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Siden Adam Smith og Adam Fergusons arbejde sidst i 1700-tallet har man forstået, hvordan øget 

arbejdsdeling og specialisering gør samfundet mere produktivt og dermed rigere. Selvom de fleste af 

os kan, er det rationelt at købe vores brød hos bageren i stedet for at bruge tid og ressourcer på at 

bage selv. På samme måde giver det mening for virksomheder og hele samfund at specialisere sig i, 

hvad man er relativt god til at producere og købe resten udefra. 

Derudover har en lang række litteratur understreget, at specialisering og arbejdsdeling også fører til 

læring. Virksomheder og enkeltpersoner udvikler sig, når de specialiserer sig, og lærer samtidig af 

andre, der bliver specialiserede. Og når underleverandører bliver dygtigere, smitter det af på 

bundlinjen, fordi ens virksomhed får adgang til bedre og billigere varer og service. 

Når hele denne proces forstyrres og forhindres, er resultatet et økonomisk mere primitivt samfund. 

Det er et samfund med kortere og simplere forsyningskæder, hvor mere af produktionen enten ligger 

lokalt eller in-house hos virksomheden, og hvor der er mindre international handel. Det er med andre 

ord et samfund med væsentligt mindre specialisering, og et samfund der mister gevinster, der har 

været veldokumenterede siden Adam Smith, og som er den moderne verdens største bedrift. 

Problemet i dag skyldes to forhold. Det første er den udbredte brug af nedlukning, som ikke blot har 

forhindret international handel, men også handel internt i blandt andet USA og Australien. 

Nedlukningerne har også forhindret arbejdsmigration og er dermed ansvarlige for den voksende 

mangel på arbejdskraft i en række erhverv.  

For det andet er der i både USA og store dele af EU en nyfundet entusiasme for industripolitik, der 

enten sigter mod at udvikle politisk udvalgte sektorer eller at tage industriproduktion “hjem” til USA 

og Europa.  

Begge formål er sikre måder at forhindre den internationale arbejdsdeling og at undgå specialisering: 

Det første udarter sig næsten altid til politik, der beskytter uproduktive særinteresser mod 

konkurrence, mens det andet formål helt direkte forhindrer international arbejdsdeling. Mens det 

officielle formål, man annoncerer fra politisk side, for det meste er det modsatte, fører industripolitik 

således næsten altid til økonomisk primitivisering.  

Nedlukningerne, den nye brug af industripolitik i USA og EU’s grandiose planer for det samme gør 

dermed verden uproduktiv og fattigere. 
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