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Rapporteen är skriveen av praktikkant Amaliaa Nilsson, som
s kan konntaktas på
Tillväxtaanalys Toky
yokontor; am
malia.nilsson
n@growthan
nalysis.se
Som enn del av Tillväxtannalys löpan
nde omvärrldsbevakniing redoviisas här
anteckniingar från fö
öredragspreesentationen
n av Researcch Institute of Econom
my, Trade
and Induustry (RIET
TI) om Glo bal Supply Chains som
m hölls på Japans Min
nistry of
Econom
my, Trade an
nd Industryy i Tokyo, 30 augusti,, 2012. Eveentrapporten
n ger en
överblick av Dr. Paatrick Lows presentatio
on av globalla värdekedjjor, hur de håller
h
på
b
aav att mäta handel i fo
orm av valuue added – adderat
att föränndras och betydelsen
mervärdde.
Följandee huvudpunkter poängtterades av Dr.
D Patrick Low:
L


Generellt seett tenderar pproduktioneen att bli allltmer beroeende av imp
G
porterade
d
delar
och ko
omponenter .



Bilateral haandel redovvisas tydligaare när den
B
n mäts som
m adderat mervärde
m
(
(50-65%
av
v den totala varuhandeln består av
v intermediiärer, vilkett innebär
a ungefär hälften
att
h
av aall export beestår av import snarare än har sitt ursprung
u
i det exporteerande landeet).



Det ömsesiidiga beroeendet mellan länder är idag een strategissk fråga
D
(
(exempelvis
s orsakadee
Japanss naturkattastrofer saamt olyck
kan vid
F
Fukushima
”dried
”
up vaalue chains””).



Kina blir allt
K
a dyrare (främst pg
ga. lönehöjn
ningar och sannolikt följande
m
materialkost
tnader), prooduktionen flyttar
f
inåt landet
l
och ttill grannlän
nder som
t
t.ex.
Laos, Kambodja.
K



Social hållb
S
barhet (t.exx. löner, arrbetsvillkor) och milj ömässig håållbarhet
(
(t.ex.
resursb
brist) får ökkad betydelsse.
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Adderrat merv
värde
Dr. Patrrick Low, chefsekonom
m vid Värld
dshandelsorrganisationeen (WTO), hävdade
att det ärr viktigt att mäta handeel i form av
v adderat meervärde efteersom det möjliggör
m
och meddför en bätttre förståelsse för globaala leveransskedjor ochh bilaterala handelsrelationeer. 50-65% av den tootala varuhaandeln berääknas beståå av interm
mediärer,
vilket innnebär att ungefär hälft
ften av all export
e
beståår av importt snarare än
n har sitt
ursprungg i det expo
orterande laandet. Dettaa fenomen är
ä en del avv det ökadee globala
ömsesiddiga beroend
det och väärldens glob
balisering. En
E mer övvergripande bild av
globala leveransked
djor möjlig görs om man
m tillämpaar koncepteet adderat mervärde
m
till handdel. Dr. Low
w föreslår aatt med ökat ömsesidig
gt beroende bör ”us vs. them”mentalitteten ersättaas med ett ”vi-orienteerat” sätt attt tänka efftersom län
nder och
deras prooduktion ten
nderar att vvara alltmer beroende av import fråån andra län
nder.
Ökat öm
msesidigt beroende
b
ooch olika katastrofer har lett ttill en ny syn på
risktagannde. Den gllobala leverranskedjan har
h avbrutitts flera gångger sedan början
b
av
2000-tallet pga. kataastrofer som
m 9/11, orkanen Katrin
na, jordbävnningen i Ind
donesien
år 2004,, översvämningarna i Thailand, finanskrisen
f
n, Eurokriseen, Fukush
hima och
3/11 förr att nämna några. Desssa och likn
nande händelser har leett till en ny
y syn på
risk ochh strategier för riskhanntering. Vissa riskhanterare har bbörjat gå tillbaka så
långt som
m fem led i leveranskeedjan vid utvärdering
u
av risk ochh utarbetand
det av en
”plan B””.

Drivkrrafter bakom
värde
ekedjor

föränd
dringar

i

lev
verans-

och

Leverannskedjor påv
verkas mer och mer av
v konsumenternas förvääntningar och deras
förändraade mönsterr för efterfrrågan. För företag
f
och beslutsfattaare är det helt
h klart
viktigt att
a utvärderaa risker berroende på vilken
v
roll de
d spelar i leveransked
djan och
hur den kan föränd
dras med ökkat ömsesid
digt beroend
de och på ggrund av ku
undkrav.
o
om produktione
p
en pga. löneeökningar flyttar
f
inåt i Kina, ellerr tendera
Det är osäkert
att flyttaa till andra länder som L
Laos, Kamb
bodja och äv
ven Afrika. Dr. Low häävdar att
en blanddning av båda
b
scenarrierna sann
nolikt komm
mer att följja. Den disponibla
inkomsteen tenderarr att öka i samband
d med löneeökningar i Kina occh andra
tillväxtm
marknader. Svenska fööretag som vill öka siin exportanndel behöveer därför
uppmärkksamma de förändringaar dessa kraav kan skapa i form avv leveranskeedjor och
adderat mervärde.
m
Hållbarhhetsfrågor, både miljöömässiga och
o
socialaa har på ssenaste tid orsakat
förändrinngar i leverranskedjor. Miljömässsig hållbarheet och resurrsknapphet kommer
förmodliigen att pååverka denn framtida utvecklingen av denn asiatiska tillväxtmodellenn. Social håållbarhet haar blivit en faktor som
m påverkar lleveranskedj
djor både
från denn anställdes perspektiv och på gru
und av kund
dperspektiveet. Social håållbarhet
från denn anställdes perspektivv handlar om
m både lön
nenivåer ochh arbetsvillkor, och
dessa aspekter kom
mmer sannnolikt att sprida
s
sig till alltmerr informerade och
engageraade konsum
menter. Meed andra ord
o kan ettt företag som saknaar social
legitimittet komma att
a störa levveranskedjan
n.
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Leverannskedjor påv
verkas ocksså av tekniiska framstteg på månnga olika sätt. Den
digitala revolutioneen har gjortt åtskillnad
den mellan varor och ttjänster tyd
dligare. I
takt medd att teknikeen blir alltm
mer avancerrad så krym
mper världenn och konku
urrensen
ökar då konsumente
k
er får fler vaalmöjligheter, är mer in
nformeradee och kritisk
ka.
Sammanntaget är dett viktigt förr svenska beeslutsfattaree och företaag att undersöka var
i leverannskedjan de passar in, dderas adderaade mervärd
de (dvs. att titta på värd
dekedjor
istället för enbart leveranskeedjor) och att kontin
nuerligt utv
tvärdera risskerna i
förhållannde till föreetagets posiition. Utan att
a uttryckliigen användda begreppeet global
värdekeddja, betonad
de Dr. Low
w fördelen med att määta handelnn i form av
v adderat
mervärdde snarare än att beegränsas av
v brutto mätningar,
m
dvs. att täänka på
värdekeddjor för att få en mer grundlig fö
örståelse förr hur stor ddel av exporrten som
består avv importerad
de mellanprrodukter.
Dr. Low
ws PowerPoiint-presentaation bifogaas.
Om Dr. Patrick Low
w
Dr. Low
w är Chief Economist
E
(cchefsekonom) på Worlld Trade Orrganization,, där han
varit veerksam sed
dan det gruundades 19
995. Han är
ä även A
Adjunct Pro
ofessor i
Internatiional Econo
omics på G
Graduate Institute of In
nternationall and Deveelopment
Studies, Geneva.

