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Sammendrag: 
 

Kiler til besvær 

Økonomiske «kiler» hindrer vekst og velferd verden over. Kina har allerede økt sin 
produksjon med 40 % ved å fjerne slike kiler, de har fortsatt minst like mye å gå på. 
 
Det viktigste vi har i moderne økonomier er priser. Priser inneholder informasjon om hva en 
vare koster å produsere og hvor høyt den verdsettes av andre. Økonomiske kiler er som sand i 
dette økonomiske maskineriet. De reduserer verdien av informasjonen prisene inneholder, 
enten ved å endre selve prisene eller ved å endre hvordan vi reagerer på de samme prisene. 
Riktige priser fungerer som smøring for informasjonsflyt og gjør oss i stand til å ta gode valg 
for oss selv, for bedriften vår og for samfunnet. Økonomiske kiler vil i stedet hemme 
økonomisk vekst og senke produksjon og velferd.  
 
Alle land har økonomiske kiler i større eller mindre grad, de kan være skatter som er 
utformet på dårlig måte, markedsmakt, feilslått politikk eller korrupsjon. Tidligere forskning 
har funnet at slike kiler har hatt store negative effekter på den økonomiske utviklingen i Kina. 
Dette er noe jeg også finner støtte for i min avhandling, men jeg peker også på at tidligere 
forskning til en viss grad overvurderer størrelsen på disse kilene i kapitalmarkedene. Videre 
finner jeg støtte for at bedrifter som er negativt påvirket av slike kiler når de kjøper 
vareinnsats, henter inn kapital eller leier arbeidskraft, også ender opp som tapere i den 
teknologiske utviklingen.   
 
Det finnes likevel en blå himmel over disse skyene. Når dårlig politikk blir reversert eller kiler 

i markedene blir redusert, ligger det et enormt potensiale for økonomisk vekst. I 

avhandlingen anslår jeg at Kina i dag er mer enn 40 % rikere enn de hadde vært om de hadde 

beholdt investeringspolitikken de hadde under Mao. 


