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Forord  
 

Da jeg skulle begynne med masteroppgaven min var Vietnam i den avsluttende fasen av 

forhandlingene om medlemskap i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Alle de bilaterale 

avtalene var ferdigforhandlet og undertegnet, og det virket som om medlemskapet var i sikte. 

Dette fikk meg til å lure på hvilke implikasjoner et slikt medlemskap ville få for Vietnam og 

jeg bestemte meg for at jeg ville skrive masteroppgaven min om dette.  

 

Jeg vil benytte anledningen til å takke veilederen min Carl-Erik Schulz for god hjelp og 

inspirasjon. Jeg har satt stor pris på raske, ryddige og gode faglige tilbakemeldinger 

underveis. En stor takk går til familie, kjæreste og venner for støtte og oppmuntring. Jeg vil 

også takke værgudene for å ha gjort sommeren 2007 til en fryktelig våt sommer (faktisk har 

det i år vært den våteste julimåneden siden 1940). Det hadde vært mye vanskeligere å sitte 

inne og skrive ellers. 

 

En særlig takk går til min mor for all den tiden hun har stilt opp som barnevakt, 

korrekturleser og ikke minst som den støttepersonen hun alltid har vært. Uten henne hadde 

jeg neppe vært der jeg er i dag.  

 

Eventuelle feil og uklarheter tar jeg på min egen kappe.  

 

 
Blindern, 16. august 2007 
 
Ragnhild Gunnes 
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Sammendrag  
 

Bakgrunnen for denne oppgaven er Vietnams medlemskap i Verdens handelsorganisasjon 

(WTO) som trådde i kraft 11. januar 2007. Dette vil endre Vietnams handelsbetingelser noe 

som vil få ringvirkninger i den vietnamesiske økonomien. Jeg vil i denne oppgaven se på 

hvilke implikasjoner et WTO-medlemskap og de følgende endringene i handelsbetingelsene 

vil få for Vietnam. Særlig vekt vil bli lagt på endringer i næringsstrukturen. For å gjøre dette 

har jeg tatt utgangspunkt i økonomisk teori og da særlig handelsteori. For å se hvordan (og 

om) Vietnam passer inn i teorien har jeg supplert med empiri. Oppgaven er like fullt 

hovedsakelig teoretisk.  

 

I kapittel 2 og 3 har jeg brukt klassisk handelsteori for å se på virkningene av endrede 

handelsbetingelser. Disse endringene tar flere former, hvor jeg har valgt å ta utgangspunk i 

den lavere tollen Vietnams eksportvarer vil stå overfor etter medlemskapsinngåelsen. Dette 

kan tolkes som at prisen på Vietnams eksportvarer, som er arbeidsintensive, vil øke. At 

prisen på importvarer i Vietnam vil reduseres på grunn av lavere importtoll trekker i samme 

retning. Dette forsterker tolkningen av at WTO-medlemskapet gir en økt pris på 

eksportvarene.  

 

I kapittel 2 bruker jeg en Heckscher-Ohlin-Samuelson-modell for å se på langtidsvirkningen 

av WTO-medlemskapet. Her vil prisøkningen på den arbeidsintensive varen føre til at den 

arbeidsintensive sektoren blir større og den kapitalintensive sektoren blir mindre. Reallønnen 

vil entydig øke og kapitalavkastningen vil entydig reduseres. I kapittel 3 bruker jeg en 

Ricardo-Viner-modell for å se på korttidsvirkningen av medlemskapet i WTO. På samme 

måte som i HOS-modellen vil økt pris på den arbeidsintensive varen føre til økt produksjon 

av den arbeidsintensive varen og redusert produksjon av den kapitalintensive varen, altså en 

større arbeidsintensiv sektor og en mindre kapitalintensiv sektor. Kapitaleierne i den 

arbeidsintensive sektoren vil få en høyere kapitalavkastning og kapitaleierne i den 

kapitalintensive sektoren vil få en lavere kapitalavkastning. Den nominelle lønnen vil øke, 

men det er usikkert hvilken vei reallønnen går fordi den avhenger av 

konsumsammensetningen til arbeiderne.  
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Forskjellen mellom HOS-modellen og Ricardo-Viner-modellen ligger i tidsaspektet. På kort 

sikt vil ikke kapitalen være mobil mellom sektorene slik at det kan være 

kapitalavkastningsforskjeller mellom disse. På lengre sikt vil ikke kapitalen være 

sektorspesifikk, men vil flytte seg dit kapitalavkastningen er størst, noe som gjør at 

kapitalavkastningen må være lik mellom sektorene. I denne oppgaven har jeg mest tiltro til 

langtidsmodellen fordi reduksjonen i handelshindringer vil være begrenset på kort sikt på 

grunn av overgangsordninger og fordi det tar tid for økonomien å endre seg. 

 

Oljeinntekter og potensiell ressursforbannelse omhandles i kapittel 4. Selv om WTO-

medlemskapet ikke vil få implikasjoner for oljesektoren, så vil oljeinntektene potensielt 

kunne endre næringsstrukturen i Vietnam. Dette skyldes at den konkurranseutsatte sektoren 

vil skvises av den skjermede sektoren hvis oljeinntektene tas inn i landet. Med senere 

bortfall av oljeinntektene vil en ”hollandsk syke” situasjon følge. Jeg har funnet at Vietnam 

ikke er i en potensiell ”hollandsk syke” situasjon nå fordi de fortsatt bygger opp 

oljesektoren. 

 

I kapittel 5 bruker jeg nyere handelsteori og ser på kapitaloverføringer i form av FDI. Jeg ser 

på både vertikal og horisontal FDI. Vertikal FDI utføres for å utnytte forskjeller i 

faktorpriser mellom land, og siden Vietnam har et lavt lønnsnivå går vertikal FDI i hovedsak 

til arbeidsintensiv sektor i Vietnam. Mer vertikal FDI gir derfor en større arbeidsintensiv 

sektor. Horisontal FDI utføres for å unngå høye handelshindringer. Fordi Vietnam har hatt 

høy importtoll på mange kapitalintensive varer har mesteparten av disse investeringene gått 

til kapitalintensiv sektor. Mer horisontal FDI gir derfor en større kapitalintensiv sektor. 

Siden WTO-medlemskapet gir lavere handelshindringer vil et medlemskap redusere 

mengden horisontal FDI og øke mengden vertikal FDI. Et medlemskap i WTO vil derfor 

føre til en større arbeidsintensiv sektor og en mindre kapitalintensiv sektor. Også 

virkningene som går gjennom FDI vil være sterkere på lengre sikt enn på kortere sikt.  

 

Det er viktig å huske at økonomiske modeller er grove forenklinger av virkeligheten. De 

bygger på sterke forutsetninger som ikke nødvendigvis er innfridd. Dette gjelder også de 

modellene jeg har brukt i denne oppgaven. Selv om det selvfølgelig vil være andre ting som 

spiller inn, vil likevel modellene kunne angi noen av hovedvirkningene av WTO-

medlemskapet. De er derfor nyttige hvis man samtidig har i minne at de ikke er perfekte.  
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1. Innledning 
 

Etter Vietnamkrigen (eller den amerikanske krigen som den kalles i Vietnam) ble landet 

offisielt samlet under kommunistisk styre i 1976 og planøkonomi ble innført. I årene som 

fulgte fikk Vietnam store problemer med blant annet hungersnød og hyperinflasjon. I 1986 

startet Vietnam med en reformeringsprosess for å gjøre landet til en markedsøkonomi med 

sosialistisk styre. Dette førte blant annet til liberalisering av handel, privatisering av 

landbruket, samt åpnet for utenlandske investeringer i Vietnam og lovliggjorde private 

bedrifter. Denne reformeringsprosessen kalles ”doi moi,” som betyr fornyelse. 

Reformeringsprosessen har vært gradvis og ikke innebåret en politisk liberalisering. Som i 

Kina, som startet sine reformer i 1978, er kommunistpartiet fortsatt enerådende.  

 

Vietnams utvikling etter ”doi moi” har vært imponerende. Det har blant annet vært en høy 

økonomisk vekst, landet har gått fra hungersnød til å bli en stor mateksportør, fattigdommen 

har blitt kraftig redusert og makroøkonomien har kommet under kontroll. Like fullt er 

Vietnam fortsatt et lavinntektsland og regnes av de fleste for å være en overgangsøkonomi.  

 

Den årlige økonomiske veksten har vært på gjennomsnittlig 7-8 % og i følge Le (2007) 

skyldes den i stor grad eksport og direkte utenlandsinvesteringer (FDI). Overgangen 

Vietnam har hatt fra en lukket til en åpen økonomi har muliggjort eksporten og FDI. Jo mer 

integrert et land er i den internasjonale økonomien, jo lettere blir det å handle og motta FDI, 

og dermed kan man forvente en økning i begge. Medlemskapet Vietnam nå har oppnådd i 

Verdens handelsorganisasjon (WTO), og de endringene Vietnam har måttet foreta for å bli 

medlem, impliserer derfor at Vietnam kan forvente en økning både i handelen og i FDI. Jeg 

vil i denne oppgaven se på hvordan medlemskapet i WTO vil påvirke næringsstrukturen 

gjennom disse endringene i handel og FDI.    

 

Verdens handelsorganisasjon (WTO) ble opprettet i 1995 som en etterfølger av 

Generalavtalen om tolltariffer og handel (GATT). WTO er en organisasjon som regulerer 

handel mellom land. Organisasjonens hovedvirke er å være et forum for forhandlinger, 

gjennomføre og overvåke avtalene som inngås og tilby et tvisteløsningssystem hvor 

medlemslandene kan få avgjort sine handelsuenigheter av en upartisk part.  
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Vietnam søkte om å bli medlem av WTO i 1995. Etter over 11 år med forberedelser, hvorav 

åtte år med forhandlinger, ble Vietnam WTOs 150ende medlemsland 11. januar 2007. Disse 

forhandlingene innebar multinasjonale avtaler som avgjorde betingelsene for 

medlemsopptak. I tillegg har Vietnam måttet inngå bilaterale avtaler med alle 

medlemslandene. De viktigste avtalene i WTO er Generalavtalen om tolltariffer og handel 

(GATT), Generalavtalen om handel med tjenester (GATS) og Avtale om handelsrelaterte 

sider ved immaterielle rettigheter (TRIPS). I tillegg kommer enkeltavtaler som tar for seg 

spesielle behov for spesifikke sektorer eller saker. Forpliktelsene som følger betingelsene fra 

forhandlingene innebærer at Vietnam må gjøre store endringer i både det juridiske og 

økonomiske systemet. Noen av de forpliktelsene innebærer kraftige kutt i tollsatsene, 

fjerning av subsidier og kvoteordninger, ingen toll på informasjonsteknologiske produkter, 

åpning av tidligere lukkede markeder, forbedringer av patentbeskyttelsen, samt endringer av 

lover og praksiser. Noen av disse tiltakene er allerede satt i gang, mens det har blitt gitt 

tillatelse til en mer gradvis innføring av andre tiltak. I følge planen skal alle disse tiltakene 

være gjennomført innen 2014. Blant annet vil tollsatsene reduseres med gjennomsnittelig  

22 % i løpet av denne perioden. Tollsatsene vil da være på gjennomsnittelig 13,8 % når alle 

kuttene er foretatt i 2014.  

 

Et viktig prinsipp innen WTO er bestevilkårsprinsippet (MFN, Most Favoured Nations). 

Dette skal forhindre diskriminering mellom handelspartnere og innebærer at et medlemsland 

ikke kan behandle et annet medlemsland verre enn andre handelspartnere. Hvis et land for 

eksempel reduserer tollsatsen på en vare til et land, må landet også gi den samme 

tollreduksjonen på samme vare til alle andre medlemsland. Dette gjelder også om det landet 

som opprinnelig mottar den spesielle behandlingen ikke er medlem av WTO. 

Bestevilkårsprinsippet gjør at Vietnam som WTO-medlem vil få de samme 

handelsbetingelsene som andre medlemsland. Noen unntak fra bestevilkårsprinsippet er 

imidlertid tillatt. Frihandelsavtaler er et eksempel på et unntak. Bedre handelsvilkår for 

utviklingsland er et annet. Selv om det er enkelte unntak vil bestevilkårsprinsippet gi 

Vietnam en minstestandard på handelsbetingelser som er bedre enn de landet sto overfor før 

medlemskapet. Blant annet vil Vietnam nå stå overfor lavere tollsatser på sine eksportartikler 

og bli omfattet av kvotefriheten på tekstiler og klær. I 2005 ble det 30 år gamle systemet for 

kvoter på tekstiler og klær fjernet i WTO, og ved medlemskap blir Vietnam også omfattet av 
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dette. Også innenfor andre varegrupper vil det bli mindre bruk av kvoter og dermed lettere 

markedstilgang for vietnamesiske varer. I tillegg kan Vietnam som utviklingsland få bedre 

betingelser enn bestevilkårsprinsippet tillater fordi det via GSP-systemet (Generalised 

System of Preferenses) er åpent for at industriland kan gi utviklingsland tollfordeler. GSP-

systemet skal fremme handel fra utviklingsland og innebærer at varer som er produsert i 

uland kan få preferansetollbehandling. Et WTO-medlemskap fører altså til at vietnamesiske 

varer vil stå overfor mindre handelshindringer enn før et medlemskap.  

 

Et annet viktig aspekt med medlemskapet er at Vietnam nå har en klagemulighet om andre 

medlemsland bryter avtalene og for eksempel innfører kvoter på vietnamesisk skotøy. Det er 

da mulig å ta saken opp i et tvisteløsningsorgan som vil behandle saken. Her vil saken bli 

behandlet av et panel bestående av medlemmer valgt i samarbeid med partene i tvisten. 

Panelets beslutning kan ankes. Hver etappe i prosessen må gjennomføres innen en viss tid, 

slik at det blir vanskelig for partene å blokkere beslutninger. Beslutningen som treffes av 

panelet eller av ankeorganet, er partene i tvisten forpliktet til å følge opp. Om dette ikke 

gjøres kan det bli iverksatt handelstiltak av andre medlemsland mot dette landet.  

 

Vietnam har, som andre overgangsøkonomier, måttet godta å få status som ikke-

markedsøkonomi i en periode. For Vietnams del kan denne statusen vare opp til 12 år etter at 

medlemskapet startet. Dette er tre år mindre enn Kina måtte forplikte seg til da de ble 

medlem av WTO. Denne statusen som ikke-markedsøkonomi innebærer at Vietnam i denne 

perioden stiller svakere enn andre medlemsland i handelstvister. Dette fordi det brukes en 

spesiell metodikk for ikke-markedsøkonomier når man skal måle dumping i 

antidumpingsaker. Dette gjør det lettere å føre slike saker mot Vietnam. Andre medlemsland 

kan på denne måten til en viss grad beskytte seg mot Vietnamesiske varer. Den manglende 

statusen som markedsøkonomi kan føre til at vietnamesiske varer ikke får nevneverdig 

lettere tilgang til markedene i andre WTO-land og hemmer derfor effekten medlemskapet 

kan få i denne perioden. Når man analyserer virkningene et medlemskap i WTO vil ha for 

Vietnam vil en langtidsmodell derfor være mer realistisk enn en korttidsmodell.    
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2. Langtidsvirkninger ved et WTO-medlemskap 
 

WTO er en handelsorganisasjon og for å bli medlem har Vietnam underskrevet 

handelsavtaler med alle medlemslandene. Det er derfor nærliggende å se på 

handelssituasjonen i Vietnam. Jeg vil se på hvordan endringene i handelsvilkårene virker på 

Vietnam, og da særlig på næringsstrukturen. Som jeg allerede har påpekt er en 

langtidsmodell mer realistisk enn en korttidsmodell. Jeg vil derfor bruke en Heckscher-

Ohlin-Samuelson-modell (HOS), som er en langtidsmodell, i dette kapittelet. For å kunne 

bruke denne modellen for å se på forventede endringer, må jeg først finne 

utgangssituasjonen. Jeg vil derfor først se på eksport- og importsammensetningen i Vietnam 

før WTO-medlemskapet, samt klargjøre hvilken form for handelshindring jeg vil fokusere på 

videre.  

 

I det følgende vil jeg se på to sektorer, hvor sektor 1 er arbeidsintensiv med varepris , og 

sektor 2 er kapitalintensivt med varepris . Arbeidskraft vil bli betegnet med n og kapital 

med k. 

1p

2p

 

Hvilke varer et land eksporterer og importerer avgjøres av komparative fortrinn. Det er 

derfor viktig å fastslå hva Vietnam har et komparativt fortrinn i. Et land vil ha et komparativt 

fortrinn i produksjonen av arbeidsintensive varer om det antall enheter de må gi opp av 

kapitalintensive varer for å produsere én enhet til av den arbeidsintensive varen er lavere i 

dette landet enn i andre land. På samme måte vil landet ha et komparativt fortrinn i 

produksjonen av kapitalintensive varer om antall enheter de må gi opp av arbeidsintensive 

varer for å produsere én enhet til av den kapitalintensive varen er lavere i dette landet enn i 

andre land. Dette realøkonomiske bytteforholdet avspeiles i den relative autarkiprisen. Hvis 

den relative prisen på arbeidsintensive varer ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

2

1

p
p

 er lavere i Vietnam i andre land, følger 

det at Vietnam har et komparativt fortrinn i produksjonen av arbeidsintensive varer.   

 

Det er flere teorier knyttet til opphavet til et lands komparative fortrinn. Jeg finner det 

hensiktsmessig å bruke Heckscher-Ohlin teorien for å få frem langtidsresultater, og dermed 
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se på relativ faktortilgang som årsaken til et lands komparative fortrinn. En innsatsfaktor vil 

være relativt billig i et land som er relativt rikelig utstyrt med denne innsatsfaktoren. Derfor 

vil også produksjonen av varer som bruker denne innsatsfaktoren intensivt i produksjonen 

være relativt billigere i dette landet i forhold til andre land, noe som gjør at produktprisen vil 

være relativt lavere enn i andre land. Vietnam er relativt rikt utrustet med arbeidskraft i 

forhold til OECD, dvs at forholdet mellom arbeidskraft og kapital er større i Vietnam enn i 

OECD, 
OECDVn

k
n

k
n

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛>⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ . Derfor vil lønnsnivået være lavere i Vietnam enn i andre land i 

autarki. Dette betyr at Vietnam kan produsere arbeidsintensive varer relativt billigere. Som 

en følge av dette vil den relative autarkiprisen på arbeidsintensive varer være lavere i 

Vietnam enn i andre land. På denne måten ser man at fordi Vietnam er relativt rik på 

arbeidskraft så har de et komparativt fortrinn i produksjonen av arbeidsintensive varer.      

 

Ifølge Heckscher-Ohlin teorien vil et land eksportere varer som er arbeidsintensive i 

produksjonen om landet er relativt rikelig utrustet med arbeidskraft i forhold til kapital. 

Landet vil importere varer som krever intensiv bruk av landets knappe, og dermed dyre, 

produksjonsfaktor i produksjonen. Så for at Vietnam skal eksportere arbeidsintensive varer 

og importere kapitalintensive varer må 
OECDVn

k
n

k
n

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛>⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ . Velger å bruke eksportstatistikk 

fra General Statistics Office of Vietnam fra 20041 for å vise at Vietnam har et komparativt 

fortrinn i varer som er arbeidsintensive i produksjonen. Det er mulig å finne nyere statistikk, 

men problemet med disse er at det for noen varer kun er volumtall tilgjengelig. Fra tabell 1 

og figur 1 ser jeg at Vietnams hovedeksportartikler hovedsakelig består av varer som er 

arbeidsintensive i produksjonen, basert på naturressurser og landbruksprodukter. I tabell 1 er 

det oppgitt grove SITC-grupper (hvor SITC står for the Standard International Trade 

Classification). I disse gruppene kan råolje, kull, klær, skotøy, treprodukter, fisk og 

landbruksprodukter trekkes frem som de viktigste underkategoriene2. Selv om eksporten er 

preget av mer enn arbeidsintensive varer, vil jeg i den følgende analysen velge å se bort i fra 

disse varene. De er i stor grad knyttet til tilgangen på naturressurser, og et WTO-

medlemskap vil ikke nødvendigvis utgjøre en signifikant forskjell for disse næringene. Figur 

                                                 
1 Hentet fra http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=472&idmid=3&ItemID=5184  4. juli 2007 kl 13:40 
2 http://www.vietpartners.com/Statistic-Imex.htm lastet ned 4. juli 2007 kl 16:01 
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2 viser importen i SITC-grupper fra 20043. Ser at denne i stor grad består av kapitalintensive 

varer.       

 

Figur 1: Eksporten i 2004 inndelt i SITC-grupper  

 
Kilde: GSO (beregnet fra tabell 1) 

 

Figur 2: Importen i 2004 inndelt i SITC-grupper  

 
Kilde: GSO (beregnet fra tabell 2) 

 

Et WTO-medlemskap vil føre til at handelshindringene reduseres for vietnamesiske 

eksportvarer (i det minste på lengre sikt). Disse reduserte handelshindringene kan være i 

form av bedre markedstilgang som følge av mindre bruk av kvoter, lavere tollsatser, styrket 
                                                 
3 http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=472&idmid=3&ItemID=5180 4. juli 2007 
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mulighet til å forsvare sine interesser i handelsuenigheter osv. I den videre analysen velger 

jeg å se på disse reduserte handelshindringene kun i form av reduserte tollsatser.     

 

2.1 Heckscher-Ohlin-Samuelson-modellen 
 

Jeg vil bruke en 2x2x2 Heckscher-Ohlin-Samuelson-modell (HOS-modell)  for å se på 

hvilke effekter et medlemskap i WTO kan få for Vietnam på lengre sikt. I denne modellen 

ser man på to land, to varer og to innsatsfaktorer. Jeg vil tolke disse to ”landene” som 

Vietnam og OECD-land (definert som potensielle handelspartnere). Varene mine vil være 

kapitalintensive varer og arbeidsintensive varer. Har altså veldig grovt definerte varer, og 

varene vil selvfølgelig inneholde mange underkategorier. De to innsatsfaktorene vil være 

arbeidskraft og kapital. HOS-modellen bygger på sterke forutsetninger. I modellen vil 

produksjonsteknologien og konsumentenes smak være identisk i begge land. Det er konstant 

skalautbytte i produksjonen. I vare- og faktormarkedet vil det være fullkommen 

konkurranse, og produksjonsfaktorene vil være mobile nasjonalt, men immobile 

internasjonalt. Det vil ikke eksistere handelsbarrierer, slik som for eksempel 

transportkostnader. Antar dessuten at relativ faktortilgang ikke er for skjev slik at begge 

varer produseres.  

 

Modelloppsettet jeg bruker stammer fra Karen Helene Ulltveit-Moes forelesningsnotater i 

Econ4415: International Economics og Victor D. Normans bok ”Næringsstruktur og 

utenrikshandel i en liten åpen økonomi.” Figurene jeg bruker er stort sett basert på figurer fra 

samme bok. 

 

I det følgende er 

i=1,2  

hvor varen  er arbeidsintensiv og varen  er kapitalintensiv i produksjonen, altså er 1x 2x

21 xx k
n

k
n

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛>⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ . 

 

Bruker produktfunksjonen 

),( ii
i

i nkFx =   (1) 
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som sier at kapitalinnsats, , og arbeidsinnsats, , brukes som innsatsfaktorer for å 

produsere en mengde av varen, . På grunn av antagelsen om konstant skalautbytte vil 

produksjonen pr enhet kapital kun avhenge av arbeidsinnsatsen pr kapitalenhet, dvs 

ik in

ix

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

i

ii

i

i

k
n

f
k
x

, noe som gjør at produktfunksjonen kan skrives 

),( ii
i

i nkFx = ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

i

ii
i k

n
fk )( i

i
i afk=   (2) 

hvor 
i

i
i k

n
a =  og betegner arbeidsinnsatsen pr enhet realkapital. Grenseproduktet er positivt, 

men avtagende for begge innsatsfaktorene;  og 0)( >ia af 0)( <iaa af . 

 

Arbeidskraftens grenseprodukt blir 

i

i

n
x
∂
∂

i

i
i

i
ai dn

da
afk )(=

i
i

i
ai k

afk 1)(= )( i
i

a af=    (3) 

Hvis arbeidsinnsatsen økes marginalt så vil produksjonen øke. Denne produksjonsøkningen 

er lik den produksjonsøkningen pr enhet realkapital som man får om arbeidsinnsatsen pr 

enhet realkapital økes marginalt.   

 

Kapitalens grenseprodukt: 

i

i

k
x
∂
∂

i

i
i

i
aii

i

dk
da

afkaf )()( += ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+= 2)()(

i

i
i

i
aii

i

k
n

afkaf ii
i

ai
i aafaf )()( −=  (4) 

Fra (3) og (4) ser man at det bare er  som har betydning for de partiellderiverte. Så lenge 

 er konstant vil ikke arbeidskraftens eller kapitalens grenseprodukt endres.  

ia

ia

 

Profittfunksjonen er gitt ved 

iiii rkwnxp −−=π    (5) 

Her er w lønnsnivået og r kapitalavkastningen. w og r er altså prisene på innsatsfaktorene. 

Prisen på varen, , er gitt på verdensmarkedet. Dette skyldes at Vietnam er en liten 

økonomi som ikke kan påvirke verdensmarkedsprisene og dermed må ta dem som gitt.  

ip

 

Profittmaksimering med hensyn på  gir: in
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w
n
x

p
i

i
i =
∂
∂

    (6) wafp i
i

ai =⇒ )(

Uttrykket sier at bedriftene vil tilpasse sin etterspørsel etter arbeidskraft slik at verdien av 

arbeidskraftens grenseprodukt blir lik lønnssatsen.  

 

Profittmaksimering med hensyn på  gir:  ik

r
k
x

p
i

i
i =
∂
∂

  (7) 

I (6) og (7) vil de partiellderiverte være lik realavkastningen til hver faktor. Så lenge  er 

konstant vil dette si at substitumalen vil være en rett linje gjennom origo som gis av de gitte 

produkt- og faktorprisene.  

ia

 

Setter inn for  i (7):  ii kx ∂∂ /

raafafp ii
i

ai
i

i =− ))(()((    (8) 

og så for  i (8): )( i
i

ai afp

ii
i

i waafpr −= )(    (9) 

 

Setter (9) på endringsform: 

dwadpafdawafpdr ii
i

i
i

ai −+−= )())((    (10)    

Siden bedriftene tilpasser seg slik at det blir likhet mellom verdien av arbeidskraftens 

grenseprodukt og lønnssatsen, så blir første ledd på høyresiden lik null. Skriver derfor 

dwadpafdr ii
i −= )(   (11) 

 

Sammenhengen mellom produktpris og kapitalavkastning blir derfor: 

)(),( i
i

p afwpr =   (12) 

En økning i prisen gir økt kapitalavkastning. 

 

Sammenhengen mellom lønn og kapitalavkastning blir: 

iw awpr −=),(   (13) 

En økning i lønnen reduserer kapitalavkastningen.  

 

  



10 

Generell likevekt impliserer: 

 )    (14) ,(),( 2
2

1
1 wprwpr =

    (15) nkkaka =−+ )( 1211

Ligning (14) sier at kapitalavkastningen må være lik i begge sektorer. Hvis 

kapitalavkastningen er høyere i en sektor, vil kapitaleierne i den andre sektoren overføre 

kapital til den mest lønnsomme sektoren. Dette vil de gjøre helt til avkastningen er lik. Med 

full kapitalmobilitet vil altså (14) gjelde på lang sikt. Ligning (15) beskriver en situasjon 

med full utnyttelse av arbeidskraften.  

 

Et medlemskap i WTO innebærer at tollsatsene blir redusert slik at Vietnam opplever en 

høyere pris på sine eksportvarer. Det vil også føre til at innenlandske konsumenter og 

produsenter opplever en lavere pris på importere varer. Dette vil også endre det relative 

prisforholdet, og endringen vil gå i samme retning. Forenkler derfor og ser kun på en økning 

i  i det følgende. Dette vil endre det relative prisforholdet som illustrert i figur 3. 1p
0

2

1
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
p
p er 

prisforholdet Vietnam står overfor før et medlemskap i WTO. Hvis Vietnam vil maksimere 

sin egen velferd, vil de tilpasse sin produksjon der dette relative prisforholdet tangerer 

produksjonsmulighetskurven, altså i punkt A. Vietnam vil her produsere  enheter av den 

arbeidsintensive varen og  enheter av den kapitalintensive varen. Hvis dette hadde vært en 

autarkisituasjon ville det innenlandsk konsumet av de to varene vært det samme som den 

innenlandske produksjonen, og indifferenskurven ville ha tangert 

produksjonsmulighetskurven i punkt A. Vietnam var ikke i autarki før medlemskapet og hvis 

jeg forutsetter at både kapitalintensive og arbeidsintensive varer er normale goder, så antar 

jeg at indifferenskurven tangerer 

0
1x

0
2x

0

2

1
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
p
p  i punkt D, som ligger til høyre for A og til venstre 

for C. Vietnam vil da eksportere differansen mellom  og konsumet av vare 1 og importere 

differansen mellom  og konsumet av vare 2.  

0
1x

0
2x

 

Etter et medlemskap i WTO vil Vietnam oppleve at prisen på deres eksportvare øker fordi 

tollsatsen på eksportvarer reduseres. Dette vil føre til at det relative prisforholdet vris til 
1

2

1
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
p
p . Den nye produksjonstilpasningen vil være der det nye relative prisforholdet tangerer 
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produksjonsmulighetskurven, altså i punkt B. Vietnam vil nå produsere  enheter av den 

arbeidsintensive varen og  enheter av den kapitalintensive varen. Ser at  >  og at 

< .  Konsumet vil nå bli bestemt av tangeringspunktet til indifferenskurven langs 

1
1x

1
2x 1

1x 0
1x

1
2x 0

2x
1

2

1
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
p
p , som er i punkt C. Konsumentene i Vietnam vil nå konsumere  enheter av den 

arbeidsintensive varen og  enheter av den kapitalintensive varen. Differansen mellom  

og  vil eksporteres og differansen mellom  og  vil importeres.  

1
1c

1
2c 1

1x
1
1c 1

2x 1
2c

 

Ser altså at når  øker, så endres det relative prisforholdet. Dette fører til en endring i 

næringsstrukturen. Vietnam vil nå produsere mer av den varen som får økt pris og mindre av 

den andre varen. Produksjonen av den arbeidsintensive varen vil øke og produksjonen av den 

kapitalintensive varen vil reduseres som en følge av økt opplevd pris på den arbeidsintensive 

varen.   

1p

 

Figur 3: Effektene ved en økning i prisen på arbeidsintensiv vare 
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2.2 Stolper-Samuelson-teoremet 
 

Jeg bruker så Stolper-Samuelson-teoremet for å se hvilke effekter endringen i prisen på den 

arbeidsintensive varen får for prisen på innsatsfaktorene. Stolper-Samuelson-teoremet sier 

generelt at en økning i prisen på den ene varen vil føre til at avkastningen på den 

innsatsfaktoren som brukes intensivt i produksjonen av varen vil øke, mens avkastningen på 

den andre innsatsfaktoren vil reduseres. Teoremet sier at økningen i faktorprisen vil 

prosentvis være større enn den prosentvise økningen i produktprisen. Så ved å bruke Stolper-

Samuelson-teoremet kan man forvente at når prisen på den arbeidsintensive varen øker, så 

vil lønnen øke og kapitalavkastningen reduseres i Vietnam. Lønnen øker prosentvis mer enn 

prisen på den arbeidsintensive varen. Reallønnen vil altså øke, mens realavkastningen på 

kapital vil gå ned. Vil i det følgende vise dette både matematisk og grafisk.   

  

Utleder nå Stolper-Samuelson-teoremet matematisk. Ser her på en langsiktig likevekt. Vet da 

at kapitalavkastningen må være den samme i begge sektorene, det vil si at 

 

),(),( 2
2

1
1 wprwpr =    (16) 

 

Bruker dette for å se hva som skjer med lønnen, w, når prisen på den arbeidsintensive varen 

øker  

12

1

1

21

1

21
1

1

1 aa
k
x

aa
r

w
r

w
r

p
r

dp
dw p

−
−=

+−
−=

∂
∂

−
∂
∂

∂
∂

−=   (17) 

Dette utrykket er positivt siden . Ser altså at økt pris på den arbeidsintensive varen 

gir økt pris på arbeidskraft, det vil si økt lønn.  

21 aa >

 

Jeg setter så kapitalavkastningen på tilvekstform for å se hva som skjer med denne når prisen 

på en av varene øker 

dw
k
n

dp
k
x

dwrdprdr
i

i
i

i

ii
wi

i
pi −=+=    (18) 

Bruker dette for å se hva som skjer når  øker 1p

  



13 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−=
−

+=
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−
−−=−=

21

1

1

1

12

1

1

1

1

1

12

1

1

1
1

1

11

1

1

1

1

1 1
aa

a
k
x

aa
a

k
x

k
x

aa
k
x

a
k
x

dp
dw

k
n

k
x

dp
dr  (19) 

Dette uttrykket er negativt siden . En økt pris på den arbeidsintensive varen gir 

redusert pris på kapital, det vil si redusert kapitalavkastning.  

21 aa >

 

Har nå vist at en økning i prisen på den arbeidsintensive varen gir økt lønn og redusert 

kapitalavkastning i Vietnam. Vil nå vise at den prosentvise økningen i lønnen er større enn 

den prosentvise økningen i prisen på den arbeidsintensive varen. Bruker (17) og skriver 

denne på elastisitetsform. Dividerer så teller og nevner med kapitalavkastningen  

 

1

1

2

2

1

11

1

1

2

2

1

11

1

1

rk
wn

rk
wn

rk
xp

k
wn

k
wn

k
xp

w
p

dp
dw

−
−=

−
−=   (20) 

I modellen er det forutsatt konstant skalautbytte og fullkommen konkurranse i vare- og 

faktormarkedene. Dette impliserer at summen av lønnskostnadene og kapitalkostnadene i 

hver sektor må være lik verdien av produksjonen, iiii xprkwn =+ . Lar så iα  betegne 

andelen lønnskostnadene utgjør av produksjonsverdien i sektor i. Dette gir at )1( iα−  er 

andelen kapitalkostnadene utgjør av produksjonsverdien i samme sektor. Fra dette følger det 

at 
)1( i

i

i

i

rk
wn

α
α
−

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
. Bruker dette for å omskrive (20) 

1

1

2

2

11

1

11

1
1

α
α

α
α

α

−
−

−

−
−=

w
p

dp
dw    (21) 

Multipliserer så telleren og nevneren med )1)(1( 21 αα −−  og får uttrykket 

 

21

21

1

1
αα
α
−
−

=
w
p

dp
dw    (22) 

Fordi både lønns- og kapitalkostnadene er positive må 1<iα . Sammen med  gir 

dette at uttrykket over er positivt. Ser også at (22) er større enn 1 fordi 

21 aa >

11 <α  gir at telleren 
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er større enn nevneren. Dette betyr at en prisøkning på den arbeidsintensive varen gir en 

lønnsøkning som er prosentvis høyere enn prisøkningen. Reallønnen vil altså gå opp i 

Vietnam som en følge av WTO-medlemskapet. Dette fordi medlemskapet innebærer en 

forbedring i handelsbetingelsene som kan tolkes som en prisøkning på den arbeidsintensive 

varen. Den arbeidsintensive varen vil i følge Heckscher-Ohlin teorien være eksportvaren for 

Vietnam fordi Vietnam er relativt godt utrustet med arbeidskraft. 

 

Stolper-Samuelson-teoremet kan også vises ved hjelp av en figur. I figur 4 er 

kapitalavkastningskurven for begge sektorene tegnet inn.  er 

kapitalavkastningskurven for den kapitalintensive sektoren. Den viser at kapitalavkastningen 

i denne sektoren avhenger av prisen på produktet, , og av lønnsnivået, w.  er den 

initiale kapitalavkastningskurven for arbeidsintensiv sektor. På samme måte som i 

kapitalintensiv sektor så avhenger den av prisen på produktet, , og av lønnsnivået. 

Helningen på avkastningskurvene vil være kapitalinnsats pr enhet arbeidskraft. Siden 

arbeidsintensiv sektor bruker mindre kapital pr enhet arbeidskraft, vil helningen på 

kapitalavkastningskurven til arbeidsintensiv sektor være slakere enn helningen på 

avkastningskurven til kapitalintensiv sektor. I en langsiktig likevekt vil faktorprisene være 

like mellom de to sektorene og gis av skjæringspunktet mellom de to 

kapitalavkastningskurvene. I figur 4 er dette punktet merket 

),( 22 wpr

2p ),( 0
11 wpr

1p

0E . Det initiale lønnsnivået vil 

her være  og det initiale kapitalavkastningsnivået vil være 0w 0r . 

 

Når prisen på den arbeidsintensive varen øker fra  til , vil kapitalavkastningskurven for 

arbeidsintensiv sektor skifte utover i diagrammet. Den nye kapitalavkastningskurven for 

arbeidsintensiv sektor er nå . Den nye likevekten vil være i skjæringspunktet 

mellom  og , altså i punkt 

0
1p 1

1p

),( 1
11 wpr

),( 22 wpr ),( 1
11 wpr 1E . Dette gir at lønnsnivået vil øke til  og 

kapitalavkastningsnivået vil reduseres til 

1w
1r . At økningen i lønnsnivået er prosentvis større 

enn produktprisøkningen ser man ved å trekke en linje fra origo gjennom 0E . Distansen 

mellom 0E  og A vil tilsvare den prosentvise økningen i produktprisen på den 

arbeidsintensive varen. For at lønnsnivået skal ha økt prosentvis like mye som den 

prosentvise produktprisøkningen, må lønnen ha økt til  i figuren. Siden lønnen har økt til 

, som er større enn , må den prosentvise økningen i lønnsnivået være større enn den 

prosentvise økningen i produktprisen.  

Aw
1w Aw
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Figur 4: Stolper-Samuelson-teoremet 

 
 

For å vise strukturomstillingen som følger av en økt pris på den arbeidsintensive varen må 

figur 4 utvides. I figur 5 er figur 4 tegnet inn til høyre og et badekarsdiagram med 

etterspørselskurvene etter arbeidskraft i de to sektorene til venstre.  

 

Figur 5: Virkning av økt pris på den arbeidsintensive varen 
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Etterspørselen etter arbeidskraft i arbeidsintensiv sektor vil være en funksjon av 

produktprisen på den arbeidsintensive varen og lønnsnivået. Bedriftene i den 

arbeidsintensive sektoren vil tilpasse seg slik at verdien av arbeidskraftens grenseprodukt, 

, blir lik lønnen, w. På samme måte vil bedriftene i den kapitalintensive sektoren 

tilpasse seg slik at arbeidskraftens grenseprodukt, , blir lik lønnsnivået, w. I figur 

5 betegner kurvene merket med A verdien av arbeidskraftens grenseprodukt i den 

arbeidsintensive sektoren, og kurvene merket med B verdien av arbeidskraftens 

grenseprodukt i den kapitalintensive sektoren. Dette er det samme som at A gir 

etterspørselen etter arbeidskraft i arbeidsintensiv sektor og B etterspørselen etter arbeidskraft 

i kapitalintensiv sektor. Likevekt i arbeidsmarkedet gir at 

)( 1
1

1 afp a

)( 2
2

2 afp a

nnn =+ 21 , og likevektslønnen gis 

av skjæringspunket mellom de to etterspørselskurvene. Sysselsettingen i arbeidsintensiv 

sektor måles fra venstre til høyre, og sysselsettingen i kapitalintensiv sektor fra høyre til 

venstre.  

 

Initialt vil etterspørselen etter arbeidskraft i arbeidsintensiv sektor være  og etterspørselen 

etter arbeidskraft i kapitalintensiv sektor 

0A
0B . Arbeidsintensiv sektor vil sysselsette  

arbeidere og kapitalintensiv sektor vil sysselsette  arbeidere. Lønnsnivået vil være . 

Dette tilsvarer punktet 

0
1n

0
2n 0w

0E  i figur 4, hvor kapitalavkastningsnivået til denne likevektslønnen 

er 0r . En økning i produktprisen på den arbeidsintensive varen vil gi et vertikalt skift i 

etterspørselskurven etter arbeidskraft i arbeidsintensiv sektor. Dette skiftet vil være 

prosentvis lik økningen i produktprisen. På kort sikt vil altså etterspørselen etter arbeidskraft 

i den arbeidsintensive sektoren skrifte fra  til , og sektoren vil ønske å sysselsette 

flere. For at det skal bli overført arbeidskraft fra den kapitalintensive sektoren til den 

arbeidsintensive sektoren må lønnsnivået øke. Det nye lønnsnivået, , blir bestemt av 

skjæringspunktet mellom etterspørselskurvene  og 

0A KA

Kw
KA 0B . Her vil  arbeidere være 

sysselsatt i arbeidsintensiv sektor og  arbeidere være sysselsatt i kapitalintensiv sektor. Til 

lønnsnivået  vil kapitalavkastningsnivået i begge sektorene endres. I den arbeidsintensive 

sektoren vil kapitalavkastningen øke fra 

1
1n

1
2n

Kw
0r  til , og i den kapitalintensive sektoren vil 

kapitalavkastningen reduseres fra 

Kr1

0r  til . I en langsiktig likevekt kan ikke 

kapitalavkastningen i de to sektorene være forskjellige, og det vil skje en kapitaloverføring 

Kr2
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fra den mindre lønnsomme til den mer lønnsomme sektoren. Arbeidsintensiv sektor har 

høyere kapitalavkastning enn kapitalintensiv sektor, og det vil derfor skje en 

kapitaloverføring fra kapitalintensiv til arbeidsintensiv sektor. Dette gir at 

etterspørselskurven etter arbeidskraft i arbeidsintensiv sektor skifter oppover fra til , 

og at etterspørselskurven etter arbeidskraft i kapitalintensiv sektor skifter innover fra 

KA 1A
0B  til 

1B . Skiftet for arbeidsintensiv sektor vil være større enn skiftet for kapitalintensiv sektor. 

Dette skyldes at den arbeidsintensive sektoren bruker mer arbeidskraft pr enhet realkapital 

enn den kapitalintensive sektoren. Denne kapitaloverføringen vil presse lønnsnivået 

ytterligere oppover, og arbeidskraft vil bli overført fra kapitalintensiv sektor til 

arbeidsintensiv sektor. Skjæringspunktet mellom  og 1A 1B  vil bli den nye likevekten hvor 

kapitalavkastningen igjen er lik mellom sektorene. Dette kapitalavkastningsnivået, 1r , er 

lavere enn det initiale avkastningsnivået, 0r . Det nye lønnsnivået, , vil være høyere enn 

både det kortsiktige lønnsnivået, , og det initiale lønnsnivået, . 

1w
Kw 0w

 

Dette viser at det vil bli en langsiktig endring i næringsstrukturen og i prisen på 

innsatsfaktorene i Vietnam ved et medlemskap i WTO. På lengre sikt kan man forvente at 

prisendringen på arbeidsintensive varer, som følger redusert toll på eksportvarer, vil føre til 

økt produksjon av arbeidsintensive varer i Vietnam. Det vil også føre til høyere lønnsnivå og 

lavere kapitalavkastning. Siden den prosentvise lønnsøkningen er høyere enn den 

prosentvise produktprisøkningen, og fordi jeg her holder prisen på den andre varen konstant, 

vil reallønnen øke, og dermed vil de vietnamesiske lønnsmottakerne entydig tjene på et 

medlemskap i WTO i følge modellen.  

 

Jeg har forutsatt balanse i utenrikshandelen i analysen min. Dette er en av flere antagelser 

som ikke stemmer i virkeligheten. Vietnam har for tiden underskudd i handelsbalansen (se 

figur 10, kapittel 4), noe som skyldes at de låner mye i utlandet for å bygge opp landet. Hva 

de gjør på lengre sikt er vanskelig å si. Kineserne har ikke balanse i sin utenrikshandel fordi 

de stopper hjemføringen av eksportinntektene sine. Et alternativ for Vietnam er å eventuelt 

gjøre som Kina senere, men jeg tviler på at de vil ønske dette, og velger derfor å anta at 

utenrikshandelen vil være balansert på lang sikt.  

 

I modellen over har jeg valgt å se på kapitalintensiv og arbeidsintensiv sektor. Et annet 

alternativ kunne ha vært å se på kapital og land som innsatsfaktorer. Vietnam eksporterer 
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mye jordbruksprodukter, hvor man kan se på land som en viktig innsatsfaktor i tillegg til 

arbeidskraft. Grunnen til at jeg heller velger å se på arbeidskraft innenfor denne modellen er 

at jeg ønsker å se på effektene som et WTO-medlemskap vil gi. På grunn av lavere tollsatser 

vil prisen på varene produsert av arbeidsintensiv sektor øke. Innenfor HOS-modellen får 

man da en entydig effekt som følge av Stolper-Samuelson-teoremet. For landbruksvarer kan 

ikke modellen brukes direkte. Lavere tollsatser vil føre til forbedret konkurranseevne for 

landbrukssektoren på samme måte som lavere tollsatser fører til forbedret konkurranseevne 

for arbeidsintensive industriprodukter (som for eksempel tekstiler og skotøy). Produsentene 

av landbruksvarer vil dermed oppleve at de får en høyere pris for varene sine. Samtidig vil et 

WTO-medlemskap føre til forpliktelser om å kutte landbrukssubsidier. Dette gir svekket 

konkurranseevne. Dette er to motstridende effekter. Teoretisk sett kan man ikke avgjøre 

hvilken som er sterkest, og dermed ikke om prisen på landbruksvarer økes eller reduseres. 

Det er satt i gang en rekke programmer i Vietnam for å oppveie effektene kutt i subsidier vil 

ha.4 Hvis disse er suksessfulle og gjør landbrukssektoren minst like konkurransedyktig som 

før kuttene, så vil man i teorien kunne bruke HOS-modellen på samme måte som over. 

Problemet er at et WTO-medlemskap ikke nødvendigvis gir bedre handelsforhold for 

landbruksprodukter. I de fleste land er man av forskjellige årsaker, hvor sterke 

interesseorganisasjoner for landbruksnæringen nok er den viktigste, svært opptatt av å 

beskytte sitt eget landbruk, og det er derfor vanskelig for andre land å få tilgang til disse 

markedene. Det er altså ikke sikkert at et WTO-medlemskap vil påvirke landbrukssektoren 

direkte, og jeg holder den derfor utenfor min analyse.   

 

 

                                                 
4 Asia Times Online http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/IA12Ae03.html lastet ned 30. mai 2007 kl 
13:11 
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3. Korttidsvirkninger ved et WTO-medlemskap 
 

Heckscher-Ohlin-Samuelson og Stolper-Samuelson-teoremet er langtidsresultater. På kort 

sikt er det rimelig å anta at kapital er immobil mellom sektorene, altså at kapital er en 

sektorspesifikk innsatsfaktor. For å se hva man kan forvente på kort sikt vil jeg derfor bruke 

en Ricardo-Viner-modell. Hovedmodelloppsettet er hentet fra Norman & Dixit. Jeg har 

imidlertid gjort noen endringer for å få en sammenheng mellom denne modellen og den som 

er beskrevet under Heckscher-Ohlin-Samuelson. Det er verdt å legge merke til at Vietnam 

ikke er anerkjent som en markedsøkonomi av de fleste land. Dette har begynt å endre seg, og 

13. mai 2007 anerkjente de 13 ASEAN-landene Vietnam som en full markedsøkonomi.5 

Selv om Vietnam ikke nødvendigvis kan regnes som en fullkommen markedsøkonomi nå, så 

beveger landet seg i denne retningen, og innen 2018 vil de oppnå status som 

markedsøkonomi i WTO. Siden HOS-modellen er en langtidsmodell, vil man med en 

antagelse om at Vietnam er på god vei til å bli en markedsøkonomi, kunne se bort i fra at de 

ikke er det fullt ut i dag. Dette gjør resultatene HOS-modellen gir mer realistiske for 

Vietnam enn resultatene en Ricardo-Viner-modell gir.    

 

 3.1 Ricardo-Viner-modellen 
 

Fordi realkapitalen nå er sektorspesifikk, og dermed konstant, er produktfunksjonen nå gitt 

av 

)( iii nfx =     (23) 

hvor  og 0)( >′ ii nf 0)( <′′ ii nf . Dette er det samme som at grenseproduktet er økende, men 

avtakende.  

 

For å løse maksimeringsproblemet 

∑= )(),( iiin
nfpmaksnpr

i

   (24)  

gitt ∑  i=1,2 = nni

                                                 
5 Ministry of Trade 
http://www.mot.gov.vn/moten/tag.idempotent.render.userLayoutRootNode.target.n165.uP?uP_root=root&cmd
=item&ID=280 lastet ned 11. juni 2007 kl 12:37 

  

http://www.mot.gov.vn/moten/tag.idempotent.render.userLayoutRootNode.target.n165.uP?uP_root=root&cmd=item&ID=280
http://www.mot.gov.vn/moten/tag.idempotent.render.userLayoutRootNode.target.n165.uP?uP_root=root&cmd=item&ID=280


20 

setter jeg opp en lagrangefunksjon  

 ( )∑∑ −−= nnwnfpL iiii )(   (25) 

Bruker w som lagrangemultiplikator fordi den er skyggeprisen til den mobile faktoren. Får 

følgende førsteordensbetingelse  

  for alle i   (26) wnfp iii =′ )(

Verdien av arbeidskraftens grenseprodukt vil altså være lik i alle sektorene, og vil dessuten 

være lik dens skyggepris. Skyggeprisen vil på vanlig måte være lik dens konkurrerende 

markedspris. Har her fortsatt antatt frikonkurranse og konstant skalautbytte i produksjonen.  

 

Avkastningen til den spesifikke faktoren vil være 

))()(( iiiiiiiiii nfnnfpwnxp ′−=−=π   (27) 

 

Antar fortsatt at det er full sysselsetting, altså at nnn =+ 21  gjelder. Siden kapitalen nå er 

sektorspesifikk vil ikke kapitaleierne kunne flytte kapitalen fra en sektor til en annen. Så selv 

om det er høyere kapitalavkastning i en sektor, vil det ikke bli kapitaloverføringer. Dette 

betyr at  ikke lenger vil gjelde.  ),(),( 2
2

1
1 wprwpr =

 

Vil nå se på hva som skjer innenfor Ricardo-Viner når prisen på den arbeidsintensive varen 

øker, det vil si at  øker. Bruker først figur 6 for å se på det grafisk.  1p

 

Figur 6: Korttidsvirkning av økt pris på arbeidsintensiv vare  
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Verdien av arbeidskraftens grenseprodukt gir etterspørselkurvene etter arbeidskraft. 

Bedriftene vil tilpasse seg der denne er lik lønnssatsen. Før WTO-medlemskapet, og dermed 

før tollsatsene på eksportvarer reduseres slik at det blir en prisøkning på den arbeidsintensive 

varen, vil lønnen og allokeringen av arbeidskraft bli gitt av skjæringspunktet mellom de to 

etterspørselskurvene. I punkt A vil  arbeidere være ansatt i arbeidsintensiv sektor og  

arbeidere være sysselsatt i kapitalintensiv sektor. Lønnsnivået vil her være . Etter 

prisøkningen vil etterspørselskurven etter arbeidskraft i den arbeidsintensive sektoren skifte 

utover. Distansen mellom A og C delt på distansen mellom A og  vil være den 

prosentvise prisøkningen. Det nye skjæringspunktet mellom etterspørselskurvene vil være B. 

Dette punktet gir at den nye lønnen vil være , og at arbeidsintensiv sektor nå vil 

sysselsette  arbeidere og kapitalintensiv sektor vil sysselsette  arbeidere. 

Arbeidsintensiv sektor vil altså sysselsette flere, mens kapitalintensiv sektor vil redusere 

antall arbeidere. Dette vil også si at arbeidsintensiv sektor vil produsere mer og 

kapitalintensiv sektor vil produsere mindre når Vietnam blir medlem av WTO. Som en følge 

av den økte etterspørselen etter arbeidskraft i den arbeidsintensive sektoren har lønnen økt. 

Det er viktig å legge merke til at denne lønnsøkningen er mindre enn prisøkningen. Dette ser 

man fra figuren, hvor B ligger lavere vertikalt enn C.  

0
1n 0

2n
0w

),( 0
2

0
1 nn

1w
1
1n 1

2n

 

Ønsker også å se hva som skjer med avkastningen til den spesifikke faktoren i hver sektor 

når  øker. Dividerer begge sidene i (27) med , og deriverer så dette uttrykket  1p ip

 
( )

)(
/

iii
i

ii nfn
n

p ′′−=
∂

∂ π
  (28) 

Fra dette uttrykket ser jeg at siden økt  fører til økt , så vil avkastningen til kapital i den 

arbeidsintensive sektoren øke. Siden 

1p 1n

11 / pπ  som en følge av økt  øker, betyr det at 1n 1π  

øker med mer enn . Økt  fører også til redusert  siden 1p 1p 2n nnn =+ 21 . Fra (28) ser jeg at 

dette gir redusert 22 / pπ , og dermed redusert 2π . Effekten på reallønningen er tvetydig. At 

den nominelle lønnen har økt betyr at arbeiderne kan kjøpe mer av den kapitalintensive 

varen som har uendret pris. Samtidig så har prisen på den arbeidsintensive varen økt mer enn 

lønnen. Om arbeiderne kjøper mye av denne varen, så vil reallønnen deres reduseres. Om 

arbeiderne kommer bedre eller verre ut avhenger altså av deres relative konsum av de to 

varene.  
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På kort sikt vil altså medlemskap i WTO føre til økt sysselsetting, og dermed høyere 

produksjon, i arbeidsintensiv sektor, og redusert sysselsetting og produksjon i kapitalintensiv 

sektor. Dette vil presse den nominelle lønnen opp, men lønnsøkningen vil være lavere enn 

prisøkningen på den arbeidsintensive varen. Om arbeiderne kommer bedre eller verre ut 

avhenger derfor av deres konsumsammensetning. Om de konsumerer mye av den 

kapitalintensive varen vil de på kort sikt tjene på et medlemskap i WTO. Om de konsumerer 

mye av den arbeidsintensive varen vil de på kort sikt tape på et medlemskap i WTO. For 

eierne av kapitalen er det kortsiktige resultatet entydig. Eierne av kapital som er spesifikk for 

den arbeidsintensive sektoren vil tjene og eierne av kapital som er spesifikk for den 

kapitalintensive sektoren vil tape på et medlemskap i WTO. Dette kan også ses fra figur 7. 

På kort sikt vil en prisøkning på den arbeidsintensive varen føre til at kapitalavkastningen i 

den arbeidsintensive sektoren øker fra 0r til , mens kapitalavkastningen i den 

kapitalintensive sektoren reduseres fra 

Kr1

0r  til .      Kr2

 

Figur 7: Korttidsvirkning av økt pris på arbeidsintensiv vare 

 
 

Om man sammenlikner korttidsresultatet fra Ricardo-Viner-modellen og langtidsresultatet 

fra Heckscher-Ohlin-Samuelson-modellen, er det tydelige likheter og motsetninger. Begge 

modellene predikerer at et medlemskap i WTO vil føre til økt produksjon av arbeidsintensive 

varer, redusert produksjon av kapitalintensive varer og økt nominell lønn i Vietnam. På kort 

sikt er det usikkert om reallønnen vil økes eller reduseres, mens det på lang sikt er en klar 
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økning i reallønnen. Når det gjelder kapitalavkastning så vil alle eierne av kapital tape på 

lang sikt fordi kapitalavkastningen vil reduseres. På kort sikt vil eierne av kapitalen som er 

spesifikk for arbeidsintensiv sektor vinne og eierne av kapitalen som er spesifikk for 

kapitalintensiv sektor tape.   

 

  



24 

4. Oljeinntekter og potensiell ressursforbannelse 
 

I 2006 eksporterte Vietnam råolje for mer enn 7 milliarder amerikanske dollar.6 Dette 

utgjorde over 21,5 % av verdien av eksporten. De har også store oljereserver som ikke er 

utnyttet. I følge International Herald Tribune er det snakk om 30 til 33 milliarder fat i 

oljereserver7. Hvis jeg tar utgangspunkt i en utvinning på 400 000 fat pr dag vil Vietnam 

kunne produsere olje i over 200 år. Vietnam produserte 400 000 fat pr dag i 2004. I 2004 og 

2005 falt produksjonen litt, men Energy Information Administration8 spår at landets 

utvinning vil øke til over 400 000 fat pr dag i 2008. Med tanke på at Vietnam søker å utvikle 

nye felt og øke produksjonskapasiteten sin velger jeg å ta utgangspunkt i denne mengden i 

mine beregninger. Det er ikke veldig relevant her å finne et nøyaktig estimat, men heller å 

fastslå om Vietnams oljeproduksjon vil være langvarig eller kortvarig. Vietnam foretar 

investeringer for å øke utvinningshastigheten, men selv med større produksjonskapasitet vil 

Vietnam kunne utvinne olje lenge. Fra dette er det klart at råolje er og kommer til å være en 

svært viktig eksportartikkel, og dermed også inntektskilde, for Vietnam, og at denne 

inntektskilden vil være langvarig. Denne eksporten kan potensielt få en stor virkning på 

næringsstrukturen i landet og er derfor relevant for min analyse selv om disse virkningene er 

uavhengig av medlemskapet i WTO.   

 

Jeg vil nå se på virkningene oljeinntekter kan få for næringsstrukturen over tid. Jeg vil se på 

to sektorer, hvor den ene er konkurranseutsatt og den andre er skjermet. Den 

konkurranseutsatte varen kan kjøpes og selges på verdensmarkedet til en pris bestemt på 

verdensmarkedet, . Vietnam er en liten økonomi i forhold til verdensmarkedet, og landets 

kjøp og salg av konkurranseutsatte varer vil derfor ikke kunne påvirke 

verdensmarkedsprisen. Skjermet sektor produserer varer og tjenester som kun kan 

produseres innad i landet. Prisen på de skjermede varene, , vil derfor bestemmes av 

innenlandsk tilbud og etterspørsel. 

Kp

Sp

 

                                                 
6 http://www.vietpartners.com/Statistic-Imex.htm lastet ned 4. juli 2007 kl 17:07 
7 http://www.iht.com/articles/2007/05/23/business/rnrgsea.php lastet ned 7. juli 2007 kl 13:16 
8 http://www.eia.doe.gov/ 
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Både de konkurranseutsatte varene og de skjermede varene produseres ved hjelp av 

arbeidskraft og kapital. Siden jeg ser på en lengre tidshorisont vil det være full 

kapasitetsutnyttelse. Dette innebærer at en økt bruk av innsatsfaktorer i den ene sektoren, og 

dermed økt produksjon i denne sektoren, vil føre til en redusert bruk av innsatsfaktorer og 

redusert produksjon i den andre sektoren. Denne sammenhengen er vist ved 

produksjonsmulighetskurven i figur 8, hvor produksjonsmulighetskurven er den nederste av 

de to kurvene.  

 

Figur 8: Virkning av oljeinntekt 

      
 

Antar så at uten oljeinntekter er Vietnams bruk av konkurranseutsatte varer lik dets 

produksjon av konkurranseutsatte varer. Da vil KK cx = , hvor  er produksjonen i 

konkurranseutsatt sektor og  er konsumet av konkurranseutsatte varer. I skjermet sektor 

vil produksjonen alltid måtte være lik konsumet, altså vil 

Kx

Kc

SS cx =  alltid gjelde.  er her 

produksjonen av skjermede varer og  er konsumet av skjermede varer. Uten oljeinntekter 

vil likevekten bli gitt av punkt A hvor indifferenskurven tangerer 

produksjonsmulighetskurven. Her blir det produsert  og konsumert  av den 

Sx

Sc

0
Kx 0

Kc
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konkurranseutsatte varen. Produksjonen og konsumet av den skjermede varen vil være  

og . Det relative prisforholdet vil i punkt A være 

0
Sx

0
Sc

0

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

K

S

p
p .   

 

Med oljeinntekter vil konsummulighetene utvides, og den øverste kurven i figur 8 viser 

konsummulighetskurven med oljeinntekter. Det er nå mulig å konsumere mer av den 

konkurranseutsatte varen enn man produserer selv. I figuren er størrelsen på oljeinntekten z, 

og den vertikale avstanden mellom ethvert punkt på konsummulighetskurven og 

produksjonsmulighetskurven vil være z. Konsumet av den konkurranseutsatte varen er nå 

gitt av , mens likevektsbetingelsen for skjermet sektor fortsatt er . Den 

nye likevekten gis av punkt B, hvor den nye konsumenttilpasningen blir. Under antagelsen 

om at begge varer er normale, så vil dette punktet ligge nordøst for A. Dette impliserer at det 

vil bli konsumert mer av begge varer fordi landet har blitt rikere. Det vil her bli konsumert 

 konkurranseutsatte varer og  skjermede varer. Den nye produksjonstilpasningen gis av 

punkt C. Siden konsumet må være lik produksjonen i skjermet sektor så ligger dette punktet 

loddrett under B. Når konsumet øker må også produksjonen øke. Dette betyr igjen at 

produksjonen av den konkurranseutsatte varen må reduseres fordi det har blitt overført 

arbeidskraft til den skjermede sektoren. Det blir i punkt B produsert  av den 

konkurranseutsatte varen og  av den skjermede varen. På grunn av valutagaven 

oljeinntekten gir, vil konsumet av den konkurranseutsatte varen være høyere enn 

produksjonen, . Det nye prisforholdet vil nå være 

zxc KK += SS cx =

1
Kc 1

Sc

1
Kx

1
Sx

11
KK xc >

1

⎟⎟
⎠

⎞
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⎝

⎛

K

S

p
p , hvor 

1
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⎛
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p
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S

p
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Siden  er gitt fra verdensmarkedet må dette bety at prisen på skjermede produkter har 

økt, og dermed at realvalutakursen har appresiert.   

Kp

 

Prisøkningen på skjermede varer følger av den økte etterspørselen etter disse varene. Med 

økte priser blir det mer lønnsomt å produsere og produsentene vil etterspørre mer 

arbeidskraft. For å få overført arbeidskraft fra den konkurranseutsatte sektoren må 

lønningene øke, noe som gir lavere lønnsomhet og dårligere konkurranseevne i den 

konkurranseutsatte sektoren. I skjermet sektor vil de økte lønnsutgiftene overføres til prisen 

på varen, slik at prisene vil øke mer enn lønningene. Ser altså at det endrede prisforholdet 

som følger av oljeinntektene er nøkkelen bak den endrede næringsstrukturen. Valutagaven 
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oljeinntektene gir vil i tillegg til effektene den gir indirekte på næringsstrukturen, gi en 

direkte effekt på handelsbalansen. Hvis økonomien i utgangspunktet har en balansert 

utenrikshandel, vil valutagaven gi et overskudd på denne. Dette vises i figur 9. De 

kombinasjoner av lønnsnivå og etterspørsel som gir balansert utenrikshandel gis av linjen H 

og de kombinasjonene av lønnsnivå og etterspørsel som gir full sysselsetting gis av linjen S. 

Det vil altså være balanse i utenrikshandelen langs H og full sysselsetting langs S. 

Skjæringspunktet mellom handelsbalansen, H, og full sysselsettingslinjen, S, gir den samlede 

etterspørselen (som er summen av etterspørselen etter skjermede varer og etterspørselen etter 

konkurranseutsatte varer), e, og det lønnsnivået, w, man vil få når det både er full 

sysselsetting og balanse i utenrikshandelen. Med oljeinntekter vil man få et 

handelsoverskudd og handelsbalanselinjen vil skifte fra 0H  til 1H . Dette vil føre til større 

aggregert etterspørsel og høyere lønnsnivå.  

 

Figur 9: Handelsbalanse og sysselsetting 

 
Kilde: Norman (1993) 

 

Det er ikke gitt at det er negativt at næringsstrukturen endrer seg. Selv om det er 

omstillingskostnader for enkeltindivider (både bedriftseiere og arbeidstakere) på kort sikt, så 

vil man på grunn av økte konsummuligheter komme bedre ut på lengre sikt. Dette ser man 

tydelig i figur 8 ved at man havner på en indifferenskurve lenger ut i diagrammet med 

oljeinntekter enn uten oljeinntekter. Problemene oppstår først når oljeinntektene bortfaller. 

Siden olje er en ikke-fornybar ressurs, så vil dette skje før eller siden.  
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Jeg vil nå se på en situasjon som blir omtalt som ”hollandsk syke” eller ”ressursforbannelse” 

hvor man ser på hva som skjer når oljeinntektene forsvinner. Jeg velger å se på en situasjon 

hvor oljeinntektene bortfaller fullstendig. Det er urealistisk at de vil forsvinne slik over 

natten, men dette klargjør problemene knyttet til for stor ressursoverføring fra 

konkurranseutsatt sektor til skjermet sektor. Fra figur 8 er det klart at når oljeinntektene 

forsvinner, så vil den optimale tilpasningen være den tilpasningen landet hadde uten 

oljeinntekter, det vil si i punkt A. For å kunne havne i dette punktet må landet øke sin 

produksjon av konkurranseutsatte varer fra  til , og redusere sin produksjon av 

skjermede varer fra  til . Konkurranseevnen til den konkurranseutsatte sektoren vil 

være svekket av det høye lønnsnivået, og på grunn av lønnsstivhet er det realistisk at dette 

problemet vil vedvare en stund. Det tar også lang tid å bygge opp en konkurransedyktig 

næring. Dette skyldes organisasjonsmessige og produktmessige aspekter. Det tar tid å bygge 

opp en bedrift og det tar tid å utarbeide nye produkter som er salgbare på verdensmarkedet. 

Det vil derfor være vanskelig å øke produksjonen av konkurranseutsatte varer slik det kreves 

for få den opprinnelige optimale tilpasningen. Igjen vil jeg forvente at begge varene er 

normale, slik at etterspørselen etter begge varene vil reduseres når inntekten reduseres. Den 

direkte negative effekten en redusert inntekt har på konsumet av skjermede varer vil bli 

dempet av prisreduksjonen som følger fra lavere etterspørsel. Like fullt vil etterspørselen 

netto falle. Siden det er vanskelig å øke produksjonen av den konkurranseutsatte varen, vil 

tilpasningen bli på et punkt innenfor produksjonsmulighetskurven (men ikke lavere enn ). 

Ser altså at fordi det er vanskelig å øke produksjonen i den konkurranseutsatte sektoren, så 

vil arbeidsledighet følge. Man vil også få et lavere konsum enn det man hadde før man fikk 

oljeinntekter. Disse problemene er naturlig nok ikke permanente, men kan skape uønskede 

problemer i en lengre periode. Kan også se problematikken fra figur 9. Når oljeinntekten 

bortfaller så vil handelsbalansen skifte tilbake til 

1
Kx 0

Kx
1
Sx 0

Sx

1
Kx

0H  samtidig som etterspørselen og lønnen 

fortsatt blir gitt av punkt B. Det er svært vanskelig å redusere lønnsnivået på grunn av 

lønnsstivhet og problemer med arbeidsledighet følger.  

 

I Corden og Neary (1982) skiller man mellom ressursbevegelseseffekten og 

forbrukseffekten. Ressursbevegelseseffekten omhandler overførselen av arbeidskraft (den 

mobile innsatsfaktoren) fra de andre sektorene til oljesektoren fordi grenseproduktet til 

arbeidskraft er høyere i oljesektoren enn i de andre sektorene. Denne effekten er neglisjerbar 

hvis oljesektoren bruker få ressurser som kan tas fra andre sektorer i økonomien. 
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Forbrukseffekten vil da dominere. I Vietnam kommer mesteparten av kapitalen som 

investeres i oljesektoren fra utlandet, enten via direkteinvesteringer eller via lån 

myndighetene tar opp. Oljesektoren er kapitalintensiv, og vil derfor ikke trekke mye 

arbeidskraft fra de andre sektorene. At Vietnam i tillegg har mye arbeidskraft å ta av, gjør at 

overførselen av arbeidskraft er neglisjerbar. Siden oljesektoren hverken trekker mye kapital 

eller arbeidskraft fra de andre sektorene, vil ressursbevegelseseffekten bli liten og jeg har 

derfor sett bort fra den. Drøftelsen over vil tilsvare Cordens og Nearlys forbrukseffekt.  

 

Vil nå se på hvilken situasjon Vietnam befinner seg i. For å gjøre det vil jeg se på 

handelsbalansen og valutakursen. Hvis landet befinner seg i en situasjon hvor de tar inn 

oljeinntekter slik at næringsstrukturen endres, så burde handelsbalansen være positiv og 

valutakursen appresiere. Ser fra figur 10 at handelsbalansen slett ikke er positiv, men 

negativ. Ikke bare er den negativ, den har også blitt mer negativ. Dette kan virke som et 

faresignal, men trenger slett ikke å være det. Det er rasjonelt å ta opp lån i utlandet for å 

gjennomføre lønnsomme investeringer i Vietnam. Å utvikle oljesektoren krever store 

investeringer. Slike investeringer gjøres i stor grad i Vietnam, og den negative 

handelsbalansen skyldes at Vietnam låner i utlandet for blant annet å bygge opp oljesektoren. 

Vietnam er ikke det eneste landet som har gjort dette, og man trenger ikke å se lenger enn til 

Norge for å finne et eksempel. Norge lånte på 1970-tallet store beløp i utlandet for å bygge 

opp oljesektoren og for å jevne ut konsumet. Det er ikke urealistisk å tro at Vietnam forsøker 

å gjøre det samme i dag.   

 

Figur 10: Handelsbalansen til Vietnam i millioner USD (total eksport – total import) 

  

Kilde: GSO; Statistical Data, www.gso.gov.vn 
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Jeg har valgt å se på valutakursen for vietnamesiske dong mot de valutaene som brukes av 

Vietnams viktigste handelspartnere. Siden Vietnam handler mest med USA, Kina, Japan og 

EU er det derfor disse valutakursene som vil ha mest å si for Vietnam. Fra figur 11 ser jeg at 

den vietnamesiske dongen har vært relativ fast mot amerikanske dollar i de siste årene. Dette 

skyldes at de vietnamesiske myndighetene offisielt følger en styrt flytende kurs av dongen. 

Siden Kina også har holdt sin yuan fast mot dollar, følger det at også dong er relativt fast 

mot kinesiske yuan. Dette ser jeg også fra figur 12. Japan har på sin side hatt en mindre fast 

valutakurs mot dollar, men har intervenert kraftig enkelte ganger for å hindre at japanske yen 

appresierer for kraftig mot dollar. Siden yen har fluktuert mer mot dollar, har også 

vietnamesiske dong fluktuert mer mot yen. Fra figur 13 ser jeg at vietnamesiske dong har 

holdt seg relativt stabil mot yen. Euro har styrket seg i forhold til amerikanske dollar, og 

derfor må euroen også ha styrket seg mot vietnamesisk dong. Ser dette fra figur 14. Den 

vietnamesiske dongen har altså ikke appresiert i forhold til valutaen til sine viktigste 

handelspartnere. På grunn av bindingen til amerikanske dollar har den holdt seg fast mot de 

fleste valutakurser og svekket seg mot euro. Hvis oljeinntektene føres inn i landet vil den 

konkurranseutsatte sektoren reduseres. For at dette skal inntreffe må realvalutakursen 

appresiere. Siden prisen på konkurranseutsatt sektor er gitt fra verdensmarkedet kan dette 

skje ved en økning i prisen på den skjermede varen eller en appresiering av den nominelle 

valutakursen. At valutakursen ikke har appresiert, og at handelsbalansen er negativ, tyder på 

at Vietnam ikke er i en potensiell ”hollandsk syke” situasjon nå.  

 

For å unngå å havne i en ”hollandsk syke” situasjon senere når oljesektoren er utbygd er det 

viktig å ikke ta hjem alle inntektene med en gang. Et alternativ er å gjøre som Norge; 

opprette et fond i utlandet og kun bruke avkastningen på dette. Slik vil ikke 

næringsendringen bli for stor (og dermed ikke så vanskelig å eventuelt skulle reversere), 

fordelingen mellom generasjonene i Vietnam blir mer rettferdig og valutagaven blir 

permanent (i det minste i teorien). Om de ikke gjør dette, så er det viktigste at de bremser 

hjemføringen av overskuddet slik at problemet dempes. Jeg vil tro at problemet med 

”hollandsk syke” er såpass velkjent at de i det minste vil gjøre dette.   
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Oljeutvinning kan også få andre virkninger som det er verdt å trekke frem. Det kan blant 

annet føre til forurensning som kan gå ut over primærnæringen, og da særlig fiskenæringen, i 

de berørte områdene. Dette er en gruppe som er mindre heldig stilt fra før, og bortfall av 

levebrødet vil derfor ramme denne gruppen svært hardt. For denne gruppen av befolkningen 

vil derfor oljeutvinning være negativ om de ikke får en form for kompensasjon. Problemet 

med forurensing som følge av oljeutvinning er ikke bare en teoretisk mulighet. Etter 1997 

har det vært nesten 60 tilfeller med oljesøl i elver og kystregioner i Vietnam9. Fordelingen 

av oljeinntekten har også noe å si. Om størstedelen havner i lommen til toppledere og nesten 

ingenting går til folket, vil dette naturlig nok oppfattes som blodig urettferdig. Som en følge 

kan det komme reaksjoner fra folket, og særlig fra gruppene som blir hardest rammet av 

oljeproduksjonen. Om dette er tilfelle for Vietnam er vanskelig å si. De vietnamesiske 

myndighetene har et uttalt mål om fattigdomsbekjempelse, og har hatt beundringsverdige 

resultater innen dette10. Dette, og det at Vietnam er et kommunistisk land (og dermed, i det 

minste i teorien, skal være opptatt av likhet i befolkningen), kan tyde på at de vietnamesiske 

myndighetene vil forsøke å fordele oljeinntektene slik at det brede lag i befolkningen får ta 

del i det. Samtidig skal man ikke undervurdere enkeltindividers grådighet. Eksempler fra 

andre utviklingsland (hvor Nigeria er et kremeksempel) viser at utenlandske oljeselskaper og 

statsledere (gjerne korrupte) stikker av med inntektene, mens lokalbefolkningen bærer 

kostnadene. Hvem som tjener på oljeproduksjonen er altså uklart. Det som er sikkert er at 

konsummulighetene for landet som helhet vil øke, mens fordelingen av disse økte 

konsummulighetene er usikkert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
9 http://english.vietnamnet.vn/reports/2007/05/694364/ lastet ned 8. august 2007 
10Se blant annet http://www.bistandsaktuelt.com/Les.asp?ID=236 eller 
http://www.bistandsaktuelt.com/Lesartikkel.asp?ID=2951 , lastet ned 16. august 2007 

  

http://english.vietnamnet.vn/reports/2007/05/694364/
http://www.bistandsaktuelt.com/Les.asp?ID=236
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Figur 11: Valutakursen for vietnamesiske dong mot amerikanske dollar  

 

 
Kilde: Oz Forex http://www.chartflow.com/ozforex/historybasic.asp, lastet ned 3. juli 2007 kl 15:36  

 

Figur 12: Valutakursen for vietnamesiske dong mot kinesiske yuan 

 

 
Kilde: Oz Forex http://www.chartflow.com/ozforex/historybasic.asp, lastet ned 3. juli 2007 kl 15:36  
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http://www.chartflow.com/ozforex/historybasic.asp


33 

Figur 13: Valutakursen for vietnamesiske dong mot japanske yen 

 

 
Kilde: Oz Forex http://www.chartflow.com/ozforex/historybasic.asp, lastet ned 3. juli 2007 kl 15:36  

 

Figur 14: Valutakursen for vietnamesiske dong mot euro 

 

 
Kilde: Oz Forex http://www.chartflow.com/ozforex/historybasic.asp, lastet ned 3. juli 2007 kl 15:36  
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5. Direkte utenlandsinvesteringer i Vietnam 
 

Ricardo-Viner-modellen og Heckscher-Ohlin-Samuelson-modellen bygger på veldig sterke 

forutsetninger. Innen HOS-modellen vil disse føre til at varehandel og faktorhandel er 

perfekte substitutter, og kun én av typene handel vil inntreffe. I virkelighetens verden vil 

ikke alle disse forutsetningene være oppfylt, og det vil derfor ikke bare være varehandel. Jeg 

vil derfor også se på kapitaloverføringer, og da i form av direkte utenlandsinvesteringer 

(FDI). Det er verdt å legge merke til at dette er en annen teoriretning enn de jeg har drøftet 

tidligere. Det vil derfor være andre forutsetninger knyttet til FDI-teorien. Blant annet er det 

antatt lik teknologi i HOS-modellen og i Ricardo-Viner-modellen, mens det er 

teknologiforskjeller mellom land og sektorer i FDI-teorien. Det vil dessuten eksistere 

handelshindringer som fører til at faktorprisutjevningsteoremet ikke holder, og Vietnam vil 

derfor ha lavere reallønn enn OECD-landene. Når det gjelder virkningene av FDI har jeg 

valgt å fokusere på teknologiforbedringer og ikke på vekst. Før jeg ser på virkningene av et 

WTO-medlemskap vil jeg se på FDI i Vietnam og på FDI mer generelt.  

 

5.1 FDI i Vietnam  
 

Med ”doi moi” i 1986 satte de vietnamesiske myndighetene i gang en prosess for å gjøre 

Vietnam til en eksportdreven markedsbasert økonomi. Et ledd for å oppnå denne 

målsetningen var å tiltrekke seg FDI. I desember 1987 ble den første loven som regulerte 

FDI innført og det ble med dette mulig for utenlandske selskaper å investere i Vietnam. 

Denne loven har senere blitt revidert flere ganger. Ser fra figur 15 at FDI har økt siden 1988. 

Det var en nedgang etter 1996 som i stor grad skyldtes den finansielle krisen i Asia i 1997. 

Mengden FDI har i de senere årene økt igjen og nådde i 2006 sitt foreløpige toppnivå med 

10 201 millioner amerikanske dollar.  
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Figur 15: FDI inn i Vietnam fra 1988-2006. Totalt registrert kapital er i millioner USD 
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Kilde: GSOs Stastistical Handbook of Vietnam 2006 

 

Det har strømmet FDI inn i de fleste sektorene i Vietnam og det har vært en økning i de 

fleste av disse (figur 16). Industrisektoren har siden 2001 mottatt størstedelen av 

investeringene og i 2005 sto industrisektoren samlet for 62 % av mottatt FDI (figur 17). 

Industrisektoren kan igjen deles opp i lett- og tungindustri, hvor lettindustrisektoren mottok 

20 % (inkludert FDI til eksportfremmende soner) og tungindustrien mottok 42 % av 

investeringene. Industrier som faller under lettindustribetegnelsen er produsenter av tekstiler, 

klær, fottøy og andre konsumvarer. Industrier som faller under tungindustribetegneslen er 

produsenter av for eksempel biler, kjemikalier, sement og stål. Lettindustrien er altså 

hovedsakelig arbeidsintensiv, mens tungindustrien typisk er kapitalintensiv. Med tanke på at 

jeg allerede har slått fast at Vietnam har et komparativt fortrinn i produksjonen av 

arbeidsintensive varer kan det virke som et paradoks at hovedvekten av FDI går til 

kapitalintensiv sektor. Årsaken til dette vil jeg komme tilbake til.  
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Figur 16: FDI til forskjellige sektorer 2000-2005 
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Kilde: IMF11  

 

Figur 17: FDI til forskjellige sektorer i 2005 
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11 http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2006/cr06423.pdf lastet ned 9. juli kl 14:10 
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5.2 Hva skal til for å få FDI?  
 

Det er ekstra kostnader knyttet til å gjøre forretninger i utlandet, og for at det skal være 

lønnsomt for en bedrift å gå inn i et nytt marked må bedriften ha visse fortrinn. I Markusen 

(1995) beskrives Dunnings tre betingelser som må være til stede for at en bedrift skal ha 

sterke incentiver til å gjennomføre direkteinvesteringer i utlandet. Disse tre betingelsene er 

eierskaps-, lokaliserings- og internaliseringsfortrinn. I eierskapsfortrinn ligger det at 

bedriften har markedsmakt eller kostnadsfordeler som oppveier ulempen ved å gjøre 

forretninger i utlandet. Dette kan for eksempel være et produkt eller en produksjonsprosess 

som ikke andre har tilgang til på grunn av patenter, hemmelige oppskrifter, 

merkevareoppbygging eller ry for kvalitet. Faktorer som kan gi lokaliseringsfortrinn er 

tollsatser, kvoter, transportkostnader, billige faktorpriser og kundetilgang. 

Lokaliseringsfortrinnet gjør at det er mer lønnsomt å produsere i utlandet enn å produsere 

hjemme for så å eksportere til utlandet. Av lokaliseringsfortrinnene gir kundetilgang samt 

høye tollsatser, kvoter og høye transportkostnader opphav til horisontal FDI. Høye tollsatser, 

kvoter og høye transportkostnader gjør at det blir vanskeligere og kostbart å eksportere varer 

til Vietnam. Dette gjør at de utenlandske selskapene må ta en mye høyere pris på varene i 

Vietnam og dermed risikere å ikke være konkurransedyktige i det vietnamesiske markedet. 

Ved å etablere produksjon i Vietnam unngår man disse handelshindringene og selskapet vil 

kunne betjene det vietnamesiske markedet med sine produkter. Uavhengig av 

handelskostnadene kan også nærhet til markedet være en årsak til å etablere produksjonen i 

Vietnam. Innen enkelte varegrupper kan det være viktig å være nær markedet fordi man da 

for eksempel kan respondere lettere på endringer i smak. Relativt billige faktorpriser gir 

opphav til vertikal FDI. I Vietnams tilfelle er det arbeidskraft som er relativt billig. Land 

med lavt lønnsnivå vil kunne tiltrekke seg utenlandske selskaper som ønsker å flytte deler av 

produksjonen for å kutte i kostnadene. Det er ikke bare de faktiske lønnskostnadene som 

teller her. Dyktigheten og arbeidsmoralen til arbeiderne spiller også inn. Vietnamesiske 

arbeidstakere anses som hardt arbeidende og lønnsnivået er lavt. Utenlandske selskaper får 

derfor mye for pengene i Vietnam. Internaliseringsfortrinnet beskriver situasjoner hvor det er 

mer lønnsomt å produsere innad i bedriften enn via markedet. Dette kan for eksempel 

                                                                                                                                                       
12 http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2006/cr06423.pdf lastet ned 9. juli kl 14:10 
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skyldes at ved å la andre bedrifter produsere på lisens så kan bedriftshemmeligheter gå tapt. 

Dette problemet er særlig stort i land hvor patentbeskyttelsen er svak.     

 

Ved horisontal FDI har selskapene en produksjon av varer og tjenester i utlandet som er 

ganske lik de som foretaket produserer i sitt hjemland. Både produksjonen og salget foregår i 

vertslandet. Disse investeringene foretas for å oppnå fordeler som for eksempel ”tariff 

jumping” i forsyningen av markedet i vertslandet. I ”tariff jumping” ligger det at bedriftene 

unnslipper høye tollsatser ved å produsere i vertslandet istedenfor å eksportere til dette 

landet. Vietnam har hatt høye tollsatser på enkelte varegrupper, og særlig innen 

tungindustrien, for å beskytte innenlandsk produksjon. Et eksempel er tollsatsen på 

motorsykler som var på 100 % i 2005. At tollsatsene har vært høye burde føre til at 

tungindustrisektoren trekker til seg FDI, noe den også har gjort. 

 

Ved vertikal FDI deler selskapene opp sin produksjonsprosess geografisk for å utnytte 

internasjonale forskjeller i faktorpriser. Selskaper fra industriland flytter her sin produksjon 

til land med lavere lønnsnivå. Vertslandet blir så brukt som eksportbase til selskapets 

markeder.  Vernon (1966) har utviklet en produktsyklusteori som forklarer når og hvorfor 

selskaper fra industrialiserte land flytter produksjonen av enkelte varer til land med lavere 

lønnsnivå.  

 

Vernon hevder at bedrifter i avanserte land, det vil si land med god tilgang på kunnskap og 

kapital, lettere vil kunne se muligheten for nye produkter i sitt eget marked, og utviklingen 

av nye produkter vil derfor skje i disse landene. Disse nye produktene vil først produseres i 

hjemlandet. Dette skyldes at de nye produktene ikke er standardiserte, slik at produsentene 

vil ønske å ha muligheten til å enkelt endre innsatsfaktorene. Priselastisiteten for de nye 

produktene vil være lav pga stor produktdifferensiering eller monopolmakt. Dette gjør at 

små kostnadsvariasjoner ikke teller så mye for produsentene på dette tidspunktet. Et annet 

aspekt som fører til produksjon i hjemlandet er behovet for å være nær markedet, tilbyderne 

av varer som brukes som innsatsfaktorer og konkurrentene.  

 

Ifølge Vernon vil produktet etter hvert bli mer standardisert som følge av økt etterspørsel. 

Denne standardiseringen av produktet gjør at produksjonsprosessen også kan standardiseres. 

Jo mer standardisert produkt, jo mer standardisert produksjonsprosess. Dette fører til at man 

kan utnytte stordriftsfordeler og ta større hensyn til produksjonskostnader. Produksjonen vil 
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derfor bli flyttet til mindre avanserte økonomier. Jo mer standardiserte produkter, jo mindre 

avansert økonomi kan produksjonen bli flyttet til. 

 

Vernon ser for seg at produkter som vil bli eksportert fra utviklingsland er svært spesialiserte 

produkter med klare karakteristikker. Produksjonen av disse varene vil kreve mye 

arbeidsinnsats. Hvis ikke så vil det ikke være kostnadsgevinster ved å flytte produksjonen til 

disse landene. I tillegg vil produksjonen av disse varene ikke avhenge av et velutviklet 

industrielt miljø. Som eksempel på varer som oppfyller disse kravene nevner Vernon 

tekstilprodukter og standardiserte elektroniske komponenter.     

 

5.3 FDI og handel 
 

Det er også interessant å se hva som skjer med handelen når FDI øker. Hvis handelen øker 

når det blir mer FDI så er FDI komplementær til handel, og motsatt så vil FDI være et 

substitutt for handel hvis økt FDI fører til redusert handel. Kojima (1975) tar utgangspunkt i 

HOS-modellen hvor ikke alle forutsetningene er oppfylt. Blant annet løsner han på 

forutsetningen om lik teknologi mellom land. Derfor vil heller ikke 

faktorprisutjevningsteoremet gjelde og det blir forskjeller i faktorprisene mellom land. Dette 

gir opphavet til FDI. Kojima ser på FDI som mer enn bare kapitaloverføring. Hovedrollen til 

FDI er å overføre overlegen produksjonsteknologi fra industriland til utviklingsland 

(eventuelt fra mer utviklede land til mindre utviklede land). Kojima finner at FDI vil være 

handelsfremmende hvis den investerende bedriften i hjemlandet opererer i den sektoren som 

hjemlandet har en komparativ ulempe i, og investeringene går til den samme sektoren i 

vertslandet. Som en følge av investeringene vil det bli en produksjonsøkning av den varen 

vertslandet allerede har et komparativt fortrinn i. Denne produksjonsøkningen kan følge 

direkte fra opprettelsen av nye fabrikker, men også fra den økte produktiviteten som skyldes 

teknologioverføringen. Vertslandet vil altså produsere og derfor også kunne eksportere mer 

av den varen de har et komparativt fortrinn i. Jeg tolker hjemlandet for den investerende 

bedriften som OECD og vertslandet som Vietnam. Husker fra kapittel 2 at OECD har et 

komparativt fortrinn i kapitalintensive varer og at Vietnam har et komparativt fortrinn i 

arbeidsintensive varer. Denne typen FDI vil derfor korrespondere med at en bedrift i den 

arbeidsintensive sektoren i OECD investerer i den arbeidsintensive sektoren i Vietnam. 

Siden Kojima ser på FDI som en overførsel av overlegen teknologi fra avanserte 
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industrialiserte land til mindre utviklede land, vil disse investeringene føre til at sektoren 

som mottar FDI blir mer produktiv. Sektoren vil nå kunne produsere like mye med 

proporsjonalt mindre bruk av innsatsfaktorene arbeidskraft og kapital. Dette betyr at de kan 

produsere varen billigere og dermed bli mer konkurransedyktige. Vietnam vil derfor 

eksportere arbeidsintensive varer og importere kapitalintensive varer. FDI fører i dette 

tilfellet til handel fordi Vietnam blir brukt som eksportbase, og slik FDI kan derfor ses på 

som komplementær til handel. Kojima finner også at FDI vil være handelsødeleggende hvis 

den investerende bedriften opererer i den sektoren hjemlandet har et komparativt fortrinn i. I 

tilfellet OECD og Vietnam vil det si at en bedrift fra kapitalintensiv sektor hjemmehørende i 

OECD vil investere i kapitalintensiv sektor i Vietnam. I dette tilfellet vil Vietnam produsere 

mer av den varen OECD har et komparativt fortrinn i. Ser man bort i fra næringsintern 

handel vil dette implisere at OECD og Vietnam vil konkurrere både i eksport- og 

importkapasitet, og det vil bli mindre handel mellom OECD-landene og Vietnam. På denne 

måten kan FDI til kapitalintensiv sektor i Vietnam (den sektoren Vietnam har en komparativ 

ulempe i) fungere som et substitutt for handel. Ser at FDI både kan være et substitutt for 

handel og komplementær til handel alt avhengig av hvilken type FDI det er snakk om. I 

Vietnams tilfelle vil FDI som går til arbeidsintensiv sektor være handelsfremmende. 

Handelsfremmende FDI tilsvarer derfor her vertikal FDI fordi vertikal FDI hovedsakelig går 

til arbeidsintensiv sektor for å utnytte den billige arbeidskraften i Vietnam.  I Vietnam vil 

handelsødeleggende FDI være FDI som går til kapitalintensiv sektor. Handelsødeleggende 

FDI tilsvarer horisontal FDI fordi horisontal FDI i stor grad går til kapitalintensiv sektor.  

 

Kojima ser også på hvor lett det er å overføre teknologien fra avanserte industrinasjoner til 

mindre utviklede land. Han hevder at jo mindre den teknologiske forskjellen er mellom 

landet som investerer og vertslandet, jo lettere er det å overføre og forbedre teknologien i 

vertslandet. Det er altså lettere å overføre lavteknologi enn høyteknologi til utviklingsland, 

og dermed vil investeringer i lavteknologiske sektorer gi større positive ringvirkninger for 

økonomien. Kan derfor trekke slutningen at investeringer i lavteknologiske sektorer er å 

foretrekke. Arbeidsintensiv sektor er for det meste lavteknologisk, noe som gir at 

investeringer til denne sektoren er et gode. Dette vil ikke si at Vietnam skal ha en stor 

lavteknologisk sektor permanent. I mange andre sørøstasiatiske land har FDI vært viktig for 

å skape en stor arbeidsintensiv eksportsektor. Senere har disse landene klart å utvide sin 

industrielle base, og mange av disse landene har i dag sektorer som er medium- eller 

høyteknologiske. Viktigheten ligger i å få et godt utgangspunkt som man kan bygge videre 
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på, og jeg tolker Kojimas teori som at dette utgangspunktet må ligge i arbeidsintensiv sektor 

(som er lavteknologisk).  

 

Singer (1950) har også meninger om hva slags FDI som er å foretrekke for et utviklingsland. 

Han kritiserer kraftig investeringer innen landbruk og natturressurser fordi dette gjør at 

utviklingslandene spesialiseres innen mat- og råvarer, og hindrer indirekte landene i å utvikle 

sin egen industrielle base. Dette fører til et mønster med utviklingsland som eksportører av 

mat- og råvarer, og industriland som eksportører av industrivarer. På grunn av synkende 

priser på mat- og råvarer (med unntak av olje og dens like) så taper utviklingslandene og 

industrilandene vinner. At hovedvekten av investeringene til et land går til sektorer med alt 

for lav teknologi er altså heller ikke optimalt.  

 

Over er det tatt utgangspunkt i hvilke typer FDI som er best i forhold til 

teknologioverføringer. Det er ikke gitt at svaret er det samme om man ser på FDI i forhold til 

for eksempel vekst. 

 

5.4 FDIs effekter på økonomien  
 

Vietnam har som mange andre land lenge forsøkt å tiltrekke seg utenlandsk kapital i form av 

FDI. Dette fordi FDI i tillegg til å være mer stabil i forhold til andre typer kapitalstrømninger 

også fører med seg andre eksternaliteter som man ikke får ved rene kapitaloverføringer. 

Disse eksternalitetene (eller spillovers) kan både være positive og negative. Jeg velger å ikke 

ta for meg alle de forskjellige eksternalitetene her, men heller å fokusere på 

teknologioverføringer.  

 

En viktig årsak til at utviklingsland ønsker FDI er muligheten for teknologioverføring. 

Selskaper fra mer avanserte land har tilgang på mer avansert teknologi. Når disse selskapene 

etablerer seg i andre land tar de denne teknologien med seg. Denne overføringen av 

teknologi kan inntreffe som en ren kopiering fra lokale bedrifter. Den kan også inntreffe ved 

at arbeidere som læres opp i det utenlandske selskapet senere blir ansatt av en lokal bedrift, 

og dermed tar med seg kunnskapene til denne lokale bedriften. Denne teknologioverføringen 

gjør at arbeidskraften og de lokale bedriftene blir mer produktive, og er dermed et gode.    
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Som i Kojima (1975) kommer det i Blomström og Kokko (2003) frem at de eksterne 

effektene er mer signifikante i sektorer med enklere teknologi. Det utenlandske nærværet 

tvinger de lokale bedriftene til å bli mer produktive i sektorer hvor de best kan bruke den 

teknologien som ligger innen deres kapasitet. Jo mer direkte konkurranse det er mellom de 

utenlandske og lokale bedriftene, jo større er sannsynligheten for å få positive eksterne 

virkninger, deriblant teknologioverføringer. For å få en direkte konkurranse mellom 

bedriftene kan ikke forskjellen være for stor mellom dem, noe som impliserer at den 

utenlandske bedriften ikke kan være for høyteknologisk. I høyteknologiske sektorer som 

ikke har mye til felles med lokale industrier, hverken i form av produkt eller teknologi, vil 

det vanskelig kunne bli teknologioverføringer eller andre eksterne virkninger (bortsett fra 

eventuelle monopoldannelser).    

 

Le (2007) undersøker om FDI har ført til positive eksternaliteter i Vietnam. Positive 

eksternaliteter i form av teknologioverføring er særlig vektlagt. Dette er gjort ved å se på 

paneldata fra Vietnams industrielle sektorer fra 1995-2002.  I resultatene til Le kommer det 

frem at de positive eksternalitetene er større i arbeidsintensiv sektor og mindre i 

kapitalintensiv sektor. Dette støtter hypotesen til Le om at det blir større 

teknologioverføringer når teknologiforskjellene ikke er for store mellom den utenlandske 

investeringsbedriften og innenlandske bedrifter. Siden Vietnam er et land med et generelt 

lavt teknologisk nivå, vil denne forskjellen være minst i arbeidsintensiv sektor og den 

positive effekten vil derfor være størst her.  

 

5.5 Hva skjer med FDI ved et WTO-medlemskap? 
 

Som jeg allerede har vært inne på er det flere ting som må ligge til rette for at utenlandske 

selskaper skal ønske å gjennomføre FDI. Elementer som kan øke mengden FDI er for 

eksempel bedre tilrettelegging fra myndighetenes side, bedre infrastruktur, bedre kvalitet på 

landets arbeidsstyrke osv. Noen av tiltakene myndighetene kan sette i gang for å tiltrekke seg 

mer FDI er uavhengig av om Vietnam er medlem av WTO eller ikke. Å forbedre 

utdanningsinstitusjoner og å bygge flere veier er eksempler på slike tiltak. WTO-

medlemskapet vil føre til tiltak som muligens ikke ville ha blitt gjennomført ellers. For å bli 

medlem har Vietnam forpliktet seg til å endre lover og regler slik at de oppfyller visse 

internasjonale standarder. Dette vil føre til at utenlandske bedrifter opplever at 
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tilretteleggingen fra myndighetenes side forbedres. Noen av disse endringene er knyttet til 

avtaler i GATS. En av de viktigste forbedringene som vil føre til mer FDI er at prosedyren 

for å få forretnings- og investeringslisens vil bli mer gjennomsiktelig og mindre byråkratisk. 

I tillegg vil det innføres like vilkår for vietnamesiske og utenlandske investorer. Dette vil 

også være med på å skape et bedre investeringsklima for de utenlandske investorene og 

dermed kunne virke positivt på FDI-tilstrømningen. Det psykologiske aspektet ved et WTO-

medlemskap er også av betydning. Medlemskapet vil føre til økt tiltro til Vietnam og 

Vietnams økonomi blant utenlandske investorer. De vil forvente økt stabilitet i 

investeringspolitikken og et forbedret forretningsmiljø. Samlet sett vil dette indikere at 

mengden FDI vil øke ytterligere som en følge av WTO-medlemskapet.  

 

Markusen (1995) tar for seg en enkel modell for horisontal FDI. Han finner ut at med veldig 

lave handelskostnader vil horisontal FDI ikke finne sted. Det er faste kostnader knyttet til 

opprettelsen av en produksjonsenhet. Med lave nok handelskostnader vil ikke selskapene 

være interessert i å ta på seg disse kostnadene. Det vil være mer lønnsomt for selskapene å 

produsere i ett land og eksportere til det andre, og de vil derfor ikke utføre horisontal FDI. 

Hvor grensen går for lave nok handelskostnader varierer fra selskap til selskap. At 

handelskostnadene er lave nok til at ingen selskaper vil ønske å gjennomføre horisontal FDI 

er et ekstremtilfelle som neppe er realistisk. Jeg vil tro at det vil kreve ekstremt lave 

handelskostnader, noe som vanskelig kan være tilfelle når man husker at også 

transportkostnader må regnes med. At ingen selskaper vil utføre horisontal FDI kan derfor 

regnes som urealistisk, og modellresultatet kan heller tolkes som at få selskaper vil utføre 

horisontal FDI når handelskostnadene er lave. Horisontal FDI vil oppstå når 

handelskostnadene er høye nok eller de faste kostnadene knyttet til å ha en produksjonsenhet 

i vertslandet er lave nok. Fra dette trekker jeg slutningen at når handelskostnadene reduseres 

så vil mengden horisontal FDI reduseres. WTO øker markedsintegreringen og reduserer 

derfor viktigheten av markedsstørrelsen som avgjørende for beslutningen om å gjennomføre 

FDI. Samtidig reduseres tollsatsene på import som følge av et WTO-medlemskap. Andre 

handelshindrer som importkvoter vil også fjernes eller reduseres kraftig. Importsubstitusjon 

blir derfor mindre viktig. 

 

Markusen m.fl. (1996) finner at det vil bli mye vertikal FDI hvis handelskostnadene er lave 

og forskjellen i den relative faktortilgangen mellom landene er stor nok. Dette skyldes at den 

ulike tilgangen på produksjonsfaktorer gir opphav til forskjellige faktorpriser. Hvis den 
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relative faktortilgangen ikke er veldig ulik mellom landene, vil heller ikke faktorprisene 

være veldig ulike. Med liten forskjell i faktorprisene vil det ikke være mye å hente på å dele 

opp aktiviteten, og vertikal FDI vil neppe finne sted. Derfor må det være tilstrekkelig stor 

forskjell i den relative faktortilgangen for at det skal være lønnsomt å dele opp aktiviteten, 

noe forskjellen er mellom Vietnams og OECD-landenes relative faktortilgang er. Siden 

WTO-medlemskapet vil føre til lavere handelskostnader vil mengden vertikal FDI øke. 

Lavere importtoll gjør det billigere å importere varer som brukes som innsatsfaktorer i 

produksjonen og lavere eksporttoll gjør det lettere å bruke Vietnam som en eksportbase.  

 

Siden et WTO-medlemskap vil gi lavere handelskostnader, vil det føre til redusert horisontal 

FDI og økt vertikal FDI. Denne endringen vil muligens ikke være så stor på kort sikt. Dette 

skyldes at det tar tid før alle reduksjonene i handelshindringene er på plass. Dette gjelder 

både fra Vietnams og fra de andre WTO-medlemmenes side. Vietnam er ikke pålagt å 

gjennomføre alt som er avtalt ved medlemstart, men har visse tidsfrister å forholde seg til. 

Samtidig vil Vietnams status som ikke-markedsøkonomi føre til at handelshindringene kan 

være høyere enn om de ikke har denne statusen. På lengre sikt vil alle avtalene i WTO 

gjelde, og dermed vil handelshindringene reduseres. Et annet aspekt som taler for at denne 

endringen vil være større på lengre sikt ligger i definisjonen av FDI; FDI er en investering 

hvor investoren har til hensikt å etablere en varig økonomisk forbindelse og utøve effektiv 

innflytelse på virksomheten13. FDI er altså en mer langsiktig investering, og selskapet vil 

ikke trekke seg øyeblikkelig ut selv om lønnsomheten muligens går ned. Investeringen er 

allerede foretatt og det kan være lønnsomt å fortsette driften. Nye horisontale investeringer 

vil derimot ikke gjennomføres i like stor grad som før, mens nye vertikale investeringer vil 

komme til. Endringen i sammensetningen av FDI vil derfor komme, men det kan ta litt tid.  

 

I forhold til næringsstrukturen vil dette bety at kapitalintensiv sektor vil reduseres fordi 

horisontal FDI i stor grad består av investeringer til kapitalintensiv sektor. På samme måte 

vil arbeidsintensiv sektor bli større fordi vertikal FDI hovedsakelig går til arbeidsintensiv 

sektor. Det er interessant å se på om denne endringen i type FDI er positiv eller negativ for 

den vietnamesiske økonomien. Som allerede nevnt blir det av flere økonomer trukket frem at 

i forhold til teknologisk overføring er FDI til arbeidsintensiv sektor er å foretrekke når landet 

                                                 
13 http://www.norges-bank.no/Pages/Article____13180.aspx , lastet ned 11. august 2007 kl 14:15 
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har et generelt lavt teknologisk nivå. Dette fordi slike investeringer gir større positive 

eksternaliteter enn investeringer til sektorer med et høyere teknologinivå.  
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6. Oppsummering 
 

11. januar 2007 ble Vietnam medlem i Verdens handelsorganisasjon. Jeg har i denne 

oppgaven forsøkt å se litt på hvilke implikasjoner dette vil få for Vietnam, og da særlig for 

næringsstrukturen i landet. For å gjøre dette har jeg tatt utgangspunkt i HOS-modellen og 

Ricardo-Viner-modellen, som begge hører hjemme i klassisk handelsteori. Et medlemskap i 

WTO vil føre til lavere handelshindringer, deriblant lavere toll på eksport fra Vietnam. Dette 

kan tolkes som at prisen på Vietnams eksportvarer øker. Det vil også bli færre 

handelshindringer på importvarer til Vietnam, og prisen på disse varene vil derfor gå ned i 

Vietnam. Dette vil trekke i samme retning som en økning i prisen på eksportvarer. 

Virkningen reduksjonen i handelshindringer har på prisene kan derfor slås sammen og jeg 

ser derfor bare på en økt pris på arbeidsintensiv vare. I HOS-modellen, som er en 

langtidsmodell, vil denne prisøkningen på arbeidsintensiv vare føre til en større 

arbeidsintensiv sektor og en mindre kapitalintensiv sektor. Det vil bli en entydig økning i 

reallønnen og reduksjon i kapitalavkastningen. I Ricardo-Viner-modellen, som er en 

korttidsmodell, vil denne prisøkningen også føre til at produksjonen av den arbeidsintensive 

varen øker og produksjonene av den kapitalintensive varen synker. Den nominelle lønnen vil 

øke, mens det er usikkert hvilken vei reallønnen går. Kapitaleierne i arbeidsintensiv sektor 

vil få høyere kapitalavkastning, mens kapitaleierne i kapitalintensiv sektor vil få lavere 

kapitalavkastning. Den arbeidsintensive sektoren vil bli større og den kapitalintensive 

sektoren vil bli mindre både på kort og lang sikt. Realavkastningen til arbeiderne og 

kapitaleierne vil derimot avhenge av tidsperspektivet. Selv om jeg ser på både kort og lang 

sikt har jeg mest tiltro til langtidsmodellen. Dette skyldes overgangsordninger (som er 

igangsatt blant annet fordi Vietnam ikke anses som en markedsøkonomi) fører til at 

reduksjonen i handelshindringer vil være begrenset på kort sikt og at endringer i økonomien 

tar tid. 

 

Jeg har også valgt å se på direkte utenlandsinvesteringer i oppgaven. Dette området hører til 

under nyere handelsteori. Jeg ser på to former for FDI. Den ene er vertikal FDI som utføres 

for å utnytte forskjeller i faktorprisene mellom land. Vertikal FDI går derfor hovedsakelig til 

arbeidsintensiv sektor for å utnytte de lave lønningene i Vietnam. En økning i vertikal FDI 
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vil derfor gi større arbeidsintensiv sektor. Den andre formen er horisontal FDI. Dette er 

investeringer som ofte utføres for å unngå høye handelshindringer. I Vietnam går 

mesteparten av disse investeringene til kapitalintensiv sektor fordi Vietnam har hatt høy 

importtoll på mange slike varer. En økning i horisontal FDI vil derfor gi en større 

kapitalintensiv sektor. WTO-medlemskapet medfører lavere handelshindringer. Dette vil 

redusere mengden horisontal FDI (i det minste på litt lengre sikt). Mengden vertikal FDI vil 

øke fordi det blir lettere for utenlandske investorer å bruke Vietnam som eksportbase. Et 

WTO-medlemskap vil føre til en større arbeidsintensiv sektor og en mindre kapitalintensiv 

sektor også gjennom virkningene på FDI. I forhold til teknologioverføringer er dette positivt, 

fordi det er lettere å overføre teknologi til arbeidsintensiv sektor enn kapitalintensiv sektor.   

 

Jeg har også valg å se på aspekter ved oljeproduksjonen i Vietnam. Medlemskapet i WTO vil 

neppe få implikasjoner for denne sektoren. Jeg har allikevel valgt å ta den med fordi 

oljeproduksjonen potensielt kan endre næringsstrukturen i landet. Det er her forholdet 

mellom skjermet og konkurranseutsatt sektor som det ses på. Hvis Vietnam velger å ta inn 

oljeinntektene i økonomien kan det føre til en større skjermet sektor på bekostning av den 

konkurranseutsatte sektoren. Hvis oljeinntektene faller vekk vil dette kunne skape problemer 

i økonomien i form av en ”hollandsk syke” situasjon. Jeg finner at Vietnam ikke er i en slik 

situasjon nå fordi de enda er i en fase hvor de bygger opp oljesektoren. Når denne er bygget 

opp vil problemstillingen kunne bli aktuell, og de vietnamesiske myndighetene må velge sin 

handlingsplan. At oljeinntektene er langsiktige gjør ”hollandsk syke” problematikken 

mindre. Hvis utvinningshastigheten øker, noe den antagelig vil fordi vietnameserne satser på 

utbygging, vil det bli mer aktuelt igjen. Oljeinntektene kan potensielt bli et gode for hele 

befolkningen. Politikken avgjør om det blir det eller ikke.   

 

Kort fortalt vil medlemskapet i WTO føre til forbedrede handelsbetingelser. Dette vil både 

gjennom handel (HOS-modellen) og gjennom investeringer (FDI) føre til en større 

arbeidsintensiv sektor og mindre kapitalintensiv sektor på lengre sikt. Siden reallønnen 

entydig vil øke (ifølge HOS-modellen), vil et WTO-medlemskap i så henseende være et 

gode for det brede lag av befolkningen.  Det er tross alt de færreste av vietnameserne som 

kan skryte av noe særlig kapital.  
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7. Tabeller 
Tabell 1 

 
 

Exports of goods by SITC   
Million 

USD
  2004 

TOTAL   26485,0
Primary products  12554,1

Food, foodstuff and live animals  5277,5
Beverages and tobacco  174,0
Crude materials, inedible, except fuels  831,0
Mineral fuels, lubricants and related materials  6233,2
Animal and vegetable oils, fats and wax  38,4
   

Manufactured products  13927,6
Chemical and related products, n.e.s  421,3
Manufactured goods classified chiefly by materials  1889,6
Machinery, transport and equipments  2562,1
Miscellaneous manufactured articles  9054,6

Commodities not clasified elsewhere in SITC  3,3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kilde: GSO http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=472&idmid=3&ItemID=5184 , 
lastet ned 4. juni 2007 kl 13:40 
 
Tabell 2  

 Imports by SITC   
Million 

USD
  2004 

TOTAL   31968,8
Primary products  7317,5

Food, foodstuff and live animal  1495,2
Beverages and tobacco  162,6
Crude materials, inedible, except fuels  1454,3
Mineral fuels, lubricants and related materials  3981,8
Animal and vegetable oils, fats and wax  223,6

Manufactured products  24084,3
Chemical and related products, n.e.s  4693,5
Manufactured goods classified chiefly by materials  8859,1
Machinery and transport equipment  8736,6
Miscellaneous manufactured articles  1795,1

Commodities not clasified elsewhere in SITC  567,0
 
Kilde: GSO http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=472&idmid=3&ItemID=5180 , 
lastet ned 4. juli 2007 kl 17:04

  

http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=472&idmid=3&ItemID=5184
http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=472&idmid=3&ItemID=5180
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