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Sammendrag: 

Denne avhandlingen ser på betydningen av økonomisk integrasjon og 
handelsliberalisering for innovasjon og kunnskapsspredning. Sentralt står virkningen 
av reduserte tollsatser og bedret markedsadgang for foretaks innovasjon. 
Avhandlingen ser også på hvordan redusert usikkerhet knyttet til handelspolitiske 
regime påvirker innovasjon. Økonomisk integrasjon handler også om integrerte 
arbeidsmarkeder, og avhandlingen bidrar også til å belyse betydningen av økt 
arbeidskraftmobilitet for samarbeid og innovasjon. Kapitlene i avhandlingen bygger 
nye og detaljerte data på patenteringsaktivitet og benytter politikk reformer som 
metode for å belyse betydningen av økonomisk integrasjon for innovasjon som en 
viktig drivkraft av økonomisk vekst. 

Det første kapittelet utvikler en enkel teori om handel og innovasjon, og en ny 
identifikasjonsstrategi for analyse av handelsliberalisering. De empiriske resultatene 
viser betydningen av multilaterale handelsavtaler for den globale 
innovasjonsaktiviteten gjennom et tiår hvor verdens handelssystem var gjenstand for 
store internasjonale tollreduksjoner. 

Kapittel to ser på implikasjonene av politisk usikkerhet for investeringer i kunnskap 
og teknologi. Dette har i liten grad vært gjenstand for studier i den eksisterende 
forskningslitteraturen, til tross for betydningen innovasjon har for vedvarende 
økonomisk vekst. Kapittelet introduserer en dynamisk modell for handel hvor valg av 
investeringer i innovasjon skjer under usikkerhet. Dette gir etterprøvbare 
prediksjoner om effekten av redusert handelspolitisk usikkerhet på innovasjon. For å 
teste prediksjonene som modellen gir benyttes data for innen kinesisk innovasjon og 
internasjonal handel. Kinesiske foretak opplevde i forkant av sin inntreden i WTO 
vedvarende usikkerhet knyttet til eksportadgangen til USA. Den empiriske analysen 
viser hvorledes opphøret av usikkerhet påvirket foretakenes investeringen i kunnskap 
og teknologi.  

Det siste kapittelet ser på hvordan økonomisk integrasjon letter spredning av 
kunnskap og oppbyggingen av menneskelig kapital gjennom at oppfinneres mulighet 
for interaksjon og samarbeid påvirkes. Kapittelets bidrag består i å se på 
oppfinnernes nettverk, ved å rekonstruere teamet bak enhver patentert oppfinnelse. 
Integrasjonen av europeiske arbeidsmarkeder, som fulgte i kjølevannet av 
Maastricht-traktaten, fungerer som et politisk eksperiment for å forstå mekanismene 
som driver kunnskapsspredning over landegrensene gjennom oppfinnernes nettverk. 
 

 


