
1. Inledning
I denna artikel försöker vi förklara varför
vissa av de länder som koloniserats av eu-
ropeiska makter under de senaste 500
åren var relativt rika på 1500-talet men nu
är relativt fattiga. Mughalerna, Aztekerna
och Inkafolket var bland de rikaste civili-
sationerna på 1500-talet, medan civilisa-
tionerna i Nordamerika, på Nya Zeeland
och i Australien inte var lika utvecklade.
Nu är Nordamerika och Australien betyd-
ligt rikare. Vi undersöker denna diametra-
la förändring av relativinkomsterna ge-
nom att använda historiska data över ur-
baniseringsmönster och befolkningstäthet
som en proxyvariabel för ekonomiskt väl-
stånd. Vi finner att denna diametrala för-
ändring inte överensstämmer med ett syn-
sätt som sammanbinder den ekonomiska
utvecklingen med geografiska faktorer.

2. Den geografiska hypotesen
och hypotesen om lagar och
regler
Bland de länder som koloniserats av eu-
ropeiska makter under de senaste 500
åren är de som var relativt rika på 1500-
talet nu relativt fattiga. Det finns två hu-
vudhypoteser som försöker förklara detta
fenomen: den ”geografiska hypotesen”
och ”hypotesen om lagar och regler”. Den
geografiska hypotesen förklarar de flesta
skillnaderna i ekonomiskt välstånd med
geografiska, klimatologiska eller ekolo-
giska skillnader länderna emellan. Denna
hypotes existerar i många olika versioner.
Den kanske vanligaste är uppfattningen
att klimatet direkt påverkar inkomsten ge-
nom dess effekt på arbetsinsatsen. Detta
synsätt går tillbaka till Machiavelli [1519/
1987] och Montesquieu [1748/1989].
Under 1900-talet har både Toynbee

1 Denna artikel bygger på Acemoglu, Johnson
och Robinson [2001b], ”Reversal of Fortune:
Geography and Institutions in the Making of
the Modern World Income Distribution”, som
presenterades vid CEPR/SNS Public Policy
Symposium i Stockholm, 7–8 september, 2001.
Översatt från engelska av Christina Lönnblad.
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[1934–1961] och Marshall [1890/1949]
betonat klimatets betydelse för arbetsin-
satsen och mer generellt för produktivite-
ten. Ellsworth Huntington [1915, 1945]
drev denna idé vidare och utförde experi-
ment för att visa klimatets inflytande på
arbetsinsatsen.

En av utvecklingsekonomins pionjärer,
Gunnar Myrdal, hävdade att ”klimatet har
en kraftig inverkan på alla former av liv
överallt” [1968, volym 3, s 2121]. Jack
Diamond [1997] framförde en annan ver-
sion av det geografiska synsättet där tid-
punkten för den neolitiska revolutionen
haft en långsiktig effekt genom att den
avgjorde vilka samhällen som först skulle
komma att utveckla starka arméer och
modern teknologi. På senare tid har Sachs
[2000] hävdat geografins betydelse ge-
nom dess effekt på sjukdomar i området,
transportkostnader och teknologi. Jeffery
Sachs föreslår också att den större befolk-
ningsmängden i tempererade områden in-
neburit en snabbare utveckling av de tek-
nologier som är lämpade för dessa områ-
den i förhållande till de teknologier som
är lämpade för utvecklingen i tropikerna
[2001, s 3; 2000, s 33–34]. 

Trots viktiga skillnader mellan de olika
versionerna av den geografiska hypotesen
delar de alla samma förutsägelse om var-
aktighet: i den utsträckning som geogra-
fiska faktorer inte förändras över perioder
om 500 år eller mer, bör länder som var
relativt rika för 500 år sedan vara relativt
rika idag. Denna förutsägelse bör stämma
när vi beaktar den europeiska kolonialis-
men. Om klimat, transportkostnader, tid-
punkten för den neolitiska revolutionen
och sjukdomar har betydelse för dagens
inkomst, skulle de ha haft minst lika stor
betydelse innan européerna kom i kontakt
med koloniernas innevånare.

Det finns också en mer sofistikerad ver-
sion av den geografiska hypotesen, som
betonar geografins roll genom en sam-
verkanseffekt som gör de geografiska för-
hållandena viktigare under vissa perioder.
Se en vidare diskussion av detta nedan.

Enligt hypotesen om lagar och regler
kommer samhällen med en social organi-
sation som främjar investeringar att
blomstra. John Locke [[1690/1980],
1980] var kanske den första att framföra
denna uppfattning; hänvisande till land
och tillgångar skrev Locke ”... det måste
nödvändigtvis gå att lägga beslag på dem
på ett eller annat sätt, innan de kan vara
till någon nytta, eller till någon som helst
nytta för mänskligheten” (kursivering i
originalet, s 10). På samma sätt har bland
annat Adam Smith och Friedrich von
Hayek betonat äganderättens betydelse
för nationers framgång. Vissa marxistiska
historiker (Brenner [1976]) hävdar att ge-
nom sin betydelse för hur produktionen är
organiserad kommer samhällsorganisatio-
nen att avgöra jordbrukets produktivitet
och huruvida nya teknologier kommer att
införas. På senare tid har ekonomer och
historiker betonat vikten av lagar och reg-
ler som säkerställer ägenderätter. Douglas
North [1990] hävdar: ”Det faktum att la-
gar och regler påverkar ekonomiernas
prestationer är knappast kontroversiellt,”
(s 3) och han inser att ett effektivt ägan-
derättsskydd har stor betydelse för sam-
hällsorganisationen.

Vi anser att en god samhällsorganisa-
tion motsvarar en samling lagar och reg-
ler som säkerställer att ett brett tvärsnitt
av samhället har faktiska äganderätter.
Man hänvisar till denna samling som la-
gar och regler för privat egendom och vi
ställer dessa i kontrast till extraktiva lagar
och regler där en majoritet av befolkning-
en löper stor risk att utsättas för expropri-
ering av regeringen, den styrande eliten
eller andra agenter. Det finns två under-
förstådda krav i denna definition av lagar
och regler för privat äganderätt. För det
första bör lagarna innebära att äganderät-
terna säkras så att de som har möjlighet
att producera kan förvänta sig att erhålla
avkastning på sina investeringar och där-
med uppmuntras att göra sådana investe-
ringar. Det andra kravet ligger inbäddat i
betoningen på ett ”brett tvärsnitt av sam-
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hället”. Ett samhälle där en mycket liten
andel av befolkningen äger all rikedom
och innehar all den politiska makten ut-
gör kanske inte de ideala förhållandena
för investeringar, även om denna elit har
säkerställda äganderätter. I ett sådant
samhälle kan många av de agenter som
har ett humankapital för företagande och
möjligheten att investera vara de som sak-
nar skydd för faktiska äganderätter. Kon-
centrationen av politisk och social makt
till en liten elit innebär att majoriteten av
befolkningen riskerar att hållas tillbaka av
den mäktiga eliten när de gjort investe-
ringar. Huruvida den politiska makten har
en bred bas eller är koncentrerad till en li-
ten elit är avgörande för att utvärdera den
roll som lagar och regler spelat i Väst-
indien eller Indien under kolonialtiden. I
dessa länder upprätthölls elitens ägande-
rätt väl, medan majoriteten av befolk-
ningen inte hade några medborgerliga rät-
tigheter eller faktiska äganderätter. 

Organisationen av samhället och lagar
och regler är också beständigt över ti-
den (Acemoglu, Johnson & Robinson
[2001a]). Hypotesen om lagar och regler
talar också för att samhällen som är fram-
gångsrika idag bör tendera att vara fram-
gångsrika i framtiden. Om en betydande
störning upplöser organisationen i en
grupp av samhällen bör vi förvänta oss en
betydligt kortare varaktighet. Historiska
uppgifter tyder på att den europeiska ko-
lonialismen ledde till inrättandet av, eller
bevarandet av redan existerande, extrakti-
va lagar och regler i tidigare välmående
områden och till att lagar och regler för
privat egendom utvecklades i tidigare fat-
tiga områden. Den europeiska kolonialis-
men ledde sålunda till en diametral för-
ändring av lagar och regler, i den me-
ningen att det var troligare att regioner
som var relativt framgångsrika före euro-
péernas ankomst skulle förses med ex-
traktiva institutioner under europeiskt sty-
re än tidigare fattiga områden. Denna hy-
potes om lagar och regler, i kombination
med en diametral förändring av lagar och

regler, förutspår en diametral förändring
av relativinkomsten i dessa länder.

3. Den diametrala förändringen
i lagar och regler
Historiska uppgifter visar att i kolonier
som USA, Kanada, Australien och Nya
Zeeland så inrättade européerna lagar och
regler för privat äganderätt medan de i
många andra länder antingen inrättade el-
ler tog över redan existerande extraktiva
lagar. Exempel på extraktion utförd av
européer innefattar: överföringen av guld
och silver från Latinamerika på 1600- och
1700-talen och av naturtillgångar från
Afrika på 1800- och 1900-talen, den at-
lantiska slavhandeln, jordbruken på plan-
tagerna i Västindien, Brasilien och Frans-
ka Indokina, det brittiska Ostindiska
Kompaniets välde i Indien och det hol-
ländska Ostindiska Kompaniets välde i
Indonesien. Dessa lagar utmärktes av en
hög koncentration av den politiska mak-
ten till några få personer som använde sin
makt för att utvinna resurser från resten
av befolkningen. Vad var avgörande för
om européerna ägnade sig åt en extraktiv
strategi eller inrättade lagar och regler för
privat äganderätt? Och varför var extrak-
tion mer sannolik i relativt framgångsrika
områden? Två faktorer verkar ha haft be-
tydelse.

1. Den ekonomiska lönsamheten i olika
alternativa handlingsstrategier: När ex-
traktiva lagar och regler var lönsammare
var det troligare att européerna skulle väl-
ja dessa. En hög befolkningstäthet som
gav tillgång till arbetskraft som kunde
tvingas arbeta inom jordbruket eller gruv-
driften gjorde extraktiva lagar och regler
där den politiska makten koncentrerades
till en liten elit mer lönsamma. Av än
större betydelse var att i dessa tätbefolka-
de områden fanns det ofta ett existerande
system för att administrera skatter och
den stora befolkningen gjorde det lön-
samt för européerna att ta kontroll över de
existerande skatte- och beskattningssyste-
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men och att fortsätta ta ut höga skatter el-
ler till och med öka dessa (Wiegersma
[1988, s 69] rörande den franska politi-
ken i Vietnam eller Marshall [1998,
s 492–497] rörande den brittiska politiken
i Indien). 

2. Huruvida européerna kunde bosätta
sig eller ej: Det var mer sannolikt att eu-
ropéerna skulle utveckla lagar och regler
för privat äganderätt när de bosatte sig i
stort antal, av det naturliga skälet att de
då själva påverkades av dessa. När ett
stort antal européer bosatte sig, krävde de
lägre samhällsskikten samma eller bättre
rättigheter och skydd än i hemlandet.
Detta gjorde det troligare att faktisk ägan-
derätt för ett brett tvärsnitt av samhället
skulle utvecklas. Den europeiska bosätt-
ningen påverkades i sin tur såväl direkt
som indirekt av befolkningstätheten. Be-
folkningstätheten har en direkt effekt på
bosättningar, eftersom européerna enkelt
kunde etablera sig i stort antal i glesbefol-
kade områden. Den indirekta effekten å
andra sidan berodde på förekomsten av
sjukdomar. I många av de tätbefolkade
områdena fanns sjukdomar – främst ma-
laria och gula febern – som européerna
var känsliga för. 

De historiska uppgifterna överensstäm-
mer därför med vår uppfattning att den
europeiska kolonialismen skapade en dia-
metral förändring av lagar och regler ge-
nom att man införde eller upprätthöll ex-
traktiva lagar och regler i tidigare tätbe-
folkade och framstående områden och ut-
vecklade lagar för privat äganderätt i tidi-
gare fattiga områden. 

4. Ekonometriska bevis för en
diametral förändring av lagar
och regler2

Sambandet mellan urbaniseringen eller
befolkningstätheten på 1500-talet och se-
nare lagar och regler mäts genom fyra oli-
ka mått för lagar och regler. De två första
måtten härrör sig till nuvarande lagar och
regler: skydd mot risken för expropriering

mellan 1985 och 1995 from Political Risk
Services, som uppskattar hur säkra ägan-
derätter är, och begränsningar i den verk-
ställande makten 1990 från Gurrs Polity
III dataset (se Gurr [1997]), som kan an-
ses vara en proxyvariabel för den politis-
ka maktkoncentrationen till de styrande
grupperna. Våra resultat uppvisar ett ne-
gativt samband mellan våra mått på väl-
stånd på 1500-talet och nuvarande lagar
och regler. 

Det är också viktigt att fastställa om
det föreligger en diametral förändring av
lagar och regler under kolonialtiden eller
kort efter självständigheten. Eftersom
Gurrs dataset inte innehåller information
om länder som inte är självständiga kan
vi endast studera detta fenomen efter
självständigheten. Vi använder olika mått
för att visa sambandet mellan välstånd på
1500-talet och mått för tidiga lagar och
regler. Det första mått som används är be-
gränsningar i den verkställande makten år
1900. Då kolonialstyre typiskt koncentre-
rade den politiska makten till en liten elit,
ger vi länder med kolonialstyre år 1900
det lägsta poängtalet.

Överlag verkar de historiska och eko-
nometriska uppgifterna stödja antagandet
att den europeiska kolonialismen skapade
en diametral förändring av lagar och reg-
ler.3 Hypotesen om lagar och regler tyder
därför på möjligheten till en diametral
förändring av det relativa välståndet i de
europeiska kolonierna under perioden
mellan 1500-talet och idag, medan den
geografiska hypotesen förutspår en hög
grad av beständighet under samma pe-
riod.

8 Ekonomisk Debatt 2002, årg 30, nr 1

2 För en detaljerad beskrivning av den exakta
definitionen av de variabler som används i
analysen, se bilagan till Acemoglu, Johnson &
Robinson [2001b].
3 De ekonometriska resultaten presenteras ut-
förligt i Acemoglu, Johnson & Robinson
[2001b].



5. Den diametrala förändringen
av levnadsvillkoren4

5.1 Resultat med urbanisering 

Resultaten från våra regressioner visas i
Figur 1 och skildrar förhållandet mellan
urbaniseringen på 1500-talet och per capi-
ta-inkomsten idag. Denna analys tyder på
att en 10 procent lägre urbanisering på
1500-talet är förknippad med en ca dub-
belt så hög BNP per capita idag. Detta re-
sultat visar inte enbart på en diametral för-
ändring av medelvärdet, dvs att länder som
är rikare än genomsnittet återgår till me-
delvärdet. Detta är en diametral föränd-
ring och kan illustreras genom att man
jämför Uruguay och Guatemala; Uru-
guays infödda befolkning hade i stort sätt
ingen urbanisering, medan Guatemala, en-
ligt referensestimaten, hade en urbanise-
ringstakt på 9,2 procent. Vi kan använda
dessa siffror för att beräkna historiska in-
komstskillnader. För att åstadkomma detta
estimerar vi BNP per capita 1995 med ur-

baniseringen 1995 och använder den esti-
merade urbaniseringskoefficienten för
1500-talet för att beräkna inkomsten på
1500-talet. Genom att använda denna tek-
nik estimerar vi att sambandet mellan in-
komst och urbanisering 1995 tyder på att
Guatemala var ca 40 procent rikare än
Uruguay på 1500-talet. Enligt våra beräk-
ningar förväntas Uruguay vara ca 110 pro-
cent rikare än Guatemala idag, vilket un-
gefär motsvarar den nuvarande skillnaden
i inkomst per capita mellan de två länder-
na. 

5.2 Resultat med befolkningstäthet

Vi estimerar inkomsten per capita idag
med logaritmen av befolkningstätheten på
1500-talet och inkluderar data för Afrika
söder om Sahara, så som visas i Figur 2. I

4 Tabeller med de exakta skattningsresultaten
återfinns i Acemoglu, Johnson & Robinson
[2001b].
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Figur 1

Urbaniseringen 1500
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samtliga specifikationer befinns länder
med en hög befolkningstäthet på 1500-ta-
let vara avsevärt fattigare idag. Våra resul-
tat visar att en 10 procent högre befolk-
ningstäthet på 1500-talet är förknippad
med en 4 procent lägre per capita-inkomst
idag. Exempelvis var det område som nu
motsvarar Bolivia sju gånger mer tätbefol-
kat än det område som motsvarar Argen-
tina; på grundval av denna regression för-
väntar vi oss sålunda att Argentina skall
vara tre gånger rikare än Bolivia, vilket i
stort överensstämmer med den nuvarande
klyftan mellan dessa länder.

Vi utför sedan känslighetskontroller och
visar att huruvida man inkluderar geo-
grafiskt relaterade variabler, dvs kolonial-
maktens identitet, religionsvariabler eller
utesluter de Amerikanska världsdelarna,
Neo-Europa (USA, Kanada, Australien
och Nya Zeeland) eller Nordafrika har
mycket liten betydelse för resultaten.

5.3 Slutsatser av den empiriska analysen

Överlag kan vi dra slutsatsen att uppgif-
terna pekar på en diametral förändring av
relativinkomsten bland f d kolonier. Den-

na diametrala förändring överensstämmer
inte med att de geografiska faktorerna
skulle vara den främsta orsaken till in-
komstskillnaderna mellan länderna. Å
andra sidan, så som hävdades i föregåen-
de avsnitt, tyder historiska och ekonomet-
riska uppgifter på att den europeiska ko-
lonialismen innebar en diametral föränd-
ring av lagar och regler, och skapade rela-
tivt bättre lagar och regler i tidigare fatti-
ga områden. Sålunda, om lagar och regler
är en avgörande faktor för ekonomiernas
prestationer, bör vi förvänta oss en dia-
metral förändring av det relativa ekono-
miska välståndet. I skenet av detta tolkas
uppgifterna i detta avsnitt så att de stöder
hypotesen om lagar och regler och inte
den enkla geografiska hypotesen.

6. Förskjutningen mot de
tempererade områdena,
tidpunkten för den diametrala
förändringen och
industrialiseringen
Medan de uppgifter som presenterats så
här långt väger emot uppfattningen att de
geografiska förhållandena skulle vara en
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Figur 2

Logaritmen av befolkningstätheten 1500
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viktig faktor för ekonomiska resultat, till-
bakavisar den diametrala förändringen in-
te nödvändigtvis en mer sofistikerad hy-
potes som betonar förändringen i den
ekonomiska tyngdpunkten över tiden,
bort från tropikerna och mot de tempere-
rade områdena. Enligt detta synsätt, som
vi kallar hypotesen om ”förskjutningen
mot de tempererade områdena” får de
geografiska förhållandena större betydel-
se när de samverkar med förekomsten av
vissa teknologier. Man kan exempelvis
hävda att de tropiska områdena utgjorde
den bästa omgivningen för tidiga civilisa-
tioner – människan utvecklades trots allt i
tropikerna och det krävs ett lägre kalo-
riintag i varmare områden. Men när
”lämpliga” teknologier på något sätt dök
upp på andra håll blev de tempererade
områdena mer produktiva (White [1962];
Bloch [1966]; Mokyr [1990, kapitel 3]). 

Många av de kolonier som senare blev
rika, så som Nordamerika eller Austra-
lien, har tempererade klimat. Befolkning-
en i dessa områden hade inte tillgång till
den jordbruksteknologi som användes i
Europa vid denna tidpunkt och spridning-
en av denna, vilket var en följd av den eu-
ropeiska kolonialismen, kan ha berikat
dessa områden och skapat denna diame-
trala förändring. Den diametrala föränd-
ringen i relativinkomsten utesluter sålun-
da inte en förklaring som baseras på hy-
potesen om förskjutningen mot de tempe-
rerade områdena.

Å andra sidan stödjer inte tidpunkten
för den diametrala förändringen i relativ-
inkomsten hypotesen om förskjutningen
mot de tempererade områdena. För det
första visar våra regressionsresultat inte
på något sätt på att den diametrala för-
ändringen skulle vara förknippad med nå-
gra geografiska särdrag. Av större bety-
delse är kanske att den tempererade di-
rekthypotesen mest sannolikt kan tilläm-
pas på jordbruksteknologi. Medan den
europeiska jordbruksteknologin spreds
till kolonierna mellan 1500- och 1700-
talet (t ex McCusker & Menard [1985,

kapitel 3] för Nordamerika) tyder uppgif-
terna på att den diametrala inkomstför-
ändringen i stort sett är ett 1800-tals- och
industribaserat fenomen. Denna tolkning
överensstämmer med andra fragmentaris-
ka bevis för olika mått på inkomst per ca-
pita och industrialiseringen. Coatsworth
[1993], Eltis [1995] och Engerman &
Sokloff [1997] uppger att stora delar av
spanska Amerika och Västindien var mer
framgångsrika (hade högre per capita-in-
komst) än brittiska Nordamerika fram till
1700-talet. Per capita-inkomsten i det
framtida USA ökade i förhållande till
Västindien och Sydamerika på 1700-talet,
men drog egentligen inte ifrån förrän un-
der 1800-talet (Coatsworth [1993]). 

Dessa uppgifter tyder på att tidigare
fattiga kolonier blev relativt rika på 1800-
talet och att detta berodde på den snabba
industrialiseringen inom dessa områden.
Detta utvecklingsmönster kan sedan tol-
kas som bevis mot hypotesen om för-
skjutningen mot de tempererade område-
na. 

Varför skedde denna diametrala för-
ändring på 1800-talet? I samhällen som
de västindiska kolonierna kontrollerade
en liten elit all den politiska makten på
1600- och 1700-talen. Denna elits ägan-
derätter var relativt väl skyddade, medan
resten av befolkningen i praktiken inte
hade någon äganderätt. Enligt vår defini-
tion är detta inte ett samhälle med lagar
och regler för privat äganderätt, eftersom
ett brett tvärsnitt av samhället inte har
faktiska äganderätter. Om en ny teknologi
skulle dyka upp, så som industriella möj-
ligheter, kan den styrande eliten förväntas
dra fördel av dessa investeringsmöjlighe-
ter. I praktiken kommer det emellertid att
finnas åtminstone två stora problem. För
det första tillhör kanske inte de personer
som har de färdigheter och idéer som
krävs för företagande eliten. Dessa poten-
tiella företagare kommer inte att göra de
nödvändiga investeringarna eftersom de
inte har säkra äganderätter. De förutser
med all riktighet att de kommer att hållas
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tillbaka om de gör dessa investeringar ef-
tersom den politiska makten fortfarande
ligger hos eliten. För det andra kan eliten
vilja blockera investeringar i de nya in-
dustriella verksamheterna eftersom de är
rädda för den politiska turbulens och det
hot mot deras politiska makt som dessa
nya teknologier kommer att medföra
(Acemoglu & Robinson [2000, 2001]). 

Denna tankegång tyder på att huruvida
ett samhälle har lagar och regler för privat
ägande eller extraktiva lagar och regler
kan vara av större betydelse när nya tek-
nologier kräver en ekonomisk medverkan
på bred bas. En tidig industrialisering kan
utgöra en sådan process eftersom den krä-
ver såväl investeringar från ett stort antal
människor som inte tidigare varit del av
den styrande eliten och uppkomsten av
nya företagare. Det finns därför skäl att
förvänta sig att skillnaderna i lagar och
regler skall ha större betydelse under in-
dustriåldern, vilket överensstämmer med
de uppgifter som presenterades i föregå-
ende avsnitt.

7. Slutsatser
Bland de områden som kolonialiserats av
europeiska makter under de senaste 500
åren är de som var relativt rika på 1500-
talet nu relativt fattiga. Vi dokumenterar
att det idag och i det förflutna finns ett
nära samband mellan urbanisering och
befolkningstäthet och ekonomisk fram-
gång och, genom att använda dessa varia-
bler som proxyvariabler för historiska in-
komstnivåer, finner vi en robust diametral
förändring av relativinkomsten i de tidi-
gare kolonierna mellan 1500-talet och
idag.

Vi finner att denna diametrala föränd-
ring inte överensstämmer med den enkla
geografiska hypotesen som förklarar störs-
ta delen av de inkomstskillnader som ob-
serverats mellan länderna genom den di-
rekta effekten av geografiska skillnader
och därför förutspår en hög grad av varak-
tighet i de ekonomiska resultaten. Tid-

punkten för den diametrala förändringen
och dess natur överensstämmer inte med
ett mer sofistikerat geografiskt synsätt, hy-
potesen om förskjutningen mot de tempe-
rerade områdena, som hävdar att tyngd-
punkten för ekonomisk verksamhet för-
skjutits från ekvatorn och att kontakterna
med européerna ledde till en sådan process
för kolonierna.

Fakta pekar istället mot betydelsen av
lagar och regler. Den diametrala föränd-
ringen i relativinkomsten under de senas-
te 500 åren speglar effekten av skillnader-
na i lagar och regler (och den diametrala
förändring av lagar och regler som ska-
pats genom europeisk kolonialism) på da-
gen inkomster.

Vi hävdar att den diametrala föränd-
ringen i lagar och regler var en följd av
skillnaderna mellan kolonialiseringsstra-
tegierna i olika omgivningar. I framståen-
de och tätbefolkade områden införde eller
bibehöll européerna redan existerande ex-
traktiva lagar och regler för att tvinga den
stora befolkningen att arbeta i gruvor och
på plantager, samt i beskattningssyfte. I
glesbefolkade områden bosatte sig euro-
péerna däremot i stort antal och skapade
lagar och regler för privat äganderätt som
var gynnsamma för investeringar. Denna
diametrala förändring av lagar och regler
lade grogrunden till den diametrala för-
ändringen i relativinkomsten. Med största
sannolikhet beror den diametrala föränd-
ringens omfattning och den påföljande in-
komstdivergensen på uppkomsten av in-
dustrialiseringsmöjligheter på 1800-talet.
Medan samhällen med extraktiva lagar
och regler kunde utnyttja jordbrukstekno-
login relativt effektivt, krävde spridning-
en av den industriella teknologin ett del-
tagande från ett brett tvärsnitt av samhäl-
let. Industriåldern skapade därmed avse-
värda fördelar för samhällen med lagar
och regler för privat äganderätt. 

Det är viktigt att betona att dessa resul-
tat inte tyder på att geografin inte skulle
ha haft någon betydelse för att skapa
skillnader i de ekonomiska resultaten län-
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derna emellan. Geografiska skillnader
mellan kolonierna var antagligen av bety-
delse under en viss period till följd av de-
ras inflytande på lagar och regler. Geo-
grafiska faktorer kan också ha haft bety-
delse för att bestämma befolkningsfördel-
ningen i kolonierna på 1500-talet.

En annan uppfattning slutligen, som vi
inte utvecklar i denna artikel, är att den
relativa ekonomiska framgången och ex-
pansionen i ett antal europeiska länder se-
dan 1500-talet kan ha berott på Europas
geografi. Dagens inkomstskillnader mel-
lan exempelvis Syd- och Nordamerika
speglar sålunda kanske inte enbart några
nuvarande geografiska skillnader men in-
direkt den geografiska fördel som Europa
åtnjöt i förhållande till resten av världen.
Denna uppfattning, som ligger nära den
som uttryckts av Diamond [1997], är pro-
blematisk. Exempelvis utvecklades Kina
lika snabbt som Europa fram till 1700-ta-
let och delade alla de geografiska fördelar
Europa antas ha. Ändå är Kina idag fatti-
gare än många länder i Sydamerika.
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