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teorier om utvikling

få ringvirkninger for den øvrige økono-
mien.  Og dersom målet er økt velstand 
for befolkningen fører sjelden strategien 
til suksess. Haitis spesialisering i å sy 
baseballer er et resultat av deres kom-
parative fortrinn i billig arbeidskraft. 
Skal Haiti beholde dette fortrinnet for-
utsetter det at lønningene holdes lave. 
Den norske økonomen Erik Reinert me-
ner at en slik strategi innebærer å spe-
sialisere seg i å være fattig.
 
Sør-sørhandel
Noen mener at u-land ville oppnå mer 
økonomisk utvikling dersom de handlet 
med mer likeverdige partnere, det vil si 
andre u-land. Hensikten med å handle 
mer med likeverdige partnere er å skape 
grunnlag både for en mer effektiv og di-
versifisert økonomi. Det vil også kunne 
redusere avhengigheten av råvarer. I 
mange regioner har man forsøkt å sti-
mulere til mer ”sør-sør-handel”, men 
med vekslende suksess. Ifølge FN har 
imidlertid sør-sør-handelen øket betyde-
lig de siste årene. Land som Kina, India 
og Brasil har blitt stadig viktigere han-
delspartnere for mange u-land, mens 
handelen med de tradisjonelle i-landene 
har blitt forholdsvis mindre.  

industrialisering. Imidlertid har Sør-
Koreas imponerende industrialisering 
skjedd gradvis og blant annet gjennom 
å beskytte sin egen framvoksende in-
dustri inntil den var konkurransedyktig 
på et åpent verdensmarked. I dag har 
Sør-Korea blitt verdensledende og skapt 
solide merkevarer innen stadig mer av-
anserte industrier. Å kopiere den sørko-
reanske industrialiseringsmodellen er 
imidlertid lettere sagt enn gjort. Uten 
å nedvurdere strategene bak den sør- 
koreanske industrialiseringen, foregikk 
industrialiseringen i ly av amerikansk 
beskyttelse som igjen var forbundet 
med den kalde krigen. Dagens regel-
verk gjør det langt vanskeligere for et 
u-land å beskytte såkalt ”barneindustri” 
fram til den er konkurransedyktig på et 
større marked. 

Andre land har gått rett løs på en indus-
trialiseringsstrategi der man fra første 
stund har satset på eksport. Da må man 
imidlertid velge næringer som krever 
lite læring, er arbeidsintensive og der 
arbeiderne tjener lite. Men arbeidere 
som tjener for lite kan ikke etterspørre 
andre produkter, som igjen kunne skape 
grunnlag for mer industri. Det blir derfor 

barneindustri
industri som er i 
startfasen, i ferd 
med å bygges opp

Figur 10.10.  Kartet gir en oversikt over viktige økonomiske samarbeidsavtaler i verden.
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