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Bakgrunn

Økende skepsis til globalisering.
I love the Mexican people, but Mexico is not our friend.
They’re killing us at the border and they’re killing us on jobs
and trade. FIGHT! (@realDonaldTrump, 30. juni 2016)

Fallende støtte for frihandel over hele det politiske spektrum.
Nye mega-regionale handelsavtaler (TTIP & TPP) satt på vent.
En oppfatning at handel har ført til massivt tap av arbeidsplasser &
lavere lønninger i vesten.

I Ufaglærte lønninger $300/mnd i Kina og $150/mnd i Vietnam.
I Stadig flere yrker blir konkurranseutsatt.

Blir vi utkonkurrert? Hva sier forskningen?
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Industrisysselsetting : USA
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Industrisysselsetting : Norge
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Kinas andel av importen
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Top 3 USA: Kina (20%), Canada (15%), Mexico (13%)
Top 3 Norge: Sverige (13%), Tyskland (12%), Kina (9%)

5 / 23



Kinaimportens andel av BNP
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Global opinion
“What do you think about the growing trade and business ties between your country and
other countries” (Pew Research Center)

Very or somewhat good:
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> 100,000 personer demonstrerte i Berlin i oktober 2015
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Økonomisk forskning
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Arbeidsmarkedet - 90-tallet

Forskning fant små eller ingen negative effekter på arbeidsmarkedet.
NAFTA, 1994. Frihandel med Mexico som hadde 1/10 av
amerikanske lønninger.

I Ross Perot:

“We have got to stop sending jobs overseas. It’s pretty
simple: If you’re paying $12, $13, $14 an hour for factory
workers and you can move your factory South of the border,
pay a dollar an hour for labor, (...) there will be a giant
sucking sound going south.” (1992)

I Ingen nedgang i industrisysselsetting i USA.
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USA

Autor, Dorn & Hanson (AER 2013) “The China Syndrome”
Den 8. mest siterte artikkelen i samfunnsøkonomi de siste 5 årene.
årene.
Stor innflytelse i politikken, bl.a. benyttet i Trumps
presidentkampanje.
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Autor, Dorn & Hanson (2013)

Hovedresultater:
6 mill industrijobber borte fra 1990 til 2007.
1,5 mill pga. Kina.
Mer arbeidsledighet, lavere lønninger, flere uføre.
De med lav utdanning er spesielt rammet.
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Hva de gjør

Næringer har ulik importkonkurranse fra Kina.
I Eksempel: Høy importvekst for (A) klær og fottøy, ikke for (B)

legemidler.

Ulike regioner har ulike næringer.

Eksempel:
I (i) Newark, NJ & Buffalo, NY har typisk A næringer (høyt eksponert)
I (ii) Washington DC har det ikke (lite eksponert).

Kan derfor sammenlikne f.eks. utvikling i arbeidsledighet i (i) mot (ii)
I Tidsperiode 1991 til 2007.
I 722 regioner.
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Hva de gjør
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Resultater

Kina reduserte industrisysselsetting ift. total sysselsetting med 0.8 pp.

Industrisysselsetting gikk ned med 4pp fra 1992 til 2007.

I Dvs. Kina kan forklare om 1/5 av nedgangen.
I Eller 1,5 mill industriarbeidere.

Høyt vs lavt eksponert region (75 vs 25 persentil) har:
I 0,8 pp større fall i arbeidsdeltakelse & høyere ledighet.
I 0,8% større fall i lønninger.
I 2-4% høyere kostnader til uføretrygd (SSDI).
−→ SSDI fungerer i praksis som en forsikring mot handelssjokk.

De som mister jobben finner i liten grad nytt arbeid (i andre næringer).
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Resultater: Ulike effekter for ulike arbeidere

Effektene er mye større blant
I De med i utgangspunktet lave lønninger.
I Lav ansiennitet og de på deltid.
I De uten college.

De med i utgangspunktet høy lønn klarer lettere å finne jobb senere, i
andre næringer som gir samme eller høyere lønn (Autor et al, 2014)
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Det har politiske konsekvenser
Autor et al (2016): Kinaimport førte til en økning i republikansk stemmeandel i 2016
presidentvalgkampen.

Budskap om anti-globalisering bidro til mange stemmer i eksponerte regioner.
Clinton ville vunnet hvis importvekst 50% lavere. 17 / 23



Det har helsemessige konsekvenser

Pierce and Schott, 2016:
4% økning i selvmordsraten.
“Accidental poisoning” - overdose.
Spesielt blant hvite menn.
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Norge

Balsvik et al (2015) replikerer ADH Norge for 1996 til 2007.
46 arbeidsmarkedsregioner

I Notodden er eksponert (mye industri relatert til kontor/IT).
I Stord er det ikke (mye industri men relatert til skip og olje).

De finner
I Kina kan forklare 1/3 av fall i industrisysselsetting.
I Noe økning i ledighet.
I ..men også mer sysselsetting i andre næringer.
I Ingen effekter på lønninger.

Men: Få observasjoner −→ Stor usikkerhet.
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Danmark

Hummels, Munch, Xiang (2014): Økonomisk integrasjon bidrar til
1 Importkonkurranse
2 Outsourcing
3 Eksportmuligheter

1 & 2 gir negativt sjokk mens 3 gir positivt sjokk i arbeidsmarkedet.

De finner
I Outsourcing: Høyere (lavere) lønninger for høyt (lavt) utdannede −→

polarisering.
I Eksport: Høyere lønninger for alle.
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Danmark

Alle danske industriforetak & ansatte 1996-2006.
Outsourcing:

I Øker lønn (elastisitet 3%) for høyt utdannede og for yrker som er
“non-routineness”.

I Senker lønn (elastisitet -2.2%) for lavt utdannede og for yrker som er
“routineness”.

Eksport øker lønnen (elastisitet 5%) for alle.

21 / 23



Konklusjoner

Importkonkurranse har kvantitativt større negative effekter enn vi
trodde tidligere.

Trolig pga
I Bedre data.
I Kinasjokket var gigantisk og konsentrert i tid -

F Vanskelig for arbeidskraft å reallokere på kort sikt.

Men import/outsourcing er bare halve historien
I Globalisering gir også eksportmuligheter.
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Konklusjoner

Veien videre: Flere yrker blir trolig konkurranseutsatt.
I Tjenester har i stor grad blitt skjermet, men det vil ikke vare.
I F.eks. pågående TiSA forhandlinger i WTO.

Automatisering kan bidra til “in-shoring” - men det skaper trolig ikke
mange arbeidsplasser.

Understreker behovet for fortsatt “flexicurity”.
I Fleksibilitet: enkelt å flytte + ansette og avskjedige.
I Godt sikkerhetsnett, etterutdanning og aktive arbeidsmarkedstiltak.

USA vs Norden viser at svært åpne økonomier kan klare omstillingen.
Å stenge grensene er uansett ikke svaret.
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