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Gruvenes forbannelse

Etter at gruver åpner, øker korrupsjonen lokalt, viser vår studie av gruve
virksomhet i Afrika. Annen økonomisk aktivitet har ikke samme effekt.

G
ruveindustrien i 
Afrika har fått mye 
negativ oppmerk-
somhet, fra «blood 
diamonds» i Sierra 
Leone til opprør 

blant Sør Afrikas gruvearbeidere. 
I en artikkel i det vitenskapelige 
tidsskriftet American Journal of 
Political Science undersøker vi 
om gruvedrift gjennomgående 
påvirker korrupsjon i lokalsam-
funnene.

Studien knytter an til et 
bredere spørsmål: Er naturres-
surser en forbannelse eller 
velsignelse?

Mange forskere har hevdet at 
ressursutvinning leder til 
konsekvenser som væpnet 
konflikt, korrupsjon og dårlig 
styresett. Man snakker gjerne 
om «ressursforbannelsen».

Historien er som følger: Et 
fattig land oppdager verdifulle 
mineraler. Det gir politikere en 
enkel inntektskilde, og de 
trenger ikke jobbe for velgernes 
gunst. Deretter «råtner» styreset-
tet. I Afrika, som er rikt på 
mineraler, er gruveindustrien 

øker lokal korrupsjon betydelig.
Resultatene våre antyder at 

personer som bor innen 50 
kilometer fra en nyåpnet gruve, 
har cirka 30 prosent høyere 
sannsynlighet for å ha betalt 
bestikkelse til politiet det siste 
året, sammenlignet med 
personer innen 50 kilometer fra 
ennå uåpnede gruver. Videre 
oppfatter befolkningen i 
områder med gruvedrift sine 
lokalpolitikere som mer kor-
rupte.

Gruvedrift øker altså korrup-
sjon i nærområdene, men 
hvorfor?

Gruvedrift kan muligens 
fungere som en «honning-
krukke» på korrupte tjeneste-
menn fra fjern og nær. Vi finner 
imidlertid ingen bevis for en slik 
tilstrømming av tjenestemenn 

Gruverelatert aktivitet – som er 
stedfast og ofte forbundet med 
svært høy profittmargin – 
synes altså i en helt annen grad 
enn annen produksjon å tillate 
tjenestemenn å fylle lommene 
med bestikkelsespenger.

Våre resultater tilsier at 
gruveindustri i Afrika er et 
tveegget sverd: Mineralutvin-
ning skaper økt velstand lokalt, 
iallfall på kort sikt, men bringer 
med seg økt korrupsjon, som 
skader utviklingen på lengre 
sikt.

Initiativ som tvinger frem 
transparens og kontroll over 
gruveselskap, politikere og 
byråkrater bør følge med 
gruvedrift. Kun slik kan 
naturressurser bli en velsig-
nelse heller enn en forban-
nelse.

Carl Henrik Knutsen, professor 
ved Institutt for statsvitenskap, 
UiO, Andreas Kotsadam, 
seniorforsker ved Frischsenteret, 
Eivind Hammersmark Olsen, 
stipendiat ved Økonomisk 
institutt, UiO, og Tore Wig, 
postdoktor ved Institutt for 
statsvitenskap, UiO

når gruvedrift starter.
Videre kunne gruvedrift 

tenkes å gi økt korrupsjon bare 
på grunn av økt økonomisk 
aktivitet. Vi finner indikasjoner 
på at gruvedrift øker økonomisk 
aktivitet (ved lysdata fra 
satellittbilder), men vi finner 
ikke at økt lokal økonomisk 
aktivitet generelt øker korrup-
sjon.

Kun i aktive gruveområder 
finner vi en slik sammenheng. 

altså én hovedmistenkt bak 
dårlig styresett i mange land.

Likevel er bevisgrunnlaget for 
«ressursforbannelsen» trukket i 
tvil av nyere studier. Tidligere 
studier har gjort analyser på 
landnivå, og sammenligninger 
av land med og uten mineralut-
vinning er problematiske. Man 
kunne i prinsippet studere land 
før og etter at naturressurser 
utvinnes, men data over tid er 
begrenset på landnivå.

Altså trengs andre type data 
og forskningsopplegg. Det er 
utgangspunktet for vår studie på 
gruvedrift og lokal korrupsjon. 
Den tillater oss å sammenligne 
bestikkelser i områder med 
fortsatt uåpnede gruver og områ-
der der gruvedriften har startet 
opp og pågår (se faktaboks).

Hovedfunnet er at gruvedrift 

Hovedfunnet er at gruvedrift øker lokal korrupsjon betydelig, skriver 
artikkelforfatterne. Her fra en Letseng-gruven i Lesotho, verdens 
høyestliggende diamantgruve. Foto: Waldo Swiegers/Bloomberg
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Fremgangsmåte 

z Mer enn 100.000 
respondenter ble lokalisert 
med GPS-koordinater i 
«Afrobarometer», et samar-
beid om opinionsmålinger i 
land sør for Sahara.

z Respondentene ble koblet 
mot data fra SNL Metals & 
Mining til plasseringen for 
alle storskala industrielle 
gruver i Afrika.

z Områder med fortsatt 
uåpnede gruver og områder 
der gruvedriften har startet 
opp og pågår, kunne dermed 
sammenlignes.
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