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Figur B: Figur A viser BNP per innbygger i ulike land, målt i faste priser (slik at virkningen av inflasjonen blir fjernet) 
og korrigert for forskjeller i prisnivå mellom ulike land (kjøpekraftskorrigering). Tallene for Sovjetunionen viser 
gjennomsnittet for landene som til sammen utgjorde Sovjetunionen. Figur B er basert på de samme tallene som figur 
A, men viser BNP per innbygger i landet som andel av BNP per innbygger i USA i det samme året. 
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  BNP per 
innbygger 

Forventet 
levealder 

Sannsynlighet 
for ikke å bli 
40 (60*) år 

Undervektige 
barn under 5 år 
i prosent av 
antall barn 

Andel fattige i 
prosent 

Lese-dyktighet i 
prosent av 
befolkningen, 
over 15 år 

HDI-
indeks 

US dollar 
2005 PPP 

av 
befolkningen 

Norge 56 214 81.1 6.6* .. 7.1* .. 0.943 
USA 45 989 78.5 9.7* 1.3 17.3* .. 0.91 
Tyskland 36 338 80.4 7.6* 1.1 8.4* .. 0.905 
Sør-Korea 27 100 80.6 1.9 .. <2 .. 0.897 
Argentina 14 538 75.9 4.4 2.3 11.3 97.7 0.797 
Kina 6 828 73.5 6.2 6.8 36.3 94 0.687 
Tyrkia 13 668 74 5.7 3.5 9 90.8 0.699 
Egypt 5 673 73.2 7.2 6.8 18.4 66.4 0.644 
Niger 690 54.7 29 39.9 85.6 28.7 0.295 
 
For to av indikatorene har Norge, USA og Tyskland en annen grense enn de andre landene i tabellen. 
Ved sannsynligheten regnet ved fødselen for å dø innen en bestemt alder er grensen 60 år i de tre rike 
landene mot 40 år i de andre landene. For andelen fattige regnes fattig i de rike landene som å ha 
inntekt under 50 prosent av medianinntekten i landet, mens i de andre landene innebærer dette at 
inntekten er under 2 dollar per dag. Tallene er fra FNs Human Development Report 2011.>  
 



 


