
 

 

En undersøkelse av demokratiers og 
diktaturers prisnivå:  

Har politiske institusjoner og rettstradisjon 
betydning? 

 

 
Mats Bay Fevolden 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Masteroppgave ved Økonomisk institutt  
 

UNIVERSITETET I OSLO  

 
Våren 2013 

 

 

 



II 

 

 

 



III 

 

 
 



IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Mats Bay Fevolden 

2013 

En undersøkelse av demokratiers og diktaturers prisnivå: Har politiske institusjoner og 

rettstradisjon betydning? 

Mats Bay Fevolden 

http://www.duo.uio.no/ 

Trykk: Reprosentralen, Universitetet i Oslo 

http://www.duo.uio.no/


V 

 

Sammendrag 

De siste femti årene har det blitt skrevet mye om hvorfor prisnivået i enkelte land er høye, 

mens prisnivået i andre land er lave. Flere av disse studiene har konkludert med at land med 

høy inntekt per person har et høyere prisnivå, enn land med lavere inntekt per person. Dersom 

inntekt var den eneste påvirkningen på et lands prisnivå ville land i Europa og Nord-Amerika 

ha et høyere prisnivå enn land i Afrika og Asia, hvor inntektsnivået jevnt over er lavere. 

Likevel observerer vi at landene med de høyeste prisnivåene befinner seg i de fattigste 

landene på det afrikanske kontinentet.  

Denne oppgaven undersøker om det er en sammenheng mellom et lands prisnivå og landets 

politiske institusjoner. Dersom diktatorer begrenser markedstilgangen for å kunne høste 

monopolprofitt kan dette forklare hvorfor prisnivået i Afrika er så høyt, på tross av at 

inntektsnivået på kontinentet er lavere enn i de andre kontinentene. I likhet med tidligere 

undersøkelser finner jeg i denne oppgaven at diktaturstater som gjennomgår 

demokratiseringsprosesser reduserer prisnivået i gjennomsnitt med 15 prosent, når jeg 

korrigerer for ulikt inntektsnivå og ulik grad av handel med andre land. Et nytt funn i 

oppgaven er at skille mellom diktaturer og demokratier er mindre generelt enn det som 

tidligere har blitt konkludert. Blant landene som klassifiseres som diktaturer går det et skille 

avhengig av hvilken rettstradisjon landet følger. I diktaturer som følger britisk rettstradisjon 

har en demokratiseringsprosess ingen effekt på landets prisnivå, mens effekten av en 

demokratiseringsprosess i diktaturer som følger fransk og tysk rettstradisjon samsvarer med 

tidligere funn. 
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1 Innledning 

Gustav Cassel lanserte i 1916 teorien om absolutt kjøpekraftsparitet som sier at prisen på en 

varekurv skal være den samme i alle land, målt i felles valutakurs. Cassel begrunnet teorien 

med at handelsmenn vil utnytte enhver arbitrasjemulighet og flytte varer fra et land til et annet 

helt til eventuelle prisforskjeller er utjevnet (Cassel, 1916/1918). I motsetning til hva denne 

teorien sier, viser observasjoner at den samme varekurven har svært forskjellig pris i ulike 

land, i tillegg til at disse forskjellene er vedvarende. Keynes påpekte allerede i 1923 at årsaken 

til at priser ikke beveger seg mot hverandre, slik Cassel hevdet de ville, er at land produserer 

varer som ikke kan flyttes på tvers av land, og at det ikke finnes noen mekanismer som kan 

utligne prisforskjellene på disse varene (Keynes, 1923).  

Keynes ga selv aldri noen forklaring på hva som forårsaker at prisene på skjermede varer er 

høyere i noen land, men dette har i ettertiden blitt forsøkt besvart av flere andre. To 

forklaringer som har vært gitt, tar utgangspunkt i at lønninger og priser i skjermet sektor er 

høyere i land med høy inntekt per person, og i land som er eksponert for handel med andre 

land. Høyere inntekt knyttes ofte opp mot høyere produktivitet i sektoren som produserer 

handlede varer, og dette øker lønningene i denne sektoren. Mobil arbeidskraft mellom 

sektorene i et land skaper et lønns- og prispress i skjermet sektor (Balassa, 1964). Land som 

åpner seg for handel med andre land vil oppleve at prisen øker på den innsatsfaktoren som 

inngår intensivt i produksjon av de godene landet eksporterer. Ettersom sammenligninger av 

nasjoners prisnivåer bruker USA som sammenligningsland, og USA er blant de mest 

kapitalrike landene, vil høy åpenhet samsvare med høyere lønninger til arbeiderne. Høyere 

lønninger i eksportsektoren smitter over i høyere priser og lønninger i skjermet sektor, som 

bruker arbeidskraft intensivt (Kravis & Lipsey, 1982). 

Nyere forskning fremholder at forskjeller i hvordan lands politiske institusjoner er bygget 

opp, også bidrar til å skape ulike prisnivåer på tvers av land (Baker, 2010). I et diktatur der 

den øverste politiske ledelsen ikke må stå til ansvar for innbyggerne i landet, vil politikken 

som føres i større grad enn i et demokrati kunne gjenspeile preferansene til en liten elite. 

Politikere i diktaturer vil ha mulighet til å begrense markedstilgangen slik at produsentene i 

landet får rom for å påvirke markedsprisene, og politikere og produsenter kan fordele 

gevinsten av monopolprofitt. I demokratier, derimot, står konsumentene sterkere siden de 

sittende makthaverne må gjenvelges for å beholde makten. Ettersom flertallet av velgerne i et 
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demokrati ikke er produsenter, vil politikere som jevnt over favoriserer produsenter og 

begrenser markedstilgangen, ikke bli gjenvalgt. Politikere i demokratier har derfor mindre 

incentiver til å delegere markedsmakt til en liten gruppe produsenter enn politikere i 

diktaturstater, og prisnivået vil av denne grunn være lavere i demokratier. Denne oppgaven 

bygger videre på antakelsen om en sammenheng mellom de politiske institusjonene i et land 

og landets prisnivå. Følgende spørsmål vil bli besvart:  

I hvilken grad forklarer forskjeller i politiske institusjoner hvorfor prisnivået mellom land 

varierer? 

I likhet med Baker finner oppgaven at en overgang fra autokrati (diktatur) til demokrati 

innebærer en relativ prisreduksjon på 15 prosent, kontrollert for inntekt og graden av handel 

med andre land. Oppgaven viser også at effekten ikke er lineær i en demokratiseringsprosess 

– prisnivået endres hovedsakelig idet et land går fra å være strengt autokratisk til å være litt 

demokratisk. Ytterligere demokratisering har en langt mindre effekt på prisnivået.  

Oppgaven går lengre enn tidligere forskning i å undersøke hvorvidt sammenhengen mellom 

politiske institusjoner og prisnivå avhenger av kriteriene man bruker for å skille diktaturer fra 

demokratier. Land som klassifiseres som demokrati ved å bruke en definisjon, vil ikke 

nødvendigvis klassifiseres som demokrati ved en annen definisjon, noe som potensielt kan 

påvirke hvilken konklusjon man trekker om skillene mellom demokratier og autokratiers 

prisnivå. Tidligere bidrag som har diskutert denne sammenhengen, har kun brukt data fra 

Polity IV for å skille mellom ulike typer politiske institusjoner. Polity IV skiller ulike 

politiske institusjoner fra hverandre hovedsakelig ved å observere graden av konkurranse om 

den øverste politiske posisjonen i et samfunn, samt begrensningene på den øverste lederen i 

samfunnet. Denne oppgaven vil i tillegg bruke data fra Fredom House til å skille mellom 

politiske institusjoner. I motsetning til Polity IV skiller Freedom House diktaturer og 

demokratier fra hverandre på bakgrunn av borgernes sivile og politiske rettigheter. Oppgaven 

viser at forskjellene mellom demokratier og diktaturer er det samme uavhengig om man 

skiller demokratier fra diktaturer ved å bruke definisjonene fra Polity IV eller fra Freedom 

House.  

Tidligere undersøkelser har heller ikke gjort noe skille innad i gruppen land kategorisert som 

diktaturer, og har konkludert med at alle diktaturer har et høyere prisnivå enn demokratier 

(Baker, 2010). Denne oppgaven viser imidlertid at det går et systematisk skille blant landene 
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som klassifiseres som diktaturer: i land med fransk og tysk rettstradisjon reduseres prisnivået 

under en demokratiseringsprosess, mens i land med britisk rettstradisjon har en 

demokratiseringsprosess ingen effekt på prisnivået. Dette vil her tolkes som at britiske 

diktaturer bedre ivaretar konsumentenes interesser, og at demokratiseringsprosesser ikke 

bedrer hvordan politikken som føres gjenspeiler denne gruppens preferanser. Denne 

tolkningen er i tråd med tidligere undersøkelser av hvordan lands økonomier påvirkes av den 

rettstradisjonen landets politiske institusjoner er bygget opp etter. I land med britisk 

rettstradisjon blir eiendomsinteresser bedre ivaretatt, tilgangen til markeder er mindre 

regulert, korrupsjon er mindre utbredt, og landenes finansmarkeder er mer utviklet enn i 

tilsvarende land med fransk rettstradisjon (Gleaser & Shleifer, 2002; La Porta, Lopez-De-

Silanes & Shleifer, 2007).   

Temaet for oppgaven er relevant også i en større samfunnsøkonomisk debatt. I en artikkel i 

The Economist stilles det spørsmål om hvorvidt den fattige befolkningen i India ville vært 

bedre stilt økonomisk dersom Indias politiske institusjoner var som i Kina. Kinas vekst i BNP 

har de siste årene vært høyere enn veksten i India, og artikkelen stiller spørsmål ved om de 

demokratiske institusjonene i India bidrar til å skape et ineffektivt byråkrati, samt gi politikere 

incentiver til å bruke statlige midler til å finansiere dårlig drevne statlige foretak, noe som gir 

landet lavere vekst. Denne oppgaven får frem at demokratiske institusjoner bedre ivaretar 

konsumentenes interesser i et land, fordi det høyere prisnivået i autokratier med fransk og 

tysk rettstradisjon innebærer at et lite utvalg produsenter gjør seg rike på bekostning av en 

større gruppe konsumenter. Dersom India hadde hatt de samme typene politiske institusjoner 

som Kina, og dette hadde ført til høyere vekst, er det ikke opplagt at denne veksten ville 

kommet den fattige befolkningen til gode.  

Oppgaven er delt inn i seks kapitler. Kapittel 2 gir en mer inngående forklaring av hvordan 

inntekt, åpenhet og politiske institusjoner påvirker et lands prisnivå. Kapittel 3 presenterer de 

empiriske spesifikasjonene i oppgaven, mens kapittel 4 presenterer og diskuterer datasettene 

som benyttes. Regresjonsresultatene blir presentert i kapittel 5, og kapittel 6 oppsummerer og 

konkluderer. Alle regresjoner er gjort i E-Views. 
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2 Teori 

Prisnivået i et land er en vektet sum av prisen på alle godene konsumert i et land, og vektene 

som brukes er andelen av inntekten en konsument bruker på de ulike godene. For å 

sammenligne hvor dyrt et land er i forhold til et annet land, deles prisnivået i et land med 

prisnivået i et annet land. For at ulik benevning i prisene på tvers av land ikke skal påvirke 

dette forholdstallet blir det andre landets prisnivå multiplisert med den nominelle 

valutakursen mellom disse to landene. I denne oppgaven sammenligner jeg konsekvent lands 

prisnivå mot prisnivået i USA, og begrepet prisnivå blir brukt om denne raten mellom 

prisnivået i et land og prisnivået i USA.  

Selv når man sammenligner prisnivået i to land som har likt konsummønster, er det store 

forskjeller i dette prisnivået på tvers av land. Forskning som tidligere har undersøkt hva som 

gjør at noen land har et høyt prisnivå og andre land et lavt prisnivå gjorde en todeling av 

faktorene som påvirker prisnivået. I den ene gruppen er variabler som skaper midlertidige 

avvik i prisnivået mellom land. I den andre gruppen er effekter som skaper langvarige 

forskjeller mellom lands prisnivåer (Kravis & Lipsey, 1983). De tre effektene denne 

oppgaven tar for seg, skaper alle variasjoner i prisnivået mellom land på lang sikt. Utelatelsen 

av kortsiktige effekter er i tråd med nyere analyser som i sjeldnere grad inkluderer effekter 

som skaper kortsiktig variasjon (Ahec-Šonje & Nestic, 1999).  

Dette kapitlet er tredelt. Første del forklarer sammenhengen mellom prisnivå, inntekt og 

åpenhet, mens den andre delen forklarer sammenhengen mellom prisnivået og politiske 

institusjoner. Kapitlets tredje del beskriver samspillet mellom politiske institusjoner, åpenhet 

og inntekt for å tydeliggjøre at inndelingen som er gjort, ikke innebærer at de tre effektene 

kan forstås helt uavhengig av hverandre. 

2.1 Sammenhengen mellom prisnivå, inntekt og 

åpenhet 

Sammenhengen mellom prisnivået i et land og landets inntektsnivå og landets grad av åpenhet 

har blitt undersøkt jevnlig de siste femti årene. Empiriske analyser har vist at land med høy 

inntekt har et høyt prisnivå (Kravis & Lipsey, 1983/ 1986/ 1988), et resultat som samsvarer 

med resultatene i rent teoretiske modeller (Clague, 1985). Empiriske analyser har også vist at 
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høy grad av handel med andre land, heretter omtalt som åpenhet, innebærer at prisnivået i 

landet er høyt (Kravis & Lipsey, 1983/ 1986/ 1988), men dette resultatet finner man ikke 

entydig støtte for i teoretiske modellene (Clague, 1988). De teoretiske modellene som 

analyserer hva som påvirker prisnivået i land, fordeler gruppen av bedrifter i hvert land inn i 

to sektorer. I den ene sektoren er bedrifter som produserer varer og tjenester som kan flyttes 

på tvers av land (konkurranseutsatt sektor), og i den andre sektoren er bedrifter som 

produserer varer og tjenester som ikke kan flyttes på tvers av land (skjermet sektor). 

Det er gitt flere forklaringer på hvorfor høyere inntekt skaper et høyere prisnivå. Én av disse 

forklaringene er den differensierte produktivitetsteorien, ofte omtalt som Balassa-Samuelson 

effekten (Balassa, 1964; Samuelson, 1964)
1
. Teorien tar utgangspunkt i at arbeidere i 

konkurranseutsatt sektor får betalt verdien av sitt bidrag til verdiskapningen. Dersom 

arbeiderne i konkurranseutsatt sektor blir mer produktive, øker verdien av arbeidernes bidrag i 

denne sektoren. Lønningene til arbeiderne i denne sektoren vil tilta, og dette vil gjøre det mer 

attraktivt å jobbe i denne sektoren for de arbeiderne som jobber i skjermet sektor. Dersom 

arbeiderne i skjermet sektor kan benyttes også i konkurranseutsatt sektor, vil lønningene 

måtte tilta i skjermet sektor for å forhindre at arbeidere flytter over til konkurranseutsatt 

sektor, hvor lønningene har tiltatt. Fordi skjermet sektor ikke har blitt mer produktiv, må 

høyere lønninger i skjermet sektor finansieres av høyere produktpriser. Dette innebærer at det 

innad i et land vil være en positiv sammenheng mellom produktivitet i konkurranseutsatt 

sektor og prisen på skjermede goder.  

Dersom inntektsforskjeller mellom land skal brukes som mål på relative 

produktivitetsforskjeller, må man forutsette at produktivitetsforskjeller mellom land som har 

et høyt inntektsnivå og land som har et lavt inntektsnivå, er mindre i sektoren som produserer 

skjermede varer enn i sektoren som produserer handlede varer (Kravis & Lipsey, 1983). Den 

differensierte produktivitetsmodellen er utledet i appendikset, og en sentral ligning derfra 

illustrerer dette: 

                                                 
1 Forklaringer på sammenhengen mellom prisnivået og inntekten i et land, som ikke tar utgangspunkt i 

produktivitetsvekst i konkurranseutsatt versus skjermet sektor, gis blant annet av Bhagwati (1984) og Kravis & 

Lipsey (1983).  
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Her er alle variablene i logaritmer. r står for et lands realvaluta, z for den gjennomsnittlige 

produksjonen per arbeider og α står for andelen av inntekten konsumentene bruker på 

handlede varer. T står for konkurranseutsatt sektor, og NT for skjermet sektor, * markerer 

tilsvarende variable for sammenligningslandet. Et høyere prisnivå innebærer at r går ned, som 

er det samme som en realapressiering. En økning i produktiviteten i konkurranseutsatt sektor, 

Zt, fører til at prisene i skjermet sektor tiltar og at realvalutaen styrker seg. Ligningen viser at 

land som har hatt høy produktivitetsvekst i konkurranseutsatt sektor i forhold til 

produktivitetsveksten i skjermet sektor, isolert sett vil ha et høyere prisnivå (sterkere 

realvaluta), enn land hvor produktivitetsveksten på tvers av sektorene har vært likere. Dersom 

land med høy inntekt har et systematisk høyere prisnivå enn land med lav inntekt, og inntekt 

brukes som mål på Balassa-Samuelson effekten, må rike land ha høyere produktivitet i 

konkurranseutsatt sektor relativt til skjermet sektor enn land som har lav inntekt. 

Sammenhengen mellom lands prisnivå og lands åpenhet blir støttet i empiriske undersøkelser, 

men bare delvis av de teoretiske modellene. I de empiriske undersøkelsene hvor høyere 

åpenhet samsvarer med høyere priser blir det argumentert for at land med høy åpenhet vil ha 

høyere lønninger i eksportsektoren, enn om de var mindre åpne. Den innsatsfaktoren som 

inngår intensivt i produksjonen av det godet landet eksporterer vil bli betalt bedre når landet 

åpner seg opp, og får omsatt disse godene til en høyere pris på verdensmarkedet enn i 

hjemmemarkedet. Ettersom denne innsatsfaktoren i all hovedsak er arbeidskraft når 

sammenligningslandet er det relativt kapitalrike landet USA, vil høy åpenhet innebære høye 

lønninger og priser i skjermet sektor, og dermed høyt prisnivå (Kravis & Lipsey, 1982).  

Dette resonnementet har blitt kritisert gjentatte ganger fordi det overser spørsmålet om 

hvorfor land handler med hverandre (Clague 1986b/ 1988). Land som er utstyrt med ulike 

naturressurser har mindre behov for å handle med andre land, ettersom landet i større grad er 

selvforsynt. Disse landene vil være mindre åpne enn land som må handle med andre land for å 

dekke sine behov for enkelte ressurser, men prisnivået til landet som i større grad er 

selvforsynt behøver ikke nødvendigvis være lavere fordi landet tilfeldigvis er utrustet med et 

variert utvalg naturressurser. 
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Det har også blitt påpekt at åpenhet kan fungere som mål på et lands tilgang på naturressurser 

fordi disse landene trolig vil eksportere disse ressursene og dermed ha en uvanlig høy åpenhet 

(Clague, 1988). Dersom åpenhet er et godt mål på hvor mye naturressurser et land har, vil de 

teoretiske modellene gi støtte til påstanden om at høy åpenhet vil samsvare med høyt prisnivå, 

se for eksempel Bhagwaiti (1984), Clague (1985) eller Sachs (1996). I disse modellene er det 

forskjellig hvordan tilgang på naturressurser påvirker prisene i skjermet sektor, men resultatet 

er til syvende og sist at for land med identisk inntekt vil det landet som har mest 

naturressurser ha høyest prisnivå.  

Grunnen til at høyere inntekt og åpenhet påvirker et lands prisnivå positivt, er at inntekt og 

åpenhet påvirker prisene på varer i skjermet sektor og ikke prisene på varer i 

konkurranseutsatt sektor. Dette er mer enn bare en triviell modellspesifikasjon. Faktorer som 

påvirker prisen på skjermede varer, vil ha den motsatte effekten på et lands prisnivå enn 

faktorer som påvirker prisen på konkurranseutsatte goder (Chinn, 2008). Årsaken til dette er 

at den nominelle valutakursen endres for å skape likhet mellom prisene på konkurranseutsatte 

goder mellom land. I et land hvor innenlandske priser på konkurranseutsatte goder øker, vil 

handelsmenn flytte varer til dette landet for å utnytte høyere profittmuligheter, slik Cassel 

beskrev. Når handelsmennene veksler inntekten fra salg av konkurranseutsatte varer i dette 

landet mot egen valuta, vil dette føre til en ekspansjon av tilbudet av valutaen 

handelsmennene har inntekter i, som igjen fører til en depressiering av landets nominelle 

valuta. Depressieringen av den nominelle valutakursen innebærer at prisen på både skjermede 

varer og prisen på konkurranseutsatte varer faller når de konverteres til en annen valuta, for å 

være sammenlignbare med prisen på en tilsvarende varekurv i andre land
2
. 

 

2.2 Sammenhengen mellom prisnivå og politiske 

institusjoner 

Politiske institusjoner brukes som samlebetegnelse på de formelle og uformelle reglene og 

normene i et samfunn som styrer og påvirker de beslutningene som fattes av den øverste 

politiske ledelsen (Boerner, 2005). Begrepet er vidt, og eksempler på politiske institusjoner er 

                                                 
2 At den nominelle valutaen svekker seg når prisen på konkurranseutsatte goder øker, brukes også som 

forutsetning for å sikre at lands utenrikshandel på lengre sikt balanseres, se for eksempel (Meade, 1954).  
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hvordan lovene i samfunnet blir til, hvordan disse lovene blir håndhevet og hvordan den 

øverste lederen velges. Men begrepet favner også de mindre formelle båndene mellom 

innbyggerne i et land og de øverste beslutningstakerne som går på kulturell tradisjon. Hvert 

land har egenskaper ved de politiske institusjonene som skiller dette landets institusjoner fra 

alle andre lands politiske institusjoner, og en inndeling av land etter enkelte egenskaper ved 

de politiske institusjonene vil alltid innebære at de politiske institusjonene innad i hver gruppe 

er svært heterogene.  

Politiske institusjoner blir likevel inndelt etter hvem sine preferanser politikken som føres 

potensielt gjenspeiler (Acemoglu & Robinsen, 2006). På grunn av uforenelige preferanser 

over en rekke spørsmål på tvers av ulike grupper innad i land, vil de beslutningene politikere 

fatter komme enkelte grupper til gode, men vil som regel være i konflikt med ønskene til 

andre. Land som omtales som diktaturer har det til felles at det ikke er institusjonelle 

begrensninger på den øverste ledelsen som forhindrer at politikken som føres gjenspeiler 

preferansene til en liten elite. Dette er ikke ensbetydende med at politikken som føres faktisk 

gjenspeiler preferansene til denne eliten, men det betyr at de institusjonelle rammeverkene 

gjør det mulig å favorisere noen få på bekostning av en større gruppe. I land som er 

demokratier derimot, vil lovverket begrense den øverste ledelsen fra å føre en politikk som 

maksimerer en liten gruppes formue, og selve kravet om at den øverste lederen må gjenvelges 

bidrar til at flertallets preferanser gjenspeiles i politikken som føres.    

De politiske institusjonene i land påvirker prisnivået fordi de har innflytelse på hvordan de 

innenlandske markedene reguleres. Både i demokratier og i diktaturer vil det være 

produsentgrupper som ønsker en reguleringspolitikk som favoriserer dem selv, men 

forskjellene mellom diktaturer og demokratier går på insentivene politikerne i disse landene 

har til å delegere markedsmakt til en gruppe produsenter, samt hvilken mulighet de har til 

faktisk å gjøre det. I diktaturstater kan politikere favorisere seg selv og en liten elite, og de 

innenlandske markedene kan reguleres slik at denne gruppen får muligheten til å fordele 

gevinstene av monopolprofitt. I demokratier vil politikere trolig favorisere en liten 

produsentgruppe i enkelte markeder, men vil jevnt over ha sterkere insentiver til å ivareta 

konsumentenes ønsker om lave priser.  

I 1971 skrev George Stigler artikkelen «The Theory of Economic Regulation». Der beskriver 

han hvordan interaksjonen mellom produsentene og politikerne i et demokrati slår ut i ulike 

typer reguleringspolitikk på tvers av markedene innad i dette demokratiet. Politikere har 
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muligheten til å påvirke prisen i et marked ved å stille krav til produsentene om å søke 

offentlig godkjente lisenser for å produsere, og dermed kontrollere hvor mange aktører som 

produserer i et marked. En innenlands interesseorganisasjon med mye ressurser vil forsøke å 

påvirke hvordan et marked reguleres ved å finansiere kostnadene til et politisk partis 

kampanjer. Som motytelse forventer produsentene reguleringer som favoriserer dem selv i 

markedet de opererer i, dersom partiet interesserorganisasjonen finansierer vinner valget. 

Denne forbindelsen mellom produsenter og politikere i demokratier gjør at det i enkelte 

markeder vil være produsentgrupper som har klart å tilegne seg markedsmakt. Fordi gruppen 

av velgere som ikke er produsenter, men konsumenter, må stemme over en rekke ulike temaer 

når de står i valgboksen, vil ikke det at det sittende partiet har favorisert noen produsenter i 

enkelte markeder nødvendigvis føre til at konsumentene stemmer vekk dette partiet. Dersom 

den sittende regjeringen derimot, jevnt over favoriserer produsentgrupper vil dette i større 

grad bli en valgkampsak, noe som setter begrensninger på politkernes mulighet til å tildele 

markedsmakt til et stort antall produsenter på tvers av flere markeder innad i dette landet.  

I autokratier vil det derimot ikke være mulig for konsumentene å påvirke hvilken 

reguleringspolitikk som føres i landet ettersom makthaverne ikke må stille til valg, og 

politikerne i disse landene har mulighet til å høste monopolgevinster ved å delegere 

markedsmakt til de innenlandske produsentene i alle markeder. Selv om politikerne i teorien 

kan delegere monopolmakt til de innenlandske produsentene i alle markedene, står politikerne 

i fare for å skape revolusjon om konsumentene får det tilstrekkelig dårlig (Acemoglu & 

Robinson & 2006). For eksempel har de siste årenes demonstrasjoner og borgerkriger i 

Midtøsten vært sammenfallende med veldig høye matvarepriser (Haggard, Hendrix & 

Magaloni, 2009). Dette innebærer at politikere i autokratier har en annen type begrensning 

enn den i demokratier, hvor politikerne står til ansvar overfor folket. Selv om politikere i 

autokratier hele tiden har trusselen om revolusjon å ta hensyn til, og selv om politikerne i 

demokratier trolig vil delegere markedsmakt til enkelte store produsentgrupper, vil 

markedstilgangen i større grad være begrenset i autokratier enn i demokratier ettersom 

politikerne i autokratier har personlige insentiver til å delegere markedsmakt til produsentene.  

Selv om politikerne i autokratier delegerer markedsmakt til produsentene i landet innebærer 

ikke dette nødvendigvis at prisnivået i landet vokser. En vesentlig forutsetning for at ulike 

typer reguleringspolitikk skal gi diktaturstater et systematisk høyere prisnivå er at 

markedsreguleringene rammer prisen på skjermede varer sterkere enn prisen på 
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konkurranseutsatte goder. Dette poenget er fraværende i tidligere analyser av hvilken effekt 

politiske institusjoner har på prisnivået i diktaturer versus demokratier (Baker, 2010). 

Derimot, i tidligere studier av hvordan ulike former for valgsystem blant demokratier påvirker 

prisnivået mellom disse landene, blir det hevdet at myndighetene enklere kan regulere 

markedstilgangen i skjermet sektor. Dette innebærer at det hovedsakelig er prisen på 

skjermede varer som blir påvirket av myndighetenes reguleringspolitikk (Chang, Kayser & 

Rogowski, 2008; Chang, Kayser, Linzer og Rogowski, 2011). At tidligere undersøkelser av 

forskjeller mellom demokratier og autokratier har funnet en negativ effekt på prisnivået av en 

demokratiseringsprosess, er evidens på at det samme gjelder for denne inndelingen av land, 

og ikke bare mellom demokratier med ulikt valgsystem.  

Dersom markedstilgangen for konkurranseutsatte goder hadde blitt begrenset og prisene 

hadde økt tilsvarende mye som prisene på skjermede varer, ville ikke diktaturer hatt et høyere 

prisnivå relativt til demokratier. Dersom konkurranseutsatte goder inngår mer enn skjermede 

goder i innbyggernes budsjett vil begrensningen av både skjermede og konkurranseutsatte 

markeder, tvert imot, gi diktaturer et lavere prisnivå. Studier av konsummønstre i land som 

blir rikere slår fast at konkurranseutsatte goder først blir en viktigere andel opp til et visst 

inntektsnivå, hvor skjermede varer etter hvert overtar (Hunt, 2009). Dersom 

markedsreguleringen i fattige diktaturer fører til høyere priser på konkurranseutsatte goder, 

må markedsbegrensningen i skjermet sektor være proporsjonalt mye sterkere for at prisnivået 

skal øke.  

En teoretisk svakhet ved tidligere undersøkelser av sammenhengen mellom nasjoners styresett 

og nasjoners prisnivå, er at det ikke gjøres noe forsøk på å skille mellom landene som 

klassifiseres som diktaturer. Siden gruppen av land som betegnes som diktaturer har politiske 

institusjoner som er svært heterogene, er det trolig at for en del av disse diktaturene er 

effekten av demokratiseringsprosesser annerledes enn for andre grupper. Forskning på lands 

politiske institusjoner har vist at land med britisk rettstradisjon gjerne har et mindre korrupt 

statsapparat, mer utviklede finansmarkeder og institusjoner som bevarer eiendomsrettigheter 

bedre, enn land med romansk (fransk og tysk) rettstradisjon, i tillegg til at markedstilgangen 

er mindre begrenset (Gleaser & Shleifer, 2002). En forklaring som har vært gitt på hvorfor det 

er et systematisk skille mellom land som har britisk og land som har romansk rettstradisjon er 

at den romanske rettstradisjonen åpner for en mye sterkere statlig kontroll på hvordan sosiale 

problemer skal løses enn det den britiske gjør. I den britiske rettstradisjonen blir private gitt et 
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større spillerom, som gjør det vanskeligere for korrupte tjenestemenn å lage reguleringer som 

gagner dem selv (La Porta, Lopez-De-Silanes & Shleifer, 2008). Det vil derfor være god 

grunn til å forvente at diktaturer som følger britisk rettstradisjon vil ha et systematisk lavere 

prisnivå enn diktaturer som følger fransk og tysk rettstradisjon.  

I dette rammeverket er det strengere markedsreguleringer som skaper et høyere prisnivå i et 

diktatur sammenlignet med demokratier, men høyt prisnivå har tidligere også blitt sett i 

sammenheng med høy korrupsjon (Shleifer & Vishny, 1993). Dersom det er liten kontroll på 

offentlige institusjoner som krever betalt for å levere lisenser eller andre former for 

nødvendige offentlige tjenester, vil godeprisen til slutt måtte bli svært høy for å finansiere alle 

offentlige tjenestemenn som skal ha betalt. Korrupsjon blir i tidligere litteratur ikke brukt som 

kriterium for å skille demokratier fra autokratier, og korrupsjon vil derfor kunne være et 

problem både i de landene som klassifiseres som autokratier og i de som klassifiseres som 

demokratier. Dersom korrupsjon er det avgjørende for om prisnivået i et land er høyt eller lavt 

vil ikke nødvendigvis demokratiseringsprosesser kjennetegnet ved begrensninger av den 

øverste ledelsen, slik som tidligere har blitt brukt som mål, slå ut i lavere priser i økonomien. 

Det vil i så fall ikke være noen forskjell i prisnivået mellom land som er diktaturer og land 

som er demokratier. Likevel har det blitt vist at problemet med korrupsjon og begrensningen 

av innenlandske markeder henger nøye sammen med begrensningen av den øverste politiske 

ledelsen, og at med dette som definisjon på autokrati, er problemet mer utbredt i autokratier 

enn i demokratier (Djankov, La Porta, Lopez-De-Silanes & Shleifer, 2002).  

2.3 Samspillet mellom politiske institusjoner, inntekt 

og åpenhet 

Todelingen som er gjort i dette kapitlet for å forklare hvordan politiske institusjoner, inntekt 

og åpenhet påvirker prisnivået i land kan gi det feilaktige inntrykket at det ikke er et samspill 

mellom politiske institusjoner på den ene siden og åpenhet og inntekt på den andre siden, kun 

et samspill mellom disse variablene og prisnivået. Studier de senere årene har pekt vel så mye 

på hvordan politiske institusjoner og inntekt påvirker hverandre, som virkningen disse 

variablene har på prisnivået.  

Dersom åpenhet fanger opp et lands tilgang på naturressurser, vil det blant gruppen land som 

er svært åpne være land som også har lav vekst, fordi landet har mye naturressurser. En 
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sammenheng som understøttes av gjentatte historiske eksempler, er at land med tilgang på 

naturressurser gjennomgående har lavere økonomisk vekst (Sachs & Werner, 1995). Dette 

blir sett i sammenheng med at arbeidskraft flyttes fra sektoren som produserer handlede goder 

og over i sektoren som produserer skjermede goder. Investeringer og 

produktivitetsforbedringer skjer i sektoren som produserer handlede goder og når denne 

sektoren minker blir veksten i et land også lavere.  

En annen sammenheng som blir trukket fram er at land rikt på naturressurser også har 

ineffektive byråkratier og høy korrupsjon (Leite & Weidmann, 1999). Tilgang på 

naturressurser gjør det attraktivt for politikere og byråkrater å selge løyver til bedrifter som vil 

bearbeide denne ressursen til egen vinning. Dette vil gjøre det mer attraktivt å være byråkrat 

hvor salg av disse løyvene gir høyere inntekt, enn inntekt fra innovasjonsvirksomhet. De som 

kunne bidratt til å skape produktivitetsforbedringer i samfunnet velger å bli byråkrater hvor de 

ikke skaper noen produktivitetsforbedringer, noe som gir et land med naturressurser lavere 

vekst. Nyere studier har vist at denne årsakssammenhengen gjelder i de landene som på det 

tidspunktet naturressurser blir oppdaget allerede har lite demokratiske institusjoner 

(Bhattacharyya & Hodler, 2010). Dette betyr at land som allerede har udemokratiske 

institusjoner er langt mer utsatt for å bevare disse institusjonene dersom det blir oppdaget 

naturressurser.  

En direkte sammenheng mellom politiske institusjoner og inntekten til et land blir i nyere 

litteratur også sett i sammenheng med hverandre (Hall & Jones, 1999; Acemoglu, Johnson & 

Robinson, 2001). Desto mer autokratiske institusjonene i et land er, desto dårligere vil 

eiendomsrettigheter bli ivaretatt. Dette innebærer at investorer må bruke mye ressurser på 

ineffektiv virksomhet, som å betale for beskyttelse av sin eiendom, i tillegg til at insentivene 

til å investere i produktiv kapital er langt lavere ettersom det vil være knyttet stor usikkerhet 

til om et eventult overskudd vil bli beslaglagt. Dette gir landet som helhet færre investeringer 

enn i et tilsvarende demokratisk land, og både inntekten og inntektsveksten vil være lavere.  

På bakgrunn av de sammenhengene beskrevet over er det tydelig at politiske institusjoner 

virker inn på prisnivået i en økonomi gjennom to forskjellige kanaler. På den ene siden gir 

autokratiske institusjoner lavere inntekt i et land, som isolert sett taler for at landet har et lavt 

prisnivå. På den andre siden virker autokratiske institusjoner direkte inn på prisnivået ved å 

skape monopolmarkeder, som igjen trekker i retning av høyere priser.  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014292109001135
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014292109001135#aff1
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En svakhet ved de eksisterende teoretiske modellene som forklarer hvorfor avvik mellom 

lands prisnivå oppstår og hvorfor de vedvarer, er at de ikke forener politiske og økonomiske 

forklaringsfaktorer. De forklaringene som kommer fra det økonomiske fagfeltet utelater en 

beskrivelse av hvordan politiske institusjoner påvirker prisnivået, mens forklaringene som 

kommer fra det politisk- økonomiske fagfeltet gir kun en beskrivelse av hvordan politikere 

opptrer i forskjellige institusjonelle kontekster. Denne oppgaven vil ikke forsøke å lage en 

teoretisk modell hvor interaksjonen mellom variablene analyseres, men oppgaven vil empirisk 

teste årsakssammenhengene beskrevet av andre. 
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3 Empiriske spesifikasjoner 

Artikler som empirisk undersøker hva som skaper avvik i prisnivået mellom land kan inndeles 

i to hovedkategorier (Clague, 1986a). I den ene kategorien er de undersøkelsene som 

estimerer på redusert form sammenhenger utledet fra en økonomisk modell. I den andre 

kategorien er de undersøkelsene som søker empirisk støtte til en sammenheng det er gitt 

verbale argumenter for. Undersøkelsene i den første kategorien tester direkte 

årsakssammenhenger, mens undersøkelser i det andre tilfellet åpner for at de empiriske 

resultatene kan forklares på flere måter, og kan ikke knyttes i like stor grad opp mot en 

bestemt årsakssammenheng. 

Ved å estimere følgende ligning plasserer denne oppgaven seg i den andre kategorien: 

 

Her representerer  et lands prisnivå, p er prisnivået i land i på tidspunkt t, e er den 

nominelle valutakursen mellom land i og USA på tidspunkt t og pus er prisnivået i USA på 

tidspunkt t.  er inntekten til land i på tidspunkt t,  er en indeks som representerer hvor 

demokratiske et lands institusjoner er, og  fanger opp et lands åpenhet. De små bokstavene 

representerer logaritmer.  og  representerer henholdsvis landspesifikke og tidsspesifikke 

effekter. Høyere prisnivå fanges opp ved at  blir større. Dersom de teoretiske 

sammenhengene stemmer, skal høyere inntekt og høyere åpenhet samsvare med et høyere 

prisnivå, mens mer demokratiske institusjoner skal bidra til å trekke prisnivået ned.  

For hver variabel representerer hver tidsperiode et femårs gjennomsnitt. Disse 

femårsperiodene overlapper ikke hverandre. Ved å bruke et femårs gjennomsnitt i stedet for å 

bruke årlige data, slik Baker (2010) gjør i sin analyse, vil påvirkningen av kortsiktige 

variasjoner i de ulike variablene bli redusert, og de langsiktige trendforskjellene mellom land 

komme tydeligere fram (Kravis & Lipsey, 1987). Eventuelle ekstremobservasjoner i enkelte 

år tillegges mindre vekt fordi disse avvikene fordeles over en lengre tidsperiode. Dette blir 

også gjort i nyere studier av lands prisnivå, som i Rodrik, (2008). 
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I motsetning til å estimere hvordan forklaringsvariablene påvirker prisnivået på et tverrsnitt av 

land, over en eller flere tidsperioder slik Balassa (1964) gjorde, og som Kravis og Lipsey 

(1982/ 1986/ 1988) og Clague (1986a/ 1986b/ 1988) konsekvent gjorde i sine analyser, vil jeg 

i denne oppgaven estimere sammenhengene ved bruk av panelmetoden faste landeffekter. 

Estimatoren er ikke forskjellig fra minstekvadratsmetoden anvendt av Kravis, Lipsey og 

Clague, men panelmetoden gir mulighet for å korrigere for eventuelle landspesifikke 

påvirkninger på prisnivået. Dersom man estimerer sammenhengene på tverrsnitt vil det være 

de samme landene som jevnt over ligger over og under den estimerte regresjonsligningen, 

fordi det er egenskaper ved landene som gjør at de har et høyere eller lavere prisnivå. Dette 

gjør at de individuelle estimatorene ikke er forventningsrette. Ved å bruke landspesifikke 

effekter vil denne oppgaven korrigere for dette endogenitetsproblemet. Ved å estimere 

sammenhengene over tid og på tvers av land øker også antallet observasjoner, som øker 

estimatorens presisjon.  

En egenskap knyttet til panelmetoden landspesifikke effekter er at estimatoren utnytter 

variasjon over tid innad i de ulike landene, i motsetning til å bruke variasjon mellom land. 

Fordelen med dette for denne oppgavens problemstilling er at sammenhengen mellom 

politiske institusjoner og prisnivået i et land estimeres på bakgrunn av de observasjonene hvor 

det har vært endringer i de politiske institusjonene. Det betyr at estimatoren kan tolkes som 

gevinsten ved en demokratiseringsprosess for konsumentene i et land gjennom mindre 

markedsbegrensninger og lavere priser.  

Siden politiske institusjoner blir representert som en indeks, hvor indeksen fanger opp enkelte 

kvalitative elementer ved de politiske institusjonene, er det større grunn til å forvente målefeil 

i denne variabelen, enn i de to andre eksogene variablene, som måler kvantitative størrelser. 

Målefeil i en høyresidevariabel vil bidra til å skape en skjevhet i den forventede estimerte 

sammenhengen mot 0. Dette betyr at den estimerte sammenhengen mellom et lands prisnivå 

og politiske institusjoner vil underdrive den faktiske effekten av en demokratiseringsprosess 

på et lands prisnivå. 

Et ytterligere problem oppstår om det finnes effekter fra prisnivået på politiske institusjoner, 

inntekt eller åpenhet og ikke bare effekter fra høyresidevariablene på prisnivået. Et positivt 

sjokk i matvareprisene forårsaket av for eksempel tørke i enkelte regioner, vil slå ut i høyere 

prisnivå i land hvor disse godene er vektet tungt, som i mindre utviklede land. Dette vil gi 

disse landene et høyt prisnivå i slike perioder. Høye matvarepriser har blitt vist å være høyt 
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korrelert med opprør og ustabilitet i enkelte regioner med autokratiske regimer, som i Nord-

Afrika og i Midtøsten (Hendrix, Haggard & Magaloni, 2009). Dette innebærer at det kan være 

en effekt fra prisnivået på politiske institusjoner, dersom disse opprørene faktisk leder til 

bedrede politiske institusjoner. Den estimerte effekten fra politiske institusjoner vil i så fall 

ikke representere effekten på prisnivået av en eksogen demokratiseringsprosess dersom det er 

en effekt også fra prisnivået på de politiske institusjonene.  

Forfattere som tidligere har estimert hva som påvirker prisnivået mellom land, og som i likhet 

med denne oppgaven ikke har tatt utgangspunkt i en ligning utledet fra en økonomisk modell, 

har undersøkt følgende perioder, og brukt følgende metoder: 
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Figur1: Oversikt over tidligere forskning på nasjoners prisnivåer: metode, periode dekket og 

antall land i datasettet 

Forfatter(e) og år Antallet land i 

sampel 

Periode dekket Metode 

Balassa, 1964 

 

12 1960 OLS  

Kravis & Lipsey, 

1983 

30 1970-1975 OLS 

Kravis & Lipsey 

(1986) 

25 1950-1983 OLS 

Kravis & Lipsey 

(1988) 

26 1960-1986 OLS 

Clague (1986a) 34 1975 OLS 

Clague (1986b) 34 1975 OLS 

Rogowski & Kayser 

(2002) 

22 1990 OLS 

Rodrik (2008)   OLS 

Baker (2010) 154 1969-2010 OLS 

Hassan (2011) 150 1950-2009 LOWESS 

Chang, Kayser, 

Linzer & Rogowski 

(2011) 

23 1970-2000 OLS, GMM 

 

Minstekvadratsmetode har blitt anvendt siden Balassa første gang estimerte sammenhengen 

mellom inntekt og et lands prisnivå, og metoden brukes fortsatt for å forstå hva som skaper 
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avvik mellom lands prisnivåer. Økt tilgang på data på tvers av land gjør det mulig å benytte 

flere land i analysen enn det Balassa hadde da han sammenlignet inntekt og prisnivå på tvers 

av 12 OECD land.   

Alternativet til å estimere sammenhengene over basert på verbale argumenter er å estimere en 

variant av ligning 1 direkte. I stadig større grad har fokuset de siste to tiårene skiftet fra å 

undersøke hvordan ulike variabler påvirker prisnivået, til å undersøke i mer detalj Balassa-

Samuelson-effekten (Tica & Druzic, 2006). Fordelen med å estimere en ligning utledet fra en 

økonomisk modell er at korrelasjoner i datasettet i større grad kan knyttes opp mot en direkte 

tolkning. Problemet med å estimere Balassa-Samuelson-effekten på redusert form, er alle de 

praktiske utfordringene med datamaterialet.  

Det er for eksempel svært forskjellig hvordan forfattere inndeler sektorer i skjermet og ikke 

skjermet sektor. Dette betyr at forfatterne selv må gjøre subjektive valg når det kommer til 

sorteringen av sektorer over disse to kategoriene. De Gregorio, Giovanni og Wolf (1994) 

benytter en regel om at dersom mindre enn 10 prosent av den totale omsetningen i en sektor 

eksporteres, klassifiseres sektoren som skjermet. Bruker man tidsserier innebærer dette at man 

kan klassifisere en sektor som skjermet i noen år, og ikke-skjermet i andre fordi eksporten av 

godene i disse sektorene varierer. Dette betyr i så fall at effekten på prisnivået må være 

motsatt i perioder godet er skjermet i forhold til periodene den er konkurranseutsatt, om 

teorien skal holde. Det er i tillegg forskjellig hvilke sektorer som produserer handlede varer i 

et land, og hvilke som produserer handlede varer i andre land. I en undersøkelse blir 

restaurant og hotellnæringen klassifisert som en handlet sektor (Mihaljek & Klau, 2003). 

Effekten fra differensiert produktivitetsvekst på et lands prisnivå vil være sensitiv til slike 

spesifiseringer. 

Et enda større praktisk problem er korte tidsserier over produktivitetsvekst i ulike sektorer. I 

flere undersøkelser av Balassa-Samuelson-effekten er dette løst ved at man bruker 

kvartalsvise data for å øke antallet observasjoner. Det å øke frekvensen i observasjonene 

innebærer ikke at man lærer mer om effekter som påvirker prisnivået i et land på lang sikt, 

kun hvilke mekanismer som driver kortsiktig variasjon i prisnivåene mellom land (Rogoff, 

1996). 
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4 Datamateriale 

Sammenhengen mellom prisnivå, politiske institusjoner, inntektsnivå og ressurstilgang vil 

estimeres med data fra Polity IV (Marshall, Jaggers & Gurr, 2011) og fra Freedom House 

over politiske institusjoner, mens data over inntekt, åpenhet og prisnivå hentes fra Penn 

World Table versjon 7.1 (Heston, Summers & Aten, Nov 2012). Dette kapitlet vil deles i to 

deler. Første del diskuterer hvilke mål på inntekt, åpenhet og prisnivåer som brukes i 

regresjonsanalysene, samt problemene med disse dataene. Kapitlets andre del diskuterer data 

over politiske institusjoner og problemene med disse. 

4.1 Data over prisnivå, inntekt og åpenhet 

Penn World Table er brukt jevnlig i analyser av nasjoners prisnivå, samt som kilde til å 

analysere inntektsforskjeller mellom land, siden første utgave av datasettet forelå i 1970. En 

av motivasjonene til at datasettet ble laget var at den eksisterende måten å sammenligne lands 

levestandard, å multiplisere alle lands nominelle BNP per person med den nominelle 

valutakursen, ga et feilaktig inntrykk av forskjeller i kjøpekraft på tvers av land (Kravis, 

Heston & Summers, 1978a/ 1982). Fordi absolutt kjøpekraftsparitet ikke holder vil det være 

forskjell om man bruker den nominelle valutakursen til å sammenligne kjøpekraft på tvers av 

land, eller bruker prisindekser konstruert fra disagreggerte prisundersøkelser til å 

sammenligne kjøpekraftsforskjeller. Kravis, Heston og Summers (1978b/ 1982) fant at land 

med lavest inntektsnivå fikk to til tre ganger høyere relativt inntektsnivå om informasjon fra 

detaljerte prisundersøkelser ble brukt til å sammenligne inntektsforskjeller, enn om den 

nominelle valutakursen ble brukt som konverteringsfaktor.  

På tross av at motivasjonen bak PWT var å forbedre metoden man tidligere benyttet for å 

sammenligne lands levestandard, har metoden som ligger til grunn blitt kritisert i nyere 

forskning for å underdrive de faktiske inntektsforskjellene mellom land, og for å være et 

dårligere mål på inntektsforskjeller (Almås, 2012). En av kritikkene går på at 

sammenligningen av goder på tvers av land overser kvalitetsforskjeller i disse godene. 

Utviklingslandenes goder har jevnt over dårligere kvalitet enn de industrialiserte landenes 

goder, men dette vesentlige skillet mellom goder i rike og fattige land blir oversett.  



20 

 

En annen kritikk av PWT er at Geary-Khamis metoden, som ligger til grunn for 

kjøpekraftindeksene, overdriver verdien av fattige lands inntekt. For å sammenligne inntekter 

på tvers av land konstruerer PWT en internasjonal referansepris, som de multipliserer med et 

beregnet konsumkvantum for å finne inntekten til land. Den internasjonale prisen er en vektet 

sum av prisen på et bestemt gode i alle land, målt i felles kjøpekraftkurs, hvor vektene er 

hvert lands andel av totalt konsumert kvantum av akkurat dette godet. Problemet er at 

referanseprisen tillegger industrialiserte lands prismønstre større vekt, enn fattige lands 

prismønstre, og kvantumet av godene de fattige landene konsumerer blir multiplisert med en 

referansepris som er mye likere de mest utviklede landenes pris. Ved å bruke den 

internasjonale referanseprisen til å sammenligne inntektsnivåer mellom land blir 

inntektsforskjellene lavere, enn om referanseprisen hadde vært prisene fra et fattig land 

(Nuxoll, 1994; Almås, 2012).  

Det denne kritikken innebærer er at man står i fare for å overvurdere sammenhengen mellom 

inntekt og prisnivå, og i særlig grad dersom man bruker tverrsnittsanalyser. Et enkelt 

eksempel får frem dette poenget. Den første figuren under viser sammenhengen mellom 

prisnivået og BNP per person mot BNP per person i USA for et gjennomsnitt av årene 2006 - 

2010. Langs den horisontale aksen vises logaritmen av inntekten per person i forhold til 

inntekten per person i USA, mens langs den vertikale aksen vises logaritmen av prisnivået. 

Land med høyere inntekt enn USA vil ha en positiv verdi langs den horisontale aksen, mens 

land med høyere prisnivå enn USA vil ha positiv verdi langs den vertikale aksen. USA er 

definert ved koordinatene (0,0). Tallene er hentet fra PWT. I figuren er det lagt inn en lineær 

trendlinje basert på minstekvadrats metode over et tverrsnitt av landene. 
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Figur 2: Priser og inntekt for et gjennomsnitt av perioden 2006 – 2010, målt i forhold til USA 

 

Figuren under viser hva som skjer om man øker inntektsforskjellene mellom land. I figuren 

under er gruppen av land sortert etter inntekt i 10 desiler, og avstanden mellom inntekten til 

landene i de ulike desilene øker med fem prosent per desil lenger unna det er 10-desilet. Det 

innebærer at 9 desilet har 0,95 av den oppgitte avstanden i PWT og 8 desilet har 0,9 av den 

oppgitte avstanden i PWT osv. Visuelt innebærer dette at inntekten til de mindre utviklede 

landene flytter seg lenger vekk fra null langs den horisontale aksen, mens prisnivået, som 

vises langs den vertikale aksen, holdes konstant.  

Figur 3: Priser og justert inntekt for et gjennomsnitt av perioden 2006 – 2010, målt i forhold 

til USA 
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Figurene viser at den estimerte inntektseffekten blir lavere dersom inntektsforskjellene 

mellom land øker. Hvor stort avviket mellom den estimerte inntektseffekten ved å bruke data 

fra PWT på tverrsnittsanalyser og ved å bruke tall på hva inntektsforskjellene faktisk er, 

avhenger av hvor mye PWT underdriver den faktiske inntektsforskjellen mellom land. Denne 

forskjellen kan være større eller mindre enn det som er indikert i figuren over. Metoden denne 

oppgaven bruker utnytter kun variasjon i inntekt i de ulike landene over tid, og problemet 

skissert over vil derfor ikke slå ut i en overvurdering av inntektseffekten dersom hvert lands 

relative kvantum holder seg nokså uendret over tidsrommet observasjonene gjelder. For de 

landene som har gått fra å være utviklingsland til å bli industrialiserte land i perioden denne 

oppgaven fokuserer på vil dette problemet fortsatt være tilstede, men i langt mindre grad enn 

om tverrsnittsanalyser ble benyttet.  

Tilsvarende problem oppstår ved å bruke variasjon i et land over tid, slik den faste 

landeffektmetoden gjør, fordi observasjonene på inntekt og priser fra PWT er stipulert for alle 

andre årene enn basisåret (Jonhson, Larson, Papageorgiou & Subramanian, In Press). 

Stipuleringen innebærer at man bruker data fra de enkelte landenes statistiske byråer til å lage 

prisserier bakover og forover i tid fra basisåret, hvor det er data fra detaljerte 

prisundersøkelser som ligger til grunn. Det vil være en systematisk forskjell mellom den 

prisserien som genereres i basisåret og de prisseriene som genereres i alle andre år for de 

landene som har en sammensetning av produksjonen langt fra den gjennomsnittlige 

produksjonssammensetningen. De landene som har en produksjonssammensetning som er 

langt unna den gjennomsnittlige produksjonssammensetningen kan ha en prisvekst som er 

identisk for hvert enkelt produkt, men vil likevel få en estimert prisvekst som er ulik. Det er á 

priori ikke mulig å si hvilke land som vil få overvurdert sin inntektsvekst og hvilke land som 

vil få undervurdert sin inntektsvekst, slik at det ikke er en gruppe land som systematisk får 

overvurdert eller undervurdert sin inntekt. Derfor er det ikke mulig å si noe om dette 

problemet gjør at den estimerte inntektseffekten er for høy eller for lav.  

På tross av de nevnte problemene med PWT vil oppgaven følge litteraturen og bruke data 

over inntekt per person (RGDPCH i PWT) og data over prisnivåer (PPP/XRAT) fra PWT 

ettersom det ikke er andre gode alternativer. Fordelen med å bruke PWT, tross de metodiske 

problemene, er at estimatene på inntektseffekten og åpenhetseffekten vil være 

sammenlignbare med dem gitt i tidligere forskning, hvor PWT benyttes. Dette vil gjøre det 
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mulig å oppdage om inkluderingen av politiske institusjoner i regresjonsligningen påvirker 

estimatene, og ikke valg av andre datakilder. 

Det har i litteraturen blitt påpekt at det inntreffer et strukturelt skifte rundt 1970 i PWT på 

sammenhengen mellom inntekt og priser (Kravis & Lipsey, 1987). Dette gjør det 

problematisk å bruke observasjonene i datasettet før 1970, selv om det finnes observasjoner i 

datasettet tilbake til 1950. I figurene under vises data over priser og inntekt for alle 

femårsperiodene mellom 1950 og 2010. Året 1955 representerer årene 1951 – 1955, 1960 

årene 1956 – 1960 osv. Aksetitlene er utelatt for å få plass til figurene, men de er de samme 

som i figur 2 og 3. Langs den horisontale aksen vises logaritmen av lands inntekt, langs den 

vertikale aksen vises logaritmen av prisnivået mot inntekten og prisnivået til USA i det 

samme året
3
.

                                                 
3
 Akseverdiene er identiske på tvers av årene slik at figurene skal være sammenlignbare. For enkelte av årene 

ligger to ekstremobservasjoner utenfor figuren. Dette rammet i all hovedsak observasjoner fra Zimbabwe, som 

i tidsrommet hadde et veldig høyt prisnivå, men et lavt inntektsnivå. 
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Figur 4: Priser og inntekt i perioden 1951 – 2010 målt i forhold til USA i samme år 

 

Kilde: Penn World Table 
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Desto nærmere dags data observasjonene gjelder for, desto mer enhetlig blir mønsteret som 

inntekt og prisnivåer danner på tvers av land. For perioden 1951 – 1970 er det ikke klart at 

land med høyere inntekt også har høyere prisnivå, men desto nærmere dags dato 

observasjonene gjelder for, desto tydeligere er det at land med høyere inntekt også har høyere 

prisnivå. En forklaring som har blitt gitt på hvorfor vi observerer dette er at andelen av 

skjermede goder har økt over tid. En annen forklaring er at produktivitetsvekst i større grad 

inntreffer i konkurranseutsatt sektor i perioden etter 1970-tallet, noe som bidrar til at 

prisnivået i land som blir rikere også øker (Taylor & Taylor, 1996). Andre forklaringer som 

har blitt gitt er at det kan være egenskaper ved fastkursregimer som motvirker at strukturelle 

faktorer får betydning på prisnivået i land (Kravis & Lipsey, 1987). Dette vil i så fall passe 

godt med tidspunktet inntekt og priser begynner å danne et enhetlig mønster, som var etter 

Bretton-Woods perioden.  

En forklaring som ikke tar utgangspunkt i at det har vært endringer i den virkelige økonomien 

er at enten stipuleringsmetoden eller dårlige data fra denne perioden kan forårsake at 

sammenhengen mellom priser og inntekt blir mer entydig (Kravis & Lipsey, 1983). 

Uavhengig av om det er endringer i samspillet mellom variablene i økonomien, eller rent 

metodiske årsaker til at dette oppstår, vil det være problematisk å inkludere perioden mellom 

1950 og 1970 i en regresjonsanalyse sammen med den etterfølgende perioden. Den videre 

analysen vil først vise hvordan resultatene påvirkes av å inkludere data fra 1950 til 2010, og 

deretter gjøre en todeling av perioden, hvor hovedfokuset vil være på den siste perioden. 

En annen interessant observasjon i figurene over, er at det kan virke som effekten av høyere 

inntekt på priser for årene 1975 – 1995 er annerledes for de minst utviklede landene. Alle 

observasjonene danner en u-formet kurve, hvor prisene først faller med stigende inntekt for de 

minst utviklede landene, mens prisnivået stiger med inntekten for de industrialiserte landene. 

En studie av inntektseffekten for land med inntekt per capita under 11115$ i året konkluderer 

med at inntektseffekten for denne gruppen land er negativ, på tross av at det er svært lite 

grunnlag i de teoretiske modellene for at dette skal være tilfelle (Hassan, 2011). Konklusjonen 

om at sammenhengen er negativ for den minst utviklede gruppen kan være preget av at 

politiske institusjoner er en utelatt variabel. Effekten er negativ fordi autokratiske institusjoner 

vil skape en lav inntekt, samtidig som prisene er høye. Demokratiseringsprosesser vil føre til 

at inntekten går opp, mens prisnivået faller.  
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I figurene over og i regresjonsanalysene er de observasjonene hvor det har vært krig eller 

opprør i minst ett av dem fem år, som utgjør en femårsperiode, fjernet. I land hvor det er 

uroligheter er det større usikkerhet knyttet til observasjonene, i tillegg til at vanlige 

markedsøkonomiske mekanismer ikke fungerer slik de gjør i andre land hvor det ikke er krig. 

Når de teoretiske modellene som ligger til grunn for denne oppgaven forutsetter at vanlige 

markedsøkonomiske mekanismer er operative, vil tilstedeværelsen av disse observasjonene 

kunne forstyrre hvilke konklusjoner man kan trekke på bakgrunn av eventuelle statistiske 

korrelasjoner. Definisjonen på krig eller opprør er at minimum 25 mennesker må ha blitt drept 

i sammenstøt mellom myndighetene og en annen part, og universitetet i Uppsala og PRIOs 

datasett ”Armed Conflict” brukes til dette formålet (Themnér & Wallensteen, 2012). Siden 

jeg fjerner de observasjonene hvor det er krig og opprør, blir det potensielle 

endogenitetsproblemet at høye priser leder til revolusjon og bedrede politiske institusjoner 

redusert. 

For å måle et lands åpenhet brukes data over handelsandeler fra PWT (Openk i PWT). 

Åpenhet blir i PWT definert som summen av eksport- og importverdien til et land, delt på 

landets BNP. I likhet med inntekt per person er åpenhet benevnt i faste priser. 

4.2 Data over politiske institusjoner: 

For å skille mellom ulike typer politiske institusjoner på tvers av land vil oppgaven 

hovedsaklig bruke Polity IV indeksen utviklet av Marshall og Jaggers. Freedom House 

indeksen vil også benyttes for å kontrollere om sammenhengen mellom politiske institusjoner 

og prisnivå er sensitiv for hvilke kriterier man bruker for å skille mellom ulike typer politiske 

institusjoner. Polity indeksen har blitt brukt i tidligere studier for å fange opp hvilke 

begrensninger land har på den øverste politiske ledelsen (Acemoglu, Robinson, & Johnson, 

2001; Acemoglu & Johnson, 2005), for å fange opp ulike faser i demokratiseringsprosessen 

(Rodrik & Wacziarg, 2004) og en av komponentene i indeksen har blitt brukt til å måle 

graden av konkurranse om den øverste posisjonen på tvers av land (Aidt & Eterovic, 2011). 

Indeksen fanger opp sentrale elementer ved et demokrati, men har også blitt kritisert for å 

overse andre vesentlige kjennetegn. 

Polity indeksen er en sum av to underindekser, en demokratiindeks fra 0 til 10, og en 

autokratiindeks fra 0 til 10. Et lands score på Polity indeksen består av differansen mellom 
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demokratiscoren og autokratiscoren. Alt i alt er det 21 poeng som er mulig å oppnå på 

Polityindeksen, hvor 10 representerer den høyeste demokratiske scoren, mens -10 

representerer den mest autokratiske scoren. Underindeksene får sine verdier fra egenskaper 

ved de politiske regimene. Egenskapene som blir vurdert er graden av begrensninger på den 

øverste politiske lederen, graden av konkurranse om den øverste posisjonen i partiet som sitter 

med makten, graden av alternative politiske preferanser man kan gi uttrykk for, og hvordan 

maktoverføringen skjer i partiet som sitter ved makten. De komponentene som har høyest 

vekt i Polity indeksen er begrensninger av den øverste lederen, og graden av alternative 

politiske preferanser man kan gi uttrykk for. 

Selv om Polity indeksen måler flere aspekter ved politiske institusjoner, går skillene mellom 

land hovedsaklig på hvordan øverste leder begrenses (Gleditsch & Ward, 1997). 

Demokratiseringsprosesser blir kjennetegnet ved at land endrer begrensninger av den øverste 

lederen. Dette gjør Polity indeksen egnet til å fange opp hvordan båndene mellom politikere 

og produsenter endrer seg i takt med demokratiseringsprossesser. Dersom lederen blir 

begrenset er det større grunn til at bånd mellom produsentene og den politiske ledelsen ikke 

kan oppstå, slik at markedsreguleringene endres og prisnivået faller.  

Det ville vært relevant for oppgavens problemstilling å bruke enkeltkomponentene i Polity 

indeksen til å kvantifisere hvordan effekten av å ha alternativer til den sittende makthaveren 

påvirket prisnivået i forhold til hvordan variasjoner i begrensningen på den øverste lederen 

påvirket prisnivået. Acemoglu og Johnson (2005) skiller i en tidligere studie mellom 

institusjoner som påvirker eiendomsrettigheter og institusjoner som regulerer kontrakter 

inngått mellom kreditor og debitor. De finner at institusjoner som i mindre grad beskytter 

privat eiendom gir et land svakere vekst, mens institusjoner som påvirker kontrakter mellom 

debitor og kreditor kun påvirker hvor utviklet lands finansmarkeder er. En lignende inndeling 

av enkelte egenskaper ved lands politiske institusjoner ved å bruke underkomponentene i 

Polity indeksen er dessverre ikke mulig. Selv om variablene i indeksen er kvalitativt 

forskjellig, viser korrelasjonsmatrisen under at de to mest sentrale komponentene nesten er 

statistisk uadskillelige.  
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Figur 5: Korrelasjonsmatrise for komponentene i Polity indeksen 

 Begrensninger 

av øverste 

leder 

Konkurranse 

om øverste 

posisjon  

Åpenhet om 

øverste 

posisjon  

Regulering 

av politisk 

aktivitet  

Alternativer 

til sittende 

makthaver 

Begrensninger 

av øverste 

leder 

1     

Konkurranse 

om øverste 

posisjon 

0,91 1    

Åpenhet om 

øverste 

posisjon 

0,59 0,70 1   

Regulering av 

politisk 

aktivitet 

0,04 0,04 -0,04 1  

Alternativer 

til sittende 

makthaver 

0,87 0,82 0,48 0,19 1 

 

Sammenhengen mellom begrensninger på den øverste ledelsen og mulighetene til å utrykke 

alternative politiske preferanser er på 0,87. Ettersom egenskapene som vurderes i Polity 

indeksen samvarierer så mye er det vanskelig å estimere effekten fra en endring i en av 

enkeltkomponentene i Polity indeksen på prisnivået. Dette viser seg også i hvilke 

sammensetninger av de ulike scorene som observeres. Av alle mulige sammensetninger på 

autokratiindeksen blir kun 40 prosent realisert, og av alle mulighetene på demokratiindeksen 

blir kun 15 prosent realisert (Gleditsch & Ward, 1997).    
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En kritikk av Polity indeksen er at graden av konkurranse om de høyeste posisjonene måles, 

men ikke hvor utbredt retten er til å delta. En definisjon av demokrati er at sosialt og 

ideologisk ulike grupper kan kjempe om politisk makt, at disse politiske makthavere er valgt 

av folket, og står ansvarlig overfor folket (Vanhanen, 2000). Polity indeksen fanger opp om 

man kan gi utrykk for alternative politiske preferanser, om ulike politiske partier kjemper om 

posisjonene i samfunnet og hvordan den øverste lederen er begrenset av lovverket og om 

domstolene er selvstendige, men den fanger ikke opp om enkelte grupper i befolkningen er 

fratatt muligheten til å velge de øverste politiske lederne. Dette gjør derimot indeksen over 

politiske institusjoner publisert av Freedom House. Dette betyr at de to datasettene potensielt 

vil plassere ulike land i ulike kategorier. For å undersøke om effekten av institusjoner på 

prisnivået er robust for hvilke aspekter ved demokrati og autokrati man bruker for å skille den 

ene gruppen fra den andre, vil data på politiske og sivile rettigheter fra Freedom House 

benyttes som en kontroll på resultatet ved å bruke Polity indeksen. Freedom House indeksen 

har tidligere blitt brukt til å fange opp innbyggernes muligheter til å avgi stemme, delta i 

kampen om politiske posisjoner, og muligheten til å faktisk kunne påvirke den politikken som 

føres når de først er valgt (Barro, 1999). 

Freedom House publiserer en kontinuerlig demokrati indeks fra 1 til 7, og en diskret indeks 

der de politiske institusjonene i land kategoriseres som ikke frie (Not Free i datasettet), 

mindre frie (Partly Free i datasettet) og frie (Free i datasettet). Denne oppgaven vil bruke 

denne diskrete inndelingen av de politiske institusjonene mellom land. Dette vil gjøre det 

mulig å spore om effekten av en demokratiseringsprosess på prisnivået ikke er kontinuerlig. 

Det er mulig at marginale endringer i de politiske institusjonene, fanget opp av små 

bevegelser i indeksen, ikke gir utslag på prisnivået i landet, og at det må store 

demokratiseringsendringer til før prisnivået faller.  
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5 Resultater 

Tabellen under viser hvordan inntekt, åpenhet (fanget opp av handelsandeler) og politiske 

institusjoner påvirker et lands prisnivå. Sammenhengene er estimert for tre forskjellige 

tidsperioder. Kolonnen til venstre viser de estimerte sammenhengene ved å bruke data fra hele 

tidsperioden 1951-2010. Den midterste kolonnen viser de estimerte sammenhengene ved å 

bruke data fra perioden 1951-1970, mens kolonnen helt til høyre viser de estimerte 

sammenhengene ved å bruke data fra den resterende tidsperioden 1971-2010. 

Figur 6: Regresjonsresultater for periodene 1951-1970, 1971-2010 og 1951-2010 

Avhengig variabel: Prisnivå  

Tidsperiode 1951 – 2010 1951 – 1970 1971 – 2010 

Konstant -2.141*** 

(0,281) 

-2,303** 

(1,084) 

-2,680*** 

(0,318) 

Log av inntekt per 

capita 

0,123*** 

(0,035) 

0,131 

(0,142) 

0,188*** 

(0,038) 

Log av (Eksport + 

Import)/ BNP 

0,167*** 

(0,032) 

0,231** 

(0,095) 

0,157*** 

(0,036) 

Demokrati -0,007*** 

0,003 

0,002 

(0,007) 

-0,007*** 

(0,003) 

R2 0,66 0,91 0,73 

T 12 4 8 

N 154 93 155 

* Viser at estimatet er signifikant ved 10 prosents signifikansnivå, ** ved fem prosentsnivå, 

*** ved ett prosentsnivå 
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Resultatene viser at betydningen av inntekt og politiske institusjoner skifter mellom de to 

tidsperiodene 1951-1970 og 1971-2010. Resultatene for tidsperioden 1951-1970 viser at det 

kun er åpenhet som har en statistisk signifikant effekt på prisnivået. En prosentvis økning i et 

lands handel med utlandet, øker prisnivået med 0,23 prosent. For den etterfølgende 

tidsperioden, derimot, har både inntekt og åpenhet en signifikant positiv effekt, mens en 

demokratiseringsprosess har en signifikant negativ effekt på prisnivået. Resultatet at åpenhet 

har en positiv og statistisk signifikant effekt i tidsperioden 1951-1970, mens inntektseffekten 

ikke er statistisk signifikant, samsvarer med de funnene som Kravis og Lipsey tidligere har 

gjort for denne tidsperioden (Kravis & Lipsey, 1988). Dette resultatet bekrefter også det 

visuelle inntrykket figur 4 gir, hvor det blir tydeligere at høyere inntekt samsvarer med et 

høyere prisnivå desto nærmere dags dato observasjonene gjelder.  

For perioden 1971 – 2010 innebærer en prosentvis økning i et lands inntekt per person at 

prisnivået i snitt øker med 0,19 prosent. Denne estimerte inntektseffekten er omtrent den 

samme som vi finner i nyere studier, 0,24 hos Rodrik (2008). De estimerte sammenhengene 

for hele tidsperioden er omtrent de samme som for perioden 1971–2010. Grunnen til at 

resultatene for hele tidsperioden er så like resultatene for perioden 1971-2010, kan være at 

perioden 1951-1970 er bare halvparten så lang som tidsperioden 1971-2010, og at det er 

observasjonene fra denne tidsperioden som driver resultatet for hele perioden. 

Resultatet for perioden 1971-2010 viser at en endring av de politiske institusjonene i et land 

fra strengt autokrati (-10 på Polity skalaen) til helt demokrati (10 på Polity skalaen) innebærer 

en reduksjon i prisnivået på omlag 15 prosent. Dette estimatet er omlag det samme som vi 

finner hos Baker (2010). Bakers punktestimat er -0,00412, med standardavvik på 0,00169.  

Det er mulig at dette resultatet er sensitivt til hvordan man skiller demokratier ifra diktaturer. 

Ulike kriterier for hvordan man måler et demokrati innebærer at land som kategoriseres som 

demokrati med en definisjon, kan bli klassifisert som et diktatur ved en annen definisjon. 

Tabellen under viser hvordan inntekt, åpenhet og politiske institusjoner påvirker et lands 

prisnivå når vi bruker data fra Freedom House til å skille mellom politiske institusjoner, i 

stedet for å bruke data fra Polity, som i tabellen over. Første observasjon i dataene fra 

Freedom House er 1973, så tidsperioden det er mulig å estimere sammenhengene over blir 

begrenset til perioden 1975 – 2010. Det er gruppen av land som er klassifisert som «ikke frie» 

i Freedom House som er brukt som referansegruppe. Det er klassifiseringen i Freedom House 
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indeksen det siste året, av hver femårsperiode, som avgjør i hvilken kategori hvert land 

plasseres. 

Figur 7: Regresjonsresultater med Freedom House som mål på politiske institusjoner 

Avhengig variabel: Prisnivå  

Tidsperiode 1975 – 2010 

Konstant -2,562*** 

(0,306) 

Log av inntekt per capita 0,203*** 

(0,035) 

Log av (Eksport + Import)/ BNP 0,107*** 

(0,033) 

Delvis frie -0,131*** 

(0,030) 

Frie -0,165*** 

0,040 

R2 0,74 

T 8 

N 177 

* Viser at estimatet er signifikant ved 10 prosents signifikansnivå, ** ved fem prosentsnivå, 

*** ved ett prosentsnivå 

Resultatene i tabellen over viser at høyere inntekt og mer åpenhet har en statistisk signifikant 

positiv effekt på et lands prisnivå. Punktestimatene for inntekt og åpenhet er omlag de samme 

som dem estimert for tidsperioden 1971-2010 i figur 7. Resultatet i tabellen over viser også en 
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endring av de politiske institusjonene fra autokratiske (ikke frie) til demokratiske (frie) 

innebærer en reduksjon i prisnivået på 16 prosent. Ettersom resultatet av en 

demokratiseringsprosess er det samme som den vi fant ved å bruke Polity indeksen over 

samme tidsrom, betyr dette at effekten av en demokratiseringsprosess på et lands prisnivå 

ikke er veldig sensitivt til hvilke kriterier man legger til grunn for å skille demokratier fra 

diktaturer.   

Et annet viktig resultat tabellen over viser er at en demokratiseringsprosess ikke innebærer en 

gradvis reduksjon i prisnivået, men at prisene i et land faller i det et land går fra å være strengt 

autokratisk til å bli litt demokratisk. Land som er klassifisert som frie og delvis frie av 

Freedom House har et statistisk signifikant lavere prisnivå enn land klassifisert som ikke frie, 

men forskjellene mellom disse to gruppene er ikke statistisk signifikant. Selv om 

punktestimatet for land klassifisert som frie er lavere enn punktestimatet for land klassifisert 

som delvis frie, er ikke disse to gruppene av land signifikant forskjellig fra hverandre ved 5 

prosents signifikansnivå. Effekten av mer demokratiske institusjoner er avtakende, noe som 

ikke fanges opp i figur 7 hvor effekten blir antatt å være den samme uavhengig av om et land 

beveger seg fra 9 til10 på Polity skalaen eller fra -10 til -9.  

Ved å dele inn Polity indeksen i tre deler, slik Freedom House indeksen er, kan man 

undersøke om tilsvarende avtakende mønstre er tilstede også ved å skille politiske 

institusjoner fra hverandre ved å bruke data fra Polity. I tabellen under presenteres tilsvarende 

resultater som i tabellen over for land som har score mellom -10 og -3 på Polity indeksen 

(udemokratiske), de som har mellom -3 og 3 (litt demokratiske) og de som har større enn 3 

(demokratiske). Den midterste kategorien (litt demokratisk) er brukt som referansegruppe. 
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Figur 8: Regresjonsresultater med tredeling av Polity indeksen 

Avhengig variabel: Prisnivå  

Tidsperiode 1975 – 2010 

Konstant -2,990*** 

(0,577) 

Log av inntekt per capita 0,199*** 

(0,062) 

Log av (Eksport + Import)/ BNP 0,134** 

(0,053) 

Udemokratisk (land som har score 

mellom -10 og -3 på Polity-indeksen) 

0,118** 

(0,054) 

Demokratisk (land som har score høyere 

enn 3 på Polity-indeksen) 

-0,023 

0,052 

R2 0,80 

T 8 

N 94 

* Viser at estimatet er signifikant ved 10 prosents signifikansnivå, ** ved fem prosentsnivå, 

*** ved ett prosentsnivå 

I likhet med resultatene i figur 8, viser resultatene i tabellen over at effekten av en 

demokratiseringsprosess på et lands prisnivå er avtakende. Land som er udemokratiske har 12 

prosents høyere prisnivå enn land som er litt demokratiske og land som er demokratiske, men 

det er ingen statistisk signifikant forskjell mellom gruppen av land som er litt demokratisk og 

gruppen av land som er demokratisk. På tross av at det er kvalitativt observerbare forskjeller 
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mellom de to gruppene land, vil ikke en ytterligere demokratisering av de politiske 

institusjonene innebære at prisnivået reduseres for land som allerede er litt demokratisk.  

Det er grunn til å tro at effekten av en demokratiseringsprosess kan være forskjellig avhengig 

av hvilken geografisk region et land befinner seg i. Tidligere undersøkelser har konkludert 

med at antall år et land har vært et demokrati varierer positivt med hvor godt de politiske 

institusjonene i demokratiet overholder private eiendomsrettigheter (Clague, Keefer, Knack & 

Olson, 1996). Effekten av bedrede politiske institusjoner kan være sterkere i land som ligger 

på kontinenter med lang erfaring med demokratiske institusjoner. Da vil man kunne forvente 

at en demokratiseringsprosess hadde en sterkere effekt på prisnivået i de østeuropeiske 

landene etter Sovjetunionens fall, enn en demokratiseringsprosess i enkelte afrikanske land på 

samme tid.  

I tillegg til at det er grunn til å forvente at en demokratiseringsprosess har ulik effekt på 

prisnivået avhengig av hvilket kontinent landet befinner seg på, er det grunn til å tro at dette 

også gjelder for effekten av høyere inntekt. Taylor og Taylor har argumentert for at høyere 

andel av skjermet sektor i et lands totale produksjon bidrar til å forsterke Balassa-Samuelson 

effekten (2004). I fattige land øker konsumentene budsjettandelen av konkurranseutsatte 

goder de konsumerer når de blir rikere, og deretter reduserer den over et visst inntektsnivå 

(Hunt, 2009). Ettersom det er stor forskjell i det gjennomsnittlige inntektsnivået mellom 

kontinentene bør vi observere at høyere inntekt slår ulikt ut på prisnivået.  

Tabellen under viser en oversikt over gjennomsnittlig prisnivå, gjennomsnittlig inntektsnivå, 

gjennomsnittlig åpenhet og gjennomsnittlig verdi på demokratiindeksen til Polity for de ulike 

kontinentene i tidsperioden 1975 - 2010. I parentesene vises den laveste og høyeste 

observasjonen i tidsrommet. Amerika representerer både land fra Nord- og Sør-Amerika
4
. 

                                                 
4 For å fordele land over kontinenter brukte jeg en oversikt fra www.worldatlas.com   

http://www.worldatlas.com/
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Figur 9: Oversikt over gjennomsnittlig inntekt, gjennomsnittlig handelsandel, gjennomsnittlig 

demokrativerdi og gjennomsnittlig prisnivå i de ulike kontinentene  

 Afrika Amerika Asia Europa 

Prisnivå mot USA 0,61 

(0,3 – 5,38) 

0,51 

(0,16 – 1,11) 

0,48 

(0,11 – 2,74) 

0,65 

(0,23 – 1,67) 

Inntekt per capita 

målt i 

kjøpekraftsjusterte 

dollar 

2933$ 

(194 – 27161) 

9939$ 

(1288 – 42241) 

14452$ 

(567 – 109301) 

19477$ 

(1621 – 77118) 

(Eksport + 

Import)/ BNP 

69 

(7 – 235) 

69 

(10 – 193) 

93 

(10 – 418) 

77 

(15 – 313) 

Demokratiindeks -2,39 

(-10 – 10) 

4,54 

(-10 – 10) 

-2,0 

(-10 – 10) 

7,23 

(-9 – 10) 

 

Det er stor forskjell i hvor demokratiske landene i de ulike kontinentene i gjennomsnitt er, 

men det også er en svært stor forskjell i det gjennomsnittlige inntektsnivået. Det overraskende 

er hvor høyt prisnivået til de afrikanske landene i snitt er, når inntekten er så mye lavere enn 

den gjennomsnittlige inntekten i de andre kontinentene. Til gjengjeld har Afrika også den 

laveste scoren på demokratiindeksen, som trekker i retning av et høyere prisnivå. Det er også 

størst variasjon i prisnivået i de afrikanske landene. Det er også overraskende at Amerika i 

snitt har et høyere prisnivå enn Asia, ettersom både inntekten er lavere og i snitt scorer 

Amerika høyere på demokratiskalaen. 

De tidligere undersøkelsene jeg kjenner til av nasjoners prisnivå har ikke delt inn datasettet i 

ulike regioner, så at det ikke blir mulig å sammenligne resultatene for hvert kontinent med 

dem gitt i tidligere undersøkelser. En av årsakene til at dette ikke har blitt gjort tidligere kan 

være at det var for få observasjoner på tvers av land til at dette har vært hensiktsmessig. 
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Tabellen under viser hvordan politiske institusjoner, inntekt og åpenhet påvirker prisnivået i 

land i de ulike kontinentene (landene i Nord- og Sør-Amerika er igjen slått sammen):  

Figur 10: Regresjonsresultater for kontinentene Afrika, Amerika, Asia og Europa for perioden 

1971-2010 

Avhengig variabel: Prisnivå  

Tidsperiode Afrika Amerika Asia Europa 

Konstant -1.600*** 

(0,463) 

-1,136 

(0,828) 

-3,696*** 

(1,012) 

-4,320*** 

(0,993) 

Log av inntekt 

per capita 

0,159*** 

(0,055) 

-0,015 

(0,088) 

0,400*** 

(0,127) 

0,168 

(0,103) 

Log av (Eksport 

+ Import)/ BNP 

0,018 

(0,065) 

0,164** 

(0,069) 

-0,116 

(0,110) 

0,619*** 

(0,069) 

Demokrati 0,014** 

0,006 

0,003 

(0,004) 

-0,045*** 

(0,009) 

-0,022*** 

(0,004) 

R2 0,71 0,81 0,78 0,89 

T 8 8 8 8 

N 45 25 33 38 

* Viser at estimatet er signifikant ved 10 prosents signifikansnivå, ** ved fem prosentsnivå, 

*** ved ett prosentsnivå 

Resultatene for de enkelte regionene skiller seg fra resultatet i figur 7 for alle kontinentene. 

Høyere inntekt har en statistisk signifikant positiv effekt på prisnivået i Afrika og Asia, men 

er ikke statistisk signifikant for landene i Europa og Amerika. Det at en prosentvis høyere 

inntekt øker prisnivået i gjennomsnitt med 0,4 prosent i et asiatisk land, og med 0,16 prosent i 

et afrikansk land støttes av teorien om at land med høyere inntekt skal ha en høyere 
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inntektseffekt. Ettersom tidligere studier entydig har konkludert med at høyere inntekt gir 

høyere prisnivå i perioden 1971-2010 er det merkelig at høyere inntekt ikke har en statistisk 

signifikant effekt for land i Europa og Amerika.  

Resultatene over viser at åpenhet har en statistisk signifikant positiv effekt på prisnivået i land 

i Europa og Amerika, men har ikke en statistisk signifikant effekt for land i Asia og Afrika. 

En prosentvis økning i handel i Europa øker prisnivået i gjennomsnitt med 0,62 prosent, mot 

0,16 prosent for land i Asia.  

Det mest overraskende med resultatene i tabellen over er hvor stor forskjell det er i den 

estimerte effekten av en demokratiseringsprosess i de ulike kontinentene, sammenlignet med 

den estimerte effekten av en demokratiseringsprosess for alle land i perioden 1971-2010 i 

figur 7. I tabellen over har en demokratiseringsprosess i Afrika en statistisk signifikant positiv 

effekt på prisnivået. En overgang fra autokrati (-10 i Polity indeksen) til demokrai (10 i polity 

indeksen) gir en økning i prisnivået på 30 prosent. Dette er det motsatte resultatet av det vi 

finner i figur 7, hvor en demokratiseringsprosess i snitt reduserte prisnivået med 15 prosent. 

En mulig forklaring på hvorfor en demokratiseringsprosess øker prisnivået i et afrikansk land, 

og ikke reduserer det, er at indeksen fanger opp at den øverste ledelsen begrenses. Dette kan 

innebære at selve beslutningsprosessen om hvordan markedsmakt skal delegeres, og hvor 

høye prisene i landet skal være, ikke lenger fattes sentralt, men fattes av ulike tjenestemenn 

lokalt. Fordi beslutningene ikke koordineres innebærer dette at hver og en tjenestemann har 

insentiver til å kreve inn mer lisensspenger, i stedet for å samarbeide om å maksimere de 

samlede bestikkelsene som kreves inn. En slik demokratiseringsprosess vil føre til at prisene i 

landet faktisk øker. Denne tolkningen blir også understøttet av Vishny og Shleifer (1993). De 

viser til praksis i enkelte afrikanske land hvor ulike tjenestemenn krever inn lisenspenger og 

bestikkelser av de samme produsentene, og dette gjør at godeprisen blir mye høyere enn om 

beslutninger om lisenser blir fattet sentralt.  

Resultatene i tabellen over viser også at den estimerte reduksjonen i prisnivået av en 

demokratiseringsprosess i land i Asia og Europa er betydelig større enn den estimerte 

reduksjonen for alle land i figur 7. For land i Europa innebærer en overgang fra autokrati (-10 

på polity indeksen) til demokrati (10 på polity indeksen) at prisnivået faller med 46 prosent. 

Den tilsvarende reduksjonen i prisnivået for et land i Asia er på 95 prosent. For land i 

Amerika har en demokratiseringsprosess ikke en statistisk signifikant effekt. Av de 33 
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landene i Asia er det bare i Mongolia hvor en demokratiseringsprosess har skjedd samtidig 

med at prisnivået har falt dramatisk, og effekten er trolig ikke drevet av ekstremobservasjoner. 

Det at resultatene i tabellen over skiller seg så sterkt fra resultatene i figur 7 kan bety at 

forhistorien til hvert enkelt kontinent påvirker hvordan inntekt, åpenhet og politiske 

institusjoner påvirker prisnivået, men det kan også være andre egenskaper knyttet direkte til 

landenes politiske institusjoner som gjør at de estimerte sammenhengene varierer. Studier de 

senere år har vist at i land med britisk rettstradisjon blir eiendomsinteresser bedre ivaretatt, 

tilgangen til markeder blir mindre regulert, korrupsjon er mindre utbredt, og landenes 

finansmarkeder er mer utviklede enn i tilsvarende land med fransk rettstradisjon (Gleaser & 

Shleifer, 2002; La Porta, Lopez-De-Silanes & Shleifer, 2007). Dersom rettstradisjon er en 

viktig faktor vil politiske institusjoner påvirke prisnivået i kontinenter ulikt, fordi 

kontinentene er dominert av ulike rettstradisjoner.   

Tabellen under vises hvordan inntekt, åpenhet og politiske institusjoner påvirker prisnivået i 

land avhengig av hvilken rettstradisjon landene følger. I litteraturen har rettstradisjoner blitt 

inndelt i britisk, fransk, tysk, skandinavisk og sosialistisk rettstradisjon. Fordi det kun er 5 

land som har skandinavisk rettstradisjon og 2 land som har sosialistisk rettstradisjon er ikke 

separate regresjoner kjørt for disse to gruppene, og disse landene er derfor ikke representert i 

resultatene under. Data over hvilke rettstradisjoner de ulike landene følger er hentet fra Balas, 

La Porta, Lopez-de-Silanes og Shleifer (2008). 
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Figur 11: Regresjonsresultater for perioden 1971-2010 fordelt på rettstradisjoner  

Avhengig variabel: Prisnivå  

Tidsperiode Britisk 

rettstradisjon 

Fransk 

rettstradisjon 

Tysk 

rettstradisjon 

Konstant -2,131*** 

(0,459) 

-2,492*** 

(0,408) 

-11,750*** 

(1,296) 

Log av inntekt per 

capita 

0,234*** 

(0,051) 

0,144*** 

(0,047) 

0,777*** 

(0,126) 

Log av (Eksport + 

Import)/ BNP 

-0,070 

(0,049) 

0,157*** 

(0,047) 

0,991*** 

(0,136) 

Udemokratisk (land 

som har score 

mellom -10 og -3 på 

Polity-indeksen) 

-0,006 

(0,058) 

0,165*** 

(0,051) 

0,564*** 

(0,157) 

Demokratisk (land 

som har score høyere 

enn 3 på Polity-

indeksen) 

-0,050 

(0,062) 

0,084 

0,052 

-0,294* 

(0,157) 

R2 0,79 0,76 0,83 

T 8 8 8 

N 55 88 19 

* Viser at estimatet er signifikant ved 10 prosents signifikansnivå, ** ved fem prosentsnivå, 

*** ved ett prosentsnivå 
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Resultatene over viser at effekten av høyere inntekt er omtrent det samme i land med fransk 

og britisk rettstradisjon, og omlag den samme som den vi fant i figur 7 for perioden 1971-

2010. For land med tysk rettstradisjon, derimot, er den estimerte inntektseffekten betydelig 

sterkere. En prosentvis økning i et lands inntekt øker prisnivået med 0,78 prosent.  

Tabellen over viser også at i land med tysk rettstradisjon har høyere åpenhet en signifikant 

mye sterkere effekt på prisnivået enn i land med fransk rettstradisjon. I land med tysk 

rettstradisjon vil en prosentvis økning i handelsandelen øke prisnivået med 0,99 prosent, mot 

0,16 prosent i land med fransk rettstradisjon. Åpenhet har ikke en statistisk signifikant effekt i 

land med britisk rettstradisjon. 

Resultatene over viser også at en demokratiseringsprosess har ulik effekt avhengig av om den 

inntreffer i et diktatur med fransk og tysk eller britisk rettstradisjon. I diktaturer med fransk 

rettstradisjon er effekten av en demokratiseringsprosess at prisnivået faller 16,5 prosent, om 

lag det samme som den vi fant i figur 7 for perioden 1971 - 2010. I land med fransk 

rettstradisjon har en demokratiseringsprosess for land som allerede har litt demokratiske 

institusjoner ingen signifikant effekt på prisnivået. I land med tysk rettstradisjon, derimot, vil 

en demokratiseringsprosess redusere prisnivået både for land som er udemokratiske, og for 

land som allerede har litt demokratiske institusjoner. Land med tysk rettstradisjon og en score 

mellom -3 og 3 i Polity indeksen har et prisnivå som er 56,4 prosent lavere enn land med tysk 

rettstradisjon som har score mellom -10 og -3. Tyske demokratier, som har en score høyre enn 

3 i Polity indeksen har et 30 prosents lavere prisnivå enn tilsvarende land med score mellom -

3 og 3. Dette betyr at land med tysk rettstradisjon vil en endring av de politiske institusjonene 

fra å være helt autokratiske til å bli helt demokratiske redusere prisnivået med 86 prosent. 

Dette resultatet er nærmere det vi fant for Asia i figur 11. Det at en demokratiseringsprosess 

reduserer prisnivået så mye, i forhold til en demokratiseringsprosess i land med fransk 

rettstradisjon, er trolig drevet av observasjoner fra Mongolia og Bulgaria. I Bulgaria hadde i 

1975 en score på Polity indeksen på -7 og et prisnivå på 1,28. I 1995 hadde Bulgaria en 

demokratiscore på 8 og et prisnivå på 0,23. Mongolia hadde tilsvarende endringer i prisnivå 

og demokratiscore. I 1985 hadde landet en demokratiscore på -7 og et prisnivå på 1,38. I år 

2000 var demokratiscoren 10, og prisnivået var 0,25.  

Diktaturer med britisk rettstradisjon skiller seg fra diktaturene med romansk rettstradisjon 

ettersom en demokratiseringsprosess ikke har en signifikant effekt på landets prisnivå. Det at 

en demokratiseringseffekt ikke reduserer prisnivået i land med britisk rettstradisjon kan tolkes 
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på flere måter. Det kan hende at i diktaturer med britisk rettstradisjon delegeres markedsmakt 

også til bedrifter i konkurranseutsatt sektor, slik at effekten av en demokratiseringsprosess er 

at både prisene i skjermet og konkurranseutsatt sektor faller, som gjør at prisnivået ikke 

endres. Dersom franske og tyske diktaturer kun delegerer markedsmakt til bedrifter i skjermet 

sektor vil dette forklare resultatene over. En annen tolkning er at i land med britisk 

rettstradisjon vil det ikke hjelpe for konsumentene om landet blir et demokrati, fordi 

korrupsjon fortsetter å være et rotfestet og utbredt problem, slik at produsentene klarer å 

beholde markedsmakten de har tilegnet seg, og prisnivået fortsetter å være høyt. En mer 

sannsynlig tolkning er at britiske diktaturer i større grad enn franske og tyske bevarer 

konsumentenes preferanser om lavere priser. Denne tolkningen er i tråd med funnene til La 

Porta, Lopes-De-Silanes og Shleifer (2007) om at land med britiske rettstradisjoner i mindre 

grad begrenser de innenlandske markedene sammenlignet med land som har romansk 

rettstradisjon. Uavhengig av hvilken av de tre tolkningene over som er riktig, innebærer dette 

funnet at tidligere konklusjoner om at alle diktaturer har et lavere prisnivå enn domokratier 

har vært for generelle. Det går et systematisk skille mellom diktaturer avhengig av hvilken 

kolonimakt som bygget opp de politiske institusjonene i landet, som har påvirkning på 

hvordan en demokratiseringsprosess påvirker prisnivået. 



43 

 

6 Konklusjon  

Ambisjonen med oppgaven har vært å undersøke om demokratier har et systematisk lavere 

prisnivå enn diktaturer. En av grunnene til at det kan være et skille mellom demokratier og 

diktaturer er at den politiske ledelsen i diktaturer har personlige motiver til å øke prisnivået. 

Ved å delegere markedsmakt til produsentene kan ledelsen i diktaturer skaffe seg 

monopolprofitt. I demokratier vil kravet om at politikere stiller til gjenvalg forhindre 

tilsvarende begrensninger av markedstilgangen, noe som gjør at prisnivået bør være lavere i 

demokratier enn i diktaturer. 

De empiriske resultatene viser at en demokratiseringsprosess i snitt innebærer en reduksjon av 

et lands prisnivå på 15 prosent. Resultatene indikerer også på at en demokratiseringsprosess 

har en avtakende effekt. Prisnivået faller hovedsaklig i det den øverste ledelsen begrenses, og 

for land som er litt demokratiske har en ytterligere demokratisering ingen effekt på prisnivået. 

Dette innebærer at det er konsumentene i land hvor det er få reguleringer på den øverste 

lederen som har mest å tjene på å få mer demokratiske institusjoner. 

Resultatene viser også at det går et vesentlig skille blant diktaturer avhengig av hvilket land 

de tidligere har vært kolonisert av. I diktaturer som følger britisk rettstradisjon har en 

demokratiseringsprosess ingen effekt på prisnivået i landet, mens i land med fransk og tysk 

kolonibakgrunn faller prisene i løpet av en demokratiseringsprosess. Dette er en nyansering 

av tidligere konklusjoner, hvor det har blitt trukket et skille mellom demokratier og diktaturer 

som har vært for generelt.  
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Vedlegg 

Utledning av Balassa-Samuelson effekten vist i ligning 1. 

Det er forskjellig hvordan forfattere utleder Balassa-Samuelson effekten. Rogoff (1992) 

utleder modellen i et generelt likevektssystem, men det er flere som utelater konsumentsiden 

fra utledningen, ettersom det hovedsakelig er produktivitetsforbedringer i bedrifter i 

konkurranseutsatt sektor modellen vil forklare, slik at konsumentsiden blir overflødig. Det er 

også forskjellig om forfattere utleder Balassa-Samuelson effekten ved å bruke 

produktivitetsforbedringer representert ved gjennomsnittlig produksjon per arbeider, eller 

total faktorproduktivitet. Utledningen som følger under er hentet fra Konopczak og Torój 

(2010).  

Bedriftene i en økonomi produserer enten varer i konkurranseutsatt sektor (T), eller varer i 

skjermet sektor (NT). Det forutsettes at lønningene til arbeiderne i konkurranseutsatt sektor 

og skjermet sektor står i et proporsjonalt forhold til hverandre, og det forutsettes at loven om 

en pris holder for konkurranseutsatte goder.  

Produktfunksjonen til bedriftene i skjermet og konkurranseutsatt sektor kan beskrives ved 

følgende Cobb-Douglas produktfunksjon.  

 

 

Her er Y mengden goder produsert av innsatsfaktorene arbeidskraft (N) og kapital (K), og A 

er total faktorproduktivitet. ϒ  og λ er arbeidskraftsintensitetsparametere, mens T og NT står 

for henholdsvis konkurranseutsatt og skjermet sektor. Tidselementet er for enkelthetsskyld 

utelatt i notasjonen. 

Profittfunksjonen bedriftene maksimerer kan skrives som følger: 
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Her er den nominelle lønnen arbeiderne får i sektor i, prisen på godet i sektor i, og  er 

prisen på kapital i sektor i. Førsteordensbetingelsene til maksimeringsproblemet når kun 

arbeidskraft bestemmes er:  

 

 

Forutsetningen om at lønningene mellom sektorene står i et konstant forhold til hverandre kan 

skrives som: 

,   

Ved å uttrykke lønningene reelt med prisen i K-sektor som numeraire får vi følgende 

resultater: 

 

 

Her står Z for den gjennomsnittlige produksjonen per arbeider. Ved å utnytte oss av likhetene 

får vi videre følgende resultat: 

 

 

Alle variablene er en funksjon av tiden, så ved å ta logaritmen og derivere med hensyn på tid 

får vi følgende: 

 

 

For å kunne sammenligne prisnivået mellom land innfører vi valutakursen E, som er antallet 

enheter av innenlands valuta som trengs for å kjøpe en enhet av valutaen til handelspartneren. 

Realvalutakursen (R) som angir det relative kostnadsnivået mellom land kan skrives som: 
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R  

Dersom R går ned innebærer dette en realapressiering, at prisnivået hjemme har økt relativt til 

prisnivået hos handelspartneren. Ved å ta logaritmen og derivere gjennom sammenhengen 

med hensyn på tid får vi: 

 

Både P og er geometriske prisindekser fra de to landene, med komponenter av skjermede 

og konkurranseutsatte goder: 

 

α representerer her utgiftssandelen av konkurranseutsatte goder i konsumentenes budsjett. 

Ved å ta logaritmen og derivere med hensyn på tid får vi for begge land: 

 

 

Ved å sette inn i ligningen over får vi: 

 

Dette kan igjen skrives som: 

 

Første del forsvinner på grunn av forutsetningen om at loven om en pris for handlede goder. 

Dette gir til slutt ligning 1 i teorikapitlet: 

 

 

 


