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Hvilke effekter har øget
konkurrence fra lavtlønslande på den danske
produktion og det danske arbejdsmarked?
Samhandlen i verden er steget markant siden 1980. Som en del af globaliseringen har
de fleste vestlige lande oplevet stigende
handel med Kina og andre lavtlønslande.
Det har givet de danske forbrugere adgang
til billige varer, ligesom danske virksomheder
også har fået adgang til nye markeder. Men
det har også medført store omvæltninger i
vores egen produktion og beskæftigelse.
Den øgede samhandel med lavtlønslande
har ført til en livlig debat om, hvorvidt virksomhederne på hjemmemarkederne oplever faldende omsætning og beskæftigelse.
I samme forbindelse hævdes det ofte, at
virksomhedernes ansatte er under stigende
lønpres og har øget risiko for at blive arbejdsløse, jf. fx Krugman (2008).
Få ting påvirker de danske bysamfund mere
end udviklingen i de danske virksomheders
ansættelser og aflønning. Det er derfor interessant for Kraks Fond Byforskning at
undersøge, hvordan øget konkurrence fra
lavtlønslande påvirker danske virksomheder
og deres ansatte.
I dette studie bruger vi udviklingen i samhandlen med Kina til at analysere effekterne
af importkonkurrence på de danske virksomheder og det danske arbejdsmarked. Det er
muligt, fordi vi har adgang til tal for importen
af varer fra Kina ned på specifikke varegrupper. Tilsvarende har vi data for hver enkelt
virksomheds produktion og eksport. Vi har ligeledes informationer om virksomhedernes
ansatte, deres løn, deres uddannelsesniveau
og deres jobtype. For en detaljeret beskrivelse se vores appendiks.
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Analyserne i dette studie er baseret på
estimationer udført af Damoun Ashournia
fra University of Oxford, Daniel Nguyen fra
Københavns Universitet og Jakob Munch fra
Asian Dynamics Initiative. Dele af analyserne
og dokumentationen for de anvendte metoder kan findes i Ashournia et al. (2014).

Analyseresultaterne er
opdelt i fem kapitler:
I kapitel 1 beskriver vi udviklingen i den danske samhandel med Kina og resten af verden. Vi dokumenterer, at importen fra Kina
er steget markant fra 2000 og frem.
I kapitel 2 undersøger vi, hvordan globaliseringen i form af konkurrencen fra Kina
påvirker de danske virksomheders omsætning, udvikling af nye produkter, ageren på
nye markeder og beskæftigelse.
I kapitel 3 og 4 undersøger vi, hvordan
konkurrencen fra Kina påvirker lønninger i
de danske virksomheder, der udsættes for
konkurrence. Vi belyser, om der er forskel på,
hvor udsat man er som medarbejder, alt efter
hvilken uddannelse og jobtype man besidder.
I kapitel 5 analyserer vi langsigtseffekterne
af den globale konkurrence. Vi fokuserer på
perioden 2001 til 2008. Vi undersøger, om der
er langsigtseffekter af at være beskæftiget
i en virksomhed, som udsættes for importkonkurrence.

Studiets hovedresultater kan
opsummeres på følgende måde:
– Den danske import af varer fra Kina er steget kraftigt siden 2000 og udgør 7,8 pct. af
den samlede danske vareimport i 2010.
– Der er store forskelle på tværs af brancher
i, hvor stor stigningen i importkonkurrence
fra Kina har været. I Danmark har tekstilbranchen og møbelbranchen været særligt
udsatte for konkurrence.
– De virksomheder, der er udsat for øget kinesisk importkonkurrence, har oplevet en
faldende indenlandsk omsætning og fald i
eksport, værditilvækst og beskæftigelse.
– Ansatte uden videregående uddannelse
er særligt udsatte ved en øget importkonkurrence. De har en øget risiko for at miste
deres job. Beskæftigelsen for ansatte uden
videregående uddannelse falder med 0,9
pct. ved en stigning i den kinesiske importkonkurrence på 1 pct.point.

– Timelønnen falder for ansatte uden videregående uddannelse i virksomheder, der
oplever stigende kinesisk importkonkurrence. En stigning i den kinesiske importkonkurrence på 10 pct.point sænker i gennemsnit denne gruppe ansattes løn med
4,8 pct..
– De ansatte med videregående uddannelse
mærker ingen markant forandring i lønnen
ved stigende importkonkurrence fra Kina.
– De ansattes jobindhold er en væsentlig
faktor, når virksomheden oplever øget importkonkurrence. Timelønnen påvirkes negativt af importkonkurrence, når jobbet har
et højt indhold af rutineprægede opgaver.
Både ansatte med og uden videregående
uddannelse, der udfører rutineprægede opgaver, oplever en faldende timeløn ved øget
kinesisk import.

- Omvendt oplever ansatte både med og
uden videregående uddannelse, at deres
timeløn stiger i takt med, at importkonkurrencen fra Kina stiger, når jobbet indeholder
en høj grad af kreativitet.
– Ansatte uden videregående uddannelse
oplever ringere indkomstudvikling på lang
sigt, når importkonkurrencen fra Kina stiger.
– Ansatte med videregående uddannelse
er i mindre grad ledige og modtager færre
indkomstoverførsler i form af dagpenge og
kontanthjælp, når virksomheden bliver udsat for kinesisk importkonkurrence.
– Ansatte med videregående uddannelse
skifter til nye stillinger og brancher og formår derved at fastholde deres lønniveau,
når deres job bliver udsat for kinesisk importkonkurrence.
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Kinesisk importkonkurrence
i Danmark
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Kinesisk importkonkurrence
i Danmark
Inden vi belyser de centrale sammenhænge
mellem import fra Kina og danske virksomheder samt deres ansatte, er det interessant
at undersøge, hvor stor betydning kinesisk
vareimport har for det danske marked. Er der
særlig grund til at fokusere på Kina, eller er
andre lavtlønslande lige så vigtige? Er det
særlige brancher, der oplever stigende im-

portkonkurrence? Er alle virksomheder i den
samme branche udsat i samme grad? Oplever bestemte byområder i Danmark i særlig
grad stigende importkonkurrence?

landet for omverdenen og ført til en status
som verdens største eksportør. Som konsekvens heraf har de fleste lande i den vestlige
verden oplevet kraftigt stigende vareimport
fra Kina de seneste tyve år.

Kina var indtil 1978 et lukket samfund med
begrænset eksport. Siden har landet gennemført en række reformer, der har åbnet

Hovedresultater
Drastisk stigning i
import fra Kina

Møbelbranchen er
mest udsat

Regional stigning i
importkonkurrencen

I 1990 udgjorde Kinas andel af den
samlede danske vareimport blot 1,0
pct.. Siden er den steget kraftigt og udgør 7,8 pct. i 2010.

Møbelbranchen udgjorde ca. 5 pct. af
den samlede beskæftigelse i 2001. Den
kinesiske importandel i denne branche
er blevet mere end fordoblet fra ca. 12
pct. i 2001 til ca. 25 pct. i 2008.

Århusområdet hører til et af de mest
udsatte oplande i 2005
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I 2008 er de centrale områder af landet
(Midt- og Østjylland, Fyn og Vestsjælland) de mest udsatte for importkonkurrence fra Kina.

Drastisk stigning i
import fra Kina
I 1990 udgjorde Kinas andel af den samlede danske
vareimport blot 1,0 pct.. Herefter er den steget kraftigt og udgør 7,8 pct. i 2010, jf. figur 1.1. Det fremgår
også af figur 1.1, at Kinas importandel er vokset særlig kraftigt efter 2001, hvor Kina blev medlem af verdenshandelsorganisationen WTO. Ingen andre lande
har udvist en tilsvarende dramatisk vækst i andelen

×

FIGUR 1.1

af dansk import i denne periode. Hvis vi betragter de
central- og østeuropæiske lande (CØE) under ét, er
der dog også tale om en markant stigning. Mange af
disse lande blev i hhv. 2004 og 2007 medlem af EU
og fik således adgang til det indre marked, hvor der
er fri bevægelighed af varer på tværs af landegrænser.
CØE-landenes samlede andel af dansk import er steget
fra 1,6 pct. i 1990 til 7,1 pct. i 2010. Kina og CØE-landene udgør tilsammen den største andel i importen fra
lavtlønslande i Danmark. Alle andre lavtlønslande stod
i 2010 for under 2 pct. af den samlede danske import.

ANDEL AF DANSK IMPORT OPDELT PÅ OPRINDELSESLANDE
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Anm.: CØE-landene er de 12 central- og østeuropæiske lande, der blev optaget i EU i 2004 og 2007. Andre lavtlønslande er udvalgt efter FNs
definition af lavtlønslande i 1989. Kilde: Statistikbanken.dk
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Møbelbranchen er
mest konkurrenceudsat
Den overordnede stigning i den kinesiske importandel
dækker over en betydelig variation på tværs af brancher i fremstillingssektoren.Figur 1.2 viser udviklingen
for seks udvalgte brancher, og det fremgår blandt andet, at tekstilbranchen har oplevet en meget kraftig
vækst. I 2008 udgjorde import fra Kina således ca.
22 pct. af al dansk import i tekstilbranchen. Denne
branche har imidlertid ikke længere stor betydning for
dansk økonomi, idet dens samlede andel af beskæftigelsen i fremstillingssektoren blot var 1,2 pct. i 2001.
Møbelbranchen har ligeledes oplevet en kraftig stigning i den kinesiske importandel. Her blev den kinesiske importandel mere end fordoblet fra ca. 12 pct.
til ca. 25 pct. i 2008. Denne branche udgjorde samtidig i 2001 en væsentlig større andel af aktiviteten i
fremstillingssektoren med ca. 5 pct. af den samlede
beskæftigelse. Jern- og metalbranchen udgjorde 8 pct.

×

FIGUR 1.2

af beskæftigelsen. Denne branche oplevede også en
fordobling af importen fra Kina, dog på et lavere niveau, til ca. 10 pct. i 2008.
I modsætning hertil er der også eksempler på brancher,
der ikke har oplevet en betydelig stigning i importen fra
Kina. Fødevare- og drikkevarebranchen beskæftigede
knap 17 pct. af de ansatte i 2001, og i 2008 var Kinas
importandel kun godt 1 pct..
Et relevant spørgsmål er, om alle virksomhederne i en
bestemt branche er udsat for kinesisk importkonkurrence i samme grad. Vi anvender her et eksempel fra
møbelbranchen til at illustrere denne problemstilling.
Lad os sige, at den kinesiske importandel for spiseborde er særlig stor, mens importandelen for lænestole
fra Kina er betydeligt mindre. Så vil den danske virksomhed, der er specialiseret i spiseborde, være langt
mere udsat end virksomheden, som er specialiseret i
at fremstille lænestole.
I det følgende betragtes perioden 2001 til 2008, idet
der kun er virksomhedsdata frem til 2008, jf. appendiks 1.1.

ANDEL AF KINESISK IMPORT I UDVALGTE BRANCHER
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Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik
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FIGUR 1.3

ANDEL AF KINESISK IMPORT FORDELT PÅ ALLE DANSKE VIRKSOMHEDER, TEKSTILBRANCHEN OG MØBELBRANCHEN I 2008
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Anm.: Alle danske virksomheder tæller 2.113 fremstillingsvirksomheder i 2008. De tre grupper af virksomheder i figuren hhv. tekstiler, møbler og alle virksomheder er inddelt i fire ca. lige store grupper (kvartiler) rangordnet efter graden af kinesisk importkonkurrence. Virksomhederne i 1. kvartil er således de 25 pct. mindst konkurrenceudsatte, og virksomhederne i 4. kvartil er de 25 pct. mest
konkurrenceudsatte virksomheder. Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik

Når man betragter alle virksomheder i fremstillingssektoren i 2008, viser det sig, at de er udsat for importkonkurrence i vidt forskellig grad. Til at analysere
dette har vi konstrueret et mål for, hvor udsat den
enkelte virksomhed er, jf. appendiks 1.2. Målet fokuserer på de varer, som den enkelte danske virksomhed
producerer. For hver varetype udregner vi, hvor stor en
andel den kinesiske import udgør af varetypens salg
i Danmark. For virksomheder, der producerer flere varetyper, udregner vi et vægtet gennemsnit over hver
vares kinesiske importandel. Derved får hver danske
virksomhed et importkonkurrencemål.
Rangordner man virksomhederne fra den virksomhed,
der er mindst konkurrenceudsat, til den virksomhed,
der er mest udsat, finder man store forskelle, jf. figur
1.3. Virksomhederne, der tilhører den mindst udsatte
fjerdedel, er stort set upåvirket af kinesisk importkonkurrence, mens virksomhederne, der tilhører den
mest udsatte fjerdedel, i gennemsnit har et kinesisk
importkonkurrencemål på 8,1 pct.. Dvs. de mest udsatte virksomheder er væsentlig mere udsat end de
25 pct. mindst udsatte virksomheder.

Det kan formodes, at forskellene mellem alle virksomhederne i figur 1.3 dækker over, at alle de mest udsatte
virksomheder tilhører bestemte brancher, mens alle de
mindst udsatte virksomheder tilhører andre brancher.
Selv inden for brancherne er der imidlertid også store
forskelle i konkurrenceudsatheden.
Figur 1.3 viser også de kinesiske konkurrenceandele i
henholdsvis tekstil- og møbelbranchen. I møbelbranchen er den mindst udsatte fjerdedel af virksomhederne stort set upåvirket af importkonkurrence fra Kina,
mens den mest udsatte fjerdedel i gennemsnit har
en kinesisk importkonkurrenceandel på 15 pct.. Dvs.
de mest udsatte virksomheder er væsentlig mere
udsatte end de mindst udsatte i møbelbranchen. I
tekstilbranchen er der også store forskelle mellem
virksomhederne. Den fjerdedel af virksomhederne, der
er mindst udsat, har i gennemsnit et kinesisk importkonkurrencemål på ca. 6 pct., mens de mest udsatte
virksomheder i gennemsnit har et kinesisk importkonkurrencemål på 37 pct..
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Regional stigning i
importkonkurrencen
Det er også muligt at belyse, hvorvidt den kinesiske
importkonkurrence påvirker danske virksomheder
forskelligt afhængig af, hvor de er placeret i landet.
Følgende kort viser niveauet for den kinesiske importkonkurrence i såkaldte pendlingsoplande i Danmark. Pendlingsoplandene er defineret således, at
de afgrænser lokale arbejdsmarkeder på baggrund af
pendlingsmønstre.
Figur 1.4a viser, at det i 2001 var det midtjyske område
omkring Herning, der i særlig grad var udsat for kinesisk importkonkurrence. Det hænger sammen med, at
tøj- og tekstilbrancherne traditionelt har været stærkt
repræsenteret i det område.

I 2005 skifter billedet. Den kinesiske importkonkurrence breder sig til resten af landet med undtagelse af
randområder i Jylland. Det bemærkes også, at Århusområdet nu hører til et af de mest udsatte oplande,
jf. figur 1.4b.
I 2008 fremkommer mere tydelige regionale forskelle,
således at virksomhederne i de centrale områder af
landet (Midt- og Østjylland, Fyn og Vestsjælland) er
mest udsat for importkonkurrence fra Kina, jf. figur
1.4c.
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FIGUR 1.4a

0,0 - 0,15 pct.

0,16 - 0,35 pct.

DEN KINESISKE IMPORTKONKURRENCE FOR VIRKSOMHEDER I DANSKE PENDLINGSOPLANDE, 2001



 
  
  


0,36 - 0,70 pct.

Ingen data

Anm.: Et pendlingsopland er defineret på baggrund af pendlingsmønstre, således at den interne pendling er 50 pct. større end den eksterne
pendling. Virksomheden tilknyttes et pendlingsopland på baggrund af en kommunekode. I hvert pendlingsopland er den kinesiske importkonkurrence angivet for den virksomhed i midten af fordelingen (medianvirksomheden). For en definition af kinesisk importkonkurrence se
appendiks 1.2. Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik
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FIGUR 1.4b

0,0 - 0,15 pct.

0,16 - 0,35 pct.

DEN KINESISKE IMPORTKONKURRENCE FOR VIRKSOMHEDER I DANSKE PENDLINGSOPLANDE, 2005



 
  
  


0,36 - 0,70 pct.

0,71 - 0,81 pct.

Ingen data

Anm.: Et pendlingsopland er defineret på baggrund af pendlingsmønstre, således at den interne pendling er 50 pct. større end den eksterne
pendling. Virksomheden tilknyttes et pendlingsopland på baggrund af en kommunekode. I hvert pendlingsopland er den kinesiske importkonkurrence angivet for den virksomhed i midten af fordelingen (medianvirksomheden). For en definition af kinesisk importkonkurrence se
appendiks 1.2. Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik
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FIGUR 1.4c

0,0 - 0,15 pct.

0,16 - 0,35 pct.

DEN KINESISKE IMPORTKONKURRENCE FOR VIRKSOMHEDER I DANSKE PENDLINGSOPLANDE, 2008



 
  
  


0,36 - 0,70 pct.

0,71 - 1,24 pct.

Ingen data

Anm.: Et pendlingsopland er defineret på baggrund af pendlingsmønstre, således at den interne pendling er 50 pct. større end den eksterne
pendling. Virksomheden tilknyttes et pendlingsopland på baggrund af en kommunekode. I hvert pendlingsopland er den kinesiske importkonkurrence angivet for den virksomhed i midten af fordelingen (medianvirksomheden). For en definition af kinesisk importkonkurrence se
appendiks 1.2. Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik
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Kinesisk importkonkurrence
og danske virksomheders
omsætning
Hvordan reagerer danske virksomheder, når
de udsættes for øget konkurrence på deres
hjemmemarked? Vil de være i stand til at
fastholde deres salg på hjemmemarkedet?
Eller vil de skifte deres fokus til andre markeder eller måske andre varegrupper? Disse
spørgsmål belyser vi i det følgende kapitel ud
fra studiet af den kinesiske import i Danmark
i perioden 2001 til 2008.

Det må forventes, at salget af varer falder
på hjemmemarkedet, når en dansk virksomhed udsættes for øget kinesisk importkonkurrence på de pågældende varer. Dette kan
medføre, at virksomhedens beskæftigelse,
værditilvækst og profit ligeledes falder. Det
er muligt, at virksomheden reagerer på den
øgede importkonkurrence ved at justere
produktsortimentet over mod varer, der

ikke er tilsvarende under pres fra Kina. Dette kan eksempelvis ske, hvis virksomheden
er i stand til at udvikle nye produkter, som
kræver mere uddannet arbejdskraft. Idet en
forholdsvis stor del af produktionen i Kina
foregår ved mindre uddannet arbejdskraft,
må det forventes, at mere udviklingskrævende produkter i højere grad er beskyttet
mod kinesisk importkonkurrence.

Hovedresultater
Omsætning og eksport
falder

Regionale forskelle i
omsætningsfald

Salg reduceres via tre
kanaler

De danske virksomheder oplever ikke
alene øget konkurrence på hjemmemarkedet. De oplever også et fald i den
samlede omsætning, eksportomsætningen, beskæftigelsen og værditilvæksten.

Herning- og Århus-områderne oplever
de største fald i omsætningen på godt
4 pct. over perioden 2001-2008.

Den samlede omsætning for danske
virksomheder falder, salget af vedvarende produkter falder ligeledes, samtidig med at virksomhederne introducerer færre nye produkter.

Når den beregnede importkonkurrence
stiger med 1 pct.point, falder omsætningen i Danmark med 0,5 pct..
Eksportomsætningen falder med 1,9
pct., når den beregnede kinesiske importkonkurrence stiger med 1 pct.point.
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Omsætning og
eksport falder
Det er i første omgang interessant at belyse, hvordan
virksomheder klarer sig, når de udsættes for stigende
importkonkurrence. Til dette har vi har konstrueret et
mål for, hvor meget importkonkurrence fra Kina den
enkelte virksomheder oplever på hjemmemarkedet, jf.
appendiks 1.2.
Vi finder, at der er en negativ sammenhæng mellem
importkonkurrencen for den enkelte virksomhed og
virksomhedens omsætning på hjemmemarkedet, jf.
figur 2.1. Vi ser, at når den beregnede importkonkurrence stiger med 1 pct.point, falder omsætningen i
Danmark med 0,5 pct..
Vi har også estimeret virksomhedernes reaktion på
eksportmarkederne. Det viser sig, at eksportomsætningen falder med hele 1,9 pct., når den beregnede

FIGUR 2.1

Som det også fremgår af figur 2.1, falder værditilvæksten med 0,8 pct., og beskæftigelsen falder med 0,5
pct., når virksomheden oplever en stigning i importkonkurrencemålet på 1 pct.point. For beskæftigelsesændringen er det muligt at betragte de ansatte
uden videregående uddannelse særskilt. Der skelnes
mellem ansatte uden videregående uddannelse, dvs.
ufaglærte eller personer med en faglært uddannelse,
og ansatte med videregående uddannelse. For disse
ansatte er beskæftigelsesfaldet 0,9 pct.. Dvs. det er
i særlig grad ansatte uden videregående uddannelse,
der mister deres job, når virksomheden oplever stigende importkonkurrence fra Kina. Dette er i tråd med, at
de importerede varer fra Kina i høj grad produceres af
mindre uddannet arbejdskraft.

ÆNDRING I VIRKSOMHEDSKARAKTERISTIKA VED EN STIGNING PÅ 1 PCT.POINT I DET KINESISKE
IMPORTKONKURRENCEMÅL
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omsætning
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kinesiske importkonkurrence stiger med 1 pct.point.
Det viser således, at virksomheden ikke bare oplever
øget konkurrence på hjemmemarkedet, men også på
eksportmarkederne for de produkter, som virksomheden sælger.
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Anm.: Sammenhængen mellem virksomhedskarakteristika og kinesisk importkonkurrence er bestemt ud fra simple lineære regressioner af
(logaritmen til) karakteristika på det virksomhedsspecifikke importkonkurrencemål samt indikatorvariable for år og virksomheder (såkaldte
”fixed effects”). Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik
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Mange af de mest udsatte virksomheder oplevede årligt ændringer i importkonkurrencen i en størrelsesorden på 1 pct.point i perioden 2001-2008, men ikke alle.
Figur 2.2 viser, hvor meget omsætningen i gennemsnit
har ændret sig i hele perioden, når man opdeler de danske produktionsvirksomheder i fire lige store grupper
(kvartiler) efter størrelsen af ændringen i den kinesiske
importkonkurrence. Virksomhederne i 1. kvartil er således de 25 pct. af virksomhederne, der oplevede den
mindste stigning, og virksomhederne i 4. kvartil er de
25 pct., der oplevede den største stigning. Det ses, at
stigningen i importkonkurrencen for 4. kvartil svarer
til et gennemsnitligt omsætningsfald på 3,1 pct. over
alle årene 2001-2008. Derimod oplevede 1. kvartil af
virksomheder et fald i importkonkurrencen, som derfor
svarer til en beskeden stigning i omsætningen.

FIGUR 2.2

Det er også muligt at undersøge, om omsætningsfaldet er særlig stort i bestemte områder af landet. Figur
2.3 viser det gennemsnitlige omsætningsfald fordelt
på byområder for den kvartil af virksomheder, der oplevede den største stigning i importkonkurrencen. Det
ses, at de mest udsatte virksomheder i Herning- og
Århus-områderne oplevede de største fald i omsætningen på godt 4 pct. over perioden 2001-2008.

ÆNDRING I OMSÆTNINGEN SOM FØLGE AF ÆNDRING I KINESISK IMPORTKONKURRENCE I PERIODEN
2001-2008
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Anm.: Omsætningsændringen er beregnet ud fra den faktiske gennemsnitlige ændring i kinesisk importkonkurrence i 2001-2008 og sammenhængen mellem omsætning og importkonkurrence fra figur 2.1. Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik
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FIGUR 2.3

ÆNDRING I OMSÆTNINGEN FOR DE 25 PCT. MEST UDSATTE VIRKSOMHEDER I UDVALGTE BYOMRÅDER,
2001-2008
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Anm.: Virksomhederne er rangordnet efter ændringen i kinesisk importkonkurrence og kun de 25 pct. i hvert byområde, der oplevede den
største stigning, indgår i beregningen. Omsætningsændringen er beregnet ud fra den faktiske gennemsnitlige ændring i kinesisk importkonkurrence i 2001-2008 og sammenhængen mellem omsætning og importkonkurrence fra figur 2.1. Kilde: Egne beregninger på baggrund af
registerdata fra Danmarks Statistik
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FIGUR 2.4

SAMMENHÆNG MELLEM 1 PCT.POINTS STIGNING I DEN KINESISKE IMPORTKONKURRENCE OG VIRKSOMHEDERNES OMSÆTNING
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Anm.: Sammenhængen mellem væksten i virksomhedernes samlede omsætning (og delkomponenterne vedvarende produkter, nye produkter
og ophørende produkter) og ændringen i kinesisk importkonkurrence er estimeret ved hjælp af simple lineære regressioner. Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik
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Salg reduceres via
tre kanaler
Danske virksomheder kan ændre salget af varer på
tre forskellige måder. For det første kan omsætningen i produkter, den vedvarende sælger i hele perioden
2001-2008, ændres. For det andet kan virksomheden
skære i produktsortimentet, så den helt holder op med
at sælge varer, som den i starten af perioden solgte.
For det tredje kan virksomheden introducere nye varer
i produktsortimentet. Det kan således tænkes, at øget
kinesisk importkonkurrence tvinger virksomheden til
at skifte til andre mere beskyttede varer. Det viser
sig imidlertid, at virksomheder med øget kinesisk importkonkurrence faktisk reducerer salget på hjemmemarkedet via alle tre kanaler, jf. figur 2.4. Vi finder, at
når virksomheden oplever en stigning i den kinesiske
importkonkurrenceandel på 1 pct.point, så falder den
samlede omsætning med knap 2 pct.. Derudover falder
salget af vedvarende produkter med ca. 1,4 pct., virksomheden introducerer færre nye produkter svarende
til et fald på 2,3 pct. og produktsortimentet beskæres
svarende til et fald i omsætningen på ca. 1,7 pct..

Danske virksomheder sælger en lang række varer på
det danske marked. Alle disse varer kan rangordnes
efter, hvor megen arbejdskraft med videregående uddannelse, der indgår i produktionen. Det må forventes,
at der fx indgår mere uddannet arbejdskraft i produktionen af avancerede høreapparater end i produktionen
af legoklodser.
Det kan i den sammenhæng også undersøges, om det
er bestemte produkter, der bliver påvirket af kinesisk
importkonkurrence. Dette gøres her ved at rangordne alle produkter, der sælges, efter hvilken grad af
uddannet arbejdskraft, der kræves i produktionen,
jf. appendiks 2.1. Ved denne opdeling af produkterne
fremkommer der et tydeligt mønster. Det er især produkter, der kræver mindre uddannet arbejdskraft, der
udviser vigende omsætning. Det er i særlig grad disse
produkter, som virksomheden reducerer salget af, som
den skærer fra i sortimentet og som den introducerer
færre nye af. Dette er i tråd med, at det er de ansatte
uden videregående uddannelse, som virksomheden i
størst omfang skiller sig af med. Det skal dog bemærkes, at også produkter, der kræver meget uddannet
arbejdskraft, udviser vigende omsætning, men ikke i
samme grad som produkter, der kræver mindre uddannet arbejdskraft.
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Kinesisk importkonkurrence,
løn og uddannelse
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Kinesisk importkonkurrence,
løn og uddannelse
Som en del af globaliseringen har de fleste
vestlige lande siden 1980’erne oplevet stigende handel med Kina og andre lavtlønslande. Samtidig er lønuligheden mellem ansatte
med og uden videregående uddannelse steget i mange lande herunder USA og Storbritannien. I Danmark er indkomstforskellene
også steget i de senere år men i mindre grad
i forhold til fx USA. Disse to sideløbende
tendenser har fået mange meningsdannere
til at konkludere, at øget handel med lavtlønslande er årsagen til den øgede lønulighed
på arbejdsmarkedet.
Der er også andre mulige forklaringer på den
øgede lønulighed. Den teknologiske udvikling har betydet, at mange arbejdspladser i

stigende grad kræver brug af ny teknologi
som fx computere, hvilket ofte kræver en
vis uddannelse. De fleste studier har således fundet, at handel med lavtlønslande kan
forklare en mindre del af den øgede lønulighed, mens den teknologiske udvikling tilskrives den største betydning, jf. fx Feenstra og
Hanson (2003).
Der er dog grund til at tro, at handel med
lavtlønslande heriblandt Kina i de senere år
har fået fornyet betydning for udviklingen
på arbejdsmarkedet. Mange af de føromtalte studier på området betragtede årene i
1980’erne og 1990’erne og fandt ingen signifikant sammenhæng mellem vareimport og
løn. Dette kan bl.a. skyldes, at Kina endnu

ikke havde opnået en dominerende betydning på verdensmarkedet. Når handlen med
Kina og andre lavtlønslande kun udgjorde en
mindre del af importen i de vestlige lande i
disse år, er det givet, at importen ikke kunne
have stor betydning for lønudviklingen i disse
lande i den givne periode.
I det følgende fokuserer vi på de danske ansattes lønforhold, og hvorvidt disse påvirkes
af en øget konkurrence med kinesiske producenter på det danske marked. Dette har ikke
mindst interesse ud fra et fordelingsmæssigt synspunkt, hvis det viser sig, at visse
grupper, fx ansatte uden en videregående
uddannelse, er særligt udsatte.

Hovedresultater
Ansattes timeløn
sænkes

Møbelbranchen er
særlig udsat

Når importkonkurrencen fra Kina stiger med 10 pct.point, sænker det i
gennemsnit timelønnen for ansatte
uden videregående uddannelse med
ca. 5 pct. Ansatte med videregående
uddannelse oplever ikke samme store
lønsænkning.

Ikke alle virksomheder er lige udsat for
importkonkurrencen fra Kina. Dette
skyldes, at importstigningen er større
i visse brancher og for visse varegrupper. Blandt de mest udsatte danske
virksomheder finder vi møbelbranchen,
hvor lønfaldet for ansatte uden videregående uddannelse i gennemsnit er på
8,5 pct..
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Ansattes timeløn
sænkes
Resultaterne viser, at der er stor forskel på, hvordan
danske ansatte påvirkes af den øgede kinesiske importkonkurrence. Der skelnes i det følgende mellem
ansatte uden videregående uddannelse, dvs. ufaglærte eller personer med en faglært uddannelse, og
ansatte med videregående uddannelse. En stigning i
kinesisk importkonkurrence på 10 pct.point sænker i
gennemsnit lønnen for de ansatte uden videregående
uddannelse med 4,8 pct., jf. figur 3.1. De ansatte uden
videregående uddannelse havde i gennemsnit en timeløn på ca. 185 kr. i 2001. Et gennemsnitligt fald på
4,8 pct. svarer til, at disse ansattes timeløn alt andet
lige vil falde med ca. 9 kr., hvis den kinesiske importkonkurrence stiger med 10 pct.point. Derimod har den
kinesiske importkonkurrence kun en meget beskeden
negativ effekt på 0,6 pct. på lønnen for ansatte med
videregående uddannelse.
Disse resultater er i overensstemmelse med resultaterne fra forrige kapitel, der viste, at kinesisk importkonkurrence især reducerer danske virksomhe-

FIGUR 3.1

Ikke alle virksomheder er imidlertid udsat for lige stor
importkonkurrence fra Kina. I kapitel 1 viste vi, at der
er store forskelle på, i hvilken grad virksomhederne
bliver udsat for importkonkurrence fra Kina. Dette
afhænger af, hvilke varer virksomhederne producerer. Den fjerdedel af virksomhederne, der oplevede
den største stigning i kinesisk importkonkurrence i
2001-2008, havde i gennemsnit en stigning i importkonkurrencemålet på 6,8 pct.point. Dermed svarer
effekterne fra figur 3.1 til et fald på i gennemsnit 3,3
pct. for de ansatte uden videregående uddannelse,
jf. figur 3.2. For den mindst udsatte fjerdedel af virksomheder svarede det derimod til en mindre stigning i
lønnen for de ansatte uden videregående uddannelse,
idet disse virksomheder oplevede et beskedent fald
i importkonkurrencen. For de ansatte med videregående uddannelse ser vi ikke de samme store udsving
i løneffekten, jf. figur 3.2.

EFFEKTEN PÅ TIMELØNNEN VED EN STIGNING PÅ 10 PCT.POINT I KINESISK IMPORTKONKURRENCE
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ders salg af varer, der kræver en stor andel af mindre
uddannet arbejdskraft i produktionen. I kapitel 2 viste
vi også, at det især er beskæftigelsen af ansatte uden
videregående uddannelse, der falder, når virksomheden oplever øget importkonkurrence fra Kina.
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Anm.: Effekterne er beregnet vha. lineære regressioner af ansattes timeløn på virksomhedernes karakteristika (herunder kinesisk importkonkurrence), ansattes karakteristika. Se i øvrigt appendiks 3.1. Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik
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FIGUR 3.2

EFFEKTEN PÅ LØNNEN FOR ANSATTE I VIRKSOMHEDER INDDELT I FIRE KVARTILER VED EN STIGNING PÅ 10
PCT.POINT I KINESISK IMPORTKONKURRENCE
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Anm.: I figuren er virksomhederne inddelt i fire ca. lige store grupper (kvartiler) rangordnet efter graden af stigningen i den kinesiske importkonkurrence i 2001-2008. Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik
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Møbelbranchen er
særlig udsat
Inden for de enkelte fremstillingsbrancher er der også
store forskelle på, hvor udsatte virksomhederne er for
øget kinesisk importkonkurrence. Betydningen heraf
kan vi illustrere ved igen at betragte tekstil- og møbelbrancherne, der beskæftigede hhv. ca. 1,2 og 5 pct.
af de ansatte i fremstillingssektoren i starten af perioden. Figur 3.3 viser, at ansatte uden videregående
uddannelse, der er ansat i den mest udsatte fjerdedel
af virksomheder i begge brancher, oplever et større
lønfald, end lønfaldet for alle virksomhederne samlet
set, som vist i figur 3.2. Dette skyldes, at importstigningen i disse brancher er større. For de mest udsatte
virksomheder er lønfaldet i møbelbranchen for ansatte
uden videregående uddannelse i gennemsnit på 8,5
pct., mens det er på 6,1 pct. i tekstilbranchen.

×

FIGUR 3.3

EFFEKTEN PÅ LØNNEN FOR ANSATTE UDEN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE I TEKSTIL- OG MØBELBRANCHERNE VED EN STIGNING PÅ 10 PCT.POINT I KINESISK IMPORTKONKURRENCE
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Anm.: I figuren er virksomhederne inddelt i kvartiler. Inden for hver branche er de rangordnet efter graden af stigningen i den kinesiske
importkonkurrence i 2001-2008. Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik
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Kinesisk importkonkurrence,
løn og jobindholdet i danske
virksomheder
I kapitel 3 viste vi, at de ansattes uddannelsesniveau har betydning for, hvor udsatte de
er for importkonkurrence. I vores estimation var det især lønnen for de ansatte uden
videregående uddannelse, der blev påvirket
negativt af importkonkurrencen, fordi de
importerede varer (fra Kina) i høj grad er
produceret af mindre uddannet arbejdskraft.
Men er det virkelig uddannelsesniveauet, der
bestemmer, om man som ansat er udsat, når

den globale konkurrence øges? Eller er det
i højere grad selve jobindholdet, der afgør,
hvor konkurrenceudsat man er?
Det er muligt på baggrund af den ansattes
stillingsbetegnelse at karakterisere indholdet i jobbet, der udføres i den pågældende
stilling. Når vi gør dette, viser det sig faktisk,
at der er stor variation i jobindhold inden for
de enkelte uddannelsesgrupper.

I det følgende skelnes der mellem to måder
at karakterisere jobindholdet på. Ved den
første tilgang beskrives i hvor høj grad, der
udføres rutineprægede opgaver i jobbet, jf.
appendiks 4.1. Hvis de importerede varer i vid
udstrækning er produceret ved rutinepræget
arbejde som fx samlebåndsarbejde, må det
forventes, at ansatte i danske virksomheder,
der udfører tilsvarende arbejde, er særligt
udsatte uafhængigt af uddannelse.

Hovedresultater
Jobindhold er afgørende for udsathed

Rutinepræget jobindhold sænker lønnen

Kreativt jobindhold
har en positiv effekt

Når der fokuseres på forhold som, hvor
rutinepræget jobbet er og graden af
kreativt indhold, så har uddannelsesniveauet ikke længere stor betydning for,
hvordan kinesisk importkonkurrence
påvirker de ansattes løn.

En stigning i importkonkurrencen på
10 pct.point medfører en gennemsnitlig lønsænkning på ca. 3 pct., når de
ansatte har et højt indhold af rutineprægede opgaver i jobbet. Det er uanset, om de ansatte har eller ikke har en
videregående uddannelse.

Når jobbet indebærer en høj grad af
kreativitet, oplever de ansatte uden
videregående uddannelse en gennemsnitlig lønstigning på ca. 3,2 pct. ved
en stigning i importkonkurrencen på 10
pct.point.
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Jobindhold er afgørende for udsathed
Blandt alle ansatte i fremstillingssektoren i Danmark
har ca. 28 pct. en videregående uddannelse. De resterende 72 pct. har ikke en videregående uddannelse og
betragtes som en samlet gruppe. Hvis vi betragter de
job, hvor der i høj grad udføres rutineprægede opgaver,
udgør de ansatte uden videregående uddannelse 94
pct., mens kun 6 pct. har en videregående uddannelse,
jf. figur 4.1. Omvendt er der ca. lige mange ansatte
med og uden videregående uddannelse i job, hvor rutineindholdet er lavt.

højt kreativitetsindhold, er der næsten balance mellem
ansatte med og uden videregående uddannelse, jf. figur 4.2. Derimod er 94 pct. af de ansatte i job med lavt
kreativitetsindhold uden en videregående uddannelse,
mens de resterende 6 pct. er med.
Vi har anvendt de to beskrivelser af jobindhold i vores lønanalyse. Resultaterne viser, at når der tages
højde for enten indholdet af rutineprægede opgaver
eller indholdet af kreative opgaver, så har uddannelsesniveauet ikke længere stor betydning for, hvordan
kinesisk importkonkurrence påvirker de ansattes løn.

En anden måde at beskrive jobindholdet i stillingerne
på er ved at fastlægge, om der udføres opgaver, der
har et højt indhold af kreative opgaver som fx kreativ
tænkning, matematik og koordinerende opgaver. Betragtes de job, hvor der i høj grad udføres opgaver med

×

FIGUR 4.1

ANSATTE FORDELT PÅ UDDANNELSE I JOB MED HHV. LAVT OG HØJT RUTINEINDHOLD
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Anm.: Et højt indhold af rutineprægede opgaver i jobbet defineres som ansatte, der har et rutineindhold, der er større end rutineindholdet i
det gennemsnitlige job. Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik

KRAKS FOND BYFORSKNING

31

×

FIGUR 4.2

ANSATTE FORDELT PÅ UDDANNELSE I JOB MED HHV. LAVT OG HØJT KREATIVITETSINDHOLD
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Anm.: Et højt indhold af kreative opgaver i jobbet defineres som ansatte, der har et kreativitetsindhold, der er større end indholdet i det
gennemsnitlige job. Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik

Rutinepræget jobindhold sænker
lønnen
Som det fremgår af figur 4.3, medfører en stigning i
importkonkurrencen på 10 pct.point en gennemsnitlig lønsænkning på ca. 3 pct., når de ansatte har et
højt indhold af rutineprægede opgaver i jobbet. Det
er uanset, om man har eller ikke har en videregående
uddannelse. Dette dækker naturligvis over, at de fleste i disse stillinger med rutinepræget jobindhold er
ansatte uden en videregående uddannelse, men der
er også en mindre andel ansatte med videregående
uddannelse.

Kreativt jobindhold
har en positiv effekt
Som det fremgår af figur 4.3, er det ikke alle, der taber
på øget importkonkurrence. Når de ansatte har et højt
indhold af kreative opgaver i jobbet, øger en stigning
i importkonkurrencen på 10 pct.point i gennemsnit
lønnen for de ansatte uden videregående uddannelse
med ca. 3,2 pct.. Her skal det bemærkes, at 47 pct. af
de ansatte i disse stillinger ikke har en videregående
uddannelse, jf. figur 4.2.
Også ansatte med en videregående uddannelse, der i
høj grad udfører kreative opgaver, vinder ved øget kinesisk importkonkurrence. Men ikke i lige så stor grad
som de ansatte uden. Det ser således ud til, at netop
de kreative job bliver mere eftertragtede for virksomhederne, når konkurrencen øges, fordi der her udføres
funktioner, der fortsat er behov for i virksomheden.
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FIGUR 4.3

LØNEFFEKTEN FOR ANSATTE FORDELT PÅ JOBINDHOLD VED EN STIGNING I KINESISK IMPORTKONKURRENCE PÅ 10 PCT.POINT
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Anm.: Effekterne er beregnet vha. lineære regressioner af ansattes timeløn på virksomhedernes karakteristika (herunder kinesisk importkonkurrence), ansattes karakteristika (herunder jobindhold) med mere. Se i øvrigt appendiks 4.1. Kilde: Egne beregninger på baggrund af
registerdata fra Danmarks Statistik
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Langsigtede effekter af
kinesisk importkonkurrence
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Langsigtede effekter af
kinesisk importkonkurrence
I de forrige kapitler har vi set, at importkonkurrence påvirker lønnen for virksomhedens
ansatte. En anden måde importkonkurrence
kan påvirke arbejdsmarkedet på er, hvis de
ansatte bliver tvunget til at skifte job eller
ender i arbejdsløshed. Dette kan potentielt
være af væsentlig større betydning for den
enkeltes privatøkonomi, end hvad der sker
med lønnen i de år, man er beskæftiget. Den
ansatte, der rammes af arbejdsløshed pga.
øget importkonkurrence, oplever typisk en
markant indkomstnedgang, idet dagpenge

eller kontanthjælp kun dækker en mindre del
af lønindkomsten. Selv hvis den ansatte finder et nyt job, vil den opbyggede erhvervserfaring fra en tidligere stilling eller branche
ofte gå tabt, og lønnen vil som oftest være
lavere.
Denne problemstilling undersøger vi ved at
følge de ansatte over tid. Derved kan man
for hver enkelt person sammenholde den
samlede lønindkomst i perioden 2001 til
2008 med ændringen i kinesisk importkon-

kurrence over samme periode for den virksomhed, som personen initialt var ansat i.
Den samlede lønindkomst for de ansatte i
perioden vil blive påvirket af eventuelle jobskift, arbejdsløshed eller perioder uden for
arbejdsstyrken. Det svarer til negative langsigtseffekter af en øget kinesisk importkonkurrence, hvis ansatte, der initialt var ansat
i virksomheder med en efterfølgende øget
kinesisk importkonkurrence, har en ringere
indkomstudvikling.

Hovedresultater
Lavere lønindkomst
for ansatte uden videregående uddannelse

Positiv effekt for
ansatte med videregående uddannelse

Ansatte fastholdes i
job til lavere løn

Ansatte uden videregående uddannelse oplevede en lavere lønindkomst,
hvis de initialt var ansat i virksomheder, der efterfølgende var udsat for
øget kinesisk importkonkurrence. Ansatte med en videregående uddannelse var derimod ikke påvirket på lønnen.

Ansatte med videregående uddannelse tilbragte kortere tid i arbejdsløshed
og modtog færre indkomstoverførsler i
form af dagpenge og kontanthjælp, når
den virksomhed, de initialt var ansat i,
blev udsat for kinesisk importkonkurrence.

Ansatte uden videregående uddannelse
blev fastholdt i deres job til en lavere
løn, når de blev udsat for øget importkonkurrence. Ansatte med videregående uddannelser formåede at opretholde
en uændret lønindkomst ved at omstille
sig via job i nye stillinger og brancher.

Ansatte i den mest konkurrenceudsatte fjerdedel af virksomheder havde en
indkomstudvikling, der var 14,4 pct.
lavere end ansatte med samme uddannelsesniveau, som initialt var ansat i
virksomheder uden en stigning i den
kinesiske importkonkurrence.

Regionale forskelle i
konkurrenceudsathed
Ansatte uden videregående uddannelse i Herning-området oplevede det
største fald i den samlede lønindkomst
på ca. 9,6 pct. ved en øget kinesisk importkonkurrence.

Lavere lønindkomst
for ansatte uden
videregående uddannelse
Resultaterne viser, at lønindkomsten var lavere for ansatte uden videregående uddannelse i perioden 2001
til 2008, hvis de initialt var ansat i virksomheder, der
efterfølgende var udsat for øget kinesisk importkonkurrence, jf. figur 5.1. Den samlede lønindkomst faldt
med ca. 2,7 pct. for ansatte uden videregående uddannelse, hvis virksomheden, som de initialt var ansat
i, efterfølgende oplevede en stigning i den kinesiske
importkonkurrence på 1 pct.point. Lønindkomsten for
ansatte med videregående uddannelse i perioden 2001
til 2008 var derimod ikke påvirket af, om virksomheden, som de initialt var ansat i, efterfølgende oplevede
stigende kinesisk importkonkurrence.

×

FIGUR 5.1

Disse resultater kan illustreres yderligere ved at kigge
på, hvor udsatte virksomhederne var for kinesisk importkonkurrence i perioden 2001 til 2008. Den mindst
udsatte fjerdedel af virksomhederne oplevede et beskedent fald i importkonkurrencen. Det svarer til en
stigning i lønindkomsten for ansatte uden videregående uddannelser på ca. 3,1 pct.. Derimod steg den kinesiske importkonkurrence for den mest udsatte fjerdedel
af virksomhederne i gennemsnit med 5,3 pct.point. De
ansatte uden videregående uddannelse, der initialt var
ansat i de 25 pct. mest udsatte virksomheder, havde
en indkomstudvikling, der var 14,4 pct. lavere end ansatte med samme uddannelsesniveau, der initialt var
ansat i virksomheder, der ikke oplevede en stigning
i den kinesiske importkonkurrence i perioden 20012008, jf. figur 5.2.

EFFEKTER PÅ SAMLET LØNINDKOMST I 2001-2008 VED STIGNING I KINESISK IMPORTKONKURRENCE PÅ
1 PCT.POINT
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Anm.: Effekterne er beregnet vha. lineære regressioner af ansattes kumulerede lønindkomst i perioden 2001-2008 på virksomhedernes
karakteristika (herunder ændringen i kinesisk importkonkurrence) og ansattes karakteristika. Ændringen i den kinesiske importkonkurrence
er instrumenteret med ændringen i udbuddet af kinesiske varer på verdensmarkedet, jf. appendiks 3.1. Kilde: Egne beregninger på baggrund
af registerdata fra Danmarks Statistik
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FIGUR 5.2

EFFEKTER PÅ LØNINDKOMST FOR ANSATTE UDEN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE FORDELT PÅ KVARTILER
VED EN STIGNING I KINESISK IMPORTKONKURRENCE PÅ 1 PCT.POINT
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Anm.: I figuren er virksomhederne inddelt i fire ca. lige store grupper (kvartiler) rangordnet efter ændringen i den kinesiske importkonkurrence.
Effekterne er i hver kvartil beregnet ud fra den gennemsnitlige ændring i den kinesiske importkonkurrence i kvartilet. Kilde: Egne beregninger
på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik

Når ansatte uden videregående uddannelse i de mest
udsatte virksomheder oplever en ringere indkomstudvikling, kan en forklaring være, at de modtager en
lavere løn fra virksomheden (som belyst i de forrige
kapitler).
En anden forklaring kan være, at denne gruppe ansatte
i højere grad tilbringer tid i arbejdsløshed. Dette skal
ses i lyset af, at den betragtede periode var præget af
faldende arbejdsløshed på det danske arbejdsmarked.
Figur 5.3 viser imidlertid, at ansatte uden videregående uddannelse ikke tilbringer længere tid i arbejdsløshed, hvis de initialt var ansat i virksomheder, der senere
blev udsat for øget kinesisk importkonkurrence. Det
vil sige, at den lavere lønindkomst for ansatte uden
videregående uddannelse primært kan tilskrives lavere
timelønninger i deres job.

Positiv effekt for
ansatte med videregående uddannelse
For ansatte med videregående uddannelse fremgår
det, jf. figur 5.3, at denne gruppe tilbringer kortere tid i
arbejdsløshed og modtager færre indkomstoverførsler
i form af dagpenge og kontanthjælp, når den initiale
virksomhed bliver udsat for kinesisk importkonkurrence. Med hensyn til effekten på indkomstoverførsler betyder resultatet i figur 5.3, at hvis den initiale
virksomhed havde en stigning i importkonkurrencen
på 1 pct.point, modtager ansatte med en videregående
uddannelse knap 3 pct. mindre kontanthjælp og dagpenge, end hvis de ikke havde været udsat for stigende
kinesisk importkonkurrence.
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FIGUR 5.3

EFFEKTER PÅ ARBEJDSLØSHED OG INDKOMSTOVERFØRSLER FOR ANSATTE MED OG UDEN VIDEREGÅENDE
UDDANNELSE VED 1 PCT.POINTS STIGNING I IMPORTKONKURRENCEN
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Anm.: Effekterne er beregnet vha. lineære regressioner af ansattes kumulerede arbejdsløshed og indkomstoverførsler i perioden 2001-2008
på virksomhedernes karakteristika (herunder ændringen i kinesisk importkonkurrence) og ansattes karakteristika. Ændringen i den kinesiske
importkonkurrence er instrumenteret med ændringen i udbuddet af kinesiske varer på verdensmarkedet, jf. appendiks 3.1. Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik
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Ansatte fastholdes i
job til lavere løn
Det er også muligt at belyse, om den kinesiske importkonkurrence har tvunget de ansatte til at skifte til
andre brancher eller stillinger. Figur 5.4 viser, at ansatte
uden videregående uddannelse i højere grad bliver i den
initiale branche og stilling, når de udsættes for øget kinesisk importkonkurrence. Dette sker på bekostning af
en lavere sandsynlighed for at skifte til en ny branche
enten i samme eller en ny stillingskategori. Ansatte
uden videregående uddannelse fastholdes med andre
ord i deres job til en lavere løn, når de udsættes for
øget importkonkurrence.

×

FIGUR 5.4

I modsætning til de ansatte uden videregående uddannelse formår personer med videregående uddannelse
at skifte til nye stillingskategorier, jf. figur 5.4. Dette
sker hovedsageligt i den samme branche, men der er
også en større tilbøjelighed til at skifte både branche
og stilling, når ansatte med videregående uddannelse
bliver udsat for øget kinesisk importkonkurrence. Ansatte med videregående uddannelser formår således
at omstille sig via job i nye stillinger og brancher for
herved at opretholde en uændret lønindkomst.

EFFEKTER PÅ BRANCHE- OG STILLINGSSKIFT FOR ANSATTE MED OG UDEN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE
VED 1 PCT.POINTS STIGNING I IMPORTKONKURRENCEN

Ingen videregående
uddannelse
1,6
1,4

Videregående
uddannelse

1,2
1,0

Procent

0,8
0,6
0,4
0,2
0
-0,2
-0,4
-0,6
Samme branche
og stilling

Samme branche
ny stilling

Ny branche
samme stilling

Ny branche
og stilling

Anm.: Effekterne er beregnet vha. lineære regressioner af ansattes kumulerede beskæftigelse i brancher og stillinger i perioden 2001-2008
på virksomhedernes karakteristika (herunder ændringen i kinesisk importkonkurrence) og ansattes karakteristika. Ændringen i den kinesiske
importkonkurrence er instrumenteret med ændringen i udbuddet af kinesiske varer på verdensmarkedet, jf. appendiks 3.1. Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik
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Udsathed inden for
brancher
Figur 5.2 viste, at der er store forskelle i, hvor meget
af lønindkomsten ansatte uden videregående uddannelse taber afhængig af, hvilken virksomhed de initialt var ansat i. Dette dækker imidlertid over forskelle
mellem brancherne. For at illustrere dette yderligere
kan vi igen betragte tekstil- og møbelbrancherne, der
i særlig grad har været udsat for øget kinesisk importkonkurrence. Figur 5.5 viser for perioden 2001-2008, at
ansatte uden videregående uddannelse, der initialt var
ansat i den mest udsatte fjerdedel af virksomhederne i
tekstilbranchen (fjerde kvartil), havde en indkomstudvikling, der var ca. 55 pct. lavere end andre ansatte
uden videregående uddannelse, der initialt var ansat
i virksomheder uden øget kinesisk importkonkurrence.

×

FIGUR 5.5

Ansatte uden videregående uddannelse, der initialt var
ansat i den mest udsatte fjerdedel af virksomhederne
i møbelbranchen (fjerde kvartil), er også hårdt ramt,
men ikke i lige så høj grad som i tekstilbranchen, jf.
figur 5.5. I møbelbranchen i perioden 2001-2008 havde
de mest udsatte ansatte uden videregående uddannelse en indkomstudvikling, der var ca. 36 pct. lavere
end for ansatte uden videregående uddannelse, der
initialt var ansat i virksomheder uden en øget kinesisk
importkonkurrence.

EFFEKTER PÅ LØNINDKOMST FOR ANSATTE UDEN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE I HHV. TEKSTIL- OG MØBELBRANCHEN FORDELT PÅ KVARTILER VED EN STIGNING I KINESISK IMPORTKONKURRENCE PÅ 1 PCT.POINT
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Anm.: Virksomhederne er i figuren inddelt i fire ca. lige store grupper i hhv. tekstil- og møbelbranchen (kvartiler) rangordnet efter ændringen
i den kinesiske importkonkurrence. Virksomhederne i 4. kvartil er således de 25 procent mest konkurrenceudsatte virksomheder. Effekterne er i hver kvartil beregnet ud fra den gennemsnitlige ændring i den kinesiske importkonkurrence i kvartilet. Kilde: Egne beregninger på
baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik
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Regionale forskelle i
konkurrenceudsathed
I det første kapitel blev det vist, at der er regionale
forskelle på, hvor udsatte virksomhederne er for kinesisk importkonkurrence. Det er dermed også muligt at
belyse, om der er regionale forskelle på, hvor meget
de ansattes lønindkomst påvirkes af ændringer i den
kinesiske importkonkurrence i perioden 2001-2008. Figur 5.6. viser udviklingen i den samlede lønindkomst
for ansatte uden videregående uddannelse i udvalgte

FIGUR 5.6

EFFEKTER AF KINESISK IMPORTKONKURRENCE PÅ SAMLET LØNINDKOMST FOR ANSATTE UDEN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE. 2001-2008
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pendlingsoplande. Gennemsnitsvirksomheden i Herning-området oplevede en stigning i den kinesiske
importkonkurrence på ca. 3,6 pct.point, og dermed
var væksten i den samlede lønindkomst i 2001-2008
ca. 9,6 pct. lavere end, hvis initialvirksomheden ikke
oplevede en øget kinesisk importkonkurrence. I modsætning hertil oplevede ansatte uden videregående
uddannelse i Ålborg-området i gennemsnit kun et
meget beskedent fald i lønudviklingen i forhold til,
hvis de ikke havde været udsat for kinesisk importkonkurrence.
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Anm.: Effekterne er beregnet vha. lineære regressioner af ansattes kumulerede lønindkomst i perioden 2001-2008 på virksomhedernes
karakteristika (herunder ændringen i kinesisk importkonkurrence) og ansattes karakteristika. Ændringen i den kinesiske importkonkurrence
er instrumenteret med ændringen i udbuddet af kinesiske varer på verdensmarkedet, jf. appendiks 3.1. I de udvalgte pendlingsoplande er
anvendt oplandets gennemsnitlige stigning i den kinesiske importkonkurrence. Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra
Danmarks Statistik
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Appendiks
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Appendiks 1.1
Data
Analysen er baseret på registerdata fra
Danmarks Statistik. Der er oplysninger om
alle danske virksomheder og deres ansatte
for perioden 1997-2008. Virksomhederne er
identificeret ved CVR nummeret, og oplysningerne om virksomheder er hentet fra Generel Firmastatistik, Regnskabsstatistikken
og Momsstatistikken. Der er information om
fx branchetilknytning, kommunekode, samlet beskæftigelse, omsætning, kapitalapparat, værditilvækst og profit.
Virksomhedernes produktion opdelt på detaljerede (seks cifrede) varekoder hentes
fra Industriens Salg af Varer. Dette register
omfatter alle danske fremstillingsvirksomheder med mindst 10 ansatte. Information
om virksomhedernes import af varer (opgjort
på samme detaljeringsniveau) hentes fra
Udenrigshandelsstatistikken.
Hertil knyttes oplysninger om de ansatte
i hver virksomhed fra Den Integrerede Database for Arbejdsmarkedsforskning (IDA).
I IDA er alle individer identificeret ved CPR
nummeret, og de knyttes til virksomhederne
via den såkaldte FIDA nøgle. Fra IDA benyttes en række oplysninger om de ansatte (fx
alder, køn, uddannelse, stilling, indkomst,
timeløn og arbejdsmarkedsstatus). Der skelnes mellem ansatte med og uden en videregående uddannelse. Ansatte med videregående uddannelse er personer, som har taget
en kort, mellemlang eller lang videregående
uddannelse. Ansatte uden en videregående
uddannelse er ufaglærte eller personer med
en faglært uddannelse.
Endelig benyttes data om Kinas eksport af
varer (opgjort på samme detaljeringsniveau)
til alle verdens lande. Disse oplysninger hentes fra FNs COMTRADE database, og de benyttes til at definere en variabel for, hvordan
Kinas udbud af varer på verdensmarkedet
ændrer sig over tid.
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Appendiks 1.2
Definition af kinesisk
importkonkurrencemål
på virksomhedsniveau
Det kinesiske importkonkurrencemål er defineret for den enkelte virksomhed ved at
benytte data for, hvilke varer virksomheden
producerer og sælger på det danske marked.
Dette sammenholdes med importen fra Kina
og andre lande opdelt på tilsvarende varekategorier.
For hver varekategori, k, beregnes først den
kinesiske andel af det danske marked i et
givet år. Det beregnes ved den kinesiske
import af vare k, divideret med summen af
den samlede import fra alle lande af vare k,
og det samlede indenlandske salg af vare k.
Disse kinesiske markedsandele for hver vare
og år benyttes dernæst til at definere danske
virksomheders konkurrenceudsathed.
Der tages her udgangspunkt i det varebundt,
som virksomheden sælger i Danmark i den
initiale periode fra 1999 til 2000. På baggrund
heraf beregnes hver vares vægt i virksomhedens varebundt som andelen i virksomhedens samlede indenlandske salg. Med disse
vægte beregnes i hvert år for hver virksomhed den vægtede kinesiske markedsandel,
som dermed udgør det kinesiske importkonkurrencemål.

Appendiks 2.1
Arbejdskraftintensiteten i produktionen af
varer
En vares intensitet af uddannet arbejdskraft
beregnes som et vægtet gennemsnit af intensiteten af arbejdskraften for ansatte med
videregående uddannelse for alle virksomhederne, der sælger den pågældende vare.
Hver enkelt virksomheds vægt defineres
som dens andel af det samlede indenlandske
salg af den pågældende vare.

Eksempel: Antag der er to virksomheder, A
og B, i møbelbranchen, der hver producerer
de samme to varer, spiseborde og lænestole. 50 pct. af virksomhed As ansatte har en
videregående uddannelse og 20 pct. af virksomhed Bs ansatte har en videregående uddannelse. Virksomhed A har 80 pct. af markedet for spiseborde og 20 pct. af markedet
for lænestole. Omvendt har virksomhed B 20
pct. af markedet for spiseborde og 80 pct.
af markedet for lænestole. Her vil intensiteten af uddannet arbejdskraft for spiseborde
være 0,5*0,8+0.2*0,2=0,44, mens intensiteten af uddannet arbejdskraft for lænestole
vil være 0,5*0,2+0,2*0,8=0,26.

Appendiks 3.1
Estimation af effekten
af kinesisk importkonkurrence på timelønnen
Vi anvender en lineær regressionsanalyse til
at estimere effekten af kinesisk importkonkurrence på timelønnen for virksomhedernes
ansatte. Herved er det muligt at kontrollere
for en lang række observerede karakteristika
for virksomhederne og de ansatte. Disse observerede karakteristika for virksomhederne
er omsætningen, antal ansatte, kapital-arbejdskraft forholdet, andelen af ansatte med
en videregående uddannelse, importandelen
i forhold til omsætningen og eksportandelen
i forhold til omsætningen. De observerede
karakteristika for de ansatte er erhvervserfaring, erhvervserfaring kvadreret og indikatorvariable for, om den ansatte er medlem af
en fagforening, og om den ansatte er gift.
Dertil kommer indikatorvariable for virksomhedens branche i hvert år, samt virksomhedens byområde i hvert år. Endelig inkluderes
også indikatorvariable for hver kombination
af virksomhed og ansat (såkaldte ”job spell
fixed effects”). Dette bevirker, at der også
kontrolleres for uobserverede tidsinvariante
karakteristika for virksomhederne og deres
ansatte. Det er således kun tidsvariation i
virksomhedens mål for den kinesiske im-

portkonkurrence inden for hvert ansættelsesforhold, der identificerer effekten af kinesisk importkonkurrence.
Selv efter der er kontrolleret for alle disse
forhold, kan der være uobserverede tidsvarierende forhold, der hænger sammen med
både den ansattes timeløn og virksomhedens importkonkurrencemål. Fx kan virksomhederne i bestemte brancher indføre ny
teknologi, der påvirker efterspørgslen efter
arbejdskraft og dermed lønnen for de ansatte, og som samtidig hænger sammen med
importen af kinesiske varer i disse brancher.
Dermed kan der være fare for, at den kausale effekt af kinesisk importkonkurrence ikke
bliver estimeret korrekt.
Derfor benyttes en såkaldt instrumentvariabel, der forklarer virksomhedens kinesiske
importkonkurrencemål uden samtidig at
påvirke lønnen i virksomhederne på andre
måder end gennem importkonkurrencemålet. Den benyttede instrumentvariabel er
kinesisk eksport til resten af verden i hvert
enkelt produkt. Såfremt kinesisk eksport
til resten af verden er drevet af kinesiske
komparative fordele, bliver danske ansattes
løn kun påvirket gennem målet for kinesisk
importkonkurrence, hvilket betyder, at den
rene effekt på lønnen for de ansatte kan
bestemmes.

Appendiks 4.1
Rutineprægede og
kreative job
Opgaveindholdet i en given stillingskategori
kan karakteriseres ved at spørge ansatte i
alle stillingsgrupperne om, hvilke opgaver
der udføres i stillingerne. Sådanne omfattende spørgeskemaundersøgelser har i USA
været gennemført af The US Department of
Labor for ansatte i det amerikanske arbejdsmarked, hvilket har resulteret i den såkaldte
O*NET- database (the Occupational Information Network). I disse undersøgelser er de an-
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satte blevet spurgt om en lang række forhold
vedrørende de udførte opgaver i stillingerne.
Stillingskategorierne, der anvendes i O*NET,
er typisk mere detaljerede end de såkaldte
ISCO stillingskoder, der er grundlaget for de
danske stillingsgrupperinger. Dermed kan
man koble informationen fra O*NET-databasen på de danske stillingsbetegnelser via
en nøgle, der hører til O*NET-databasen.
Informationen om hver stilling, der er inkluderet i O*NET, er grupperet i seks områder,
hvor nogle drejer sig om den enkelte ansatte,
mens andre drejer sig om jobbet, der udføres.
I alt er der information om flere hundrede karakteristika. Med henblik på at danne mål for
rutine- og kreativitetsindholdet i en stilling,
følges den etablerede litteratur på området.
For rutinemålet fokuseres der således på
følgende karakteristika: ’manuelle færdigheder’, ’fingerfærdighed’, ’koordinering af
legemsdele’, ’behandling af oplysninger’ og
’evaluering af information for at fastlægge overensstemmelse med standarder’, og
herudfra dannes et rutineindeks ved hjælp
af ”principal component analysis”. For kreativitetsmålet fokuseres på ‘matematiske
overvejelser’, ‘respons orientering’, ‘koordinering af hele kroppen’, ‘matematik’, ‘kreativ
tænkning’ og ‘organisering, planlægning og
prioritering af arbejdsopgaver’, og herudfra
dannes et kreativitetsindeks.
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Øget importkonkurrence
fra lavtlønslande

Hvad er effekten af kinesisk import
på den danske produktion og det
danske arbejdsmarked?
Samhandlen i verden er steget markant siden 1980.
Som en del af globaliseringen har de fleste vestlige
lande oplevet stigende handel med Kina og andre lavtlønslande. Den øgede samhandel med lavtlønslande
har ført til en livlig debat om, hvorvidt virksomhederne
på hjemmemarkederne oplever faldende omsætning
og beskæftigelse. I samme forbindelse hævdes det
ofte, at virksomhedernes ansatte er under stigende
lønpres og har øget risiko for at blive arbejdsløse.
Kraks Fond Byforskning har undersøgt, hvordan øget
konkurrence fra lavtlønslande påvirker danske virksomheder og deres ansatte. I studiet bruger vi udviklingen i samhandlen med Kina til at analysere effekterne af importkonkurrence på de danske virksomheder
og det danske arbejdsmarked.
Undersøgelsens publicering: Ashournia, D., J. Munch
and D. Nguyen, 2014. The Impact of Chinese Import
Penetration on Danish Firms and Workers, Working
Paper 1401, Kraks Fond Byforskning.

