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   Flytter industrien på seg?

å kunne konkurrere. Til tross for frem-
gangen i transportsektoren foregår det 
meste av varehandelen mellom land 
fremdeles med skip. Det tar med andre 
ord ennå tid å transportere varer fra 
for eksempel Kina til Europa. Nærmere 
beliggende produsenter kan derfor ras-
kere reagere på markedets krav, selv 
om produsenter i lavkostland produse-
rer billigere. Men for en rekke veleta-
blerte produkter er det en tendens til at 
disse produseres stadig lenger vekk fra 
de største markedene.
  
Produktlivssyklus 
Figur 8.2 kan hjelpe oss å forstå hvor-
for lokaliseringen av en del produksjon 
endrer seg geografisk over tid og enda 
raskere i dag enn tidligere. Kanskje pas-
ser modellen best til å forklare lokalise-
ringsendringer innen elektronikkproduk-
ter som har en begrenset levetid eller 
livssyklus, som modellen kaller det.

å finne bekledningsindustri i nærheten av 
Paris, London, New York og Milano. Det er 
bare tilfelle i en viss grad. Først og fremst 
finnes hovedkontorene og utsalgene til 
mange av de ledende klesmerkene her, 
mens produksjonen av stoff og tillagingen 
av klærne skjer andre steder. 

Hvis nærhet til markedet er viktig, 
skulle det innebære at det meste av in-
dustriproduksjonen foregår i i-land. Til 
tross for sterk forbruksvekst i for ek-
sempel Kina, er det nemlig slik at en 
overveiende andel av forbruket av in-
dustriprodukter i verden skjer i Nord-
Amerika, Europa og Japan. Fremdeles 
er også svært mye av det som for-
brukes i disse delene av verden, også 
produsert her. Dette kan delvis forkla-
res med markedsnærhet. Levealderen 
til mange produkter er stadig kortere, 
hvilket igjen betyr at produsentene sta-
dig må fornye og endre produkter for 

SA
LG

TID

In
tr

od
uk

sj
on

Ve
ks

t

M
od

ni
ng

N
ed

ga
ng

Figur 8.2.   
Produktlivssyklus: 
Introduksjon - 
California, vekst 
- Midtvesten USA, 
modning - Thailand, 
nedgang - Bangla-
desh. Et tenkt elek-
tronikkprodukt, for 
eksempel en MP3-
spiller, kan tenkes 
å bli produsert i 
disse forskjellige 
landene/stedene 
i løpet av fasene 
som utgjør produk-
tets levetid. (Foto: 
photos.com)
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