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for eksempel traktorer. Dette kan for-
klares med at det er forskjeller mellom 
økonomiske aktiviteter når det gjelder 
muligheter for produktivitetsøkning, det 
vil si mulighetene til å øke produksjonen 
per arbeidstime som investeres. En del 
produksjon, som det å sy klær, krever 
uansett mye manuelt arbeid. Mye annen 
industriell produksjon kan gjøres hel-
automatisk og krever nesten ikke men-
neskelig arbeidskraft. Det er også slik at 
det er stor forskjell på produkter når det 
gjelder å skaffe seg monopolsituasjon 
(være eneste produsent og dermed selv 
kunne bestemme prisen på et produkt). 
Som eksempel kan vi sammenligne pro-
duktene kaffe og software. En etiopisk 
kaffebonde har liten påvirkning på prisen 
han kan få for kaffen, som stort sett bare 
avhenger av forholdet mellom tilbud og 
etterspørsel på verdensmarkedet. Micro-
soft er derimot nesten enerådende på 
sitt felt og kan i langt større grad selv 
bestemme prisen på produktene de utvi-
kler. Forskjellige varer har også forskjel-
lig priselastisitet. Det vil si hvor mye mer 
forbrukerne er villige til å kjøpe av sam-
me produkt, dersom de har mer penger 
tilgjengelig. Erfaringen er at priselastisi-
teten ofte er mindre for jordbruksvarer 
enn for industrivarer. Den norske øko-
nomen Erik Reinert mener at u-landenes 
situasjon er knyttet til nettopp den ensi-
dige spesialiseringen i ”feil” økonomiske 
aktiviteter, og at mange land nærmest 
spesialiserer seg i å forbli fattige.    

Til tross for disse innvendingene har 
Smith og Ricardos teorier fått en stor 
plass i såkalte nyliberale økonomiske 
teorier som har hatt en oppblomstring 
de siste 30 årene, og de har fått innpass 
i så vel økonomisk liberale, som i sosi-
aldemokratiske og sosialistisk orienterte 
land. Fram til 1970-tallet var det høy 
grad av aksept for at land, særlig i en 
startfase, var nødt til å beskytte gryen-
de industri og produksjon for seinere å 

og frihandel. Ricardo formulerte i 1817 
en handelsteori, ofte bare kalt ”kompa-
rative fordeler”.  Kjernen i teorien er at 
land bør spesialisere seg i produksjon de 
er relativt best på, uavhengig av om an-
dre land skulle være enda bedre. Gjen-
nom slik spesialisering og eksport av 
produktene landet er relativt best på, vil 
i følge teorien alle land ende opp som 
vinnere (selv om noen vinner mer enn 
andre). Eksempelet kan være følgende 
situasjon: England og Portugal produse-
rer begge både tøy og øl. Det kreves i 
England flere arbeidstimer enn i Portugal 
både for å produsere en enhet tøy og øl, 
men forskjellen er minst når det gjelder 
tøy. England bør derfor spesialisere seg 
i å produsere tøy og bytte overskuddet 
mot øl fra Portugal. Slik vil både England 
og Portugal få mer igjen for arbeidstime-
ne. Forutsetninger her er at salgsprisen 
er lik arbeidskostnader, og at transport-
kostnader ikke regnes inn.

Land

Tøy  
(arbeids-
timer pr. 
enhet)

Øl  
(arbeids-
timer pr. 
enhet)

England 100 120

Portugal 90 80

Mange mener imidlertid at Ricardos en-
kle logikk ikke stemmer med erfaringene 
fra virkeligheten. Si at et land velger å 
spesialisere seg i produksjon av råvarer 
og importerer industrivarer fordi andre 
land er relativt mer effektive produsen-
ter av disse. På sikt vil dette kunne føre 
til et stadig forverret bytteforhold. Latin-
amerikanske land oppdaget i første halv-
del av 1900-tallet at de måtte produsere 
stadig mer råvarer for å kunne bytte til 
seg samme antall bearbeidede varer, 

Figur 6.20.  Forbruk av arbeidstimer i pro-
duksjon av tøy og øl.

forverret
bytteforhold
når et land over 
tid opplever at 
det må eksportere 
stadig mer av sine 
eksportprodukter 
for å kunne betale 
for samme antall 
importprodukter
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