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där den förväntade livslängden är omkring 70 år. Eftersom inkomst-
skillnaderna är stora inom denna kategori skiljer ekonomerna mellan 
två grupper av medelinkomstländer: 1) 36 procent av människorna bor 
i länder med högre medelinkomst med en genomsnittsinkomst på 5 900 
dollar per år, livslängden är 73 år och Internet används av var tredje per-
son; 2) 36 procent av världens befolkning bor i länder med lägre medel
inkomst med en genomsnittlig inkomst på ungefär 1 700 dollar per år, 
livslängden är 65 år och Internet används av var tionde person.

I låginkomstländerna bor 12 procent av världens befolkning, men de 
producerar bara en procent av alla varor och tjänster och genomsnitts-
inkomsten är mycket låg, 510 dollar. Livslängden är 58 år och få männi-
skor har tillgång till Internet. 

Även om situationen i världen som helhet på många sätt är bättre i dag 
än i början av 1800-talet lever alltså många människor ännu i länder med 
lägre medelinkomster eller låga inkomster. Vad är det som avgör länders 
ekonomiska framgångar och misslyckanden? 

Samspelet mellan befolkning, kunskaper och utveckling spelar en vik-
tig roll. I ett samhälle med låg teknisk utvecklingsnivå behövs inte männi-
skor med lång utbildning. Ekonomin fastnar då i ett läge med stillaståen-
de levnadsstandard av flera skäl. Det är ont om maskiner och anläggning-
ar. Produktionsmetoderna är primitiva. Det är också ont om människor 
som kan tillägna sig nya effektivare produktionsmetoder. Livslängden är 
kort. Handeln med omvärlden och specialiseringen är ytterst begränsa-
de. Allt detta gör att det inte produceras något större överskott som kan 
investeras i maskiner, teknisk utveckling, hälsa och utbildning. Landet 
har kommit in i en ond cirkel.

I ett samhälle som utvecklas inleds processen ofta när produktions-

Tabell 1.1 Världsläget.

   Högre Lägre  
  Hög- medel- medel- Låg- 
  inkomst- inkomst- inkomst- inkomst- 
Världsläget Världen länder länder länder länder

Befolkning, miljarder, 2010 6,855 1,123 2,449 2,466 0,817
Andel av befolkning i världen, 2010 100 % 16 % 36 % 36 % 12 %
BNP, miljarder USD (löpande priser), 2010 63 048 43 172 15 246 4 311 414
Andel av BNP i världen, 2010 100 % 68 % 24 % 7 % 1 %
BNI per invånare, USD, löpande priser, 2010 9 097 37 818 5 884 1 659 510
Förväntad livslängd vid födseln, 2009 69 80 73 65 58
Antal Internetanvändare per 100 invånare, 2009 27,1 68,3 31,1 10,3 2,6
Koldioxidutsläpp, metriska ton per invånare, 2007 4,6 12,5 5 1,5 0,3

Källa: Världsbanken (www.worldbank.org).
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det gäller att styra offentliga medel till program som gynnar inflytelserika 
landägare och negligerat svaga gruppers behov av utbildning och hälso-
vård. De svaga grupper som saknar möjlighet att belåna ägodelar är hän-
visade till mycket höga räntor på byns lokala kreditmarknad. Ginikoef-
ficienten, som är ett mått på ojämn inkomstfördelning, har ökat.

För att bättre förstå villkoren för människorna i byar som Palanpur 
använder ekonomerna många olika verktyg. Enkla modeller för produk-
tion och konsumtion används för att förstå prisbildning och resursför-
delning på mikroplanet. Förenklingarna drivs ofta långt för att fokusera 
på en central fråga.

Traditionella ekonomiska modeller måste också kompletteras med 
kunskap om historien och de institutioner som växt fram. Levnadsför-
hållandena i Indiens byar är olika. Ett skäl är att jordägandet såg mycket 
olika ut i olika delar av landet för flera hundra år sedan, under det brit-
tiska kolonialstyret. Samtidigt som vi går igenom några enkla mikroeko-
nomiska modeller ska vi hålla det i minnet.

KoNSUmtIoNSBESLUt

Antag att familjen Madan regelbundet får en kupong av byrådet som 
är värd lika mycket som 100 kg ris eller 100 kg vete. Men kupongen 
kan bara användas till ris eller vete. Familjen Madan föredrar ris framför 
vete och väljer att växla den mot 100 kg ris. De skulle dock hellre avstå 
från 50 kg ris om de kunde ersätta det med samma mängd vete. Men 
den möjligheten finns inte. Detta innebär att familjen Madan är utsatt 
för ekonomisk ransonering. Det är också ett enkelt exempel på hur en 

Tabell 2.1 Palanpur.

 1957–1958 1974–1975 2008–2009

Befolkning 528 790 1265
Andel läskunniga män (%) 18 34 58
Andel läskunniga kvinnor (%) 0,5 6 23
Bevattningsgrad (%) 52 96 100
Risproduktion (kg per bigha*) 11 103 186
Veteproduktion (kg per bigha*) 41 114 224
Dagsförtjänst i jordbruket (kg vete) 2,5 3,1 9
Real årsinkomst per invånare (index) 161 275 398
Ginikoefficient 0,34 0,25 0,4
*En bigha motsvarar 0,25 hektar   

Källa: Himansu och Stern (2011).2
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Om familjen Madan ägnar halva tiden åt ris och halva tiden åt vete 
kommer den att kunna producera 50 kg ris och 25 kg vete under en viss 
period. Men om familjen Madan ägnar hela tiden åt att producera enbart 
ris kommer den att producera 100 kg. 

Om familjen Dallu ägnar halva tiden åt vete och halva tiden åt ris kom-
mer den att producera 50 kg vete och 25 kg ris. Men om den ägnar hela 
perioden åt att producera enbart vete kommer den att producera 100 kg. 

Om familjerna inte har möjlighet att byta med varandra och vill pro-
ducera båda livsmedlen under lika lång tid kommer varje familj att kunna 
producera sammanlagt 75 kg. Det är dock uppenbart att även i detta fall 
leder handel till en förbättring för båda familjerna. 

Om familjen Madan väljer att ägna hela perioden åt att producera ris 
och familjen Dallu ägnar hela perioden åt veteodling och sedan väljer att 
byta 1 kg ris mot 1 kg vete, kommer båda familjerna att kunna producera 
100 kg av respektive livsmedel. Familjen Madan producerar 100 kg ris 
och byter 50 kg ris mot 50 kg vete. Den kan då konsumera 50 kg ris och 
50 kg vete. Familjen Dallu producerar 100 kg vete och byter 50 kg vete 
mot 50 kg ris. Även den kan konsumera 50 kg ris och 50 kg vete. Också i 
detta fall leder således handel till ökad välfärd.  

Till skillnad från förra exemplet ökar i detta fall också den totala till-
gängliga mängden livsmedel när familjerna väljer att producera det som 
de är allra bäst på. Det är därför ett exempel på hur ökad specialisering 
bidrar till ökad välfärd. Genom att familjerna specialiserar sig på det som 
de är allra bäst på och sedan handlar med varandra blir den totala kakan 
större än annars. 

Efterfrågan och utbud

Analysen av hur efterfrågan och utbud påverkar beslut om pris och kvan-
titet tillhör kärnan i ekonomiskt tänkande. Ekonomer använder begrep-
pen efterfrågan och utbud för att analysera många olika typer av frågor. 

Tabell 2.2 Produktion av ris och vete, kg.

 Familjen madan Familjen Dallu

 Enbart ris Både ris och vete Enbart vete Både ris och vete

Ris 100 50 0 25
Vete 0 25 100 50
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KPI

onsumentprisindex (KPI) är ett statistiskt 
mått på hur konsumentpriserna utvecklas. 
KPI baseras på en »korg« av varor och tjäns-
ter som ett genomsnittligt hushåll köper 

under en månad. KPI följs noga av många aktörer i 
ekonomin eftersom det ger ett mått på inflationen, dvs. 
den allmänna prisökningstakten. För att förstå hur KPI 
är uppbyggt antar vi att hushållen endast konsumerar 
två varor: ris och vete. Ett genomsnittligt hushåll antas 
under år 1 varje månad konsumera 20 kg ris och 30 
kg vete. 1 kg ris kostar 12 kr och 1 kg vete kostar 6 kr. 
Det betyder att hushållets utgifter varje månad uppgår 
till:

20 kg ris × 12 kr + 30 kg vete × 6 kr = 420 kr

Antag nu att priserna på både ris och vete stiger. År 2 
kostar 1 kg ris 12,50 kr medan 1 kg vete kostar 6,50 
kr. KPI ger en värdering av hur mycket den allmänna 
prisnivån ökat mellan år 1 och år 2. Det första steget i 
dess beräkning är att beräkna vad konsumtionskorgen 
år 1 skulle kosta med priserna som gäller år 2. Vi an-
vänder alltså kvantiteterna ris och vete från år 1 men 
priserna från år 2:

20 kg ris × 12,50 kr + 30 kg vete × 6,50 kr = 445 kr

Det andra steget är att dividera hushållets utgifter år 2 
med hushållets utgifter år 1:

445 / 420 = 1,0595

Det innebär att inflationen mätt med KPI uppgick till 
nästan 6 procent (5,95) mellan år 1 och år 2. 

I praktiken innehåller KPI-korgen betydligt fler varor 
och tjänster. I Sverige utgör livsmedel endast 14 pro-
cent av KPI, se tabell 2.3.  

Livsmedel är dock fortfarande en stor post i många 
utvecklingsländer. Det är också vanligt att en genom-
snittlig konsumtionskorg varierar mellan olika grupper, 
beroende på om de arbetar i jordbruket, industrin eller 
tjänstesektorn. I Indien sammanställer därför statis-
tikdepartementet flera olika konsumentprisindex, där 
vikten för livsmedel är 70 procent i KPI för lantarbetare, 
60 procent i KPI för industriarbetare och 47 procent i 
KPI för anställda i tjänstesektorn i städerna. 

Tabell 2.3 KPI:s undergrupper i Sverige och dess 
vikter 2011.

Varu-/tjänstgrupp Vikt i procent

Livsmedel och alkoholfria drycker 13,9
Alkoholhaltiga drycker och tobak 4,0
Kläder och skor 5,5
Boende 26,4
Inventarier och hushållsvaror 5,8
Hälso- och sjukvård 3,6
transport 12,8
Post och telekommunikationer 3,6
Rekreation och kultur 12,4
Utbildning 0,4
Restauranger och logi 5,8
Diverse varor och tjänster 5,8
KPI totalt 100

Källa: SCB.

2
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Fångarnas dilemma är ett exempel på en spelteoretisk situation som 
ofta används för att beskriva hur oligopolföretag är beroende av var-
andras agerande. Enklast är att tänka på ett duopol, dvs. två företag som 
dominerar marknaden för en produkt, exempelvis bensin. Vi kan kalla 
företagen Alfa och Beta. Om företagen samarbetar med varandra på en 
viss marknad kan de begränsa produktionen, och vinsten för vart och ett 
av företagen uppgår till 500 miljoner kr, se tabell 4.1. Om i stället båda 
företagen inte samarbetar med varandra blir den totala produktionen 
högre och vinsten för varje företag halveras till 250 miljoner kr. Om slut-
ligen det ena företaget begränsar produktionen medan det andra inte gör 
det, tjänar det första företaget bara 100 miljoner kr medan det som inte 
begränsar produktionen tjänar 750 miljoner kr.

Dessa företag befinner sig i samma situation som fångarna ovan. 
Mark nadssituationen innebär att bägge företagen måste ta med i beräk-
ningen hur det andra företaget kommer att bete sig. Tänk på hur Alfas 
ledning resonerar. Om företaget väljer att inte begränsa produktionen 
blir vinsten högre än sämsta tänkbara utfall, oavsett vad Beta gör. Om 
Alfa inte begränsar produktionen och Beta gör det, tjänar Alfa 750 miljo-
ner kr. Om också Beta begränsar produktionen blir vinsten 250 miljoner 
kr. Men Alfa undviker sämsta tänkbara utfall, som uppkommer om en-
dast Alfa begränsar produktionen och då får nöja sig med 100 miljoner 
kr i vinst. 

Eftersom Beta är i exakt samma dilemma kommer det att resonera li-
kadant. Slutsatsen blir att båda företagen struntar i att begränsa produk-
tionen på grund av risken att bli lurat. Om inte företagen kan tvingas att 
samarbeta säger detta spelteoretiska exempel att de inte heller kommer 
att göra det. För bensinköparna är detta positivt eftersom produktionen 
hålls uppe och priset nere.

Tabell 4.1 Fångarnas dilemma (miljoner kr).

  Alfa Alfa 
Företag  Samarbete Ej samarbete

Beta Samarbete 500  750 
  Alfas 500 Alfas 100 
  vinst Betas vinst Betas  
   vinst  vinst

 
Beta Ej samarbete 100  250 
  Alfas 750 Alfas 250 
  vinst Betas  vinst Betas 
   vinst  vinst
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procent fram till 2020 jämfört med 1990 års 
nivå med tillägget att om andra länder förbinder 
sig att göra utsläppsreduktioner ökar eu reduk-
tionen till 30 procent.

Under 2010 ökade de globala utsläppen 
av koldioxid med 6 procent jämfört med året 
innan. Ökningstakten var högst i Kina, följt av 
usa. Kina var också det land som släppte ut 
mest koldioxid 2010, se tabell 4.2. Men notera 
att utsläppen per invånare var betydligt högre i 
usa.

Kyotoprotokollet och regionala initiativ 
har skapat en marknad för reduktion av koldi-
oxidutsläpp. eu:s utsläppshandel omfattar ca 
40 procent av eu-ländernas totala utsläpp av 
koldioxid.   

Eftersom handelssystemet endast omfattar 

en mindre del av de totala koldioxidutsläppen 
i världen är det fortfarande en lång väg till ett 
världsomfattande system. Vid fn:s klimatmöte 
i Durban i slutet av 2011 gjordes kompromisser 
på tre områden. Kyotoprotokollet förlängs efter 
2012 men länderna förband sig inte till något 
gemensamt utsläppsmål utöver tidigare beslut 
i enskilda länder. Uppslutningen till protokol-
let riskerar att bli svag. Ett nytt globalt och 
bindande avtal ska tas fram till 2015 och träda i 
kraft 2020, men avtalets rättsliga status är oklar. 
Beslut fattades också om att etablera en grön kli-
matfond för att stödja de utvecklingsländer som 
drabbas av miljöförändringar, men finansiering-
en av fonden sköts på framtiden. Vi återkommer 
till denna fråga i bokens avslutande kapitel.

Tabell 4.2 Utsläpp av koldioxid 2010.  

 Procent av globala utsläpp ton per invånare

Kina 27 % 6,8
USA 16 % 16,9
EU-27 12 % 8,1
Ryssland 5 % 12,2
Andra stora tillväxtländer* 12 % 2,3
Japan 4 % 9,2
Övriga länder 21 % 2,0–14,5
Internationella transporter 3 %  

Källa: Netherlands Environmental Assessment Agency (2011).
*Brasilien, Indien, Iran, mexiko, Sydafrika och Saudiarabien.
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Figur 5.5 Långtidsarbetslöshet, män och kvinnor, 2010.

Källa: oECD (www.oecd.org).

Tabell 5.1 Jämviktsarbetslöshet och konjunkturarbetslöshet.

 Öppen arbetslöshet (ILo) Jämviktsarbetslöshet Konjunkturarbetslöshet

  2006 2010 2006 2010 2006 2010
Euroområdet 8,4 10,1 7,8 8,4 0,6 1,7
USA 4,6 9,6 5 5,3 –0,4 4,3
Sverige 7,1 8,4 7,2 7 –0,1 1,4

Källa: oECD Economic outlook (maj 2011).

sen var ungefär varannan arbetslös person långtidsarbetslös, dvs. arbets-
lös mer än 12 månader. Långtidsarbetslösheten var hög också i Tyskland 
och Frankrike och relativt hög i usa. I Sverige var långtidsarbetslösheten 
lägre: 15 procent av arbetslösa kvinnor och 18 procent av arbetslösa män 
var långtidsarbetslösa.  

Sammanfattningsvis tyder bilden på stora variationer i sysselsättning 
och arbetslöshet mellan olika länder. För att analysera några av dessa 
skillnader ska vi nu ta hjälp av en arbetsmarknadsmodell som beskriver 
efterfrågan och utbud på arbetskraft i hela ekonomin på ett mer realis-
tiskt sätt än den enkla marknadsmodellen. 
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dämpar sysselsättningen enligt ekonomisk teori. När skattekilen, dvs. 
gapet mellan lön före och efter skatt, är alltför hög kan det exempelvis 
vara rationellt att tacka nej till erbjudanden om övertid.

En samlad bedömning för länderna i oecd-området tyder på att un-
gefär två tredjedelar av jämviktsarbetslösheten under de senaste två de-
cennierna beror på förändringar i arbetsmarknadspolitikens regelverk. 
Mindre reglerade produktmarknader och lägre ersättningsnivåer i ar-
betslöshetsersättningen samt aktiv arbetsmarknadspolitik bidrar till att 
sänka arbetslösheten i ett genomsnittligt oecd-land. Även sänkta skat-
tekilar bidrar till att sänka arbetslösheten. Däremot tycks anställnings-
skyddets utformning inte vara lika tydligt relaterad till arbetslösheten 
när andra delar i regelverket beaktas. Dessutom finns det belägg för att 
lägre ersättningsnivåer i arbetslöshetsersättningen kan ge mindre effekt 
på arbetslösheten i länder med en väl fungerande aktiv arbetsmarknads-
politik. 

Som en illustration till att regelverken för arbetsmarknaden bör ses 
i ett sammanhang visas i tabell 5.2 hur länderna i oecd-området 2010 
kan delas in i grupper med fyra olika modeller.

•	 Den	anglosaxiska	modellen	och	den	nordeuropeiska	modellen	har	
båda gett låg estimerad jämviktsarbetslöshet och hög sysselsättning. 
Den anglosaxiska modellen innebär låg grad av produktmarknads-
reglering och svagt anställningsskydd. Därtill är arbetslöshetsersätt-
ningen låg. Även utgifterna på aktiv arbetsmarknadspolitik är låga. 

Tabell 5.2 Arbetsmarknadens regelverk i oECD-länderna.

     Utgifter på 
 Jämvikts- Produktmark- Anställnings- Arbetslös- aktiva åtgärder 
 arbetslöshet  nadsreglering  skydd 2008 hetsersättning 2008–2009  
 2010 (%) 2008 (index) (index) 2007 (index) (% av BNP)

Anglosaxisk 4,8 1,1 17,0 0,3 1,4
Nordeuropeisk 5,2 1,1 36,1 0,9 2,1
Kontinentaleuropeisk 8,6 1,3 35,4 0,8 2,8
Östeuropeisk 8,7 1,7 9,3 0,3 2,2

Källa: oECD Employment outlook (2010) och egna beräkningar.
Anglosaxisk modell = Australien, Kanada, Japan, Sydkorea, Nya Zeeland, Schweiz, Storbritannien och USA. 
Nordeuropeisk modell = Danmark, Irland, Nederländerna, Norge, Sverige och Österrike. 
Kontintentaleuropeisk modell = Belgien, Finland, Frankrike, Italien, Portugal, Spanien och tyskland. 
Östeuropeisk modell = Polen, Slovakien, tjeckien och Ungern.
Källa: oECD Employment outlook (2010).
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förslag närmat sig medianväljaren kommer även det partiet att justera 
sitt valprogram inför nästa val. I figur 6.4 visas hur båda partiernas nya 
skatte- och bidragsförslag anpassats för att gynna väljare som ligger nära 
medianväljaren. Den politiska processen leder till att partiernas program 
konvergerar, om huvudmålet är att vinna en majoritet av väljarna och en 
enda dimension, plånboken, styr väljarnas beteende. Det innebär att de 
väljare som har inkomster nära m kommer att ha ett mycket stort infly-
tande på hur politiken i praktiken utformas, även om de är en minoritet 
av alla väljare.

I praktiken handlar förstås politiska partiers program också om annat 

OlIKa slags sKaTTEr

V i har sett att det finns flera politiska 
variabler som påverkar omfattningen 
av den offentliga sektorn. Nivån på 
utgifter och skatter varierar mellan 

olika länder. Men det finns flera olika typer av 
skatter. Den personliga inkomstskatten innebär 
att medborgarna betalar skatt på arbetsinkomst 
eller kapitalavkastning. Bolagsskatt betalas av 
företagen i relation till vinsten. Om bolagens 
vinster beskattas på både bolagsnivå och ägar-
nivå kallas det ekonomisk dubbelbeskattning. 

En viktig inkomstkälla för staten i många 
länder utgör mervärdesskatten, som innebär 
skatt på värdeökningar i varje produktions-
led. Sociala avgifter eller arbetsgivaravgifter 
innebär att företagen betalar indirekta skatter 
på de anställdas arbetsinkomster. I flera länder 
betalar medborgarna också förmögenhetsskatt. 
Punktskatter på t.ex. bensin eller tobak används 
både för att dra in pengar till staten och påverka 
medborgarnas konsumtionsbeteende. Avgifter 

på utrikeshandel, tullar, spelar en roll för stats-
inkomsterna i många utvecklingsländer.

I tabell 6.1 visas fördelningen mellan olika 
typer av skatter i industriländerna i oecd 
och utvecklingsländerna. I industriländerna 
svarar inkomstskatten för en större andel än 
konsumtionskatten av det totala skatteuttaget. 
I utvecklingsländerna utgör i stället skatten på 
konsumtion den viktigaste inkomstkällan för 
staten. En annan skillnad är att i oecd-länderna 
svarar den personliga inkomstskatten för en 
betydligt större andel av inkomstskatten än 
bolagsskatten jämfört med utvecklingsländerna. 
Därtill noteras att inkomster från tullar och 
avgifter på utrikeshandel spelar en betydligt 
större roll i utvecklingsländerna jämfört med 
oecd-området. Slutligen kan noteras att sociala 
avgifter spelar en mycket större roll för statens 
inkomster i oecd-länderna, särskilt i Europa, 
än i utvecklingsländerna.

Tabell 6.1 Statliga inkomstkällor som andel av BNP, 1995–1997.

 Inkomstskatter  Konsumtionsskatter  

 Bolag Personer Allmänna Avgifter Handel Sociala avgifter totalt

Industriländer (oECD) 3,1 10,8 6,6 3,6 0,3 9,5 25,6
Utvecklingsländer 2,6 2,2 3,6 2,4 3,5 1,3 15,7

Källa: tanzi och Zee (2000).4
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nomiska utvecklingen i olika avseenden.7 I tabell 6.2 visas hur konstitu-
tionen kan tolkas i praktiken i ett urval länder.

Presidentstyre innebär att invånarna direkt väljer landets högste be-
slutsfattare, medan parlamentarism innebär att invånare utser ett parla-
ment som i sin tur utser den verkställande ledningen – regeringen. 

Det finns också en annan dimension av valsystemets utformning. Majo
ritetsval innebär att en enda person i varje valkrets kan vinna en plats i 
parlamentet, medan ett proportionellt valsystem innebär att flera kandi-
dater på partilistor kan väljas. 

Personvalsindikatorn visar andelen politiker som inte väljs på parti-
listor, dvs. ju högre värde, desto större inslag av personval. Demokratiin
dikatorn mäter graden av demokrati, som stiger med ökande siffervärde. 
Valdistriktens storlek avser hur stora områden som röstar om mandaten 
till parlamentet. Den mäts som antal valdistrikt per mandat. Det betyder 
att en låg siffra innebär att många mandat väljs i varje region. 

I ett presidentstyrt land som usa har presidenten ett stort inrikespo-
litiskt inflytande, men kongressen kan i stor utsträckning sätta den eko-
nomiska agendan. Presidentens makt ligger främst i vetorätten. I ett par-
lamentariskt styrt land har regeringen större möjligheter att både sätta 
agendan och fatta beslut. En annan skillnad är att regeringen i en par-
lamentarisk demokrati måste avgå när den förlorar stödet i parlamen-
tet, medan en president sitter kvar hela sin mandatperiod. Det beror på 
att presidentval hålls separat från val till den lagstiftande församlingen. 

Tabell 6.2 Konstitutionen i ett urval länder.

    Val-  
   Demokrati- distriktens Personvals- 
Land Styrelseskick Valsystem indikator storlek indikator

Australien Parlamentarism majoritet 10 1 1
Brasilien Presidentstyre Proportionellt 8 0,05 0
Frankrike Parlamentarism majoritet 9 1,0 1
Indien Parlamentarism majoritet 8,4 1,0 1
Japan Parlamentarism Blandat 10 0,38 0,87
mexiko Presidentstyre Proportionellt 2,7 0,6 0,6
Ryssland Presidentstyre Proportionellt 3,3 0,5 0,5
Storbritannien Parlamentarism majoritet 10 1 1
Sverige Parlamentarism Proportionellt 10 0,08 0
Sydafrika Parlamentarism Proportionellt 7,9 0,02 0
Sydkorea Presidentstyre Proportionellt 6,2 0,78 0,78
tyskland Parlamentarism Proportionellt 10 0,52 0,5
USA Presidentstyre majoritet 10 1 1

Källa: Persson och tabellini (2003).6
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utvecklade och behöver tillgång till finansiering medan inkomsterna fort-
farande är mycket låga utanför dessa sektorer. 

Den finansiella sektorns  
sammansättning och storlek

Vi såg i figur 7.2 att den finansiella sektorns storlek kan variera ganska 
mycket i länder med ungefär samma bnp per invånare. Sydkorea har en 
mer omfattande finanssektor än Japan, men bnp per invånare är lägre. Lev-
nadsstandarden per invånare påverkas uppenbarligen av fler faktorer än 
det finansiella systemet, vilket vi återkommer till i senare kapitel. 

Traditionellt skiljer ekonomer mellan bankbaserade finansiella system 
och marknadsbaserade finansiella system, se tabell 7.1. För att avgöra 
vilket system som dominerar i ett visst land är det vanligt att konstruera 
mått som relaterar finansmarknadens storlek till bankernas tillgångar el-
ler kreditgivning. Länder under genomsnittsvärdet betecknas bankbase-
rade och länder över genomsittsvärdet betecknas marknadsbaserade.*

Det kan finnas både för- och nackdelar med bankbaserade respektive 
marknadsbaserade finansiella system. Banker kan t.ex. vara bättre på att 
övervaka företagsledningar och skydda investerares intressen, särskilt 
om det finns brister i lagstiftningen på detta område i ett tidigt utveck-
lingsskede. Men banker kan också utnyttja informationen om företagen 
i den reala ekonomin i sitt eget intresse och samarbeta med företagsled-
ningar gentemot externa investerare. 

Finansiella marknader kan ha en fördel gentemot banker genom att 
de underlättar spridning av information och risktagande samt paketering 
av risker. En nackdel med ett system baserat på finansiella marknader är 
att det kan uppmuntra till kortsiktighet och spekulation. Spekulations-
bubblor med efterföljande krascher har uppstått vid många tillfällen i 
historien. Den globala finanskrisen, som beskrivs mer utförligt i kapi-

Tabell 7.1 Finansiell struktur i olika länder.

Land Finansiell struktur Land Finansiell struktur

Australien marknadsbaserad Storbritannien marknadsbaserad
Brasilien marknadsbaserad Sverige marknadsbaserad
Frankrike Bankbaserad Sydafrika marknadsbaserad
Indien Bankbaserad Sydkorea marknadsbaserad
Japan Bankbaserad tyskland Bankbaserad
mexiko marknadsbaserad USA marknadsbaserad

* Länder med brittisk 
sedvanerätt har oftare 
marknadsbaserade 
finansiella system än 
övriga länder. Även 
det omvända gäl-
ler, dvs. länder med 
marknadsbaserade 
finansiella system har 
oftare brittisk rätt 
än vad bankbase-
rade ekonomier har 
(Demirgüç-Kunt och 
Levine, 2001).2
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och Indien och var allra högst i usa, där den uppgick till 70 procent av 
bnp. 

Den offentliga konsumtionen är den andra komponenten i bnp. Den 
offentliga sektorns storlek varierar mellan olika länder till följd av den his-
toriska utvecklingen och det politiska systemet. Den offentliga konsum-
tionsandelen var endast 12–13 procent i Kina och Indien, något högre i 
usa och Brasilien och allra högst i Sverige, där den uppgick till 27 procent 
av bnp. 

Företagens bruttoinvesteringar i maskiner, byggnader och lager är 
den tredje viktiga komponenten i bnp. I tabell 11.1 kan vi se att investe-
ringsandelen var mellan 15 och 20 procent i usa, Sverige och Brasilien, 
30 procent i Indien och markant högre i Kina, där den uppgick till 46 
procent av bnp. 

Utrikeshandeln utgör den sista komponenten i bnp. När ett land ex
porterar varor och tjänster till andra länder adderar det till efterfrågan på 
samma sätt som konsumtion eller investeringar. Men samtidigt är en del 
av de varor som konsumeras i landet producerade i andra länder. Därför 
behöver man subtrahera importen av varor och tjänster när bnp beräk-
nas. Nettoexporten kallas det bidrag som utrikeshandeln ger när man 
adderar exporten och subtraherar importen vid bestämningen av bnp. 

I tabellen ser vi att i Brasilien och usa var både export- och importan-
delarna låga och uppgick till mellan 11 och 16 procent av bnp. Indien och 
Kina var mer beroende av utrikeshandel.* Utrikeshandeln betydde mest 
för Sverige, med andelar på mellan 44 och 50 procent av bnp. 

Bidraget till bnp från utrikeshandeln beror på skillnaden mellan ex-
portandelen och importandelen. Det betyder att det samlade bidraget 
från utrikeshandeln kan både öka och minska bnp. I usa var exportan-
delen nästan 4 procentenheter lägre än importandelen i tabellen. I usa 
innebar detta ett negativt bidrag till bnp från utrikeshandeln. I Sverige 
var däremot export andelen nästan 6 procentenheter större än importan-
delen, vilket betyder ett positivt bidrag till bnp. 

* För Kina under-
skattas andelarna 
för utrikeshandel 
eftersom de endast 
avser varor och inte 
tjänster.

Tabell 11.1 BNP-komponenter, 2010, andel av BNP (%).

 Privat  offentlig Brutto- 
 konsumtion konsumtion investeringar Export Import

Brasilien 60,6 21,2 18,4 11,2 12,1
Indien 57,2 11,5 29,5 21,5 24,8
Kina* 33,5 13,5 45,8 26,8 23,8
Sverige 48,4 27,2 17,9 50,0 44,1
USA 70,5 17,2 15,4 12,7 16,2

Anm.: *X,m avser endast varuexport   
Källa: ImF, Principal Global Indicators.
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bilen i Belgien stiger med 10 procent från 25 000 euro till 27 500 euro. 
Det innebär att den reala växelkursen ökar till 1,1 ([27 500 × 9,50] / 
237 500), dvs. den stiger också 10 procent eftersom priset i Sverige och 
den nominella växelkursen är oförändrade. En bil kostar nu 10 procent 
mer i Belgien än i Sverige. 

Antag sedan att priset på bilen stiger också i Sverige, men endast med 
5 procent, till 249 375  kr. Då kommer den reala växelkursen att ändras 
från 1,1 till 1,048 ([27 500 × 9,50] / 249 375). Det innebär att priset på 
bilen är 4,8 procent högre i Belgien än i Sverige. Prisskillnaden är nu lägre 
än efter prishöjningen i Belgien. 

Vad krävs för att återställa köpkraftspariteten så att bilarna kostar 
lika mycket för en svensk köpare? Om den svenska kronan stärks från 
9,50 sek /eur till 9,07 sek /eur återställs relationen och den reala växel-
kursen för Volvobilar är åter 1 ([27 500 × 9,07] / 249 375). 

Vad händer om kronans nominella värde stärks ytterligare? Om kro-

BOKhyllan BIlly

Absolut köpkraftsparitet (ppp) innebär 
att likadana varukorgar kostar lika 
mycket i olika länder, mätt i gemen-
sam valuta. För en enda vara talar 

ekonomerna också om lagen om ett pris. Om 
priset inte är lika i olika länder är det lönsamt 
att köpa varan i ett land och sälja den i ett an-
nat. Det talar för att stora prisskillnader jämnas 
ut mellan länder med fri rörlighet för varor och 
låga transportkostnader. I praktiken råder dock 
inte absolut köpkraftsparitet. Många varor är 
svåra att transportera. Tullar, införselavgifter 
och kostnader för valutaväxling måste också 
beaktas.  

Lagen om ett pris gäller därför inte heller 
alltid för en enskild vara. Ikea producerar bok-
hyllan Billy som säljs i många länder. Vi ser i 
tabell 12.1 att priset i gemensam valuta, mätt i 
euro, varierar mellan ett urval av länder. Dyrast 
är Billy i Australien och billigast i några länder i 
euroområdet, t.ex. Belgien. 

Men vi ser också att priset i flera länder i 
euroområdet faktiskt är exakt detsamma. Det 
är naturligt att priset är detsamma i Belgien och 
Frankrike med tanke på den fria rörligheten för 
varor i eu, den gemensamma valutan, euron, 

och närheten mellan länderna. I Tyskland är 
Billy dock något dyrare än i Belgien. I Sverige är 
Billy marginellt dyrare än i Belgien. Med tanke 
på transport- och växlingskostnader är det för-
stås inte lönsamt för en person som är bosatt i 
Sverige att köpa Billy i Belgien.

Tabell 12.1 Bokhyllan Billy.

 Pris i inhemsk valuta Pris i euro

Australien 99,00 59,14
Belgien 35,00 35,00
Frankrike 35,00 35,00
Kina 449,00 44,26
Portugal 35,00 35,00
Ryssland 1490,00 43,44
Storbritannien 29,00 43,09
Sverige 329,00 36,01
tjeckien 1190,00 42,47
tyskland 35,90 35,90
USA 49,99 38,75

Anm.: Prisjämförelsen avser fjärde kvartalet 2006.
Källa: Ikeas hemsidor i respektive land och egna beräkningar.
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Tabell 12.2 Nominell BNP och köpkraftskorrigerad BNP, 2010, miljarder dollar.

Rangordning   Rangordning Köpkrafts- 
länder Land/region Nominelll BNP länder korrigerad BNP Land/region

1  USA 14 527  18 587 BRIC
  Euroområdet 12 168 1 14 527 USA
  BRIC 11 080  10 827 Euroområdet
2  Kina 5 878 2 10 120 Kina
3  Japan 5 459 3 4 324 Japan
4  tyskland 3 286 4 4 058 Indien
5  Frankrike 2 563 5 2 944 tyskland
6  Storbritannien 2 250 6 2 231 Ryssland
7  Brasilien 2 090 7 2 181 Storbritannien
8  Italien 2 055 8 2 179 Brasilien
9  Indien 1 632 9 2 135 Frankrike
10  Kanada 1 577 10 1 779 Italien
11  Ryssland 1 480 11 1 565 mexiko
12  Spanien 1 410 12 1 466 Sydkorea
13  Australien 1 237 13 1 373 Spanien
14  mexiko 1 034 14 1 334 Kanada
15  Sydkorea 1 014 15 1 033 Indonesien
16  Nederländerna 781 16 969 turkiet
17  turkiet 735 17 888 Iran
18  Indonesien 707 18 884 Australien
19  Polen 469 19 825 taiwan
20 Belgien 468 20 723 Polen
21  Sverige 459 33 356 Sverige

BRIC = Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. Källa: ImF, World Economic outlook, september 2011.

KöPKraFTsKOrrIgEraD BnP

är nominell bnp jämförs mellan olika 
länder kan det vara missvisande att 
göra en omräkning som enbart baseras 
på nominella växelkurser. Det beror 

på att priset på varor och tjänster också varierar 
ganska mycket. I många tillväxtländer är priset 
på de varor som ingår i bnp lägre än priset på 
motsvarande varor i usa. Genom att beräkna 
köpkraftskorrigerad bnp korrigerar ekono-
merna för skillnader i både nominell växelkurs 
och priser, dvs. den reala växelkursen. 

Den köpkraftsjusterade växelkursen eller 
ppp-kursen definieras som den nominella väx-
elkurs som innebär att likadana varukorgar 
kostar lika mycket i två länder. Det betyder att 
köpkraftskorrigerad bnp är högre än nominell 
bnp för många utvecklingsländer. 

I tabell 12.2 visas en rangordning av världens 

största ekonomier 2010, mätt med bnp på två 
sätt: nominell bnp i dollar och köpkraftskorri-
gerad bnp i dollar. Vi ser att utan köpkraftskor-
rigering hamnar Indien på nionde plats. Med 
köpkraftskorrigerad bnp ligger i stället Indien 
på fjärde plats efter usa, Kina och Japan. Kina 
ligger tvåa efter usa med båda måtten men 
gapet är mindre köpkraftskorrigerat. Med köp-
kraftskorrigering är den samlade produktionen 
i bric-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och 
Kina) redan större än usa:s.

Sverige ligger på plats 21 utan köpkraftskor-
rigering men halkar ned till plats 33 mätt med 
köpkraftskorrigerad bnp. När går då Kina om 
usa som världens största ekonomi? Enligt imf:s 
bedömning kan det ske 2016, mätt med köp-
kraftskorrigerad bnp. 

Källa: imf, World Economic Outlook, september 2011.
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Tabell 13.1 makrostatistik för Sverige.

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Inflation 1,9 0,4 0,5 1,4 2,2 3,4 –0,5 1,2
BNP-tillväxt 2,5 3,7 3,1 4,6 3,4 -0,8 –5,3 5,3
Resursutnyttjande  

(% av BNP) –0,2 1,3 1,9 3,7 4,3 0,6 –6,9 –3,9
Arbetslöshet (ILo) 6,6 7,4 7,7 7,1 6,1 6,2 8,3 8,4
Kort ränta 3 2,1 1,7 2,3 3,6 3,9 0,4 0,5

Källa: oECD Economic outlook (maj 2011).

tion mellan bnp-tillväxt och inflation, men ibland sker avvikelser. Det kan 
bero på att inflationen i tillväxtländerna i högre grad än i industriländerna 
påverkas av råvarupriser. Stigande priser på energi och livsmedel har t.ex. 
spätt på inflationen i Indien och andra länder i slutet av perioden.

ökad efterfrågan

I praktiken utsätts ett lands ekonomi för många olika typer av störningar 
som rubbar jämvikten. Både total efterfrågan och totalt utbud kan änd-
ras, som vi har sett. Vad händer när jämvikten rubbas? Det beror på flera 
olika faktorer. Orsaken till att jämvikten rubbas är förstås viktig. Cen-
tralbankens penningpolitiska regel eller dess reaktionsmönster är andra 
centrala faktorer. Ekonomins funktionssätt, som avspeglas i lutningen på 
efterfråge- och utbudsrelationerna, spelar dessutom en viktig roll.

I början av 2006 var inflationen i Sverige ganska låg trots att bnp-
tillväxten varit hög 2004–2005, se tabell 13.1. En överraskande god pro-
duktivitetsutveckling hade hållit tillbaka inflationstrycket under några 
år. Riksbankens reporänta hade sänkts från 4,25 procent i slutet av 2002 
till 1,5 procent i slutet av 2005, se figur 13.13. I januari 2006 inleddes 
dock en period av räntehöjningar till följd av stigande resursutnyttjande 
och inflationstryck. Vi ser i tabell 13.1 att bnp-tillväxten och resursut-
nyttjandet ökade 2006 och 2007 och drog upp inflationen. Inflationen 
började dessutom stiga snabbt under 2007 till följd av högre priser på 
energi och livsmedel. Det bidrog till att inflationen 2008 blev högre än 
2-procentsmålet, trots räntehöjningarna.

Hur kan den makroekonomiska modellen användas för att analysera 
ett högt resursutnyttjande? Vi börjar med att studera konsekvenserna av 
en efterfrågeökning, som innebär att total efterfrågan skiftar åt höger, se 

* För bric-länderna 
är det svårt att finna 
mått för resursut-
nyttjande som är 
jämförbara med 
oecd-länderna.
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länDEr mED InFlaTIOnsmål

S ammantaget arbetar drygt 25 
centralbanker världen över med 
rörlig växelkurs och ett explicit 
inflationsmål. Till pionjärerna 

räknas Nya Zeeland som införde ett 
inflationsmål 1990, Kanada 1991, Stor-
britannien 1992 och Sverige 1993. Dessa 
inflationsmålspionjärer har därefter fått 
sällskap av tillväxtländer som Brasilien, 
Thailand, Sydafrika, Tjeckien, Polen och 
Turkiet.

Inflationsmålspolitiken har visat sig 
vara framgångsrik i de länder där den 
införts. Med inflationsmål tydliggörs vad 
en centralbank kan åstadkomma – prissta-
bilitet – och vad den inte kan åstadkomma 
– höja den genomsnittliga tillväxten eller 
sysselsättningen. 

Centralbanker med inflationsmål är 
öppna med sina bedömningar och bidrar 
därmed till att förankra inflationsförvänt-
ningarna kring målet. Ett numeriskt infla-
tionsmål innebär också att centralbanken 
lättare kan ställas till svars för sin pen-
ningpolitik. Sammantaget utgör inflations-
målspolitiken en regelbaserad policyregim 
som etablerat en ökad trovärdighet för 
låg inflation och låga inflationsvariationer 
utan att variationerna i tillväxt eller syssel-
sättning ökat. 

tan riskerar att bidra till att kreditgivning och skuldsättning i ekonomin 
ökar kraftigt och så småningom blir ohållbar. Risken för en finansiell kris 
bortom prognoshorisonten för inflation och resursutnyttjande kan öka. 
Det kan därför finnas skäl för penningpolitiken att också beakta risken 
för finansiella kriser. 

Huvudverktyget mot nya kriser är dock bättre finansiella regelverk 
för den finansiella sektorn, som vi diskuterar i kapitel 25. Men central-
bankerna kan också ge ett bidrag genom att i sin penningpolitik i högre 
grad än tidigare beakta indikatorer på hushållens och företagens skuld-
sättning och andra finansiella obalanser. I den mån sådana finansiella va-
riabler påverkar inflation och resursutnyttjande bör de naturligt beaktas 
av en centralbank som bedriver flexibel inflationsmålspolitik. Michael 

Tabell 14.1 Länder med inflationsmål. 

Land År målnivå

Australien 1993 2–3
Brasilien 1999 4,5 ± 2
Chile 1990 3 ± 1
Colombia 1999 2–4
Filippinerna 2002 4,5 ± 1
Ghana 2007 14,5 ± 1
Guatemala 2005 5 ± 1
Indonesien 2005 4–6
Island 2001 2,5 ± 1,5 
Israel 1991 2 ± 1
Kanada 1991 2 ± 1 
mexiko 2001 3 ± 1 
Norge 2001 2,5 ± 1
Nya Zeeland 1990 1–3
Peru 2002 2 ± 1
Polen 1999 2,5 ± 1 
Rumänien 2005 3,5 ± 1
Serbien 2006 4–8
Storbritannien 1992 2 ± 1
Sverige 1993 2
Sydafrika 2000 3–6
Sydkorea 1998 3 ± 1 
thailand 2000 0 – 3
tjeckien 1997 3 ± 1 
turkiet 2006 6,5 ± 1
Ungern  2001 3 ± 1

Källa: Centralbankerna.
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Några centralbanker har köpt stats-, bostads- och företagsobligatio-
ner. I vissa fall har värdepappersköpen varit mycket omfattande. Sådana 
köp har beskrivits på olika sätt. Kvantitativa lättnader innebär att cen-
tralbanken anger ett mål för den monetära basen (sedelmängden plus 
bankernas inlåning i centralbanken), dvs. centralbanken fokuserar på 
skuldsidan i sin balansräkning. Genom att köpa värdepapper söker cen-
tralbanken se till att inlåningen i centralbanken ökar till målsatt nivå 
samtidigt som räntorna pressas ned. 

Kreditlättnader innebär att centralbanken försöker få de finansiella 
marknaderna att fungera bättre genom att köpa värdepapper på dessa 
marknader. Målet är att marknadsräntorna på stats-, bostads- och fö-
retagsobligationer ska minska. Kreditlättnader innebär att centralban-
ken fokuserar på tillgångssidan av sin balansräkning. När tillgångssidan 
expanderar ökar bankernas lån, vilket i sin tur leder till att bankernas 
inlåning i centralbanken ökar. Även med kreditlättnader ökar därför den 
monetära basen, även om det är en indirekt följd av åtgärden snarare än 
ett mål i sig. 

Tabell 14.1 Sveriges riksbanks balansräkning 31 december 2007 och 2009. miljarder kronor.

tILLGÅNGAR 2007 2009 

Guld 26 32
Valutareserv (Fordringar i utländsk valuta) 173 302
Utlåning till banksystemet 9 369
Övriga tillgångar 4 6

Summa 212 709

 

SKULDER 2007 2009 

Sedlar och mynt 114 111
Skulder i kr till svenska institut 0 171
Emitterade skuldcertifikat 0 192
Skulder i utländsk valuta till svenska institut 0 93
Skulder i utländsk valuta till utländska institut 12 0
motpost till ImF-dragningsrätter 3 25
Värderegleringskonton 20 38
Eget kapital 59 64
Årets resultat 4 15

Summa 212 709 

Källa: Sveriges riksbank.  
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beaktar den i sina överenskommelser. Inflationen och inflationsskatten 
riskerar då att permanentas på höga nivåer. 

Det andra sättet att finansiera ett underskott i den offentliga sektorn 
är att staten lånar pengar på obligationsmarknaden. Det är den gängse 
metoden som de flesta länder använder sig av. Genom att låna pengar 
under år med underskott och amortera lånen under år med överskott kan 
den offentliga sektorn jämna ut variationer i inkomsterna. Staten och 
kommunernas skatteintäkter kan variera av flera skäl. 

I första hand påverkas förstås det finansiella sparandet av konjunk-
turen. När arbetslösheten ökar minskar statens intäkter samtidigt som 
utgifterna ökar. Men inkomsterna kan också variera av andra skäl. I sam-
band med en börsuppgång kan skatteinkomsterna öka oväntat mycket 
på grund av att aktieuppgången bidrar till stigande reavinst- och förmö-
genhetsskatter på aktier. När sedan aktiekurserna börjar falla minskar 
också skatteintäkterna mer än väntat. 

Det finns dock skäl för staten att inte varje år försöka finjustera skat-
tesatserna så att budgeten går jämnt upp. Samhällsekonomin fungerar 
bättre om hushåll och företag i god tid vet vilka skatteregler som gäller. 
Då underlättas deras möjligheter att planera konsumtion och investe-
ringar. Det är därför bättre att staten utnyttjar obligationsmarknaden 
för att parera tillfälliga över- och underskott i det finansiella sparandet. 
Längre perioder av systematiska underskott i statsfinanserna kan dock 
leda till samhällsekonomiska problem. 

I tabell 15.1 visas den offentliga sektorns inkomster och utgifter som 
andel av bnp i euroområdet samt ett urval industriländer 2010. Vi ser att 
spännvidden är ganska stor. I usa och Japan uppgick offentliga inkoms-

Tabell 15.1 Den offentliga sektorns inkomster och utgifter som andel av BNP.

 Euro- Grek-   tysk-  
Utfall 2010 området land Italien Spanien land Sverige Japan USA

Inkomster 44,6 39,1 46,0 35,7 43,7 50,7 30,6 30,9
Utgifter 50,6 49,5 50,5 45,0 47,0 51,0 39,8 41,3
Finansiellt         

sparande –6,0 –10,4 –4,5 –9,2 –3,3 –0,3 –9,2 –10,3
Bruttoskuld 85,8 142,8 119,0 60,1 84,0 39,7 220,0 94,4
Nettoskuld 65,9 142,8 99,4 48,7 57,6 –21,5 117,2 68,3
Ränteutgifter 2,5 5,5 4,2 1,4 2,1 –0,8 1,1 2,0
Primärt 

budgetsaldo –3,6 –4,9 –0,3 –7,8 –1,2 –1,1 –8,1 –8,4

Källa: ImF WEo (september 2011).
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* Se även faktarutan 
på sidan 344.

Figur 16.1 Världsimportens fördelning. Procent.

Källa: Wto, International trade Statistics (2010).
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utvecklingen som har gett lägre transportkostnader och ökat informa-
tionsflödet över gränserna. Under den nuvarande globaliseringsperioden 
har flyget, stora transportfartyg, datorn och Internet varit betydelsefulla 
för att reducera kostnaderna för kontakter över gränserna. I tabell 16.1 
visas hur kostnaderna för sjö- och flygtransporter fallit sedan 1930.

Den andra faktorn är den internationella ekonomiska politiken som 
reducerat handelshinder. Handelsavtalen inom ramen för frihandelsav-
talet gatt och handelsorganisationen wto har t.ex. lett till att de ge-
nomsnittliga tullarna i industriländerna fallit kraftigt, se tabell 16.2.*

Tullsänkningarna började tidigare i höginkomstländerna och deras 
tullsatser är fortfarande lägre än medel- och låginkomstländernas.1 Det 
finns också skillnader mellan olika länder. Kina har genomfört en mycket 
stor och snabb tullreducering medan Indien har justerat ned sina höga 
tullar något långsammare.

Tabell 16.2 tullsats, viktat medelvärde alla produkter. Procent.

 2000 2009

Höginkomstländer 2,4 2,2
medelinkomstländer 12,8 5
Låginkomstländer 15,9 9,2
Sverige 2,1 1,5
USA 1,8 1,6
Kina 14,6 4,2
Indien 29 8,2 

Källa: Världsbanken (www.worldbank.org).
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strivaror som har vuxit mycket kraftigt under de senaste 50 åren, se figur 
16.2. 

Exportutvecklingen för drivmedel och mineral inklusive olja samt 
jordbruksvaror har ökat betydligt mindre. 

Vi kan också notera att även i samband med uppbromsningen av 
handelsexpansionen mellan 1973 och 1990 ökade exporten av varor be-
tydligt mer än exporten av energiråvaror och jordbruksprodukter. En-
ergiprishöjningarna bidrog till att handeln med drivmedel och mineral 
knappt ökade någonting i volym under denna period. 

Mellan 1991 och 2007 återhämtade sig exporten av energiråvaror 
en del. Men handeln med industrivaror fortsatte att varje år växa nästan 
dubbelt så snabbt som handeln med drivmedel och mineral samt jord-
bruksprodukter.

Under efterkrigstiden har handeln mellan utvecklade industriländer 
ökat. Faktum är att även Europas andel av världsexporten har ökat, från 
35 procent 1948 till 41 procent 2009, se figur 16.3. Däremot har Nord-
amerikas andel av världsexporten fallit från 28 till 13 procent under sam-
ma period.

Det finns även stora skillnader mellan utvecklingsländerna. Asiens 
andel av världsexporten har fördubblats från 14 till 29 procent, medan 
Afrikas och Latinamerikas andelar har minskat. Bakom dessa aggrege-
rade siffror finns också stora skillnader mellan länder inom olika grup-
per. Av industriländerna är det främst Tyskland och Japan som ökat sina 
exportandelar medan usa:s andel av världsexporten har minskat. usa:s 
varuexport var dock fortfarande störst i världen 2010. 

I Asien är det främst exportandelarna i Japan och ett antal länder i 
Sydostasien, Hongkong, Malaysia, Singapore, Sydkorea, Taiwan och 
Thailand, samt på senare år även Kina, som vuxit mycket kraftigt, se 
tabell 16.3. Indiens andel av världsexporten var däremot ännu 2009 be-
tydligt lägre än 1948. År 2010 var Kinas varuexport näst störst i världen, 
efter usa men före Tyskland.

Tabell 16.3 Asiens andel av världsexporten. Procent.

 1948 2009

Indien 2,2 1,3
Japan 0,4 4,8
Kina 0,9 9,9
Sydostasien (6 länder)   3,4 9,6

Anm.: 6 länder = Hongkong, malaysia, Singapore, Sydkorea, taiwan och thailand.
Källa: Världshandelsorganisationen Wto.
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Varuexport

De traditionella industriländerna samt ett antal nyligen industrialiserade 
länder i Asien spelar i dag en dominerande roll i handeln med varor, se 
tabell 16.4. Länderna i Europa svarar för den största andelen av världs-
exporten följt av Asien och Nordamerika. Exportflödena inom dessa re-
gioner är fortfarande större än flödena till andra regioner. Det innebär att 
exporten från länderna i Europa till nästan tre fjärdedelar går till andra 
europeiska länder. Ungefär 50 procent av Nordamerikas och Asiens ex-
port sker inom respektive region. Dessa tre regioner dominerar även han-
deln mellan regionerna. 

Nordamerikas export sker i första hand till Nordamerika, i andra 
hand till Asien och i tredje hand till Europa. Asiens export sker i första 
hand till Asien, medan andelarna till Nordamerika och Europa är un-
gefär lika. Europas export sker i huvudsak inom Europa, långt därefter 
kommer exporten till Nordamerika och Asien.

För länderna i Afrika, Central- och Sydamerika, Mellanöstern samt 
oss-länderna är situationen annorlunda.* Deras respektive andel av 

Tabell 16.4 Varuexport mellan regioner, 2009. Procent.

                                           till Nord- Central- och    mellan- 
Från amerika Sydamerika Europa oSS Afrika östern Asien Världen

Andel av exporten till respektive region, procent

Nordamerika 48,0 8,0 18,2 0,6 1,8 3,1 20,2 100  
Central- och Sydamerika 25,0 26,1 19,6 1,3 2,8 2,5 20,8 100  
Europa 7,3 1,5 72,2 2,9 3,2 3,1   8,5 100
oSS 5,2 1,1 52,9 19,2 1,6 3,2 13,9 100
Afrika  17,1 2,4 38,8 0,3 11,7 3,0 22,2 100
mellanöstern     8,7 0,7 11,0 0,5 4,9 15,5 51,8 100
Asien 17,5 2,7 17,9 1,6 2,8 4,6 51,6 100
Världen 16,6 3,6 41,9 2,6 3,2 4,2 26,3 100
 
Andel av världsexporten, procent

Nordamerika 6,3  1,1  2,4 0,1 0,2  0,4  2,7  13,2
Central- och Sydamerika 0,9  1,0  0,7 0,0 0,1  0,1  0,8  3,8
Europa 3,0  0,6 29,7 1,2 1,3  1,3  3,5  41,2
oSS 0,2  0,0  2,0 0,7 0,1  0,1  0,5  3,7
Afrika 0,5  0,1  1,2 0,0 0,4  0,1  0,7  3,2
mellanöstern 0,5  0,0  0,6 0,0 0,3  20,9  2,9  5,7
Asien 5,2  0,8  5,3 0,5 0,8     1,3  15,2     29,4 
Världen 16,6  3,6 41,9 2,6 3,2     4,2  26,3    100,0

Källa: Världshandelsorganisationen Wto.

* oss = Oberoende 
staters samvälde, 
dvs. Ryssland, Ukrai-
na, Vitryssland och 
andra f.d. sovjetrepu-
bliker.
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världsexporten är mycket begränsad. För många länder i dessa regioner 
dominerar dessutom exporten till gamla och nya industriländer. 

Afrika exporterar i första hand till Europa, i andra hand till Asien och 
i tredje hand till Nordamerika. Mellanöstern exporterar i första hand till 
Asien, i andra hand Mellanöstern och i tredje hand Europa. Central- och 
Sydamerika exporterar i första hand till andra länder i Central- och Syd-
amerika. I andra hand kommer exporten till Nordamerika, med Asien 
och Europa på delad tredje plats.

Även varumönstret i exporten varierar mellan olika regioner, se tabell 
16.5. Europa spelar en central roll i världshandeln med industrivaror och 
svarar för nästan hälften av den totala exporten i världen. Asien har ryckt 
upp till andra plats och svarar för ca 35 procent av exporten av industri-
varor medan Nordamerikas andel är ungefär 14 procent. Exporten av 
industrivaror från övriga regioner är mycket begränsad. 

Tabell 16.5 Världsexporten för varugrupper och tjänster, fördelad på regioner, 2009. Procent.

 Industrivaror Drivmedel och mineral Jordbruksvaror tjänster

Nordamerika 13,5   9,6 15,3 16,3
Central- och Sydamerika   1,5   7,9 12,0   3,0
Europa 46,4 21,3 45,2 50,5
oSS   1,3 12,6   3,4   2,1
Afrika   0,9 10,9   3,3   2,3
mellanöstern   2,2 20,7   1,6   2,8
Asien 34,1 17,0 19,3 22,9

totalt 100 100 100 100

Källa: Världshandelsorganisationen Wto.

Tabell 16.6 Varugruppernas andel av varje regions totala handel, 2009. Procent.

 Industrivaror Drivmedel och mineral Jordbruksvaror

 Export Import Export Import Export Import

Nordamerika 70,5 73,0 13,6 17,5 11,2  7,0 
Central- och Sydamerika 27,4 68,8 38,9 18,3 30,5  10,0
Europa 77,3 70,9  9,6 15,6 10,5  10,7
oSS 24,1 72,6 12,9 12,0  8,7  14,0
Afrika 19,2 69,5 64,0 13,5 10,2  14,3
mellanöstern 27,3 77,0 68,0  9,0  2,6  11,2
Asien 79,7 62,8 10,8 26,0  6,3  8,6

Källa: Världshandelsorganisationen Wto.
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Den totala tillgängliga mängden livsmedel ökade när familjerna valde att 
specialisera sig. Genom att familjerna specialiserade sig på att producera 
den gröda de var allra bäst på och sedan handla med varandra, blev den 
totala kakan större än den annars skulle varit. 

På liknande sätt finns fördelar för ett land att delta i den globala eko-
nomin. Handel gör det möjligt för landets företag att specialisera sig på 
det som företagen är allra bäst på. Om ett land är relativt bättre på att 
producera mobiltelefoner i stället för barnvagnar och ett annat land är 
relativt bättre på att producera barnvagnar i stället för mobiltelefoner, 
vinner båda länderna på att specialisera sig och handla med varandra. 

Vi ska nu mer i detalj studera hur detta går till. Vi kommer också att 
studera de antaganden som ligger bakom påståendet att båda länderna 
tjänar på handel. Därmed blir det möjligt att visa att vinsterna av han-
del beror av hur bytesvillkoren mellan länderna utvecklas. Utrikeshandel 
skapar potentiella vinster för två länder. Men dessa vinster behöver inte 
vara jämnt fördelade.

absoluta fördelar

Antag att två länder, vi kan kalla dem Väst och Öst, kan producera både 
mobiltelefoner och barnvagnar. Men produktionsvillkoren är olika i län-
derna, se tabell 16.7. I Väst kan varje anställd producera 12 mobiltele-
foner eller 6 barnvagnar under en viss period. I Öst kan varje anställd 
producera 2 mobiltelefoner eller 4 barnvagnar under motsvarande pe-
riod. Det innebär att produktiviteten är högre i Väst än i Öst för båda 
produkterna. Det betyder också att Väst har en högre reallön, dvs. högre 
konsumtion per capita, än Öst. Ekonomerna brukar säga att Väst har en 
absolut fördel i produktion av såväl mobiltelefoner som barnvagnar. Kan 
det då verkligen löna sig för Väst att handla med Öst? 

Det är lämpligt att först studera vad som händer om länderna inte hand-
lar med varandra. Vi antar att konsumenterna i båda länderna vill köpa 
båda produkterna. Utan handel mellan länderna kommer därför produk-
tion av mobiltelefoner och barnvagnar att ske i både Väst och Öst.

Tabell 16.7 Absoluta fördelar.

 Produktion per anställd 

Land mobiltelefoner Barnvagnar

Väst 12 6
Öst 2 4
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relativa fördelar

Nu ska vi gå vidare och visa att handel kan vara gynnsamt för både Väst 
och Öst genom att länderna specialiserar sig. Öst har en relativ fördel i att 
producera barnvagnar. Väst har en relativ fördel i att producera mobilte-
lefoner. Hur kan man veta det? Relativa fördelar uppstår när alternativ
kostnaderna för en viss vara är lägre i det ena landet. Alternativkostna-
den för att producera en barnvagn är kostnaden mätt i det antal telefoner 
som hade varit möjligt att producera i stället för barnvagnen, se tabell 
16.8. Alternativkostnaden för varje barnvagn i Väst är därför 2 mobil-
telefoner. I Öst är däremot alternativkostnaden för varje barnvagn bara 
½ mobiltelefon. Alternativkostnaden för att producera en mobiltelefon 
är den mängd barnvagnar som uppoffras när den produceras. Alterna-
tivkostnaden för varje mobiltelefon i Väst är därför ½ barnvagn. I Öst är 
alternativkostnaden för varje mobiltelefon 2 barnvagnar. Med speciali-
sering kan alternativkostnaderna hållas nere. Genom att specialisera sig 
på den produkt som har lägst alternativkostnad kan båda länderna tjäna 
på handel.

Om länderna specialiserar sig på att producera produkten med lägst 
alternativkostnad produceras bara en slags vara i varje land, se figur 16.4. 
Väst specialiserar sig på att producera mobiltelefoner. Öst producerar 
enbart barnvagnar. Det innebär att Väst producerar 240 000 mobilte-
lefoner och inga barnvagnar. Öst producerar 240 000 barnvagnar, men 
inga mobiltelefoner. Men eftersom länderna handlar med varandra kan 
båda ländernas konsumtionsmöjligheter öka. 

I figur 16.5 visar de streckade linjerna konsumtionsmöjligheterna i 
länderna efter specialisering och handel. Utan handel är konsumtions-
möjligheterna alltid lägre. Exakt hur många telefoner respektive barn-
vagnar som kommer att konsumeras beror på pris och önskemål. Om 
varje mobiltelefon kostar lika mycket som en barnvagn är det uppenbart 
att båda länderna tjänar mycket på handeln. Om konsumenterna väljer 
att lägga lika mycket pengar på telefoner som barnvagnar, köper hushål-
len i både Väst och Öst 120 000 telefoner och 120 000 barnvagnar var. 
Det innebär att hushållen i Väst ökat sin konsumtion med 60 000 barn-

Tabell 16.8 Alternativkostnader.

 mobiltelefoner Barnvagnar

Väst ½ 2
Öst 2 ½
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Tabell 16.9 Före handel.

 Produktion  Konsumtion 

 mobiltelefoner Barnvagnar mobiltelefoner Barnvagnar

Väst 120 000 60 000 120 000 60 000
Öst 60 000 120 000 60 000 120 000
Världen 180 000 180 000 180 000 180 000

Tabell 16.10 Efter handel.

 Produktion  Konsumtion 

 mobiltelefoner Barnvagnar mobiltelefoner Barnvagnar

Väst 240  000 0 120 000 120 000
Öst 0 240 000 120 000 120 000
Världen 240 000 240 000 240 000 240 000
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Figur 16.5 Produktion och konsumtion med handel.

vagnar jämfört med utan handel. Samtidigt har hushållen i Öst ökat sin 
konsumtion av mobiltelefoner med 60 000. Handel kan skapa vinster för 
hushållen i båda länderna.

I tabellerna 16.9 och 16.10 sammanfattas produktionen och konsum-
tionen före och efter handel i de båda länderna. Vi har också lagt till en 
rad för Världen, dvs. summan av Väst och Öst. Det är tydligt att specia-
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mot endast 60 000 barnvagnar från Öst. Västs konsumtion blir densam-
ma som innan handel äger rum. 

Väst tjänar ingenting på att handla med Öst om priset på mobiltelefo-
ner bara blir hälften mot priset på barnvagnar. Öst däremot producerar 
240 000 barnvagnar och byter 60 000 av dem mot 120 000 mobilte-
lefoner. Öst kan därmed konsumera 180 000 barnvagnar och 120 000 
mobiltelefoner, betydligt mer än utan handel. Hela vinsten av utrikeshan-
deln går till Öst.

Dessa två extrema exempel visar att även om specialisering och utri-
keshandel skapar möjliga vinster för båda länderna är fördelningen av 
dessa vinster ingalunda självklar. De visar också att det finns en undre 
gräns för varje land där handel faktiskt inte är intressant. När bytesvill-
koren är tillräckligt oförmånliga, behöver därför handel inte äga rum. 
Det förutsätter förstås att det land som drabbas av de oförmånliga villko-
ren verkligen kan välja att producera bägge varorna. 

Teorin om relativa fördelar utvecklades av den brittiske ekonomen 
David Ricardo i början av 1800-talet och är kanske den teori som haft 
störst betydelse i det ekonomiska tänkandets historia, se ekonomporträt-
tet på sidan 332. Empiriskt har Ricardos teori visat sig stämma rätt bra. 

Tabell 16.12 Förmånliga bytesvillkor för Öst.

 2 mobiltelefoner byts mot 1 barnvagn

 Produktion  Konsumtion 

 mobiltelefoner Barnvagnar mobiltelefoner Barnvagnar

Väst 240 000 0 120 000   60 000
Öst 0 240 000 120 000 180 000
Världen 240 000 240 000 240 000 240 000

Tabell 16.11 Förmånliga bytesvillkor för Väst.

 1 mobiltelefon byts mot 2 barnvagnar

 Produktion  Konsumtion 

 mobiltelefoner Barnvagnar mobiltelefoner Barnvagnar

Väst 240 000 0 180 000 120 000
Öst 0 240 000   60 000 120 000
Världen 240 000 240 000 240 000 240 000
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avgifter på handeln används också för att förstärka statsbudgeten i ut-
vecklingsländer med svaga skattesystem. 

Ett särskilt problem med ith är att de kan verka i det fördolda. Regel-
verken är inte alltid öppna och tydliga och det är svårt att genomskåda 
motiven till att de egentligen införs. Det är också svårt att empiriskt upp-
skatta effekterna av ith. Det finns dock studier som tyder på att de kan 
spela en större roll för att begränsa den globala handeln än tullarna.7 

Fångarnas dilemma

Det finns sammantaget mycket som talar för att reducerade handelshin-
der är gynnsamt för alla länder. Men vi har också sett att många handels-
hinder fortfarande består och nya har tillkommit. Vad kan det bero på? 
Det finns flera förklaringar. En orsak är att länderna har olika mycket att 
vinna på ökad frihandel. Dessutom kan länder tjäna på att andra inför 
frihandel medan det egna landet låter bli. Om fler länder resonerar på 
samma sätt kan resultatet bli att alla förlorar. Det allra enklaste sättet 
att illustrera denna möjlighet är att hänvisa till spelteori och fångarnas 
dilemma, som beskrevs i kapitel 4. 

I tabell 16.13 visas ett exempel med två länder, Väst och Öst. Både 
Väst och Öst har mycket att vinna på att båda länderna inför frihan-
del. Välfärdseffekten antas uppgå till 2 procent av bnp för bägge länder-
na, vilket visas i det övre vänstra hörnet. Men båda länderna har också 
mycket att förlora på om både Väst och Öst behåller en protektionistisk 
handelspolitik. Välfärdseffekten av handel blir då endast 1,25 procent av 
bnp för båda länderna, som framgår av nedre högra hörnet.  

Dilemmat är dock att båda länderna har goda skäl att vara bekym-
rade över vad som händer om de själva väljer frihandel medan det andra 
landet väljer protektionism. Antag t.ex. att Väst funderar på att välja 
frihandel. Allt är frid och fröjd om också Öst inför frihandel. 

Tabell 16.13 Fångarnas dilemma vid handel. Procent av BNP.

Land  Öst Öst

  Fri handel Protektionism

Väst Fri handel 2  2,5
    2  1
Väst Protektionism 1  1,25
    2,5  1,25
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varje år visat överskott. I slutet av perioden var bytesbalansöverskotten 
mycket stora, både i ett historiskt och internationellt perspektiv. Mellan 
2003 och 2010 uppgick bytesbalansöverskottet varje år till i genomsnitt 
ca 7,5 procent av bnp.

Det finns också ett viktigt samband mellan bytesbalansen och utlands-
skulden. 

Utlandsställningen, eller nettoställningen mot utlandet, visar ett lands 
totala nettoskuldsättning. Nettot av tillgångarna och skulderna är ett 
mått på Sveriges förmögenhet gentemot omvärlden. Om bytesbalansen 
under en längre period uppvisar underskott innebär det att en utlands-

Figur 17.2 Bytesbalansen i Sverige, 1982–2010. Procent av BNP.

Källa: Sveriges riksbank.
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Tabell 17.1 Betalningsbalansen i Sverige. miljarder kr.

  2010

Bytesbalans  219,8
Finansiell balans  –309,5
Direktinvesteringar  –185,9
Portföljinvesteringar  142,5
Övriga finansiella flöden  –268,2
Valutareserv  2,1
Kapitalbalans  –4,6
Restpost  94,3

Källa: Sveriges riksbank.1
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n viktig del av den finansiella balansen 
utgörs av utländska direktinvesteringar, 
där syftet med investeringarna är att 
utöva kontroll av företag utanför hem-

landet.
Utländska direktinvesteringar spelar en allt 

större roll i den globala ekonomin, men deras 
betydelse varierar i olika delar av världen. Med 
ingående direktinvesteringar menas de investe-
ringar som görs i ett visst land av andra länders 
företag. Med utgående direktinvesteringar me-
nas de investeringar som görs i andra länder av 
företagen i ett visst land. 

När man rangordnar världens länder låg usa 

på första plats både för de ingående och utgå-
ende direktinvesteringar som skedde 2010, mätt 
i dollar. Kina låg på andra plats när det gällde 
ingående direktinvesteringar, följt av Hongkong 
(i statistiken separat enhet), Belgien och Brasi-
lien. Tyskland låg på andra plats när det gällde 
utgående direktinvesteringar, följt av Frankrike, 
Hongkong och Kina.

I samband med finanskrisen minskade ut-
ländska direktinvesteringar kraftigt. År 2010 
låg de fortfarande 15 procent under nivån före 
krisen. I de utvecklade industriländerna hade 
bl.a. omstruktureringar av banksektorn bidragit 
till dämpningen. Ökade inflöden till usa vägde 

UTlänDsKa DIrEKTInVEsTErIngar

Tabell 17.2 Utländska direktinvesteringar som andel av BNP (procent av BNP i respektive region).

 Ingående   Utgående 

 1990 2010 1990 2010

Nordamerika 10,2  24,7  12,8 33,6
Central- och Sydamerika 10,0  34,7  5,5  15,1
Europa 10,1  44,3  11,5  58,3
Afrika 12,3  33,4 4,8  8,4
mellanöstern 7,3  28,8  2,1  8,2
Asien 15,4  26,5  3,2  16,7
Världen 9,6  30,3  9,9 32,6

Källa: Unctad, World Investment Report 2011.

betyder att det finansiella sparandet måste motsvara summan av bytesba-
lansen och kapitalbalansen:

finansiellt sparande = bytesbalans + kapitalbalans

Om vi sedan ersätter det finansiella sparandet med gapet mellan sparande 
och investeringar, ser vi att:

sparande – investeringar = bytesbalans + kapitalbalans
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Uppgången i det globala sparandet var större än ökningen av de glo-
bala investeringarna, vilket bidrog till att hålla ned räntenivån i den in-
ternationella ekonomin. Det globala bruttosparandet som andel av värl-
dens bnp ökade från 21,4 procent 2001 till 24,2 procent 2008, se tabell 
17.3. Sparandet ökade märkbart i Kina, andra tillväxtländer i Asien och 
de oljeexporterande länderna. Även i några europeiska industriländer 
steg sparandet, främst i Tyskland. Däremot minskade bruttosparandet i 
industriländerna generellt och särskilt markant blev nedgången i sparan-
det i usa. 

Figur 17.9 Bytesbalans, finansiellt sparande och hushållens sparkvot i USA, 1993–2011.  
Procent av BNP.

Källa: ImF.
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Tabell 17.3 Sparande och investeringar, andel av BNP i respektive land/grupp.

 Sparande  Investeringar

Länder 2001 2008 2001 2008

USA 16,4 11,9 19,1 17,5
Storbritannien 15,4 15,1 17,4 16,8
Kina 37,6 59 36,3 49
tillväxtländer i Asien 27,6 32,1 24,2 30,1
Japan 26,9 26,7 24,8 23,5
tyskland 19,5 25,7 19,5 19,3
oljeexporterande länder 33,3 50,8 24,8 26,7

Hela världen 21,4 24,2 21,5 23,9

Källa: BIS (2009) och ImF (2009).
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Investeringarna som andel av världens bnp ökade också mellan 2001 
och 2008 men inte lika mycket som sparandet. Särskilt i Kina och de olje-
exporterande länderna ökade investeringarna mindre än sparandet. Där-
med kunde deras sparande slussas till usa, där investeringarna kunde 
hållas uppe trots ett stort ras för sparandet.

Obalansen mellan usa och omvärlden var en viktig orsak till att kri-
sen blev djup och långvarig, även om den inte var den utlösande faktorn. 
När ett stort underskott i bytesbalansen anpassas handlar det normalt 
både om en uppgång i det inhemska sparandet och en växelkursförsvag-
ning. I usa kan denna process bli utdragen och dämpa efterfrågan från 
omvärlden under en längre period. Vi återkommer till finanskrisen i näs-
ta kapitel.

EUrOKrIsEn sOm ByTEsBalansKrIs

Vi såg i kapitel 15 att svaga statsfinanser, 
bankkriser och försvagad konkurrens-
kraft bidrog till en fördjupad förtroen-
dekris i euroområdet. Flera av krislän-

derna hade också under många år haft stora 
underskott i bytesbalansen. I tabell 17.4 visas 
en rangordning av ländernas bytesbalans mätt 
som andel av bnp för perioden 1997–2010. 
Störst underskott hade Portugal och Grekland, 
följda av Spanien och Irland, dvs. länder som 
drabbades värst av krisen. Störst överskott 
hade Finland och Nederländerna, som också 
klarade krisen bättre. Euroområdets ankarland, 
Tyskland, hade också överskott i bytesbalansen 
under hela perioden. 

Bytesbalansen är därför en central krisindi-
kator. Ihållande underskott i bytesbalansen är 
ett tecken på att ett lands sparande är för lågt. 
Utlandsskulden växer och räntebetalningarna 
späder på underskottet. Till slut tvingas en an-
passning fram. I länder med gemensam valuta 
är anpassningen svår. En snabb förbättring av 
konkurrenskraften med försvagad valuta för 
att öka exporten är inte möjligt. I stället behövs 

dämpade eller lägre nominella löner och ökad 
produktivitet. Samtidigt behöver statsfinanserna 
konsolideras med trovärdiga men impopulära 
åtstramningsprogram. 

Tabell 17.4 Bytesbalansen i euroländer, årligt  
genomsnitt 1997–2010.

Land Procent av BNP

Portugal –9,2
Grekland –8,2
Spanien –5,0
Irland –1,4
Italien –1,0
Frankrike 0,4
Österrike 1,3
tyskland 2,9
Belgien 3,2
Nederländerna 5,3
Finland 5,4

Källa: oECD Economic outlook (maj 2011).         
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Finansiella kriser vid fast växelkurs

En tredje potentiell svaghet med fast växelkurs är att den kan utsättas för 
spekulativa attacker på valutamarknaden och bidra till en finansiell kris. 
Centralbanken kan då tvingas höja räntan kraftigt för att försvara den 
egna valutan, vilket dämpar tillväxten och pressar upp arbetslösheten. 
Dessutom riskerar centralbankens valutareserv att tömmas när växel-
kursen ska försvaras med valutainterventioner. 

Sådana spekulativa attacker kan uppstå om den fasta växelkursen 
inte upplevs vara trovärdig. Det kan t.ex. bero på att finanspolitiken inte 
är tillräckligt stram. En alltför expansiv finanspolitik kan ju driva fram 
stigande inflationsförväntningar, som utlöser ökande lönekrav, vilket i 
sin tur riskerar att försvaga konkurrenskraften. Om detta är på väg att 
inträffa kan det utlösa spekulativa attacker mot den egna valutan, som 
gör att den fasta växelkursen inte längre kan försvaras. 

Detta hände t.ex. på 1970- och 1980-talen i flera länder i Latiname-
rika med fast växelkurs. Budgetunderskotten översteg i de flesta fallen 
8–10 procent av bnp, vilket finansierades genom att centralbankerna 
kraftigt ökade penningmängden. Höga bytesbalansunderskott och ka-
pitalutflöden ledde till att valutareserverna tömdes och/eller att räntan 
höjdes kraftigt. Till slut kollapsade försvaret av växelkursen och valutan 
föll kraftigt. 

Men även förväntningar om att den fasta växelkursen inte längre går 
att försvara kan utlösa spekulativa attacker, vilket drabbade erm 1992–
1993. Den tyska centralbanken, Bundesbank, var vid denna tid ankaret i 
Europa, med högt förtroende för bevarad låg inflation. Budgetunderskot-
ten och bytesbalansunderskotten i de länder som utsattes för attackerna 
var betydligt lägre än i Latinamerika, men ändå lämnade Storbritannien 
och Italien erm.*

* Italien återvände  
till erm 1996.

Tabell 18.1 Valutakriser och finansiella kriser.

Land År Land År

Finland 1990–1993 Bulgarien 1996
Norge 1988–1991 Filippinerna 1997
Sverige 1991–1993 malaysia 1997
mexiko 1994 Indonesien 1997
turkiet 1994 Sydkorea 1997
Venezuela 1994 thailand 1997
Argentina 1994, 2001 Ryssland 1998
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dollar. Om interbankutlåning och utlåning till inhemska låntagare dras 
från bruttoutlåningen erhålls den internationella nettoutlåningen, som 
motsvarade ca 11 100 miljarder dollar i mars 2008.

Vad hände under finanskrisen? Vi ser i tabell 19.1 en tydlig nedgång 
av den internationella bankutlåningen mellan mars 2008 och december 
2010. Den genomsnittliga minskningen blev ungefär 8 procent per år. 
Minskningen var ungefär lika stor för samtliga kategorier i tabellen. Det 
innebär att vid utgången av 2010 hade bankutlåningen till utländska lån-
tagare, inhemska låntagare i utländsk valuta och mellan banker ännu 
inte nått upp till nivåerna före finanskrisen.

Dollar, euro, pund och yen är de viktigaste valutorna i bankernas 
utlåning. Innan euroområdet upprättades var dollarn utan konkurrens 
den största valutan och svarade för över 40 procent av bankutlåningen 
till utländska låntagare 1993, se tabell 19.2. De valutor som sedan kom 
att ersättas av euron svarade för endast en fjärdedel av bankutlåningen 
1993. Fram till finanskrisen vann euron terräng. I mars 2008 hade euron 
gått om dollarn och svarade för knappt 40 procent av den internationella 
bankutlåningen, medan dollarns andel minskat och var något lägre än 

Tabell 19.1 Internationell bankutlåning. Värdet på stockar, miljarder dollar.

 1993 kvartal 4 2008 mars 2010 dec

Internationell bruttoutlåning (IB) 7 827 40 364 33 938
Utlåning till utländska låntagare 6 522 35 889 30 117
Utlåning till inhemska låntagare i utländsk valuta (IL) 1 305 4 475 3 821
Interbankutlåning (IBU) 4 898 24 786 20 833
Internationell nettoutlåning (IB–IL – IBU) 1 624 11 103 9 284

Källa: BIS.

Tabell 19.2 Valutafördelning vid bankutlåning till utländska låntagare. Värdet på stockar, miljarder dollar.

 1993 kvartal 4 1993 (%) 2008 mars 2008 (%) 2010 dec 2010 dec (%)

Dollar 2 730 41,9 13 193 37 12 474 41 
Euro 1 537 23,6 14 140 39 10 587 35
Yen 656 10,1 1 510 4 1 261 4
Pund 203 3,1 2 535 7 1 546 5
Andra valutor 487 7,5 2 706 8 2 598 9
ofördelat 910 13,9 1 805 5 1 651 5

totalt 6 522 100 35 889 100 30 117 100

Källa: BIS.
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Tabell 19.3 Internationell handel med räntebärande värdepapper. Värdet på stockar,  
miljarder dollar.     

 2011 mars 2011 mars (%)

totalt, obligationer och sedlar 28 063 

Valuta   
Euro 12 718 45
Dollar 10 767 38
Pund 2 129 8
Yen 744 3

Utställare  
Finansinstitut 20 809 74
Företag 3 733 13
Stater 2 564,2 9
Internationella organisationer 959 3

Utställarens hemvist  
Industriländer 24 370 87
Utvecklingsländer 1 207 4
Internationella organisationer 958 3
Skatteparadis 1 529 5

Källa: BIS.    
  

     
 

     
 

andel av räntebärande värdepapper uppgick till 87 procent 2011 medan 
utvecklingsländernas andel var 4 procent.

Det finns ett antal s.k. skatteparadis – t.ex. Cayman Islands, Neder-
ländska Antillerna och Hongkong – som ofta utnyttjas för att emittera 
värdepapper. Enligt en klassificering som baseras på utställarens hemvist, 
tabell 19.3, svarade skatteparadisen i Cayman Islands och andra ställen 
för 5 procent av de totala stockarna räntebärande värdepapper 2011. 
Andelen hade ökat något från 1993. Det är främst företag i de utvecklade 
industriländerna som använder dessa skatteparadis. Mätt med hemvist 
svarar således skatteparadisen för en större andel av stocken räntebäran-
de värdepapper än alla utvecklingsländer i Asien, Afrika, Mellanöstern 
och Latinamerika sammanlagt. 

Derivatmarknader

Handeln med finansiella derivat på de internationella marknaderna har 
vuxit mycket kraftigt sedan den började på 1970-talet. Det finns tyd-
liga inslag av spekulation på dessa komplexa marknader, men finansiella 
derivat används också som skydd mot olika risker. De kan dock vara 
så svåra att värdera eftersom placerarna inte vet var risken till sist har 
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Det finns ett tydligt samband mellan statsfinansiell oro, svagare till-
växt och bankers tillgång till lån. Banker har ofta stor exponering mot sin 
egen stat. Därför samvarierar statens och banksystemets kreditvärdighet, 
som vi ser i figur 19.3. Svagare statsfinanser innebär mindre möjligheter 
att stödja bankerna. Bankerna kan behöva dra ned på utlåningen. Ökade 
krav på besparingar i den offentliga sektorn kan också dämpa tillväxten. 
Utan kraftfulla politiska beslut och externt stöd ökar därmed riskerna 
för en nedåtgående spiral. Vi ser också att cds-premierna för både ban-
ker och stat var låga i Sverige jämfört med övriga länder.

Den internationella derivatmarknaden

Sedan mitten av 1990-talet fram till finanskrisen växte derivatmarkna-
den kraftigt. Derivat handlas via organiserade börser, men även via inter-
bank, på den s.k. overthecounter (otc)-marknaden. Sedan början av 
1990-talet har det samlade värdet på börshandlade derivat ökat mycket 
kraftigt och uppgick före finanskrisen till nästan 80 000 miljarder dollar, 
se tabell 19.4. Optioner svarade för en större andel av kontrakten än ter-
miner. I samband med finanskrisen rasade värdet på derivathandeln på 

Tabell 19.4 Internationell derivathandel på organiserade börser. Nominellt värde på stockar, 
miljarder dollar.  

Instrument 2007 dec 2009 mars 2011 juni

terminer 28 039 18 512 30 115
optioner 51 039 37 245 52 521

totalt terminer och optioner 79 078 55 757 82 636

 
Internationell derivathandel otC.  Nominellt värde på stockar, miljarder dollar.

Instrument 2008 juni 2008 dec 2010 dec

Räntederivat 458 304 432 657 465 260
Valutaderivat 62 983 50 042 57 798
Aktiederivat 10 177 6 471 5 635
Råvaruderivat 13 229 4 427 2 922
CDS (Credit Default Swaps) 57 403 41 883 29 898

totalt 683 814 547 983 601 048

Källa: BIS.    
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fiskeras av regeringen. En handlare som ingår ett avtal med en leverantör 
vet att om leveransen inte sker i tid finns ett tydligt definierat kontrakts-
brott som beivras. En uppfinnare är säker på att patenträtten bidrar till 
att skydda viktiga upptäckter från att stjälas. En individ som väljer att 
utbilda sig vet att mer kunskap, som bidrar till en effektivare arbetsin-
sats, också höjer lönen. Ekonomer brukar tala om att de institutioner 
som påverkar incitamenten för uppbyggnad av real- och humankapital 
är viktiga. Ju bättre lag och ordning som upprätthålls i ett land, desto 
större blir viljan att investera. 

Samhället har därför en viktig roll i att befrämja sociala normer som 
leder till att människor följer lagar och regler. I ett land med hög grad av 
social kontroll innebär det en stark medvetenhet om att det är fel att stjä-
la. Dessutom måste trovärdigheten vara hög för att den som stjäl bestraf-
fas. Fler poliser betyder dock inte automatiskt bättre lag och ordning. 

e svenska reallönerna steg snabbt mel-
lan 1870 och 1913. De var mindre 
än hälften av de brittiska reallönerna 
1870 men hade, när första världskriget 

bröt ut, kommit ikapp de brittiska, se tabell 
21.1. Även i Brasilien, Irland och Tyskland 
skedde en viss konvergens relativt lönerna i 
Storbritannien. Däremot stagnerade reallönerna 
i Portugal och Spanien. Vad förklarar dessa 
skillnader?

Den svenska tillväxtprocessen vid slutet av 
1800-talet drevs i hög grad av exportindustrin 
som pumpade ut jordbruksprodukter, trävaror, 
pappersmassa och järnmalm över världen. De 
internationella kapitalflödena spelade också 
en central roll för att ekonomin och välstån-
det kunde växa. Kapitalinflödet bidrog till att 
finansiera den svenska infrastrukturen med 
järnvägarna i spetsen. Enligt skattningar av 
ekonomhistorikerna Kevin O’Rourke och Jeff
rey Williamson svarade kapitalinflödet för 40 
procent av minskningen av reallönegapet mellan 
Sverige och Storbritannien.3 Även emigrationen 
spelade en roll för att lönerna gick upp i Sverige, 
men betydligt mindre än på Irland. 

Dessutom spelade även sociala och politiska 
reformer en central roll för framväxten av väl-
ståndet i Sverige. Utbildning och hälsovård till-

sammans med ett legalt ramverk för aktiebolag 
och annan näringsverksamhet spelade en viktig 
roll för att utnyttja de möjligheter som globalise-
ringen gav under andra hälften av 1800-talet. 

Spanien och Portugal stagnerade under denna 
period. Utbildningsnivån var betydligt lägre än 
i Sverige. Handel och kapitalflöden gav inget bi-
drag till stigande välfärd. Spanien och Portugal 
drog inte nytta av globaliseringen på samma sätt 
som Sverige mellan 1870 och 1913.

VInnarE OCh FörlOrarE 1870–1913

Tabell 21.1 Löneutveckling 1870–1913.

 Reallön

Land 1870 1913

Australien 127 129
Brasilien 39 87
Irland 49 90
Portugal 18 24
Spanien 30 39
Storbritannien 67 98
Sverige 28 98
tyskland 58 92
USA 115 169

Källa: o’Rourke och Williamson (1999), se hänvisning i texten.



Institutioner, historia och geografi

439

21 

Tabell 21.2 Rättstradition och legalt skydd i olika länder.

Land Rättstradition Upprätthållande av lagen* Skydd för minoritetsägare**

Australien Brittisk 6 4
Brasilien Fransk 3,79 3
Frankrike Fransk 5,39 3
Ghana Brittisk 2 –
Indien Brittisk 2,5 5
Japan tysk 5,39 4
mexiko Fransk 3,21 1
Storbritannien Brittisk 5,14 5
Sverige Skandinavisk 6 3
Sydafrika Brittisk 2,65 5
Sydkorea tysk 3,21 2
tyskland tysk 5,54 1
USA Brittisk 6 5

Anm.: *Upprätthållande av lagen: graderas från 1 till 6, där 6 ger bäst rättsskydd. **Skydd för minoritetsägare: 
graderas från 0 till 6, där 6 ger bäst skydd för minoritetsägare.

Källa: Beck, Demirgüç-Kunt, Levine & maksimovic (2001).4

Kvinnlig polis i malaysia upprätthåller ordningen under firandet av de 50 år som gått sedan 
landet blev självständigt 1957.
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Tabell 22.1 Genuslönekvot och födelsetal i USA 1815–1990.

 Genuslönekvot Födelsetal

1815 0,3 260
1860 0,5 180
1925 0,6 110
1990 0,7 65

Anm.: Genuslönekvoten mäter kvinnornas lön som andel av männens lön. Födelsetalen mäter antal årliga 
födslar per 100 000 kvinnor i fertil ålder.

Källa: Galor (2005).10

och en annan del som lönearbete på marknaden. När kvinnans möjlighe-
ter till lönearbete utanför familjen ökar, så ökar alternativkostnaden för 
hushållsarbete. Det bidrar till att reducera fruktsamhetstalen.  

NilsPetter Lagerlöf har visat hur skillnader i tillgång på humankapi-
tal mellan kvinnor och män kan påverka ett lands utvecklingsprocess.9 
Ökad jämlikhet mellan kvinnor och män gör att kvinnornas tid blir mer 
dyrbar, vilket i sin tur motiverar föräldrar att skaffa färre barn som kan 
få bättre utbildning. Därmed minskar fruktsamhetstalen, vilket gynnar 
humankapitalet per invånare och tillväxten för bnp per invånare.

Det finns empiriskt stöd för dessa modeller. I samband med industria-
liseringsprocessen i västländerna ökade genomsnittslönerna kraftigt, som 
en följd av ökad produktion per timme. Men därtill började genuslöne-
kvoten, dvs. kvoten mellan lönen för kvinnor och män, att öka, se tabell 
22.1. Lönegapet mellan kvinnor och män minskade alltså. Det innebar att 
även om männens löner steg i absoluta termer, ökade kvinnornas löner 
mer. En förklaring till att kvinnornas löner började stiga mer än män-
nens kan vara att den tekniska utvecklingen minskade efterfrågan på ar-
betskraft med fysisk styrka. I stället ökade efterfrågan på arbetskraft med 
kognitiv förmåga. När kvinnolönerna började stiga ökade också alterna-
tivkostnaden för kvinnor att syssla med oavlönat hemarbete. Ekonomiska 
skäl bidrog alltså till att pressa ner fruktsamhetstalen. Genom att minska 
familjestorleken frigjordes tid för avlönat kvinnoarbete utanför hemmet. 

Till detta ska läggas att införandet av hushållsmaskiner i hemmen öka-
de hemarbetets produktivitet. Stigande relativa kvinnolöner och bättre 
hushållsmaskiner är därför viktiga orsaker till att födelsetalen minskar 
och kvinnornas lönearbete ökar. 

Men kvinnornas löner har ännu inte kommit i kapp männens. I tabell 
22.2 visas hur genuslönekvoten utvecklats i ett urval oecd-länder mel-
lan 1998 och 2008. Även om minskade skillnader noteras i flera länder, 
inklusive Sverige, är kvinnornas löner lägre än männens i alla länder. De 
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Tabell 22.2 Genuslönekvoten i några oECD-länder.

 Genuslönekvot 

 1998 2008

Danmark 0,85 0,88
Finland 0,79 0,79
Frankrike 0,91 0,88
Japan 0,65 0,69
Nya Zeeland 0,89 0,92
Storbritannien 0,74 0,79
Sverige 0,81 0,85
Sydkorea 0,59 0,61
tyskland 0,78 0,75
Ungern 0,84 0,98
USA 0,76 0,80

Anm.: Genuslönekvoten mäter kvoten mellan medianlönen för kvinnliga och manliga arbetare.
Källa: oECD Employment outlook (2010). 

relativa kvinnolönerna är lägst i Japan, Sydkorea och Tyskland och högst 
i Ungern och Nya Zeeland.  

Hur förklarar ekonomerna dessa skillnader? Det finns en del som ty-
der på att det ekonomiska och legala systemet spelar en roll.11 I länder 
med en hög grad av ekonomisk frihet tenderar löneskillnaderna att vara 
mindre än i andra länder. Men även det legala ramverket har betydelse. I 
länder med lagstiftning om likabehandling av kvinnor och män tenderar 
också löneskillnaderna att vara mindre. Som alltid är det dock svårt för 
ekonomerna att isolera orsak och verkan. Det finns analyser som tyder 
på att löneskillnaderna också beror på skillnader i yrkesval.
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Inkomstfördelning inom länder

För att jämföra inkomstfördelningen inom olika länder är det vanligt att 
dela in befolkningen i olika inkomstgrupper. Oftast jämförs inkomsterna 
för familjer eller hushåll i olika inkomstklasser. Det är vanligt att dela in 
hushållen i fem inkomstgrupper, från de med lägst inkomster till de med 
högst inkomster. Det är också möjligt att använda en mer finfördelad 
indelning i tio inkomstgrupper (deciler). En sådan fördelning för Sverige 
2002 visas i tabell 23.1. Fördelningen baseras på den hushållsundersök-
ning som regelbundet görs av scb.

För var och en av de tio inkomstgrupperna redovisas deras andel av 
de totala disponibla inkomsterna. Den fattigaste tiondelen tjänade 4,1 
procent av inkomsterna, den näst fattigaste 5,9 procent medan den allra 
mest välbärgade tiondelen tjänade 22,1 procent av inkomsterna. 

Detta tyder på att inkomsterna inte är jämnt fördelade. Om de var 
helt jämnt fördelade skulle alla inkomstdeciler tjäna 10 procent var av de 
samlade inkomsterna. För att få en tydligare bild av inkomstfördelningen 
visas också den kumulativa andelen av inkomsten i tabellen. Den kumu-
lativa andelen mäter summan av inkomstandelarna från bottengruppen 
upp till en viss grupp. 

Den kumulativa andelen för den femte decilen (d5) var 32,7 procent. 
Det innebär att 50 procent av hushållen med lägst inkomster tjänade 32,7 
procent av de sammanlagda disponibla inkomsterna. 

Den kumulativa andelen för den sjunde decilen (d7) var 52,4 procent. 
Det innebär att 70 procent av hushållen med lägst inkomster tjänade 
52,4 procent av de totala inkomsterna. Det betyder också att 30 procent 
av hushållen med högst inkomster tjänade resten, dvs. 47,6 procent (= 
100 –52,4) av alla inkomster.

Inkomsterna var, som vi ser i tabell 23.1, inte helt jämnt fördelade. 
Lorenzkurvan, efter statistikern Max Otto Lorenz, används ofta för att 
belysa hur jämn eller ojämn inkomstfördelningen är i ett visst land. Lo-
renzkurvan redovisar i grafisk form de kumulativa inkomstandelarna i 
tabell 23.1.

Tabell 23.1 Inkomstfördelningen i Sverige, 2002.

Inkomstdeciler D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10

Andel av inkomsten (%) 4,10 5,90 6,70 7,60 8,40 9,30 10,40 11,70 13,70 22,10
Kumulativa andelar  

av inkomsten  (%) 4,1 10 16,7 24,3 32,7 42 52,4 64,1 77,8 100

Källa: UN World Income Inequality Database (juni 2005).
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Tabell 23.2 Ginikoefficienter, procent.

 Gini-    Gini- 
 koefficient År typ  koefficient År typ

nordamerika    stilla havsregionen
Kanada 32,4 2000 D Australien 30,9 2002 D
USA 46,4 2004 D Nya Zeeland 33,5 2004 D

Central och sydamerika   asien
Venezuela 47,6 2005 D Pakistan 31,2 2005 K
Peru 47,7 2006 D Japan 31,9 1998 D
Argentina 48,8 2006 D Bangladesh 33,2 2005 B
Bolivia 50,5 2004 D taiwan 33,9 2003 D
mexiko 51,0 2005 D Vietnam 34,4 2004 K
Ecuador 53,4 2006 D Indien 36,8 2004 D
Paraguay 53,9 2005 D Sydkorea 36,9 1998 D
Chile 54,6 2003 D Indonesien 39,4 2005 K
Colombia 55,3 2004 D thailand 42,0 2002 B
Brasilien 56,4 2005 B Kina 46,9 2004 D
     Sri Lanka 46,9 2002 B
Europa    Filippinerna 47,9 2003 B
Danmark 24,0 2006 D Singapore 48,1 2000 B
tjeckien 24,2 2006 D
Finland 26,0 2006 D afrika   
Nederländerna 26,0 2006 D Etiopien 29,7 2000 K
Frankrike 27,0 2006 D tanzania 36,7 2001 K
tyskland 27,0 2006 D mocambique 39,4 1996 K
Sverige 29,1 2009 D Ghana 40,7 1999 K
Spanien 31,0 2006 D Kenya 41,9 1997 K
Italien 32,0 2006 D Kamerum 44,2 2001 K
Storbritannien 32,0 2006 D Elfenbenskusten 44,5 2002 K
Ungern 33,0 2006 D Gambia 47,1 1998 K
Grekland 34,0 2006 D Nigeria 50,2 1997 K
Estland 36,1 2005 D Botswana 53,7 1994 D
Portugal 38,0 2006 D Sydafrika 56,5 2000 B
     Zimbabwe 73,3 1995 K
Oss    Namibia 73,9 1993 K
Sovjetunionen 27,7 1989 B
Vitryssland 32,1 2006 B mellanöstern   
moldavien 38,5 2006 D Egypten 34,4 2004 K
Georgien 40,8 2005 K Israel 37,2 2001 D
Ukraina 41,0 2006 D Irak 38,4 2005 K
turkmenistan 42,1 1998 K Iran 38,4 2005 K
Ryssland 45,1 2006 B Jordanien 38,8 2003 K
     turkiet 45,0 2003 D

Anm.: D = disponibel inkomst, K = konsumtion, B = bruttoinkomst.
Källor: UN World Income Inequality Database (2011) och SCB.
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norlunda än ojämlikheten i inkomstfördelning. Mätt med ojämlikhet i 
förväntad livslängd minskade klyftorna under en stor del av 1900-talet. 

Låt oss nu betrakta utvecklingen från 1980 till 2009, se tabell 23.3. I 
världen som helhet har den förväntade livslängden ökat från 63 till 69 år. 
Utvecklingen skiljer sig en del mellan olika regioner. I Nordamerika och 
Europa har livslängden fortsatt att öka från höga nivåer och närmar sig 
nu 80 år. Särskilt stora ökningstal noteras i Mellanöstern och Nordaf-
rika, där livslängden mellan 1980 och 2009 ökat från 58 till 72 år, och i 
Latinamerika, där den ökat från 64 till 74 år, dvs. till ungefär samma livs-
längd som i Östasien och Stillahavsregionen. I Afrika söder om Sahara 
bidrog aidsepidemin till att ökningstalen stannade upp under 1990-talet, 
men sedan dess har livslängden ökat från 50 till 54 år. 

Hur ser relationen ut mellan inkomster och hälsa? I figur 23.9 visas 
bruttonationalinkomsten per invånare, bni, på den vågräta axeln och 
förväntad livslängd på den lodräta axeln för 2009. I låginkomstländer 
ser vi en tendens till brant uppgång av den förväntade livslängden när 
genomsnittsinkomsterna stiger. Det talar för att när inkomsterna är låga, 
betyder ökade inkomster mycket för att förbättra hälsoläget. Tillgång på 
vatten, avlopp, och näringsriktig kost förbättras ofta snabbt när inkom-
sterna ökar i ett låginkomstland, vilket gynnar hälsan. 

Flera industriländer har högre livslängd än usa, exempelvis Japan, 
Australien och Sverige. Vi ser också att det finns medelinkomstländer där 
den förväntade livslängden är högre än i utvecklade industriländer. Syd-
korea har lägre bni per invånare än usa, men högre förväntad livslängd. 
Och flera andra tillväxtländer, som Chile, Costa Rica och Singapore, har 
gått om usa i förväntad livslängd. 

Det finns uppenbarligen inte ett rätlinjigt samband mellan genom-
snittsinkomster och förväntad livslängd. Det finns också en ganska svag 
relation mellan förändringen i förväntad livslängd och den genomsnitt-

Tabell 23.3 Förväntad livslängd vid födseln.    

 1980 1990 2000 2009

Världen 62,9 65,4 67,2 69,4
Nordamerika 73,8 75,4 76,9 78,3
Latinamerika 64,5 68,2 71,6 73,9
Europa (EU) 72,9 74,9 77,2 79,4
Afrika söder om Sahara 48,1 49,6 49,8 53,8
mellanöstern och Nordafrika 57,6 64,8 69,8 72,2
Östasien och Stillahavsregionen 65,9 69,0 71,0 73,0

Källa: Världsbanken (www.worldbank.org).
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Vilken roll spelar utvecklingsbistånd 
från givarländer till mottagarländer 
i den internationella ekonomin? År 
2008 uppgick det samlade biståndet i 

världen till 121,5 miljarder dollar. Huvuddelen 
av biståndet är bilateralt, dvs. från ett land till 
ett annat. Men även det multilaterala biståndet, 
dvs. det bistånd som hanteras av internationella 
organisationer som Världsbanken, är viktigt. 

Vi ser i tabell 23.4 att de stora industrilän-
derna svarar för den största delen av biståndet. 
Men vi kan också se att några små industri-
länder, Danmark, Nederländerna, Norge och 
Sverige, ger en betydligt större andel av de egna 
inkomsterna i bistånd än de större länderna och 
därför sammantaget är viktiga givarländer. 

I tabell 23.5 ser vi att biståndets betydelse va-
rierar. Störst roll spelar biståndet i Afrika söder 
om Sahara, bl.a. i Burundi och Guinea-Bissau. 
Vi ser också att det finns länder i andra världs-
delar som är mycket beroende av bistånd, t.ex. 
Haiti, Guyana, Kirgizistan och Laos.

Vilka effekter har biståndet haft? De flesta 
ekonomer är överens om att det finns positiva 
effekter av bistånd som stärker statens fiskala 
och legala kapacitet och humankapitalet i låg-
inkomstländerna, gör insatser mot malaria och 
hiv/aids, ger katastrof- och flyktinghjälp etc. 
Däremot råder oenighet om vilken roll bistånd 
har för ekonomisk tillväxt. 

Det finns studier som tyder på att utvecklings-
bistånd har en positiv effekt på den ekonomiska 
tillväxten i mottagarländerna.9 Det finns också 
studier som tyder på att effekten inte är entydigt 
positiv. Ett skäl kan vara att utvecklingsbistånd 
i vissa fall avspeglar givarlandets egna kom-
mersiella intressen snarare än en genuin vilja att 
hjälpa mottagarlandet.10

Utvecklingsbistånd är också svårare att utvär-
dera än annan offentlig verksamhet. Eftersom 
givarna och mottagarna befinner sig långt ifrån 
varandra, både geografiskt och organisatoriskt, 
är det svårt för väljarna i både givarländerna 
och mottagarländerna att ställa någon till svars 
för biståndsinsatser som inte fungerar bra.

Bistånd till statlig fiskal och legal kapacitet i 
länder utan svåra interna konflikter ger bättre 
resultat än bistånd till länder utan tillit och sam-

manhållning, de länder som mest skulle behöva 
hjälp. Ekonomerna talar om Anna Karenina-
principen (efter inledningsmeningen i Tolstoys 
roman): »Alla utvecklade länder liknar varand-
ra, men alla fattiga länder är fattiga var och en på 
sitt eget sätt.« Bistånd är därför svårare till just 
de länder som mest behöver bättre institutioner.

UTVECKlIngsBIsTånD

Tabell 23.4 Utvecklingsbistånd, 2008. Procent.

 Andel av givar- Andel av 
 landets BNI totalt bistånd

USA 0,19 22,1
Japan 0,19 7,9
Frankrike 0,38 11,5
tyskland 0,43 9,5
Storbritannien 0,39 9,0
DK, NL, No, SVE 0,87 15,2

Källa: oECD (2010).11

Tabell 23.5 Utvecklingsbistånd 2008. Procent.

 Andel av mottagarländernas BNI

Afrika söder om Sahara 4,2
Burundi 44
Guinea-Bissau 31
Sao tomé 26
mocambique 23
Nord- och Centralamerika 0,33
Haiti 13
Nicaragua 11,5
Dominika 6,3
Sydamerika 0,13
Guyana 14,5
Bolivia 3,9
Surinam 3,7
mellanöstern –
Jordanien 4
Irak 3,5
Central - och Sydasien 0,91
Kirgizistan 8,3
Georgien 7
Bhutan 6,2
Sydostasien 0,14
Laos 10
Östtimor 9,5
Kambodja 8

Källa: oECD (2010).12
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KIna OCh InDIEn

fyllningseffekt, som är en följd av att gruppen under 30 år under en över-
gångsperiod kommer att vara ovanligt stor i ett historiskt perspektiv. När 
den gruppen växer upp bidrar den till att jordens befolkning ökar med 
2–3 miljarder under en period utan att fler barn föds och oberoende av 
om människors livslängd ökar eller inte. Nu kommer sannolikt livsläng-
den att öka något men det kommer inte att bidra med mer än högst en 
halv miljard fler människor. Bromssträckan i folkökningen motsvarar den 
genomsnittliga livslängden. Antal födda per år slutade öka 1990, vilket 
innebär att den totala befolkningen på jorden slutar öka ca 2060–2070. 

Vi såg i kapitel 12 att med köpkraftskor-
rigerad bnp ligger Kina tvåa och In-
dien fyra i världen. Tillsammans hade 
de nästan lika stor produktion 2010 

som usa, men det beror i första hand på att 
befolkningen är så stor. Produktionen per invå-
nare är fortfarande låg. Den ökar dock snabbt i 
Indien och mycket snabbt i Kina. Vad beror det 
på? I Kina inleddes de ekonomiska reformerna 
1978 och sedan dess har landet omvandlats till 
världens näst största exportnation, trots att det 
fortfarande är en enpartistat. I Indien inleddes 
de ekonomiska reformerna tretton år senare, 
1991, och det går långsammare, trots att Indien 
är världens största demokrati. Kinas ekonomi 
följer en väg som liknar industriländernas: först 
jordbruksreform, sedan enkel industri med 
låga priser och därefter började man kliva upp i 
förädlingskedjan mot alltmer sofistikerade pro-
dukter. Indien har tagit en annan väg. Tjänste-
sektorn svarar för mer än hälften av ekonomin. 
Indien är en stormakt på it. Men tillverknings-
industrin svarar fortfarande för en mindre andel 
av ekonomin än jordbruket. 

När alla länder rangordnas ligger Kina 
många platser före Indien, enligt World Econo-
mic Forums mått på konkurrenskraft. Kina har 
bättre institutioner, bättre infrastruktur, bättre 
hälsovård, effektivare primärt skolväsende och 
bättre makroekonomi än Indien. Mått på kon-
traktssäkerhet och statens fiskala och legala ka-
pacitet stödjer bilden av Kinas försprång, trots 
bristen på demokrati. Kina är också en större 
marknad, den näst största i världen efter usa. 

Men Indien är världens tredje största marknad. 
Indien har en mer utvecklad och sofistikerad 
finansiell sektor än Kina. Tillsammans med 
andra länder i Asien kommer Kina och Indien 
att utgöra navet i den globala ekonomin vid mit-
ten av detta sekel.

Tabell 25.1 Kina och Indien – viktiga fakta.

 Kina Indien

Andel av förädlingsvärde 2010 (procent)
Jordbruk 10 18
tillverkningsindustri 34 15
Annan industri 12 12
tjänstesektor 43 55

Världsrangordning 2011–20121 26 56
Institutioner 48 69
Infrastruktur 44 89
makroekonomi 10 105
Hälsa och grundskola 32 101
Finansiell utveckling 48 21
marknadsstorlek 2 3

Grad av demokrati, index 20102 –7 9
Kontraktssäkerhet, index 20063 0,64 0,01
Statlig fiskal och legal kapacitet, index4 0,44 0,22
Befolkning, miljarder 20105 1,34 1,22
BNP per invånare 2010,  

USD köpkraftsjusterad5 7 931 2 972
Förväntad livslängd 20105 73 65

Källor: 1) the Global Competitiveness Report 2011–2012, 
World Economic Forum; 2) Polity IV, University of maryland; 
3) Världsbanken (www.worldbank.org), 4) Besley och Persson 
(2011); 5) www.gapminder.org.


