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• De siste 200 årene har veksten i de rike landene i verden vært formidabel.  
• USA og landene i Vest-Europa og Japan har nå et BNP som målt i faste 

priser er 30-40 ganger høyere enn det var for 200 år siden.  
• Men veksten har ikke vært like høy i alle land.  
• De store forskjellene i økonomisk vekst har ført til en kraftig økning i 

forskjellene i velstand mellom verdens land.  
 
 

Divergens: Sterk vekst i rike land har ført til større forskjeller mellom rike og fattige 
land enn før 

• I 1870 var BNP per innbygger 5 ganger større i USA enn i Afrika, mens i 1998 var 
BNP per innbygger 20 ganger større i USA 
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• Hvordan har noen land greid å oppnå så stor økning i produksjon og 

velstand?  
• Skyldes det at landene har satset på utdanning og investeringer i 

realkapital, eller er det andre faktorer som har betydning?  
• Og hva er de bakenforliggende årsakene til at noen land har greid seg så 

godt, mens andre land har feilet? 
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Måling av økonomisk vekst 
• Materiell levestandard og vekst måles gjerne ved BNP per innbygger. 

 
• For å kunne sammenligne, må en bruke sammenlignbare priser 

o Over tid: måle veksten i BNP i faste priser. 
o Mellom land: bruke kjøpekraftskorrigering (purchasing power parity, PPP), 

dvs en tar hensyn til forskjell i prisnivå. 
 

• Svakheter i BNP som mål på materiell velferd gir også skjevheter ved måling av 
øk. vekst 
o nasjonalregnskapet tar normalt ikke hensyn til bruk av naturressurser og 

forurensning => kan føre til overvurdering av den økonomiske veksten 
o mange typer produksjon er ikke med i BNP, som svart økonomi, 

bytteøkonomi, egenproduksjon, ubetalt omsorgsarbeid. Ved reduksjon i 
andelen produksjon som ikke inkluderes i BNP, vil veksten i BNP per 
innbygger overvurdere den reelle økonomiske veksten.  
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Økonomisk vekst i industrilandene 
• Praktisk talt ingen materiell framgang for vanlige mennesker fram til ca. 

500 år siden.  
o økt velstand for elitene, men ingen endring for flertallet  

• Neste 300 år: betydelige tekniske og vitenskapelige framskritt, som likevel 
hadde lite å si for den materielle velferden. 

 
To faktorer hemmet veksten i produksjonen per innbygger  

• Begrenset tilgang på naturressurser. 
• Økt befolkningsvekst.  

 
Thomas Malthus: pessimistisk syn på framtidig velstandsutvikling.  

• Teknologisk framgang => materiell fremgang og økt levestandard => økt 
befolkningsvekst => økt behov for naturressurser => levestandard presses 
ned   
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Den industrielle revolusjonen 
• Siste del av 1700-tallet og første del av 1800-tallet: nye oppfinnelser som 

dampmaskinen, spinnemaskinen, jernbanelokomotivet, vannturbinene, 
gassbelysningen og symaskinen.  

• Først: små fabrikker med produksjon av bomullstøy viktige,  
• Utover på 1800-tallet: mer tungindustri: produksjon av råjern, maskiner.  

 
• Først i England, men spredde seg til resten av Vest-Europa, USA, Canada, 

Chile, Argentina, Sør-Afrika, Australia og Japan.  
o Etter hvert ble USA dominerende (stort land med markedsøkonomi og 

naturressurser, innvandring, godt utdanningsnivå) 
 

• Tidlig industrialisering preget av lav lønn, lang arbeidstid og dårlige 
arbeidsforhold for arbeiderne.  
o La likevel grunnlaget for stor velstandsvekst senere. 
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Moderne økonomier vokser fram – utviklingen etter 1900 
• Den industrielle og økonomiske utviklingen fortsatte i raskere takt etter 

1900.  
• Ujevn vekst: Høy vekst på 1920-tallet ble avløst av en kraftig økonomisk 

nedgangsperiode i mange vestlige land på begynnelsen av 1930-tallet. 
• Europa: økonomisk utvikling hemmet av politisk uro og to verdenskriger, i 

1914–18 og 1939–45.  
• I 1945: USA den dominerende økonomien i verden 
• Etter 2. verdenskrig: mange vesteuropeiske land tok inn på USA 

(konvergens) 
• Fra begynnelsen av 1970-tallet:  lavere vekst i mange vestlige land 

o Kraftig vekst i prisen på olje og andre råvarer i 1973–74 bidro til 
høyere inflasjon og svakere økonomisk utvikling.  

o Arbeidsledigheten økte kraftig i mange europeiske land   
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Økonomisk utvikling utenom industrilandene 
• Den industrielle revolusjonen spredde seg først og fremst til Vest-Europa 

og de land i andre verdensdeler der vesteuropeere utvandret til, som 
USA, Canada, Argentina, Chile, Sør-Afrika, Australia og New Zealand. 
o Japan: rask vekst etter å ha blitt åpnet for omverden i 1853 

 
• I andre deler av verden ble mulighetene til teknologisk og økonomisk 

fremgang i stor grad stoppet av makthaverne.  
• Europeiske kolonimakter var lite interessert i økonomisk utvikling som 

kunne bidra til å konkurrere med kolonimaktens eget næringsliv.  
• Autoritære ledere i selvstendige stater ønsket ikke en økonomisk eller 

teknologisk utvikling som kunne undergrave deres maktposisjon.  
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Litt vekstteori 
Aggregert produktfunksjon for et land, der Y er produksjonen i økonomien, A 
produktivitetsparameter, produksjonsfaktorene realkapital, K, og arbeidskraft, 
hN, der h er humankapitalen per arbeidstaker,og N er antall arbeidstakere. 
 
(16.1)  Y = AF(K,hN) 
 

• Antar at produktfunksjonen F(K,hN) har konstant skalautbytte,  

• Deler på antall arbeidstakere, N:  ( , )
Y K

AF h
N N

=   

Produksjon per arbeider avhenger av tre faktorer 
• Produktiviteten, A, definert som forholdet mellom produksjonsnivå og 

bruken av produksjonsfaktorer 
• Realkapital per arbeidstaker, K/N 
• Humankapital per arbeidstaker, h 



14 
 

Sterk positiv sammenheng mellom realkapital per arbeider og BNP per 
innbygger 
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Investering og BNP-vekst 
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Men trolig kausalitet i begge retninger: 

• Høy investeringsrate => økt realkapital => økt produksjon 
 
og 

• Høy produksjon og inntekt => kan spare mer => høy investeringsrate 
• Høy økonomisk vekst => kan spare mer => høy investeringsrate 
• høy produktivitet og godt kvalifiserte arbeidstakere => mer lønnsomt å 

investere => økt realkapital  
 
I tillegg:  

• økt realkapital gir avtakende utbytte (konkav produktfunksjon) 
• => stor gevinst ved å investere for land med lite realkapital, men gevinst 

ved å investere avtar når realkapitalen per arbeider øker  
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Y/N – BNP per sysselsatt 

   (K/N)1    (K/N)2    K/N – realkapital per sysselsatt 

Y/N = AF(K/N, h) 

Figur 16.7: Økt realkapital per sysselsatt, K/N, fører til økt produksjon 
per sysselsatt, Y/N, men økningen blir mindre og mindre etter hvert som 
K/N øker.  



18 
 

Hvordan oppnå høy investeringsrate og økt velstand?  

• Gode og stabile rammebetingelser for næringslivet, som gir god 
lønnsomhet på investeringer.  

• Offentlig tilrettelegging, bl.a. nødvendig infrastruktur som elektrisitet og 
transport,  

• Utdanning og tilgang på kvalifisert arbeidskraft.  
• Tilgang på kapital, både egenkapital som tar risiko, og mulighet til å låne 

til akseptable vilkår.   
o Mangel på kapital stort problem i mange fattige land  

 
• Viktig at det er lønnsomme og produktive investeringer som øker, og at 

økt sparing kommer som en følge av det. 
o Unngå spareparadoks 
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Humankapital 
• For 200 år siden var under- og feilernæring en viktig årsak til svekket 

helse og dermed lavere produktivitet i hele verden.  
o 1780: en femdel av den voksne befolkningen i Storbritannia var så 

svekket av mangelfull ernæring at de ikke orket mer enn én times 
tungt arbeid i løpet av en dag.  

• I dag er matmangel ikke lenger et problem for de rike landene, mens det 
er fortsatt et stort problem i de fattige landene.   

 
Utdanning og kvalifikasjoner.  

• Grunnleggende skolegang for hele befolkningen   
o Land i Nord-Europa, som Storbritannia, Nederland og de nordiske 

landene, begynte tidlig å legge stor vekt på skolegang for alle barn.  
• Høyere utdanning viktig for økonomisk og samfunnsmessig utvikling  
• Men også kausalitet i motsatt retning: økt BNP =>økt behov for utdanning 
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GJ.SNITTLIG LENGDE PÅ UTDANNINGEN OG BNP PER INNBYGGER 
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Produktivitet 
• Teknologisk fremgang er den helt avgjørende faktoren bak den sterke 

økonomiske veksten i verden  
 

• Men produktiviteten i samfunnet avhenger både av hvilken teknologi som 
er tilgjengelig, og av om den tas i bruk.   

 
Skille mellom  
• teknologi, her definert som kunnskap om hvordan produksjonsfaktorer kan 
omdannes til produksjon, og utvikling av maskiner og metoder som gir høy 
produksjon. 
 
• effektivitet, her definert som hvor effektivt teknologien og 
produksjonsfaktorene faktisk brukes i produksjonen 
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Teknologisk framgang 
I all hovedsak kan teknologisk utvikling skje på to ulike måter:  

• utvikling ved gode ideer, prøving og feiling i praktisk bruk, eller  
• ved mer rendyrket vitenskapelig forskning.  
 

Historisk har praktisk bruk vært viktigst, mens vitenskapelig forskning 
viktigere nå 

 
 
Teknologisk utvikling er knyttet til kunnskap og ideer.  

• ikke-rivaliserende - en persons bruk av godet ikke forhindrer andres bruk.  
o Realkapital og humankapital er derimot rivaliserende:  

• Kunnskap og ideer bygger ofte videre på eksisterende kunnskap  
o Kunnskap uten praktisk nytte kan føre til utvikling av kunnskap som er 

av stor praktisk verdi 
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• Siden teknologi og kunnskap er ikke-rivaliserende, kan bedrifter kopiere 
ideer og kunnskap som andre har utviklet 

• Det kan undergrave muligheten til tilstrekkelig økonomisk gevinst ved 
kunnskapsutviklingen 

• => de økonomiske insentivene til teknologiutvikling kan bli for svake i en 
ren markedsøkonomi, slik at det forskes og utvikles for lite 

 
For å motvirke dette problemet er det to hovedmåter som brukes,  

• gi eiendomsrettigheter til kunnskap og ideer, eller  
o patenter, opphavsrett, varemerker 

• gi offentlig støtte til forskning og utvikling.  
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• Patenter sikrer oppfinneren enerett til å bruke oppfinnelsen for en 
bestemt periode, vanligvis inntil 20 år.  
o nye produkter, nye produksjonsmetoder, nye kjemiske blandinger, 

o.l., så fremt den nye oppfinnelsen er både ny og ikke er opplagt.  
• Patent gir monopol ved salg av produktet,  

o isolert sett samfunnsøkonomisk ineffektivt (pris for høy og salg for 
lavt) 

• Men kan likevel være samfunnsøkonomisk gunstig samlet sett, fordi det 
gir insentiv til å finne opp og utvikle nye produkter.  
 

• Tilsvarende vil forfattere og skapende kunstnere få opphavsrett til sine 
åndsverk, vanligvis for 70 år etter opphavsmannens dødsår.  

• Også dataprogrammer kan omfattes av slik opphavsrett. Varemerker og 
design av produkter gir også grunnlag for rettsbeskyttelse.   
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• Mange økonomer mener likevel at bruken av patenter er blitt altfor 
omfattende på noen områder  
o  for lett å få patenter, gir for sterke begrensninger på andre bedrifter  

• I USA ble patentlovene endret i 1980- og 1990-årene slik at det ble lettere 
å få patenter, 
o Kritikere: kan få patent på oppfinnelser og produkter som egentlig 

ikke er særlig innovative.  
o => ineffektiv monopolsituasjon på områder der det ikke var 

nødvendig for å gi insentiver til å utvikle nye produkter.  
• «Patenttroll», firmaer som kjøper opp patenter med sikte på å tjene 

penger på rettssaker mot andre bedrifter som uforvarende tar i bruk 
lignende produkter.  

• Patenter bare egnet for kunnskapsutvikling i kommersiell virksomhet 
• Joseph Stiglitz:  erstatte/supplere patenter med økonomisk støtte fra det 

offentlige i form av priser for spesifiserte innovasjoner  
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• Verden som helhet: teknologiske framskritt er hoveddrivkraften bak den 
økonomiske veksten.  

• For det enkelte land: viktigst å lære av den kunnskap og teknologi som 
utvikles i andre land 

• Men dette er i stor grad avhengig av at vi driver egen forskning og 
utvikling.  
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Effektivitet 
• Forskjellene i produktivitet trolig betydelig større enn det som kan 

forklares med forskjeller i teknologi.  
• Hoveddelen av forskjellen i produktivitetsnivå skyldes trolig forskjeller i 

effektivitet, det vil si hvor effektivt teknologien og produksjonsfaktorene 
faktisk brukes i produksjonen. 

• Ineffektive produksjonsmetoder i den enkelte bedrift 
o Mangel på kapital eller kunnskap  

• Årsaker utenfor bedriften.  
o tilgang på produktinnsats og av reservedeler og reparatører. 
o transport av de ferdige produktene og  
o tilgang på kvalifisert arbeidskraft.  

• stort omfang av uproduktive aktiviteter (rent seeking, gevinstsøking)  
o søking etter ekstra gevinst  
o korrupsjon, kriminalitet, ufred og politisk uro.  
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De bakenforliggende årsakene 
 

Velfungerende markeder 
Markedsøkonomisk system: handel mellom personer, bedrifter og land gir 
mulighet til  

• Varebytte 
• Arbeidsdeling og spesialisering  
• Spredning av teknologisk utvikling, 
• Store markeder 

 
Rettssikkerhet og eiendomsrettigheter 

• Mangelfull rettssikkerhet svekker muligheter og insentiver til sparing, 
investering og forretningsdrift. 
• Internasjonale sammenligninger gir klar tendens til at land med godt 
 utviklet rettssikkerhet og eiendomsrettigheter har høyere nivåer på 
 realkapitalen enn land med et svakt utviklet rettssystem.  
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Demokrati og offentlige myndigheter 
• Offentlige myndigheter spiller en sentral rolle  
• Viktige direkte bidrag ved satsing på forskning, utdanning og infrastruktur 
• Tilrettelegge for effektiv privat næringsdrift.  
• Men i mange land fungerer offentlige myndigheter dårlig og er snarere en 

hindring for vekst enn et bidrag til det.  
o Kan ha andre mål, som å bygge militær kapasitet, eller egen vinning 

• Korrupsjon og bestikkelser av offentlig ansatte kan være en viktig hindring 
for økonomisk vekst  
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Acemoglu og Robinson: Why nations fail? 
• Land som lykkes har «inkluderende institusjoner», som legger forholdene 

til rette for økonomisk vekst.  
o Innebærer grunnleggende offentlige tjenester som utdanning, 

rettssikkerhet og håndheving forretningsmessige kontrakter.  
 

• Land som mislykkes har «ekstraherende institusjoner», dvs. at den 
politiske og økonomiske eliten i landet utnytter resten av befolkningen, 
for å kunne opprettholde sitt økonomiske og/eller politiske overtak. 
 

• Mange historiske eksempler på land som lykkes og land som mislykkes.  
• Den industrielle revolusjon på 1700- og 1800-tallet var mulig i England 

pga bedre muligheter og insentiver for innovasjon og forretningsdrift  
o Parlamentet hadde mer makt, og var motvekt mot kongemakten  
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Figur 16.9 To skip - Zheng Hes mot Kristoffer Columbus’ 
 

 
Zheng He, 1431, 140 m; Kristoffer Columbus Santa Helena, 1492,30 m. 
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Hva skyldes forskjellene i produksjonsnivå? 
Hvor viktig er de ulike faktorene bak forskjeller i produksjonsnivå?  
 
Hsieh og Klenow (2010): anslag i litteraturen tyder på at  

• forskjeller i humankapital kan forklare 10 – 30 prosent av 
inntektsforskjellene,  

• forskjeller i realkapital 20 prosent av inntektsforskjellene, og  
• forskjeller i produktivitet 50-70 prosent av inntektsforskjellene. 
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Her: illustrasjon basert på Weil (2013): 
 
Cobb-Douglas produktfunksjon  Y = A K1/3(hN)2/3 
 
Per arbeidstaker: 
 
  Y/N = A (K/N)1/3(h)2/3 
 
Dvs. at produksjonen per arbeidstaker, Y/N, avhenger tre faktorer 

- Produktiviteten A 
- Realkapital per arbeidstaker, K/N 
- Humankapital per arbeidstaker, h 

 
 

  



34 
 

Produksjon, produksjonsfaktorer og produktivitetsnivå i ulike land 
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• Kolonne 3 viser humankapitalen per arbeider, h, basert på forskjeller i 
gjennomsnittlig lengde på utdanningen i ulike land.  

• Økningen i humankapitalen ved et ekstra års skolegang er satt lik den 
økning i lønnen som lengre skolegang vanligvis gir i empiriske studier.  

• Beregningen forutsetter at arbeidstakere med minst skolegang har 
samme humankapital i alle land, at lønnsøkningen som følge av mer 
utdanning er den samme i alle land, og at lønnsøkningen er et bra mål på 
økningen i humankapital som økt utdanning gir.  

• Effekten av hvert av de første fire årene er satt til en økning på 13,4 
prosent, hvert av de neste fire til 10,1 prosent, de neste fire til 6,8 
prosent.  

• Eksempel, Kenya: gj.snittlig skolegang på 7,6 år gir humankapital på 
1,1344 · 1,1013,6  = 2,34,  

• USA, gj.snittlig skolegang  12,2 år, gir 1,1344 · 1,1014 · 1,0684,2 = 3,20. 
Humankapitalnivået i Kenya er lik 2,34/3,20 ≈ 0,73, dvs. 73% av nivå i USA. 
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• Kolonne 5 viser produktivitetsnivået, A, definert som forskjellen i 
produksjonsnivå som ikke kan forklares med forskjeller i produksjonsfaktorer.  
  

(16.5) 1/3 2/3( / )

Y
A

K N h
=   

 
For Kenya finner vi da 

 1/3 2/3

0,032 0,032
0,14

0,022 0,73 0,23
KenyaA= = =

  

 
Produktivitetsnivået i Kenya er dermed 14 prosent av nivået i USA. 
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Beregningsmetoden er grov og flere forhold som det ikke blir tatt hensyn til.  
 

• Forskjeller i humankapital bygger bare på forskjeller i gjennomsnittlig 
lengde på skolegangen.  
o ikke hensyn til forskjeller i kvaliteten på skolen eller andre forskjeller i 

kvalitet på arbeidskraft som ikke skyldes forskjeller i utdanning.  
o Lagakos m. flere (2012) økt arbeidserfaring gir mindre økning i 

humankapitalen for arbeidstakere i fattige land, slik at anslagene 
undervurderer forskjeller i humankapital mellom rike og fattige land.  

• Tallene for realkapitalen er usikre, og sammenveiingen av realkapital og 
humankapital kan diskuteres.  

• Beregningen tar heller ikke hensyn til andre forskjeller, som tilgang på 
naturressurser eller antall arbeidede timer.  
o Norge: betydelige petroleumsressurser, men vi arbeider i 

gjennomsnitt 75–80 prosent av det man gjør i USA  
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Vekst eller miljø? 
 
Er det en motsetning mellom økonomisk vekst og miljøhensyn? 
 

• For gitt produksjonsstruktur er svaret åpenbart ja. Hvis vi produserer det 
samme som før, bare mer av alt, blir det større miljøproblemer.  

• => Målkonflikt mellom å løse fattigdomsproblemer og miljøproblemer 
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Vekst eller miljø? 
 
Er det en motsetning mellom økonomisk vekst og miljøhensyn? 
 

• For gitt produksjonsstruktur er svaret åpenbart ja. Hvis vi produserer det 
samme som før, bare mer av alt, blir det større miljøproblemer.  

• => Målkonflikt mellom å løse fattigdomsproblemer og miljøproblemer 
 

Men  
• Teknologisk fremgang gir mulighet til å endre i miljøvennlig retning  

o produsere goder som er mer miljøvennlige,  
o produksjon skjer på en mer miljøvennlig måte  
o tiltak for rense og bøte på miljøskadene.  

• => mulig å kombinere miljøhensyn og miljøvennlig økonomisk vekst 
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• Industrialiseringen førte til betydelige miljøproblemer  

o Men mange viktige miljøproblemer er nå blitt mindre  
 

• Andre miljøproblemer, som klimaproblemer, blitt mer alvorlige. 
  

• Men lav eller ingen økonomisk vekst gir ingen løsning på dette.  
o Global null-vekst er ikke godt nok, verken for miljø eller fattigdom 

 
• Problem knyttet til hva som produseres/brukes, og hvordan det 

produseres/brukes 
 

• Må bruke effektive virkemidler som reduserer utslippene i rike land og i 
fremvoksende økonomier, og som demper utslippsveksten i fattige land 

 


