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en kanskj
kanskje
k e viktigste økonomiske endringen de siste
tiårene er den sterke
veksten i Kina og andre fremvokf
fremvok
ksende økonomier. Veksten har
gitt enorme gevinster, i fform aavv
økt materiell velferd i disse
landene. Hundrevis
Hundrevi
v s av millioner
av mennesker er blitt løftet ut aav
f
fattigdom.
Norge
Norg
r e har også vært blant
vinnerne,
v nnerne, ved at oljeprisen
vi
olj
l eprisen har
steget samtidig
g som våre im
importportvarer er blitt billigere. Men det er
også mange tap
tapere.
a ere.
Billig import ffra Kina og andre
lavkostland
lavkos
k tland har utkonkurrert
utko
k nkurrert
bedrifter
f i de rike landene. Mange
jobber har gått tap
tapt.
a t. Det er likevel
mer uenighet om hva konsekvensene av dette blir på lengre sikt.
Økonomer legger gjerne vekt på
ye jobber dukker opp, og at
at n
ny
nye
de som mister jobber etterhvert
finner andre jobber. Andre, ikke
minst fra
f fag
ffagforeningshold,
gforeningshold, frem
ffrem-hever at mange blir varig
g arbeidsarbeidsledige. Selv om begge sider åpen
ååpen-bart har noe rett, er det vanskelig
å kvantifisere de ulike effektene.
effektene.
En n
nyere
ny
yere studie av David Autor,
David Dorn og Gordon Hanson*
sammenligner utviklingen i ulike
geografiske områder i USA,
basert på i hvilken grad disse
områdene i 1990 hadde produkk
sjon
s on av de varene som senere
sj
skulle blii de vviktigste
iktigste k
kinesiske
ki
nesiske
eksportvarene.
Importen ffra Kina økte kra
kraftig
aftig i
den perioden forskerne studerer,
fra 1990 til 2007, påå grunn aavv
industriutviklingen i Kina og
ffordi handelshindringer ble
ffjernet
fj
ernet da Kina ble medlem aav
WTO i 2001. I 2007 sto Kina for
W
f
30–40 prosent av importen til
USA innen fflere bransjer som
leker, tekstiler og
g møbler
møbler.
r.
Autor, Dorn og Hanson finner
A
f
omfattende virkninger av
a
importen ffra Kina. IndustrisysselIndustrisysselsettingen falt klart mer i de
områder der det opprinnelig var
produksjon av ttypiske
tyypiske kinesiske
eksportvarer, enn i andre
områder.
For å illustrere effekten ser
forskerne på forskj
forskjellen
k ellen i virkning
mellom 75 prosent percentilen og
25 prosent percentilen av områå
dene (75 prosent percentilen har
75 prosent av områdene under

Q JOBBKUTT. Den store
importen av billige, kinesiske
varer har gått hardt utover
amerikanske
ameri
ikanske iindustriarbeidsndustriiarbeiidsplasser. Foto: Ty Wri
Wright,
ight,
Bloomberg

seg
g hvis man ran
rangerer
gerer områdene
etter omfanget
av produksjon aavv
f
slike varer som importeres fra
Kina, ffra de med minst produkproduk
kssjon
sj
on nederst til de med mest
produksjon øverst.) Man
sammenligner altså ikke de
ekstreme områdene, som er mest
skjermet.
utsatt eller fullstendig
g sk
kjermet.
Importen ffra Kina økte
omtrent dobbelt så mye
m
myye i 75
percentilen som i 25 percent
percentilen,
ilen,
og
g denne forsk
forskjellen
kjellen slo ut i 4,5
prosent større reduksjon
reduksj
s on i industrisysselsettingen
y
i det førstførstnevnte området. Samlet finner
fj
f erdedel aav
forskerne at en fjerdedel
reduksjonen
reduksj
s onen i industrisysselsettingen i USA fra 1990 til 2007
skyldes økt import ffra Kina, det
vil si omtrent 1,5 millioner
arbeidsplasser.
Hvilke følger får lavere industrisysselsetting i de områder som
rammes?
Autor, Dorn og Hanson finner
A
f
fly
lytteratene,
ingen virkning på flytteratene,
noe som er litt overraskende i lys
av at kommentatorer gjerne
ffremhever den høye
hø
øye geogra
geografiske
afiske
mobiliteten i USA, i motsetning
til de mer stedbundne europe-

erne. Samlet sysselsetting
y
i områområådene ffaller, og faktisk
f
ffaller den
reduksj
s onen i indusnoe mer enn reduksjonen
trisysselsettingen. Det er altså
ingen tendens til at lavere industrisysselsetting blir motvirket
motvi
v rket av
a
f
flere
jobber i andre næringer.
Dette innebærer selvf
selvfølgelig
vfølgelig
ikke at de som mister jobben blir
permanent arbeidsledige. De aller
ffleste
fle
ste k
kommer
ko
mmer etterhvert i andre
jobber, selv om de gjerne er dårli
dårliå gere betalte. Men siden samlet
sysselsetting
y
ffaller mer, bet
betyr
tyr det
at man «bytter
«by
bytter på» å være
arbeidsledige.
Studien til Autor, Dorn og
viser
Hanson vvi
ser at de negati
negative
tive virkvirkk
ningene av store endringer i
handelsstrømmer
handel
e sstrømmer kan være mer
omfattende og
g lan
langvarige
g
gvari
ge enn det
man gj
gjerne
g
erne tror. Et ekstra
moment er at handelen mellom
Kina og
g USA i lan
lang
g tid var svært
ensidig, ved at Kina av ulike
grunner importerte mye mindre
f USA. Selv om USA fikk
fra
k
ffordeler ved billi
billigere
gere varer fr
ffraa
a fikk man dermed ikke
Kina,
tilsvarende fordeler
f
ved nye
jobber på andre områder.
Den gode n
nyheten
ny
yheten er imidlertid

aat trenden har endret se
seg.
g.
I åårene etter finanskrisen har
industrisysselsettingen i USA økt
noe, skriver
i Det internasj
internasjonale
s onalee
pengefondet IMF**. Lav lønnssvvekst, lave innenlandske ener-gipriser
g
gi
priser og
g svakere dollar
gjort
har gj
g
ort USA mer konkurransedyktig,
ransedy
dyktig, slik at mange
jobber nåå ogs
ogsåå flyttes tilbake
til USA,
A fra fremvoksende
økonomier. Men det er langt
igjen.
Økningen i antall jobber er
fortsatt
f
bare på nivå med
økningen i befolkningen.
f
SysseelSyss
e
settingsraten, altså andelen avv
vvoksne amer
amerikanere
ikanere som er i
jobb, har vært omtrent stabil
siden finanskrisen,
f
og er fortsatt
f
nær det laveste nivået på 30 år.
Q Steinar
S i
Holden,
ld n, Universitetet i

Oslo
l

FLERE INNLEGG
Side
S de
e 34–35
34–35
3
35

IInnlegg
l
Økonomisk teori styrer
ikke verden
Kalle Moene
Moe
M ne

Hva vil vi med Statoil?
Terje
T
Ter
rje Osmundsen

* David Autor, David Dorn og
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stoff som leveres til Dagens
Næringsliv, må produseres i
henhold til Vær varsom-plakaten.
Q Dagens Næringsliv betinger
seg retten til å lagre og utgi alt
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stoff i avisen i elektronisk form,
også gjennom samarbeidspartnere.
Q Redaksjonen forbeholder seg
retten til å forkorte innsendte
manuskripter.
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