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Sammendrag: 
Ressursrikdom er for mange land en velsignelse, men byr også på utfordringer.   
I noen land har ressursforekomstene fått skylden for både lavere økonomisk vekst 
og fravær av demokratisk utvikling.  Samtidig genererer naturressursene store 
inntekter til deler av befolkningen, slik at vi får mer penger i omløp og høyere 
lønninger.  Ressursrike land tiltrekker seg derfor et stort antall arbeidsmigranter.  I 
noen av disse landene blir migrantene ønsket velkommen, mens andre stenger dem 
ute.  Denne avhandlingen tar for seg hvordan arbeidsinnvandring virker sammen 
med de muligheter og utfordringer som er knyttet til ressursrikdom.   
 
Det første kapitlet i avhandlingen utforsker hvilke faktorer som bestemmer 
migrasjonspolitikken i et oljerikt og udemokratisk land, der ulike grupper har 
motstridende interesser.  Analysen viser hvordan en autokrat kan oppnå støtte for 
sin migrasjonspolitikk ved å distribuere oljepenger.  Det andre kapitlet undersøker 
hvordan en autokrat kan sikre seg mot demokratisk opprør, samtidig som han kan 
forsyne seg av en stor del av ressursinntektene.  Dette kan oppnås ved å invitere et 
stort antall arbeidsmigranter til landet og gi dem mindre rettigheter enn borgerne.  
Under et demokratisk styre risikerer borgerne at migrantarbeiderne vil kreve en mer 
rettferdig fordeling av ressursene.  Migrantarbeidernes tilstedeværelse vil altså 
vanne ut borgernes potensielle gevinster ved et vellykket opprør for demokrati.  
     
De to siste kapitlene utforsker de økonomiske konsekvensene av ressursrikdom og 
migrasjon.  Et mye omtalt fenomen knyttet til ressursrikdom er såkalt Hollandsk 
syke, som består i at konkurranseutsatt næring krymper som følge av eksport av 
naturressurser.  Det tredje kapitlet analyserer virkningen av ressursinntekter for en 
liten åpen økonomi, der det tas hensyn til at bedrifter blir ulikt rammet.  Store 
ressursinntekter driver lønnskostnadene opp, slik at de minst produktive bedriftene 
ikke lenger vil kunne overleve i eksportmarkedet.  Resultatet blir en høyere 
gjennomsnittsproduktivitet i eksportnæringen.  Det siste kapitlet i avhandlingen 
viser hvordan arbeidsinnvandring kan motvirke noen av effektene av økte 
ressursinntekter ved å dempe lønnspresset.  
 

  

 


