, som bygger på att det finns en andrahandsmarknad för skulder, 

är en form av skuldkonvertering. Bankernas skuldbevis, antingen hela skulden eller i 

nedskriven form, omvandlades till obligationer som såldes på kapitalmarknaden. Samtidigt 

skedde nya utlåningar från affärsbankerna med USA:s regering som borgensman. Bankerna 

skulle finansiera investeringar som var tänkta att leda till ekonomisk tillväxt. För att 

gäldenären skulle bli beviljad Bradyplanen behövdes ett godkännande från IMF. Initiativet 

riktade sig mot medelinkomstländer i framförallt Latinamerika och Asien med stora 

kommersiella skulder. Detta innebar att många små och fattiga länder lämnades utanför. 

Skulden minskade något för många av de större länderna i Latinamerika tack vare 

Bradyplanen.60 

I slutet av åttiotalet lanserades ett skuldlättnadsinitiativ för de allra fattigaste 

låginkomstländerna. Initiativet togs av Parisklubben som är ett samarbete mellan G7- 

länderna61. Initiativet kallas Torontovillkoret (1988-91). Skuldreduceringar inom ramen för 

detta initiativ gällde enbart förfallna och obetalda räntor och amorteringar och inte sänkning 

av skuldstocken. Andra initiativ från Parisklubben är Neapelvillkoret (1995) och Lyonvillkoret 

(1996) som vardera innebar en skuldnedsättning med 67 procent och 80 procent av skuldens 

nuvärde. Skulderna som ackumulerats fram till den dag som landet ansöker om skuldlättnad 

(”cutoff date”) blir föremål för reducering. För att en skuldreducering ska bli aktuell måste det 

skuldsatta landet uppvisa goda resultat i den makroekonomiska och strukturella politiken.62  

Samtliga av de ovan presenterade initiativen har utformats av de rika länderna och med krav 

på de skuldsatta länderna att genomföra ekonomiska reformer. Inget av 

skuldlättnadsprogrammen har behandlat de lån som utvecklingsländerna har till de 

multilaterala organisationerna IMF och Världsbanken. Dessa organisationer ansågs länge vara 

prioriterade fordringsägare. Men i slutet av nittiotalet lanserade IMF och Världsbanken HIPC-

initiativet, som än idag ligger till grund för skuldavskrivningar.63  

                                                 
59 Berthélemy, J.C (2001) sid 7, Estibill, J. C. (1990) sid 86-87. 
60 Berthelemy, J.C. (1996) sid 114-116, Hermele, 2001, sid 45. 
61 G7-länderna är Frankrike, Tyskland, Italien, Storbritannien, USA, Japan och Kanada. 
62 African Development Indicators 2004, sid 364. 
63 Söderhjelm, T (1995) sid 18. 
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3.2 HIPC II – Skuldinitiativ för hårt skuldsatta länder 

1996 gick IMF och Världsbanken ut med en gemensam strategi för att minska skulderna till 

en hanterbar nivå för världens 42 fattigaste länder. HIPC-initiativet är unikt i det avseende att 

IMF och Världsbanken för första gången tog ett helhetsbegrepp på skuldsituationen och 

analyserade varje lands totala skuldportfölj, det vill säga hur landets skulder fördelar sig på de 

tre skuldkategorierna kommersiella, bilaterala och privata. Initiativet modifierades 1999. 

Motivet var att IMF och Världsbanken ville stärka initiativet och på så sätt garantera en 

snabbare skuldlättnad som dessutom skulle komma de fattiga till del. En av de större 

förändringarna var att man lanserade en fattigdomsbekämpningsstrategi (PRS) som kom att 

utgöra ett nyckelelement i strävan efter ekonomisk tillväxt.64 Andra förändringar var att man 

sänkte gränsen för hållbar skuldbörda från 200–250 procent till 150 procent av de årliga 

exportinkomsterna65 och att reformperioden ändrades från sex år till att anpassas efter det 

enskilda landets förutsättningar. Dessutom infördes en klausul som säger att 

skuldreduceringen kan justeras, som en följd av externa chocker, förutsatt att de försämrat 

situationen i landet.66 Detta sker genom så kallad ”topping up”, vilket konkret innebär att 

biståndsgivare skjuter in kapitalet som saknas för att uppnå en hållbar skuldbörda. Trots detta 

har initiativet kritiserats för att vara baserat på alldeles för optimistiska prognoser och att det 

inte tar hänsyn till externa chocker som fallande råvarupriser och naturkatastrofer. 67 

För att bli berättigad lån genom HIPC II måste det skuldsatta landet:  

 ha en skuldbörda på minst 150 procent av de årliga exportintäkterna, alternativt 250 

procent av statens budgetinkomster. 

 ha utvecklat en fattigdombekämpningsstrategi (PRS). 

 vara behörigt lån från IDA och PRGF68. 

3.2.1 Implementering av HIPC II 

Som figur 4 illustrerar består HIPC II-processen av två steg. Fas ett kallas beslutspunkten och 

fas två kallas slutpunkten. Den största skuldreduceringen sker vid slutpunkten men även 

interima nedskrivningar sker mellan besluts- och slutpunkten. Fram till beslutspunkten måste 

                                                 
64 www.imf.org/external/np/exr/facts/prsp.htm, www.imf.org/external/np/exr/facts/hipc.htm, hämtat 2005-07-29. 
65 Alternativt skuldtjänsten överstiger 20-25 procent av exporten. 
66 Andrews, D. & Boote, A. (1999) sid 10. 
67 FONDAD (2004) sid 38. 
68 Se faktaruta 2. 
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landet genomföra strukturella och makroekonomiska reformer som delvis finansieras av IDA- 

och PRGF-lån. Genom Neapelvillkoret fås även stöd från Parisklubben, vilket innebär en 67-

procentig nedskrivning av landets bilaterala skuldtjänst. Kommersiella långivare och 

bilaterala icke-Parisklubbsmedlemmar förväntas genomföra liknande omförhandlingar av 

skulden. Landet når beslutspunkten efter tre års godkänt ”track record” och ska dessutom ha 

utarbetat en preliminär plan för fattigdomsbekämpningen (interim-PRS, IPRS). En omfattande 

analys över landets skulder (som landet har vid beslutspunkten) genomförs av IMF, 

Världsbanken och landets regering och centralbank. Utifrån analysen avgör IMF och 

Världsbanken huruvida landet behöver mer hjälp eller om reduceringen fram tills nu är 

tillräcklig, det vill säga om landet har uppnått en hanterbar skuldbörda.  

Om ett land anses kvalificerat för att gå vidare till slutpunkten ska det fortsätta med 

implementeringen av strukturella och makroekonomiska reformer. Detta sker med stöd från 

Världsbanken (IDA), IMF (PRGF) och Parisklubben. Vid slutpunkten sker en 80-procentig 

avskrivning förutsatt att landet har följt Världsbankens och IMF:s program. Andra bilaterala 

och kommersiella långivare förväntas vidta liknande åtgärder. IMF och Världsbanken 

reducerar, vid slutpunkten, den multilaterala skulden i proportion till den reducering som de 

bilaterala kreditorerna genomförde.69 Vid slutpunkten ska den slutgiltiga fattigdomsstrategin 

vara implementerad. 

                                                 
69 Andrews, D Boote, A. R.et al (1999) sid 4-6 & 14. 
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Figur 4: HIPC II-processen 
Källa: Egen bearbetning av Andrews D. Boote A. R. Et al (1999) sid 5 - 6. 

 Parisklubben omfördelar den offentliga skulden enligt Neapelvillkoret. 

 Andra bilaterala och kommersiella långivare vidtar liknande åtgärder. 

 Multilaterala institutioner förser landet med IDA- och PRGF-lån.  

 Landet ska genomföra strukturella, ekonomiska och sociala reformer. 

Beslutspunkt 

Skuldreduceringen fram till 
beslutspunkten har lett till att 
landet har uppnått en hanterbar 
skuldbörda och är därför ej 
behörig för fortsatt hjälp under 
HIPC- initiativet. 

 Parisklubben omfördelar den offentliga skulden enligt Lyonvillkoret. 

 Andra bilaterala och kommersiella långivare vidtar liknande åtgärder. 

 Multilaterala institutioner förser landet med IDA- och PRGF-lån. 

 Landet implementerar strukturella, ekonomiska och sociala reformer.  

Slutpunkt 

Den flytande slutpunkten nås då landet har infört en omfattande fattigdoms-
bekämpningsstrategi som omfattar strukturella, ekonomiska och sociala reformer som 
ska öka tillväxten. Alla kreditorer genomför lika stora skuldreduceringar. Denna 
nedskrivning tillsammans med de interima nedsättningarna ska förse landet med en 
hanterbar skuldbörda. Inga ytterligare reformvillkor ställs på landet. 

Skuldreduceringen fram till 
beslutspunkten var ej till-
räcklig för att landet skulle 
uppnå en hanterbar skuld-
börda. Landet blir behörigt 
hjälp under HIPC-initiativet. 
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3.2.2 Fattigdomsbekämpning inom HIPC II 

För att nå slutpunkten under HIPC-processen måste landet ha implementerat en PRS. Den ska 

utgöra en nationell plan för ekonomisk utveckling och fattigdomsbekämpning. Strategin 

utarbetas av regeringen i landet tillsammans med inhemska aktörer, som det civila samhället 

och privata sektorn, och multilaterala institutioner som IMF och Världsbanken. PRS beskriver 

den makroekonomiska, strukturella och sociala politiken. Målet är att programmet ska främja 

tillväxten och reducera fattigdomen. Planen ska uppdateras vart tredje år och däremellan ska 

årliga rapporter publiceras för att kunna analysera framstegen. Under perioden fram till 

beslutspunkten formuleras en IPRS som sedan ska ligga till grunden för landets PRS. 

PRS bygger på fem nyckelprinciper: 70 

 Nationellt ägarskap 

PRS ska vara framtagen av länderna själva med ett brett deltagande av det civila 

samhället och den privata sektorn.  

 Resultatinriktat 

Strategin ska innehålla tydliga och mätbara mål för att rikta fokus mot effekterna av 

fattigdomsbekämpningen. 

 Helhetsperspektiv 

Strategin ska omfatta fattigdomens olika dimensioner och på så sätt behandla både 

politiska, ekonomiska och sociala områden. 

 Partnerskap 

PRS ska drivas av landet men dessutom utgöra en plattform för samordning av olika 

aktörer i utvecklingsarbetet, såsom bilaterala biståndsgivare, multilaterala institutioner, 

enskilda organisationer och internationella och nationella folkrörelser. 

 Långsiktighet 

Eftersom ekonomisk utveckling och fattigdomsbekämpning tar tid bör den politik som 

är avsedd att reducera fattigdomen verka under lång tid. 

                                                 
70 www.imf.org/extarnal/np/exr/facts/prsp.htm, hämtat 2005-06-29.  
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3.2.3 PRS och fattigdomsbekämpning 

Deltagandeprocessen är en viktig komponent i fattigdomsstrategin och ska öka fattiga 

gruppers möjlighet att påverka sin livssituation. En omfattande analys av fattigdomen i landet 

ska svara på frågor som: var de fattiga bor, hur de tjänar sin inkomst, vilka fysiska tillgångar 

de har och hur olika typer av politiska lösningar och strukturella förändringar påverkar de 

fattigas livssituation. Den ska slå fast vad som hindrar tillväxt och ange hur detta ska 

bekämpas i en konkret handlingsplan. Utöver detta rekommenderas även att en 

arbetsmarknadsanalys författas. Enligt IMF och Världsbanken är prioriterade åtgärder för att 

minska fattigdomen följande:71  

 Ekonomisk stabilitet och tillväxt ska minimera riskerna att människor förlorar sin 

inkomst och på så sätt skapas ökad säkerhet i landet. Enligt IMF och Världsbanken bör 

ekonomisk stabilitet vara i fokus för alla fattigdombekämpningsstrategier eftersom 

ekonomisk stabilitet är nödvändigt för hög och hållbar ekonomisk tillväxt. 

Institutionerna poängterar dock att den tillväxtorienterade politiken bör kompletteras 

med åtgärder för en jämnare fördelning av resurser eftersom tillväxt i sig inte garanterat 

leder till minskad fattigdom, och dessutom varierar förutsättningarna för tillväxt från 

land till land. För att öka tillväxten och således reducera fattigdomen bör landet föra en 

ansvarsfull ekonomisk politik, sträva efter en stabil växelkurs och en hållbar 

skuldbörda, vidta inflationsdämpande åtgärder och hålla en reserv av hårdvaluta. 

Vidare är en expansion av den privata sektorn och ökad frihandel grundläggande 

åtgärder som kan göra tillväxten i ett land hållbar. Dessa åtgärder syftar till att skapa 

ekonomisk stabilitet, ett investeringsvänligt klimat och ett skydd för den fattiga delen 

av befolkningen från att drabbas av tillfälliga ekonomiska chocker.72 

 Satsning på den sociala sektorn ska förbättra människors utvecklingsmöjligheter. 

Primär hälsovård och utbildning kan ses som grundstommen i PRS.  

 Demokrati och bättre styrelseskick ska öka människors möjligheter att påverka sin 

livssituation.  IMF och Världsbanken kallar detta för ”gott styrelseskick” och 

framhäver utmaningar som utvecklandet av ett rättsamhälle, ökad effektivitet i den 

offentliga sektorn, förbättra möjligheterna till en institutionaliserad kontroll av den 

                                                 
71 Walen, S. (2002) sid 15. 
72 Andrews, D. & Boote, A (1999), sid 16, Walen, S. (2002) sid 12, 
www.imf.org/external/np/exr/facts/conditio.htm. 2005-07-04 
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politiska makten och bekämpandet av korruption. Vidare förespråkas ökad transparens i 

regeringsarbetet och i den offentliga sektorn som helhet.73  

3.2.4 HIPC-länder   

I dagsläget räknas 38 länder till HIPC-initiativet, varav 32 är belägna söder om Sahara, fyra i 

Sydamerika och två i Asien. Som kan utläsas av tabellen nedan har 18 länder nått slutpunkten 

under HIPC II. Bolivia, Burkina Faso, Guyana, Mali, Moçambique och Uganda nådde 

slutpunkten även under HIPC I. Under perioden 1996 till 2004 har totalt 43 länder (Nigeria 

inkluderat) ingått i HIPC–initiativet.74 Nigeria var från början klassificerat för HIPC men togs 

1998 bort från listan av IMF och Världsbanken. Andra länder som tidigare inkluderats i 

initiativet men idag står utanför är Angola, Kenya, Vietnam och Yemen. Dessa länders 

skulder påstås enligt Världsbanken vara hållbara.75  

Slutpunkt (18 st)  Beslutspunkt (9 st) Före beslutspunkt (11 st) 
Afrika 
Benin 
Burkina Faso 
Etiopien 
Ghana 
Madagaskar 
Mali 
Mauretanien 
Moçambique 
Niger 
Rwanda 
Senegal 
Tanzania 
Uganda 
Zambia 
 
Sydamerika 
Bolivia 
Guyana 
Honduras 
Nicaragua 

Afrika 
Gambia 
Guinea 
Guinea-Bissau 
Kamerun 
Kongo-Kinshasa 
Malawi 
Sao Tomé 
Sierra Leone  
Tchad 

Afrika 
Burundi 
Centralafrikanska Republiken 
Elfenbenskusten 
Komorerna 
Kongo-Brazzaville 
Liberia 
Somalia 
Sudan 
Togo 
 
Asien 
Laos  
Burma 

Tabell 1: Förteckning över HIPC-länder. 
Källa: web.worldbank.org, 2005-06-15. 

  

                                                 
73 Andrews, D. & Boote, A (1999), sid 12-15, Walen, S. (2002) sid 14-15, 
www.imf.org/external/np/exr/facts/gov.htm, hämtat 2005-07-08 
74 Se bilaga 1 för lista över HIPC – länderna och PRS - processens status i de olika länderna. 
75 www.worldbank.org, www.jubileeresearch.org. (2005-07-26) 
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3.3 Landexemplet Moçambique 

Moçambique har tyngts av enorma skulder. Fram till slutet av 1990-talet var det endast 

bilaterala kreditorer som erbjöd skuldlättnad och dessa hade begränsad inverkan på den totala 

skulden. Det beror dels på att dessa lån utgjorde en relativt liten del av Moçambiques totala 

skuld, dels på att de oftast endast innebar en omfördelning av skulden. Som framgår av 

diagram 1 ökade Moçambiques utlandsskuld fram till 1998 och därefter minskade skulden 

åren 1999 och 2001. Under dessa år passerade landet slutpunkten under HIPC I respektive 

HIPC II och fick utlandsskulden nedskriven med nästan tre fjärdedelar. I slutet av nittiotalet 

formulerades en interim fattigdomsbekämpningsstrategi (IPRS) och i början av 2001 

lanserades landets första PRS.76  

Diagram 1: Total utlandsskuld. 
Källa: African Development Indicators 2004. 

                                                 
76 http://www.imf.org/external/np/jsa/2001/MOZ/eng/082801.pdf, hämtat 2005-08-31. 
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Moçambiques statsbudget har under den undersökta perioden karakteriserats av ett underskott 

och underskottet har blivit större under 2000-talet. Statens inkomster är ojämnt fördelade 

mellan en rik elit och en stor majoritet som inte har tillgång till mat, vatten, sjukvård, 

undervisning, bostad eller arbete. Skillnaderna mellan stad och landsbygd är stora. De 

fattigaste bor på landet, medan nästan alla investeringar är koncentrerade till huvudstaden, där 

bara en tiondel av befolkningen bor. Utvecklingen har gått snabbast i huvudstaden där också 

levnadsstandarden höjts. 77  Men trots detta lever drygt 70 procent av befolkningen i 

Moçambique i fattigdom.  

Diagram 2: Primärt budgetunderskott/överskott. 
Källa: African Development Indicators 2004. 

Som diagram 3 visar har utsikterna för de fattiga, enligt Human Poverty Index, försämrats 

mellan 1995 och 1998. Därefter har förutsättningarna förbättrats. Utvecklingsmöjligheterna 

för fattiga i Moçambique var enligt HPI bättre 1995 jämfört med 2002. 

                                                 
77www.manskligarattigheter.gov.se/dynamaster/file_archive/050127/24d38a179ab592fa6f9a69af613383a5/moca
mbique_04.pdf, hämtat 2005-08-31. 
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Diagram 3: Human Poverty Index Trends 1995-2002. 
Källa: Afrikanska Utvecklingsbanken (2005), sid 215 & 279. 

Demokratiprocessen som inleddes i Moçambique i slutet av åttiotalet avtog i mitten av 

nittiotalet. Som diagram 4 visar har demokratins utveckling legat stadigt på 3,5 under slutet av 

nittiotalet och början av 2000-talet.  

Diagram 4: Politiska rättigheter och civila friheter. 
Källa: www.freedomhouse.org/ratings/allscores2005.xls, 2005-08-13.  
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3.4 Landexemplet Uganda 

Ugandas skuldstock har, fram till år 1998, utvecklats på ungefär liknande sätt som 

Moçambiques skuld. Precis som Moçambique och många andra HIPC-länder utgjorde de 

multilaterala skulderna den största delen, vilket resulterade i att effekterna av tidigare 

skuldlättnadsinitiativ var begränsade. 1994 var 70 procent av Ugandas skuld multilaterala 

lån.78 Ugandas skuld var något lägre åren 1999 och 2000 och under dessa år mottog landet 

nedskrivningar inom ramen för HIPC-initiativet. År 2001 började Ugandas skuld stiga igen. 

Samtidigt sjönk priset på landets viktigaste exportvara, kaffe, kraftigt. Det lägre kaffepriset 

ledde till att Ugandas exportinkomst sjönk med tjugoåtta procent. Skulden var i förhållande 

till exporten 50 procent större efter slutpunkten än innan landet fick skuldlättnad. Trots att 

Uganda idag har en ohållbar skuldbörda har de inte fått mottaga ”topping up”79.80 

 
Diagram 5: Total utlandsskuld. 
Källa: African Development Indicators 2004. 

                                                 
78 FONDAD (2004) sid 49. 
79 Genom ”topping up” kan skuldreduceringen justeras som en följd av externa chocker. Detta innebär att 
biståndsgivare skjuter in kapitalet som saknas för att uppnå en hållbar skuldbörda. 
80 FONDAD (2004) sid 6 – 7 & 24. 
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Ugandas ekonomi har från början av nittiotalet och framåt hört till de starkaste i Afrika. 

Regeringen i Uganda har bedrivit en framgångsrik reformpolitik efter riktlinjer från IMF. 

Precis som Moçambiques karakteriseras Ugandas stadsbudget av ett underskott. Detta gäller 

för alla åren utom 1998, då landet hade ett överskott. Överskottet höll dock inte i sig, utan i 

början av 2000-talet byttes överskottet mot ett underskott. Trots bristen på resurser går en 

relativt stor del av statsbudgeten till fattigdomsbekämpning. Uganda har en av Afrikas mest 

utvecklade program för fattigdomsbekämpning. Finansieringen sker dock till största delen 

med resurser från biståndsgivare. För att ta till vara på pengarna från skuldlättnader genom 

HIPC-initiativet har regeringen inrättat en fond (Poverty Action Fond). Genom att fokusera på 

områden som har en direkt effekt på fattigdomen är regeringens mål att utrota den extrema 

fattigdomen fram till år 2017.81 

Diagram 6: Primärt budget underskott/överskott. 
Källa: African Development Indicators 2004. 

Tillväxtens fördelar har varit ojämnt fördelade över landet. I landet som hel het sjönk andelen 

extremt fattiga ugandier till 35 procent i början av 2000-talet från 56 procent tio år tidigare. 

Men i norra Uganda däremot steg andelen fattiga från 60 procent år 1997 till 65 procent år 

2000 82 . Diagram 7 visat hur HPI har en positiv utveckling under hela den undersökta 

perioden.  

                                                 
81 UNDP Poverty Report 2000, Overcoming Human Poverty.  
82 www.landguiden.se.lt.ltag.bibl.liu.se/, hämtat 2005-08-31. 
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Diagram 7: Human Poverty Index Trends 1995-2002. 
Källa: Afrikanska Utvecklingsbanken (2005), sid 215 & 279. 

Diagram 8 visar demokratiseringen i Uganda. Trenden är cyklisk. I början av nittiotalet 

förbättras demokrativärdet för att sedan försämras i slutet av nittiotalet. Under 2000-talet 

verkar värdet återigen förbättras.83 

Diagram 8 Politiska rättigheter och civila friheter. 
Källa: www.freedomhouse.org/ratings/allscores2005.xls, 2005-08-13. 
 

 

                                                 
83 Värdet för 2003 respektive 2004 är 4,5. 
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4. Analys 
Analyskapitlet inleds med en granskning av utvecklingen för Human Poverty Index och 

Gastils demokratiindex i förhållande till skulden för Moçambique respektive Uganda. Vidare 

görs en jämförelse av HPI och demokratiindexet. Utifrån dessa diagram analyseras HIPC II; 

eng. Highly Indebted Poor Country och dess förmåga att reducera fattigdomen. Därefter förs 

en diskussion kring hur PRS; eng. Poverty Reduction Strategy skulle kunna förstärkas i sitt 

syfte att minska fattigdomen.  

Jag vill påminna läsaren om att avsikten med uppsatsen är att föra dels en teoretisk, dels en 

empirisk diskussion kring effekterna av en skuldlättnad på fattigdomen, inom ramen för HIPC 

II. För att åstadkomma detta fungerar Moçambique och Uganda som verktyg. Syftet är alltså 

inte att analysera utvecklingen i dessa länder.  

4.1 Moçambique 

Diagram 7 visar utvecklingen av Human Poverty Index (HPI) och den totala skuldstocken i 

Moçambique mellan åren 1995 och 2002. Mellan åren 1995 och 1998 försämrades utsikten 

för de fattiga samtidigt som skulden ökade. Under perioden 1998 och 2002, då landet mottog 

nedskrivningar inom ramen för HIPC I och HIPC II, minskade däremot utlandsskulden med 

nära hälften och därmed kan antas att resurser frigjordes som skulle kunna ha använts till 

fattigdomsbekämpning och demokratiutveckling. Under samma period förbättrades HPI-

värdet en aning. 1999 implementerades landets första PRS vilket kan vara en bidragande 

orsak till att utsikterna för de fattiga förbättrats en aning. Trots att förpliktelserna mot utlandet 

minskade, tenderade inte vidtagna investeringar förbättra utsikten anmärkningsvärt för de 

fattiga människorna. Utgår man från 1995 års värde har möjligheterna för de fattiga i 

Moçambique till och med försämrats.  

Att HPI visar en så pass svag förbättring kan bero på att nedskrivningarna var för begränsade, 

så att inte tillräckligt med resurser frigjordes. Både efter HIPC I och HIPC II ansågs 

Moçambique ha uppnått en hållbar skuldbörda enligt Internationella valutafonden; eng. 

International Monetary Fond (IMF) och Världsbankens definition. Men landet drogs kanske 

fortfarande med en överskuldsättning. Skulden var, trots nedskrivningar, för stor för att kunna 

tillgodose ett framtida betalningsflöde. En alldeles för stor skuldbörda kan, enligt teorin om 

överskuldsättning, vara en hämsko för den ekonomiska tillväxten. Detta innebär att tillväxtens 
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fördelar helt enkelt uteblev i Moçambiques fall. En begränsad tillväxt inskränker även 

resurserna som skulle kunna ha investerats i fattigdomsbekämpning. 

Diagram 9: Total skuld och HPI. 
Källa: Egen bearbetning. 

Antar vi istället att nedskrivningarna ledde till att landet inte längre led av en 

överskuldsättning kan IMF:s och Världsbankens definition, på hållbar skuldbörda, likställas 

med att landet ej är överskuldsatt. Är detta fallet kan man dra slutsatsen att den politiska viljan 

att fördela resurserna, så att även fattiga människor gynnades, saknades eller att regeringen 

misslyckades med att göra investeringar som prioriterade de fattiga. Misslyckandet kan dels 

bero på att fokus i strategin låg på fel åtgärder, dels på att externa faktorer inverkade på 

möjligheterna att minska fattigdomen. Som demokratiindexet i diagram 10 vittnar om var de 

politiska rättigheterna och civila friheterna i Moçambique under perioden 1995 och 2002 

begränsade. Värdet har legat stadigt på 3.5 under hela perioden.  

Under perioden 1998-2002 passerade landet både HIPC I och HIPC II och implementerade 

således en strategi för fattigdomsbekämpning. Som framgår av diagram 11 åtföljs den 

bristande politiska viljan av ökad fattigdom fram till 1995. Sedan dess har fattigdomen 

minskat en aning. Huruvida detta är en trend eller inte är svårt att säga. PRS-processen verkar 

dock inte ha bidragit till en demokratisering av landet.  
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Diagram 10: Total utlandsskuld och politiska och civila rättigheter. 
Källa: Egen bearbetning.  

Diagram 11: HPI och politiska och civila rättigheter. 
Källa: Egen bearbetning. 
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4.2 Uganda 

I Uganda har den totala skulden ökat mellan 1995 och 2002 medan utsikterna för fattiga 

människor har förbättrats. Att skuldstocken ökade fram till 1998 kan delvis bero på att 

tidigare skuldlättnadsinitiativ endast innebar en omfördelning av skulden och minskade 

således inte den totala skuldstocken. Efter 1998 mottog landet avskrivningar inom ramen för 

HIPC-initiativet men trots detta ökade den totala skulden under denna period. Orsaken till 

detta kan vara nedgången av kaffepriset i slutet av 2000 som ledde till att Ugandas 

exportinkomst sjönk drastiskt. För att kompensera för de förlorade exportintäkterna var landet 

tvunget att ta nya lån, vilket innebar att skuldbördan återigen steg. 
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Diagram 12: Total skuld och HPI. 
Källa: Egen bearbetning. 

Trots att Ugandas utlandsskuld har stigit sedan mitten av nittiotalet har alltså utsikten för de 

fattigaste människorna förbättrats. Enligt IMF:s och Världsbankens definition av hållbar 

skuldbörda är Ugandas skuld, trots att man passerat slutpunkten, inte hållbar. Teorin om 

överskuldsättning verkar således inte vara tillämpbar i detta fall eftersom den ohållbara 

skulden inte utgör ett hinder för utveckling.  

I diagram 13 illustreras hur skuldstocken stiger samtidigt som de politiska och civila 

rättigheterna först förbättras och sedan försämras. Eftersom trenden för demokratiseringen är 

cyklisk är det svårt att uttala sig om sambandet mellan demokratiseringen och skuldstockens 

utveckling. Däremot kan konstateras att regeringen i Uganda har valt att lägga stor energi på 

fattigdomsbekämpning och har fått resultat därefter. Trots att resurserna är knappa prioriteras 
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den fattiga delen av befolkningen. Detta illustrerar hur viktig den politiska viljan är för att 

förbättra situationen för fattiga grupper. Man kan till och med säga att den politiska viljan i 

detta fall är avgörande för fattigdomsminskningen. 

Diagram 13: Total skuld och politiska och civila rättigheter. 
Källa: Egen bearbetning. 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 14: HPI och politiska rättigheter och civila friheter. 
Källa: Egen bearbetning. 
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4.3 Skuldlättnad, fattigdomsbekämpning och demokratisering  

Det kanske starkaste argumentet för skuldlättnad är att en överskuldsättning utgör ett hinder 

för ekonomisk tillväxt. I teoriavsnittet såg vi hur ekonomiska förpliktelser mot utlandet 

begränsar det inhemska kapitalet som skulle kunna ha använts till investeringar. Alla länder 

som idag får skuldavskrivningar genom HIPC II kan inte sägas karakteriseras av ”gott 

styrelseskick”. Teorin om överskuldsättning förutsätter dock att regeringen använder de 

frigjorda resurserna för social utveckling. Skuldlättnader må frigöra resurser men saknas den 

politiska viljan i landet är det inte säkert att den ökade tillväxten förbättrar situationen för de 

allra fattigaste människorna. Regeringar som har andra intentioner än att förbättra välfärden 

bereder troligtvis inte vägen för minskad fattigdom i samband med en reducering av skulden. 

Därför bör en reducering av skulden och dess effekter på fattigdomen inte analyseras 

oberoende av beaktandet av kvalitén på styrelseskicket i det skuldsatta landet. 

Som framgår av utvecklingen i Moçambique och Uganda är den politiska viljan mer eller 

mindre ett villkor för att resurserna fördelas på ett sådant sätt att fattigdomen minskar. 

Förutsättningarna för fattigdomsbekämpandet ser ljusare ut för Uganda än för Moçambique, 

trots att Uganda har kämpat med en stigande skuldbörda. I Moçambique tyder utvecklingen, 

trots implementering av PRS, på att demokratiseringen har avstannat. Förutsättningarna för de 

fattiga har förvisso förbättrats men utsikterna var fortfarande bättre 1995. De politiska och 

civila rättigheterna är mer utvecklade i Moçambique än i Uganda. Trots detta ser HPI-

utvecklingen bättre ut i Uganda än i Moçambique. Regeringen i Uganda har valt att prioritera 

fattigdomsbekämpning och redan innan PRS-arbetet påbörjades i landet fanns den politiska 

viljan att förbättra förutsättningarna för de fattiga. Mer utvecklade politiska och civila rättig-

heter behöver med andra ord inte betyda att regeringen prioriterar fattigdomsbekämpning. En 

demokratisk regering är inte en förutsättning för social och ekonomisk utveckling men 

riskerna är dock större att en despotisk regim inte vidtar nödvändiga åtgärder. En diktator med 

goda intentioner, som prioriterar ”rätt” ändamål kan bereda vägen för en god social och 

ekonomisk utveckling. 

Resonemanget ovan pekar på att regeringens initiala politiska ståndpunkt i PRS-processen har 

betydelse för hur resurserna fördelas inom landet. En viktig fråga är vilken inverkan HIPC II 

har på fattigdomsbekämpningen och demokratiseringen i skuldsatta länder oberoende av den 

politiska viljan. Man kan anta att förutsättningarna för fattigdomsbekämpning och 

demokratisering i alla fall inte försämras i länder som ingår i HIPC-initiativet. Till exempel 
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öppnar PRS för en dialog mellan regeringen och befolkningen i landet, vilket ökar 

sannolikheten för att folket får gehör för sina åsikter och att de åtgärdsprogram som 

implementeras anpassas till förhållandet i landet. Vidare ställer IMF och Världsbanken vissa 

krav på landet gällande fattigdomsbekämpningen och reformeringen av den ekonomiska och 

strukturella politiken. Som framgick av diagram 11 har förutsättningarna för de fattiga 

människorna i Moçambique förbättrats en aning sedan landets PRS implementerades men 

samtidigt har inte landet gjort några framsteg gällande de politiska och civila rättigheterna. De 

marginella förbättringarna i HPI kan vara ett resultat av PRS-arbetet. Om viljan att reducera 

fattigdomen hade varit tillräckligt stark i början av PRS-arbetet kan man anta att HPI-

utvecklingen hade sett ännu bättre ut.   

Trots att HIPC-länderna måste uppvisa ett godkänt ”track record” görs skuldavskrivningar till 

länder vars regeringar inte är demokratiska. Sänks kraven gällande demokratisering som IMF 

och Världsbanken förespråkar finns risken för ett moral hazard-beteende från långivarnas 

sida. Eftersom ett lands skuld har ett klart samband med regeringens tidigare politiska och 

ekonomiska beteende kan skuldlättnader uppfattas som en belöning till länder vars 

demokratiprocess är begränsad. För länder som ännu inte har fått skuldlättnad kan den 

framtida kostnaden för att skuldsätta sig ytterligare minska eftersom de förväntar sig att deras 

skulder ska skrivas ned. På samma sätt finns det risk att länder som fått skuldlättnad lånar mer 

pengar istället för att prioritera bland utgifterna, därför att de räknar med framtida 

skuldavskrivningar. Problemet är alltså att skuldavskrivningar kan förvrida bistånds-

strömmarna till förmån för dem som har skuldsatt sig mest. En annan konsekvens av de 

förvridna biståndsströmmarna är att de innebär att västvärlden finansierar korrupta regimer. 

Samtidigt måste man ta hänsyn till att avsaknaden av en nedskrivning medför att det är folket 

i de skuldsatta länderna som tvingas betala av på lånen, lån som de troligtvis inte fick ta del 

av.  

4.4 Skuldlättnad och välfärdsfaktorn 

Sociala åtgärder är ett viktigt moment i PRS men som framgår av resonemanget ovan är 

initiativets framgång avhängigt den politiska viljan i landet. I Moçambique prioriteras staden 

framför landsbygden och i Uganda sker stora förbättringar i den södra delen medan 

fattigdomen ökar i den norra. För att skuldlättnader skall resultera i minskad fattigdom måste 

resurserna som frigörs fördelas med utgångspunkt från de fattiga oavsett geografiskt läge, 

etnisk tillhörighet med mera. För att garantera att sociala åtgärder oavkortat gynnar de fattiga i 
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landet är ett förslag att koppla välfärdsfaktorn till landets fattigdomsstrategi. Vid förekomsten 

av ett budgetöverskott skall andelen som hör till välfärdsfaktorn fördelas utifrån de fattigaste 

människornas behov. Poängen är att de sociala åtgärderna ska riktas mot de människor som 

behöver hjälpen mest och inte mot dem som lättast kan ta emot den. Avsikten är att alla ska ha 

samma grundförutsättningar för att förbättra sin livssituation och på så sätt skapa en plattform 

för utveckling. 

Ett annat argument som talar för att koppla välfärdsfaktorn till landets PRS är förekomsten av 

externa effekter som tenderar att begränsa de resurser som frigörs vid en skuldlättnad.  I 

Ugandas fall, där nya lån togs på grund av förlorade exportintäkter, fortsatte regeringen att 

prioritera fattigdomsbekämpning vilket troligtvis är en av orsakerna till att fattigdomen 

minskade samtidigt som skulden ökade. Trots att fattigdomen tycks ha minskat i Uganda finns 

det en risk att de uteblivna exportintäkterna kan ha begränsat resurserna som skulle kunna ha 

gått till fattigdomsbekämpning. Med de nya lånen tillkom också en skuldtjänst som även den 

kan ha minskat resurserna som tillägnas fattigdomsbekämpning. Utgår man från teorin om 

välfärdsfaktorn ska de förlorade exportintäkterna inte underminera målet med att tillgodose en 

viss minimikonsumtion i landet. Under perioden då priset sjönk skulle större avskrivningar 

genomföras och på så sätt skulle sannolikheten för att landet måste ta ytterligare lån minska. 

Den skuldtjänst som Uganda hade i och med de nya lånen skulle därmed utebli och dessa 

resurser skulle kunna tillägnas sociala åtgärder. Således bör skuldlättnader ges till länder för 

att hjälpa dem att täcka de förlorade inkomsterna och på så sätt inte äventyra välfärdsfaktorn. 

Genom att tillåta justeringar blir skulden dessutom mindre oförutsägbar. En investerare nöjer 

sig troligtvis inte med att landet är kreditvärdigt utan kräver dessutom att landets skuld är 

både förutsägbar och hållbar.  

Välfärdsfaktorn bygger på att statsbudgeten karakteriseras av ett överskott. Moçambique hade 

ett underskott i statsbudgeten under hela den undersökta perioden. Samma sak gäller för 

Uganda, förutom 1998 då landet hade ett överskott. Detta innebär att välfärdsfaktorn i 

praktiken inte fungerar på alla länder som är i behov av den. En lösning på detta skulle kunna 

vara att en fond inrättas, där pengarna öronmärks för att tillgodose minimikonsumtionen, i 

länder vars statsbudget visar ett underskott. Bistånd från olika biståndsgivare skulle på så sätt 

finansiera θ. Välfärdsfaktorn är, som tidigare förklarat, en andel av budgetöverskottet och 

beror således på överskottets storlek. Eftersom storleken kan variera är ett dilemma att 

bestämma storleken på fonden. För att inte ge incitament till moral hazard-beteende från 

biståndstagarens sida skulle fonden endast vara tillgänglig för länder som har kvalificerat sig 
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för HIPC-initiativet. Ett annat alternativ är att aktörer, som av olika slag är intresserade av att 

täcka underskottet, kan köpa obligationer av staten i utbyte mot sociala åtgärder. 

Eftersom välfärdsfaktorn beror på den politiska viljan i landet är ett annat problem att θ 

troligtvis kommer att undermineras i de fall där demokratin är begränsad. För att motivera en 

demokratisering av länder som ingår i HIPC-initiativet skulle en lösning kunna vara att inrätta 

en fond för de länder vars styre ej är demokratiskt. Fonden skulle fungera som ett mellanled 

där resurserna från skuldavskrivningarna ackumuleras för att bli tillgängligt för landet, då 

landet övergår till ett demokratiskt styre. Skuldavskrivningar skulle således inte längre 

uppfattas som en belöning till despotiska regeringar som tagit stora lån på bekostnad av folket 

i landet. Tvärtom skulle avskrivningar uppfattas som en uppmuntran till regeringar som 

arbetar för en demokratisering av landet. Resurserna i fonden bör, precis som välfärdsfaktorn, 

tilldelas den fattigaste delen av befolkningen, och på så sätt skapa en grund för utveckling. 
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5. Slutsats 
Syftet med denna uppsats har varit att föra en teoretisk och en empirisk diskussion kring 

effekterna av en skuldlättnad på fattigdomen, inom ramen för HIPC II; eng. Heavily Indebted 

Poor Countries. Vidare har intentionen varit att utifrån denna diskussion ge förslag på hur 

HIPC II och PRS; eng. Poverty Reduction Strategy kan utvecklas för att göra kampen mot 

fattigdomen effektivare.  

Den teoretiska förklaringen till varför skulder ska skrivas av är att stora skulder hämmar 

tillväxten och således försämras utvecklingsmöjligheterna i landet. Det är dock inte säkert att 

en ren skuldavskrivning resulterar i minskad fattigdom. En skuldavskrivning garanterar inte 

heller ökad tillväxt. Antas att en skuldavskrivning resulterar i tillväxt är konsekvenserna av 

bekämpandet av fattigdomen beroende av hur tillväxtens fördelar fördelas inom landet. En 

demokratisk regering är inte en förutsättning för minskad fattigdom. För att vinsterna från en 

växande ekonomi ska göra nytta för den fattigare delen av befolkningen måste den politiska 

viljan finnas att fördela resurserna. Vidare bör framhävas att det finns flera aspekter utöver 

dem som behandlas i denna uppsats som har betydelse för bekämpandet av fattigdomen.      

För att tillväxtens fördelar ska leda till en rättvisare fördelning av resurserna har i HIPC II 

sociala åtgärder och demokratifrågor identifierats som viktiga moment. Resultatet är dock 

beroende av regeringens initiala ståndpunkt i PRS-processen. I länder där den politiska viljan 

finns att prioritera fattigdomsbekämpning kan HIPC II skapa goda förutsättningar för att 

frigjorda resurser fördelas med utgångspunkt från de fattiga. En stor del av HIPC-länderna 

som fått nedskrivningar kan dock inte klassificeras som fria, vilket minskar sannolikheten för 

att resurser fördelas med utgångspunkt från de fattiga. Oberoende av den politiska viljan i 

landet öppnar HIPC II för en dialog i landet vilket kan främja demokratiseringen och således 

fattigdomsbekämpningen.   

Den valda teorin i uppsatsen har begränsningar då det gäller att analysera skuldlättnaders 

effekter på fattigdomen. I Montiels ansats framhävs, utifrån teorin om överskuldsättning, att 

en skuldreducering skapar goda möjligheter för ekonomisk tillväxt. Med andra ord bygger 

teorin på att den politiska viljan att maximera välfärden i landet finns. För att möjliggöra en 

reducering av fattigdomen är en väsentlig fråga hur man fördelar tillväxtens fördelar så att de 

allra fattigaste människorna i samhället får ta del av dem. Genom att introducera 

välfärdsfaktorn i modellen skapas en plattform för en specifik och viktig del av utveckling, 
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nämligen minskad fattigdom. Välfärdsfaktorn representerar den del av budgetöverskottet som 

bör gå till den delen av befolkningen som inte når upp till en viss konsumtionsnivå, det vill 

säga de fattiga människorna. Vidare kopplar man välfärdsfaktorn till landets PRS för att 

verkligen garantera att det är de extremt fattiga som gynnas vid en skuldreducering. För att 

säkerställa att välfärdsfaktorn når upp till en viss fastställd nivå bör skuldavskrivningar 

justeras med hänsyn till externa chocker. För regeringen skulle detta innebära att förekomsten 

av externa chocker inte skulle tvinga dem att reducera utgifterna för fattigdomsbekämpning 

för att betala av på skulden.  

Välfärdsfaktorn står och faller mer eller mindre med den politiska viljan i landet. För att inte 

välfärdsfaktorn, och således PRS, ska urholkas bör man undvika att förse icke demokratiska 

regeringar med resurser från skuldreduceringar. Poängen är att dessa länder fortfarande ska 

tilldelas nedskrivningar men de resurser som frigörs ska samlas i en fond som blir tillgänglig 

för landet då en demokratisk regering tillträder. Detta innebär att skuldavskrivningar inte 

kommer att uppfattas som en belöning till länder vars politiska och civila rättigheter är 

begränsade. Avskrivningar kommer snarare att skapa incitament till demokratisering.   

5.1 Vidare forskning 

Under uppsatsskrivandets gång beslöt G8 att skriva av skulderna för 18 länder som ingår i 

HIPC II. Avskrivningen gäller hela skulden till IMF, Världsbanken och Afrikanska 

Utvecklingsbanken. IMF ska finansiera skuldavskrivningen med egna pengar. Medan 

avskrivningarna från Världsbanken och Afrikanska Utvecklingsbanken ska finansieras med 

biståndsmedel. Skuldlättnader finansieras på så sätt genom en minskning av det reguljära 

biståndet. Detta innebär att nettoflödet i resurser inte blir den ökning som skulle behövas. 

Med andra ord är det biståndet som får finansiera avskrivningarna. I detta sammanhang vore 

det intressant att, ur ett fattigdomsperspektiv, undersöka vilket alternativ av 

skuldavskrivningar och bistånd som är effektivast. Vidare skulle det vara intressant att studera 

respektive åtgärds effekter på demokratiseringen. 

Regeringar i väst ställer precis som IMF och Världsbanken mer eller mindre hårda krav på 

fattigdomsbekämpning och ekonomiska och strukturella reformer för att bevilja lån. Samtidigt 

finns det nationer som inte ställer dessa krav vid belåning. Detta innebär att det finns en risk 

att diktaturer väljer att vända sig till dessa länder för att ansöka om lån eftersom sannolikheten 

att de blir beviljade lånet är större samtidigt som de inte behöver rätta sig efter några krav från 
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långivaren. Till exempel har diktatorn i Zimbabwe ansökt om lån i Kina.84 Kan detta fenomen 

innebära att en ny lånekarusell sätts igång, där diktaturer lånar pengar på bekostnad av 

befolkningen i landet?  

Välfärdsfaktorn har introducerats i den befintliga teorin för att möjliggöra en reducering av 

den extrema fattigdomen och på så sätt skapa en plattform för utveckling. En intressant och 

viktig fråga är hur staten kan intervenera för att fattiga verkligen ska få det bättre.  

I uppsatsen har betydelsen av den politiska viljan för fattigdomsbekämpning 

uppmärksammats och ett förslag om inrättandet av en global fond för att främja 

demokratisering har presenterats. Det vore intressant att undersöka hur fonden i praktiken 

skulle kunna fungera. En svårighet som skulle uppstå vid implementering av fonden är att 

avgöra vem som ska få makten att bestämma när ett land är demokratiskt nog för att kunna 

disponera resurserna själva. Sannolikheten är stor att det blir en organisation under västs styre 

som tar på sig denna uppgift. Detta innebär att risken finns att västs makt över 

utvecklingsländerna ökar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
84 Svenska Dagbladet 2005-07-27. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Skuldlättnadsstatus för HIPC – länderna (HIPC I och II) 
 

 HIPC 1 HIPC II  
Land Beslutspunkt Slutpunkt Besluts punkt Slutpunkt Kommentar 
Angola - - - - Skulden är 

hållbar enligt 
Världsbanken 

Benin1 - - Juli 2000 Mars 2003 Skulden ej 
hållbar efter 
slutpunkten 

Bolivia1 Sep 1997 Sep 1998 Feb 2000 Jun 2001  
Burkina Faso1 Sep 1997 Jul 2000 Juli 2000 April 2002  
Burma - - Ej kvalificerad -  
Burundi - - Ej kvalificerad - PRGF godkänd 

2004 
Kamerun - - Oktober 2000 Flytande  
Centralafrikanska 
republiken 

- - Ej kvalificerad   

Komorerna - - Ej kvalificerad  PRGF avbryten 
pga instabilitet i 
landet 

Kongo – Kinshasa - - Juli 2003 Flytande PRSP ej 
komplett 

Kongo – 
Brazzaville 

- - - -  

Elfenbenskusten Mar 1998 Mar 2001 - -  
Etiopien1 - - Nov 2001 Apr 2004  
Gambia - - Dec 2000 Flytande   
Ghana1 - - Feb 2002 Jun 2004  
Guinea - - Dec 2000 Flytande  
Guinea-Bissau - - Dec 2000 Flytande  
Guyana1 Dec1997 Maj 1999 Nov 2000 Dec 2003 PRSP ej 

komplett 
Honduras1 - - Jul 2000 Flytande  
Kenya - - - - Skulden är 

hållbar enligt 
Världsbanken 

Laos - - - - Ej kvalificerad, 
har avböjt 
skuldlättnad 

Liberia - - Ej kvalificerad  Konflikt inom 
landet 

Madagaskar1 - - Dec 2000 Okt 2004  
Malawi - - Dec 2000 Flytande  
Mali1 Sep 1998 Sep 2000 Sep 2000 Mar 2003  
Mauretanien1 - - Feb 2000 Jun 2002  
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 HIPC 1 HIPC II  
Land Beslutspunkt Slutpunkt Besluts punkt Slutpunkt Kommentar 
Moçambique1 Apr 1998 Jun 1999 April 2000 Sep 2001  
Nicaragua1 - - Dec 2000 Jan 2004  
Niger 1 - - Dec 2000 Apr 2004  
Nigeria - - - - Togs bort från 

listan 1998 
Rwanda1 - - Dec 2000 2005  
Sao Tomé - - Dec 2000 Flytande  Off track 
Senegal1 - - Jun 2000 Apr 2004  
Sierra Leon - - Mar 2002 Flytande PRSP ej 

komplett 
Somalia - - Ej kvalificerad  Konflikt i 

landet 
Sudan - - Ej kvalificerad  Konflikt i 

landet 
Tanzania1 - - Apr 2000 Nov 2001  
Tchad - - Maj 2001 Flytande  
Togo - - Ej kvalificerad   
Uganda1 Apr 1997 Apr 1998 Feb 2000 Maj 2000 Skulden är ej 

hållbar längre 
Världsbanken 

Vietnamn - - - - Skulden är 
hållbar enligt 
Världsbanken 

Yemen - - - - Skulden är 
hållbar enligt 
Världsbanken 

Zambia1 - - Dec 2000 2005  
 

1 Länder som nått slutpunkten inom ramen för HIPC II. 
 
Källa: egen bearbetning av: Andrews, D. Boote, A.R (1999), 
www.jubilee2000uk.org/hipc/progress_report/country.htm, www.worldbank.org.  
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Bilaga 2: Milleniemålen 

1. Fattigdom och hunger ska halveras till 2015.  

2. Alla barn ska gå i grundskola 2015. 

3. Jämställdheten ska öka och kvinnors ställning stärkas. 

4. Barnadödligheten ska minska. 

5. Mödradödligheten ska minska. 

6. Spridningen av hiv/aids, malaria och andra sjukdomar ska hejdas till 2015. 

7. En miljömässig hållbar utveckling ska säkerställas till 2015. 

8. Globalt samarbete för utveckling.  

Källa: www.millenniemalen.se, hämtat 2005-08-04. 

 




