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1 Inledning
I detta inledningskapitel ges först en bakgrund till den problematik som tas upp i
uppsatsen. Efter detta kommer en mer specifik diskussion av problemet, och
denna diskussion mynnar ut i uppsatsens syfte. Vidare kommer metoden för att
undersöka problemet att diskuteras i avsnitt 1.4, och i avsnitt 1.5 beskrivs de
avgränsningar som görs i studien. Slutligen ges en disposition för hur resten av
uppsatsen är upplagd.

1.1 Bakgrund
En allt större del av den politiska och ekonomiska debatten i Sverige handlar om
frågor som är relaterade till den Europeiska Unionen – EU1. EU får ett allt större
inflytande på Sverige då integrationen fortgår och anpassningar sker på ett
flertal områden. En fråga som har diskuterats ända sedan unionens skapelse är
dels huruvida det skapas handel på grund av unionen, dels hur stora de
handelsvinster som förekommit i så fall har varit.

En fråga som är tydligt relaterad till denna, men som det oftast fokuserats
mindre på är hur de länder som är utanför unionen påverkas när det gäller
handel. Ett flertal författare anser också att just u-länderna möter särskilda
svårigheter när det gäller handel. Tullarna för varor som jordbruksprodukter,
textil och kläder (produkter som framför allt u-länderna producerar) ligger alla
över genomsnittstullen. Vidare möter i genomsnitt 7% av den import som i-
länder har från andra i-länder tullhinder medan motsvarande siffra för den
import som i-länder har från u-länder är 20%.2

En intressant fråga är hur Sveriges handel med länder utanför EU påverkas av
ett medlemskap i EU. Kan det vara så att tredje land kan se sin handel minska
med Sverige på grund av att Sverige blivit medlem i EU? Sker handelsvinsterna
inom unionen på bekostnad av minskad handel med tredje land? Frågan är
särskilt befogad när det gäller vissa produkter och varuklasser. Det är ofta så att
EU skyddar vissa varor som t.ex. textilier och kläder3.

                                                
1 EU antogs först som namn 1993 då Maastrichtavtalet trädde i kraft. I uppsatsen kommer
dock termen EU oftast användas för att referera till det europeiska samarbetet även innan
1993.
2 Page, S. (1994) How developing countries trade – the institutional constraints. s. 12
3 European trade policies and the developing world (1988) Mennes. L.B.M. & Kol. J. (red)
s.77
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1.2 Problemformulering
Sverige bedriver handel med ett ganska stort antal medel- och låginkomstländer.
Vilken effekt har Sveriges medlemskap i EU på Sveriges handel med dessa
länder? Hur ser utvecklingen för dessa länders export ut jämfört med hur den
skulle sett ut om Sverige inte gått med i EU? Minskar dessa länders handel med
Sverige, och kan detta i så fall härledas till Sveriges medlemskap i EU?

1.3 Syfte
Att genom beräkningar av handelsalstring och handelsomfördelning utvärdera
om ett antal u-länders handel med Sverige ökat eller minskat efter Sveriges
inträde i EU.

1.4 Metod
Denna rapport bygger på både primär- och sekundärdata. Primärdata består av
beräkningar som gjorts för handelsalstring och handelsomfördelning för ett antal
länder som Sverige bedriver handel med. Dessa beräkningar görs utifrån
sekundärdata för handel som Statistiska Centralbyrån (SCB) har sammanställt.
Det har även använts sekundärdata i form av information i böcker, rapporter och
Internet.

Själva undersökningsmetoden bygger på residual imputation, vilket innebär att
man jämför den verkliga utvecklingen med en hypotetisk sådan. Denna
hypotetiska värld som skapas kallas för anti-monde, och kan konstrueras på ett
antal olika sätt, vilket kommer att beskrivas mer ingående i kapitel 3. Den metod
av residual imputation som används i den här studien bygger på beräkningar av
konsumtionsandelar och förändringarna i dessa.

1.5 Avgränsningar
Studien sträcker sig över en tioårsperiod, från 1990 till 1999. Den första gränsen
är satt så att ett antal år innan EU-medlemskapet kan användas som referens för
beräkningarna. Den senare gränsen beror på att det inte fanns nyare årsdata
tillgängliga vid tidpunkten för studiens genomförande. Det hade kanske varit
önskvärt att kunna mäta handelsmönsterna mer än fem år efter att Sverige gick
med i EU, men den möjligheten har inte funnits. Man kan ändå anta att –
eftersom Sveriges anpassning till EU:s tullnivå skedde fullt ut den 1 januari
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19954 – det Svenska EU-medlemskapet har hunnit påverka Sveriges
handelsmönster.

Valet av de länder som studeras i uppsatsen är baserat på världsbankens
indelning i grupper efter BNP/capita, och de grupper som ingår är
låginkomstländer, nedre medelinkomstländer och övre medelinkomstländer.
Från dessa grupper ingår alla länder för vilka SCB har haft handelsstatistik för
varje år mellan 1990 och 1999. Länder som det saknats handelstatistik för under
ett eller flera av dessa år har alltså inte tagits med i beräkningarna. Detta gör att
bilden av hur tredje lands export till Sverige påverkas inte kommer att vara
komplett då ett flertal länder saknas. Då uppsatsen är fokuserad kring hur u-
ländernas handel med Sverige påverkats har inte heller länder som tillhör
gruppen höginkomstländer tagits med i beräkningarna.

1.6 Disposition
Efter detta inledningskapitel kommer kapitel två, som ger en referensram till
undersökningen, samt lite kortfattad information om frihandel. Vidare
presenteras teorier om tullunioner och regionala handelsavtal. Här kommer även
vissa externa faktorer som i detta fall skulle kunna påverka resultatet av Sveriges
medlemskap i EU att diskuteras. Kapitel tre handlar om konkreta metoder som
kan användas för att utvärdera ändringar i handelsmönster till följd av regionala
handelsavtal. Dels presenteras ett antal metoder och hur de är konstruerade, dels
presenteras en del resultat som tidigare forskning kommit fram till när den
europeiska integrationen studerats, resultat som bygger på de metoder som
presenterats tidigare i kapitlet. Kapitel fyra inleds med en motivering av vald
undersökningsmetod och vidare presenteras i detta kapitel empirin, vilken
framför allt består av de beräkningar som gjorts utifrån vald metod. I kapitel fem
analyseras resultaten som presenterades i kapitel fyra, och en diskussion om vad
resultaten kan bero på, samt vilka faktorer som kan ha påverkat resultatet förs. I
kapitel sex presenteras en slutdiskussion angående resultataet, och några förslag
till vidare forskning ges.

                                                
4 Telefonintervju med Bertil Legnestedt på kommerskollegium 001201
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2. Handel och handelsavtal
I detta kapitel kommer först i avsnitt 2.1 generella teorier om frihandel och de
välfärdsvinster som är förknippade med frihandel att beskrivas. Vidare, i avsnitt
2.2, kommer teorier om olika regionala handelsavtal att tas upp, och begreppen
handelsalstring och handelsomfördelning kommer att definieras. I avsnitt 2.3 tas
även upp vilka olika faktorer som kan påverka effekterna som uppstår av att en
tullunion bildas. Slutligen behandlas (i avsnitt 2.4) andra faktorer – utöver
inträdet i EU – som kan ha inverkat på Sveriges handelsmönster under
tidperioden som studeras.

2.1 Handelsteoriernas utveckling
Ända sedan Adam Smith gav ut sin ”The wealth of nations” har det funnits ett
stort intresse för handelsteorier, och många har gett sina bidrag till att
teoriutvecklandet gått framåt. Från teorier om absoluta och komparativa
fördelar, via Heckscher och Ohlins klassiska modell med arbetskraft och
realkapital som produktionsfaktorer, kom man fram till mer moderna modeller
som visade på vinsterna med frihandel.5

2.1.1 Frihandel och välfärdsvinster
Även de vinster som är förknippade med frihandel är relativt välkända. Jämför
man situationen före och efter borttagandet av en tull på en marknad för en viss
produkt i ett litet land kan man sammanfatta händelseförloppet i att
konsumenterna vinner på borttagandet av tullen eftersom priset kommer att
sjunka, samtidigt som konsumtionen ökar. De inhemska producenterna kommer
att förlora på det hela, dels eftersom de inte kan ta ut ett lika högt pris som
tidigare, dels för att de kommer att sälja en mindre kvantitet än tidigare. Även
staten kommer att förlora de tullintäkter som annars kom in vid import av varan.
De utländska producenter som exporterar till landet kommer dock givetvis att
vinna på om en tull försvinner, eftersom nu priset på deras produkter kommer att
vara lägre då ingen tull finns, samtidigt som deras export ökar. Det finns alltså
som bekant vissa vinnare och vissa förlorare, men på det hela taget är det en
välfärdsvinst för samhället, även om de utländska producenterna inte tas med i
beräkningarna.6

                                                
5 Husted, S. och Melvin, M. (1997) International economics. 4:e uppl. ss. 60-71, 92-93
6 Trotignon, J. (1997) Economie Européenne – intégration et politiques communes. ss. 30-31
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Sammanfattningsvis kan sägas att om man studerar frihandel jämfört med en
icke-diskriminerande tull (dvs. en som gäller för alla exportörer) är det lätt att
visa vilka effekter som borttagandet av en tull har på välfärden. Det är tyvärr
inte lika enkelt när det rör sig om en tull som bara gäller för vissa länder. Detta
tittar vi närmare på i nästa avsnitt.

2.2 Regionala handelsavtal och teorier därom
Man hade alltså påvisat att det kan ske välfärdsvinster genom att frihandel fick
förekomma mellan länder, vilket var ett trendbrott jämfört med den
merkantilistiska anda som härskat tidigare. Efter andra världskriget skedde det
så en tydlig ökning av den internationella handeln. Trots detta ville många
länder påskynda handelns framfart ytterligare, och detta gjordes genom att man
skapade regionala handelsavtal där man gick längre i avskaffandet av
handelshinder än vad som skedde inom ramen för GATT7,8.

Från början skildes på fem olika stadier av regional9 ekonomisk integration.
Dessa är:
� Frihandelsområde
� Tullunion
� Gemensam marknad
� Ekonomisk union
� Total ekonomisk integration
I ett frihandelsområde har tullar och andra handelshinder tagits bort mellan
medlemsländerna. Länderna behåller dock egna tullar och andra handelshinder
mot de länder som inte är medlemmar i frihandelsområdet. I en tullunion är
skillnaden att medlemsländerna tillämpar gemensamma tullar och
handelsrestriktioner gentemot omvärlden. För den gemensamma marknaden
gäller – förutom ovan nämnda faktorer – att även restriktioner när det gäller
rörlighet av produktionsfaktorer (främst kapital och arbetskraft) har tagits bort
mellan medlemsländerna. I en ekonomisk union tar medlemsländerna även steg
mot en gemensam ekonomisk politik. För den totala ekonomiska integrationen
gäller att alla politiska beslut tas av ett överstatligt organ, vilket

                                                
7 General Agreement on Tariffs and Trade
8 För en översikt av GATT och WTO se t.ex. Uruguayrundan - från GATT till WTO. UD
informerar 1994:2. Stockholm: Utrikesdepartementet
9 I föreliggande text används ordet regional för att hänvisa till denna typ av integration eller
avtal, även om länderna i strikt mening inte behöver ligga inom samma region för att ingå i ett
sådant avtal.
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medlemsländerna måste underordna sig.10 Idag görs uppdelningen ofta bara i
frihandelsområden och tullunioner. Teoretiskt sett finns vissa skillnader på hur
analys av frihandelsområden och tullunioner sker, även om det finns en hel del
likheter. Texten nedan kommer närmast att beskriva en tullunion, men stora
delar av beskrivningen är giltig även för frihandelsområden.

2.2.1 Teoriernas uppkomst
När det efter andra världskriget skapades fler och fler regionala handelsavtal så
ökade intresset bland ekonomer för dessa fenomen. En tullunion kombinerar ju
frihandel med protektionism, dels slopas handelshinder mellan medlemsländerna
och dels sätter man upp en gemensam tullmur gentemot utomstående länder.
Detta försvårar sättet på vilket man teoretiskt kan angripa dessa fenomen,
eftersom frihandel främjar handeln och en tullmur givetvis hämmar handeln. I
början ansåg dock de flesta ekonomer att skapandet av en tullunion automatiskt
ökade den globala välfärden eftersom vissa handelshinder togs bort.11

Den förste som betvivlade detta var Jacob Viner. Han visade att skapandet av en
tullunion kunde, precis som sagts tidigare, ha positiva effekter på välfärden. Han
visade dock också att det kunde ha negativa effekter på välfärden under andra
omständigheter, vilket var nytt. Viner är upphovsmannen till begreppen
”handelsalstring” och ”handelsomfördelning”.12 För att konkretisera dessa
begrepp ges nedan två exempel.13

2.2.2 Ett exempel på handelsalstring och handelsomfördelning
I detta exempel antas att det inte föreligger några transportkostnader och dylikt
vilket gör att det enda som inverkar på en varas pris är produktionskostnaden.
Antag vidare att det i världen bara finns tre geografiska områden: Sverige, EU
och ASEAN (Association of South-East Asian Nations). Andra antaganden som
görs är att full sysselsättning råder och att efterfrågan på varan är helt oelastisk
beträffande priset, dvs. att samma kvantitet efterfrågas oavsett vilket
marknadspris som råder. I tabell 2.1 ser vi (de fiktiva) produktionskostnaderna

                                                
10 Balassa, B. (1965) The theory of economic integration. s. 2
11 Södersten, B. och Reed, G. (1994) International economics. 3:e uppl. ss. 322-323
12 Södersten, B. och Reed, G. (1994) International economics. 3:e uppl. s. 323
13 Nedanstående exempel är författarens eget, men snarlika sådana finns i de flesta läroböcker
i internationell ekonomi. Se t.ex. Södersten, B. och Reed, G., Husted, S. och Melvin, M. eller
Gandolfo, G.
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och priserna vid olika tullar för en viss vara (en TV i detta fall). Siffrorna i fet
stil visar vilket av alternativen som skulle väljas i de olika fallen.

Sverige EU ASEAN
Prod. kostnad (SEK) 5000 4000 3000
Pris (100% tull i.u.) 5000 8000 6000
Pris (100% tull e.u.) 5000 4000 6000
Pris (50% tull i.u.) 5000 6000 4500
Pris (50% tull e.u.) 5000 4000 4500
Tabell 2.1 Produktionskostnaden och priset i de olika områdena.
i.u. = innan tullunion
e.u. = efter tullunion

Antag att Sverige initialt tar ut en tull på 100%, vilket gör att det inte sker någon
import eftersom priset för en svensk TV är 5000kr medan priset för en EU-
importerad TV är 8000kr och för en ASEAN-importerad 6000kr. Priset för en
TV på den svenska marknaden skulle alltså vara 5000kr. Om Sverige nu skulle
gå med i EU så försvinner tullen för handeln med EU. Om Sverige samtidigt
behåller tullen på 100% gentemot ASEAN14 skulle man i Sverige ha valet
mellan en svensk TV för 5000kr, en från ASEAN för 6000kr och en från EU för
4000kr. Resultatet skulle bli att man skulle importera TV-apparater från EU.
Detta är ett exempel på handelsalstring, dvs. att ineffektiv inhemsk produktion
ersätts med importvaror som producerats på ett mer effektivt sätt. Välfärden
skulle öka globalt sett.

För att även förklara handelsomfördelning modifieras förutsättningarna något.
Vi antar denna gång att förutsättningarna är desamma som tidigare förutom att
Sveriges tull från början är på 50%. I detta fall blir priserna som i tabellen ovan,
och istället för att producera inhemskt skulle man importera en TV från ASEAN
för 4500kr i utgångsläget. När Sverige väl går med i EU i detta fall blir det
billigaste alternativet att importera samma TV från EU för 4000kr stället. Detta
är ett exempel på handelsomfördelning, dvs. att man ersätter en effektivt
producerad importerad vara med en mindre effektivt producerad importerad
vara. I detta fall skulle tullunionen medföra en minskning av välfärden.

                                                
14 I praktiken hade Sverige varit tvunget att anpassa sina tullar till EU:s tullnivå (vilken
antingen skulle kunna vara högre eller lägre) vid ett inträde.
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2.2.3 Second best och välfärdseffekter av en tullunion
I Viners – ovan presenterade – ursprungliga modell är handelsalstring alltid
välfärdshöjande och handelsomfördelning alltid välfärdsminskande. Detta gäller
även för teorier som utvecklats ur Viners modell. Ett tredje begrepp,
konsumtionseffekt, har dock även introducerats. Om man inte längre håller fast
vid antagandet att efterfrågan är helt oelastisk beträffande priset kan situationen
bli en annan vid handelsomfördelning. Den totala välfärdseffekten skulle kunna
vara positiv även om handelsomfördelning förekom. Priset på TV:n i exemplet
föll ju för invånarna i Sverige, vilket skulle leda till en ökad konsumtion om inte
varan var helt prisoelastisk, och en ökad konsumtion skulle även detta kunna
leda till ökad välfärd. Det här kan innebära att handelsomfördelningens inverkan
på välfärden – som alltid är negativ – skulle kunna uppvägas av en
komsumtionseffekt, och på det hela taget skulle välfärden för invånarna i Sverige
kunna öka. Det skulle alltså kunna förekomma en situation där
handelsomfördelningens negativa inverkan på välfärden skulle uppvägas av
konsumtionseffektens positiva inverkan, vilket skulle kunna innebära att
välfärden totalt sett ökar trots förekomsten av handelsomfördelning.15

En annan faktor som spelar in är om det skulle förekomma ökande
produktionskostnader. Då skulle handelsalstring och handelsomfördelning
kunna ske samtidigt, eftersom import skulle kunna ske från flera länder (enligt
exemplet ovan skulle Sverige kunna importera både från EU och ASEAN).16

Mer om detta kommer att tas upp i avsnitt 2.2.4.

Man kan även grafiskt visa hur effekterna av en tullunion påverkar välfärden i
de länder som är inblandade, och hur storleken på dessa effekter påverkas av
vissa variabler. I detta exempel tas hänsyn till att varor oftast inte är helt
prisoleastiska, och därmed kommer man att kunna urskilja den
konsumtionseffekt som nämnts ovan. Antag denna gång att vi har två länder
(land A och land B) som ingår i en tullunion (se figur 2.1 nedan). Antag att land
A innan inträdet hade en icke-diskriminerande tull och att man importerade
kvantiteten C-D till priset Pt i figuren nedan från resten av världen samtidigt
som resterande kvantitet producerades inhemskt. Efter bildandet av en tullunion
importerar land A kvantiteten E-F från land B till priset Pp eftersom det inte
längre finns någon tull på dessa varor. Importen från övriga världen upphör
samtidigt då den nu blir dyrare relativt sett. Lägg dock märke till att inköpspriset
från land B fortfarande ligger över världsmarknadspriset Pm.17

                                                
15 Södersten, B. och Reed, G. (1994) International economics. 3:e uppl. s. 325
16 Södersten, B. och Reed, G. (1994) International economics. 3:e uppl. s. 325
17 Trotignon, J. (1997) Economie européenne – intégration et politiques communes. s. 37.



13

En första effekt av inträdet i tullunionen är att land A:s konsumenter har en
större kvantitet varor att tillgå. Efterfrågan ökar då priset sjunker, precis som
tidigare. Samtidigt kommer producenterna i land A att minska sitt utbud
eftersom vissa av dem inte längre är konkurrenskraftiga vid priset Pp.
Importerna har ökat från C-D till E-F. Viktigt är dock att den mängd import från
omvärlden som fanns tidigare (motsvarande sträckan C-D) nu är ersatt av
mindre effektiv import från land B. Denna sträcka är alltså handelsomfördelning
i detta fall. Importen har dock ökat, dels med kvantiteten E-G, dels med
kvantiteten H-F. E-G motsvarar en produktionseffekt av handelsalstring då
ineffektiv produktion från land A ersatts av effektivare sådan från land B. H-F
motsvarar en konsumtionseffekt av handelsalstring då det lägre priset har lett till
ökad efterfrågan. Kom ihåg att denna del inte togs hänsyn till i exemplet i
avsnitt 2.2.2 då ett av antagandena som gjordes var att efterfrågan var helt
oelastisk, vilket skulle leda till att efterfrågan varit oförändrad, prissänkningen
till trots.18

Om man tittar närmare på storleken på handelsalstringen respektive
handelsomfördelningen skulle man kunna få en uppfattning om tullunionen
ökade eller minskade välfärden globalt sett. I land A skulle vi se en ökning i
konsumentöverskottet med områdena C-G-E och D-H-F. Vi skulle dock också

                                                
18 Trotignon, J. (1997) Economie européenne – intégration et politiques communes. ss. 37-38.
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Figur 2.1 Handelsalstring och handelsomfördelning vid skapandet av en tullunion.
Källa: Trotignon, J. (1997) Economie européenne – intégration et politiques communes.
s. 38. Figuren är något omarbetad av författaren.
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få en välfärdsförlust (handelsomfördelning) motsvarande G-H-I-J. Detta är den
del av förlusten i tullintäkter som inte absorberas av det ökade
konsumentöverskottet, vilket beror på att produktionspriset är högre i land B än
det är i resten av världen. Jämför man ytan av dessa områden så skulle man
kunna se om handelsomfördelningen eller handelsalstringen var störst, och
därmed göra en bedömning huruvida tullunionen ökade eller minskade välfärden
för land A.19 Hur blir resultatet för de andra områdena? Land B skulle tjäna på
det hela eftersom de får en ökad export pga. att tullar har tagits bort. Tredje land
skulle troligtvis förlora på det hela eftersom de förlorar en exportmarknad.

2.2.4 Mer om välfärdseffekter, handelsalstring och handelsomfördelning
I början av kapitlet diskuterades effekterna då man inte längre höll fast vid vissa
antaganden, och ett av dessa antaganden var att produktionskostnaderna var
konstanta, ett annat var att varan ifråga var helt prisoelastisk. Figur 2.1 visade på
konsumtionseffekten som uppstår om varan inte var helt prisoelastisk.

För att bättre återspegla en verklig situation byggs nu exemplet på med
förutsättningen att produktionskostnaderna är stigande, vilket förändrar
situationen en del. Detta beskrivs i figur 2.2 nedan. Om det finns två länder, A
och B, som ska bilda en tullunion och båda dessa länder har stigande
produktionskostnader gör detta att handelsalstring och handelsomfördelning kan
förekomma samtidigt. Detta eftersom land A skulle kunna importera både från
land B och land C (tredje land) innan unionen bildas.20

                                                
19 Trotignon, J. (1997) Economie européenne – intégration et politiques communes. s. 39.
20 Södersten, B. och Reed, G. (1994) International economics. 3:e uppl. s. 325
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Det antas att land A är importör av en vara innan unionen skapas, och att
partnerlandet B är exportör vars export understiger land A:s import. Vidare antas
att länderna är jämbördiga i storlek, men små jämfört med resten av världen,
vilket medför att båda kan exportera och importera från tredje land till ett
konstant världsmarknadspris (Pw). Innan tullunionen skapas lägger land A en
tull (t) på importen, och denna tull bibehålls senare som den externa tullmuren
för tullunionen. I detta ganska enkla exempel kommer B enbart att exportera till
A (även om A importerar från B och C) och efter bildandet av tullunionen
kommer de två länderna att vara självförsörjande. Då kommer priset att ligga
mellan världsmarknadspriset och priset inklusive tull (Pw+t).21

Innan tullunionen skapas kommer land B:s inhemska pris att vara lika med
världsmarknadspriset. Land B kommer att producera kvantiteten q4, konsumera
kvantiteten q3 och exportera kvantiteten q4-q3 till land A. Priset i land A innan
unionen skulle vara Pw+t, och konsumtionen q2 samt den inhemska
produktionen q1. Man skulle importera kvantiteten q2-q1, och av denna skulle

                                                
21 Södersten, B. och Reed, G. (1994) International economics. 3:e uppl. s. 325
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Figur 2.2. Handelsalstring och handelsomfördelning med stigande
produktionskostnader.
Källa: Södersten, B. och Reed, G. (1994) International economics. 3:e uppl. s. 326
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en del (q5-q1) importeras från land B och resten (q2-q5) skulle importeras från
tredje land.22

När tullunionen har bildats kommer de två länderna inte att handla med resten
av världen eftersom det lägsta pris som import skulle ske till är Pw+t. Då all
efterfrågan i unionen kan erbjudas till det lägre priset Pu kommer ingen import
att ske. Eftersom Pu är priset inom unionen kommer också länderna att sluta
exportera till resten av världen då priset de får för sin vara inom unionen ligger
över världsmarknadspriset.23

Vad blir då följderna av denna justering? I land A kommer handelsalstring och
handelsomfördelning samt en konsumtionseffekt att uppstå. Handelsalstringen
beror på att kvantiteten q1-q1* som producerades inhemskt ersätts av billigare
import från land B. Handelsomfördelningen beror på att kvantiteten q2-q5, som
importerades från tredje land tidigare, nu ersätts med dyrare import från land B.
Slutligen kommer kvantiteten q2*-q2 att vara en konsumtionsökning då
prissänkningen kommer att medföra en ökad konsumtion i land A. I land B ökar
produktionen med q4*-q4 eftersom producenterna får ut mer för sin export efter
bildandet av tullunionen och konsumtionen minskar med q3-q3*, även detta som
ett resultat av prisökningen. Land B:s export ökar från q4-q3 till q4*-q3*.24

Land B kommer att tjäna på tullunionen i detta fall eftersom ökningen av
produktionsöverskottet som utgörs av ytorna K+L+M är större än minskningen
av konsumtionsöverskottet, summan av ytorna L+M. Att det uppstår en
nettovinst, K, kan förklaras av att land B lyckas öka sin export och samtidigt få
ett högre pris för den. I land A kommer välfärdseffekten att bero på storleken på
handelsalstringen, handelsomfördelningen och konsumtionseffekten.
Konsumtionsöverskottet ökar med summan av ytorna A, B, C, D och E, medan
producentöverskottet minskar med ytan A. Tullintäkterna minskar med summan
av ytorna C, D, F och G. Man får alltså fram nettoeffekten genom att beräkna
(B+E) – (F+G). Yta B motsvarar handelsalstring och yta E motsvarar
konsumtionseffekten, medan yta F representerar en försämring i landets terms of
trade jämfört med land B och yta G representerar handelsomfördelning.25

I vilka fall kommer det att bli en välfärdsvinst och i vilka kommer det att bli en
välfärdsförlust? Denna fråga kan man inte ge ett entydigt svar på, men om det i
                                                
22 Södersten, B. och Reed, G. (1994) International economics. 3:e uppl. s. 325
23 Södersten, B. och Reed, G. (1994) International economics. 3:e uppl. s. 325
24 Södersten, B. och Reed, G. (1994) International economics. 3:e uppl. s. 326
25 Södersten, B. och Reed, G. (1994) International economics. 3:e uppl. s. 327
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land A uppstår en välfärdsvinst kommer välfärden i unionen som helhet att öka.
Om land A förlorar kan fortfarande unionen vinna om land B:s vinst är större än
land A:s förlust. I detta exempel påverkas inte övriga världen eftersom
världsmarknadspriset förblir oförändrat. Generellt kan sägas att sannolikheten
att land A vinner är, allt annat lika, större: ju närmare unionspriset är
världsmarknadspriset, ju mindre importen var innan unionen skapades, och ju
mer priselastiskt inhemskt utbud och efterfrågan är.26

Det finns alltså en hel del faktorer som kan påverka effekterna av en tullunion,
och i nedanstående kapitel kommer detta att diskuteras närmare.

2.3 Faktorer som kan påverka effekterna av en tullunion
Det finns ett antal faktorer som kan påverka hur effekterna av bildandet av en
tullunion blir. Här kommer att tas upp fyra faktorer: ländernas storlek, ländernas
produktion, skillnader i produktionskostnader och initiala skillnader i tullar.

En faktor som kan påverka är alltså ländernas storlek. Om det skulle vara så att
någon av de andra områdena i exemplet ovan (t.ex. land B) är så stort att det kan
påverka världsmarknadspriset skulle detta kunna ha fler negativa effekter för
tredje land. Om land B skulle öka sin produktion mycket till följd av att de får
ökade exportmöjligheter så kan världsmarknadspriset pressas ner och tredje land
skulle tvingas ta ut ett lägre pris för sin export till övriga länder.27 Tredje land är
i detta fall det land som skulle drabbas mest av skapandet av en tullunion.

En annan faktor rör produktionen i de länder som ska ingå i en union. Om
länderna producerar liknande produkter är det större möjlighet för
handelsalstring, medan det är större risk för handelsomfördelning om länderna
producerar helt olika varor. Kom ihåg att handelsalstring är när ineffektiv
inhemsk produktion byts ut mot mer effektiv produktion från partnerländerna.
För att det ska kunna ske ett utbyte krävs att partnerländerna producerar varor
som kan ersätta de som produceras inhemskt. Det motsatta gäller för tredje land:
ju mer olik produktionen i tredje land är, desto mindre är risken för
handelsomfördelning. Detta eftersom partnerländernas och tredje lands
produkter inte konkurrerar mot varandra.28

                                                
26 Södersten, B. och Reed, G. (1994) International economics. 3:e uppl. s. 327
27 Husted, S. och Melvin, M. (1997) International economics. 4:e uppl. ss. 261-262.
28 Södersten, B. och Reed, G. (1994) International economics. 3:e uppl. s. 342
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En tredje faktor är skillnader i produktionskostnader för industrier i olika länder
som producerar samma varor. Ju större skillnaden är mellan länder som är
medlemmar i en tullunion, desto större vinst kan göras vid handelsalstring.
Samtidigt gäller att ju större skillnad i produktionskostnad det är mellan det land
som producerat till lägst kostnad inom unionen och det land som producerar till
lägst kostnad utanför unionen, desto större kommer förlusterna från
handelsomfördelning att vara.29

Den sista faktorn som kommer att tas upp är den initiala tullnivån. Ju mer tull
det finns på varor (innan en tullunion bildas) för vilka det kommer att bli
handelsalstring, desto större välfärdsvinster kommer att ske. Ju högre tull det
finns initialt på varor för vilka det kommer att bli handelsomfördelning, och ju
högre den yttre gemensamma tullmuren är för dessa varor, desto större kommer
handelsomfördelningen att vara.30

I kapitel 4 kommer vissa exempel ges på hur situationen gällande skillnader i
tullnivå såg ut innan Sverige blev medlem i EU.

2.4 Andra faktorer som kan påverka handelsmönstren
Ovannämnda faktorer kan påverka effekterna av en tullunion, men det finns
även andra faktorer förutom bildandet av en tullunion som kan påverka länders
handelsmönster. Detta är viktigt att ha i åtanke innan man drar en slutsats om
hur en tullunion har påverkat handelsmönsterna. Nedan beskrivs ett par faktorer
som kan ha påverkat Sveriges handelsflöden med tredje land (och även generellt
sett) då Sverige blev medlem av EU.

2.4.1 Uruguayrundan och skapandet av WTO
En specifik faktor, som sannolikt påverkat världshandeln, är skapandet av WTO
(World Trade Organisation). Uruguayrundans utdragna förhandlingar mynnade
den 15 april 1994 ut i ett avtal som kom att påverka tullnivåer och handel på ett
flertal områden. Detta avtal trädde i kraft den 1 januari 1995, dvs. samtidigt som
Sverige blev medlemmar i EU. Det kommer inte att vara möjligt att inom ramen
för denna rapport detaljstudera detta avtal, men några kommentarer om dess
påverkan på tullnivåerna är på sin plats. Globalt sett uppgår industriländernas
tullsänkningar till 38%, med stora variationer mellan olika varugrupper. I snitt
skulle tullarna sänkas på fem år, men även detta varierar. Enligt beslutet blir en

                                                
29 Södersten, B. och Reed, G. (1994) International economics. 3:e uppl. s. 342
30 Södersten, B. och Reed, G. (1994) International economics. 3:e uppl. s. 342
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stor del av Sveriges export till i-länder utanför EU helt befriad från tullar, och i
genomsnitt sänks tullnivåerna för Sveriges export till dessa länder med 50%.
Enligt beslutet sänks EU:s tullnivå med 37% till 3,6%. För Sveriges tullnivå
beräknades en sänkning med cirka en tredjedel från 4,6% till 3,1%, men då
Sverige blev medlemmar i EU anpassades dessa tullnivåer till EU:s.31

2.4.2 EU:s samarbetsavtal med ACP-länderna32

Ända sedan slutet av 50-talet då de första afrikanska kolonierna fick sin frihet
har EU haft samarbetsavtal med dessa länder, som till antalet har vuxit hela
tiden. Dessa avtal – varav de första kallades Yaoundé-avtalen, fram till nyligen
Lomé-avtalen, och numera Cotonou-avtalet – kan beskrivas som ett slags
handels- och biståndsavtal som haft för ambition att täcka in allt från mänskliga
rättigheter via byggande av skolor till handelsprogram. Meningarna huruvida
dessa avtal varit lyckade eller inte varierar dock kraftigt.33

Det som kan sägas om dessa avtal är hursomhelst att de har gett ACP-länderna
(de afrikanska, karibiska och stillahavsländer som ingår i den grupp som EU har
avtal med) tullreduktioner när det gäller att exportera en mängd varor till EU.
Många varor kan exporteras helt tullfritt, medan några stöter på kvoter eller
andra handelshinder. Ett av de hinder som diskuterats och ansetts hindra ACP-
länderna mest trots de ovannämnda förmånerna är de ursprungsregler som gäller
för import till EU. Dessa säger att varor som importeras från ett land till ACP
och sedan till EU måste få sitt värde ökat med en viss procent för att dessa varor
ska få exporteras tullfritt till EU. För 1995 gällde att en vara skulle få sitt värde
ökat med 45% för att kunna exporteras tullfritt, vilket leder till att det nästan
bara är varor som produceras i länderna eller förädlas mycket, som kommer in
under denna kategori. Då förädlingsindustrin i ACP-länderna är relativt
outvecklad kommer de att fortsätta producera råvaror vilket hämmar exporten
och industrins utveckling.34

Den stora andelen råvaruexport har även andra konsekvenser. Eftersom denna
typ av varor –speciellt jordbruksprodukter – oftast har en låg inkomstelasticitet
                                                
31 UD informerar 1994:2, Uruguayrundan – från GATT till WTO, Utrikesdepartementet. ss. 7-
13
32 African, Caribbean, Pacific
33 Lister, M. (1997) The European Union and the South – Relations with developing
countries. ss. 62, 108
34 Lister, M. (1997) The European Union and the South – Relations with developing
countries. ss. 119-120
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är det sannolikt att exporten av denna typ av varor inte kommer att öka speciellt
i framtiden, även om EU:s (eller andra importländers) BNP skulle öka. Utan en
mer diversifierad industri skulle ACP-ländernas export inte ha någon större
möjlighet att öka.35

Det diskuteras även hur stor verklig fördel dessa länder har haft av
tullreduktionerna. Ofta skapas ett exportberoende som kan leda till att industrin
blir mer ensidig och utvecklas sämre än den skulle gjort om dessa förmåner inte
fanns där. Om man tittar rent statistiskt på ACP-ländernas handel med EU sen
starten av dessa handelsavtal så kan man se att det skedde en ökning i början,
men att efter 70-talet har varken ACP-ländernas export till eller import från EU
ökat.36 Denna tendens kan ses i tabell 2.3 nedan. Som kan ses nåddes en topp
1980, både för export och import mellan EU och ACP.

År Import från EU (miljoner ECU*) Export till EU (miljoner ECU*)
1958 2.532 2.276
1970 5.715 4.142
1980 20.889 17.216
1990 20.195 16.649
1993 14.570 16.442
Tabell 2.3 Utvecklingen för ACP-ländernas aggregerade handel med EU
från 1958 till 1993.
* European Currency unit, den gemensamma valutan innan namnbytet till Euro
skedde.
Källa: Lister, M. (1997) The European Union and the South – Relations with
developing countries. S. 123

Som tidigare nämndes infördes även tullsänkningar inom ramen för WTO, och i
en kontext av globala tullsänkningar kommer ACP-länderna att missgynnas
eftersom deras förmåner krymper då även övriga länder möter minskade tullar
och kan erbjuda mer konkurrenskraftig export, vilket medför hårdare konkurrens

                                                
35 Lister, M. (1997) The European Union and the South – Relations with developing
countries. s. 122
36 Lister, M. (1997) The European Union and the South – Relations with developing
countries. s. 123
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för ACP-länderna. Vissa u-länder gynnas av detta medan länderna inom ACP får
det svårare.37

Sammanfattningsvis kan sägas att exportsmässigt har säkert vissa av ACP-
länderna gynnats till viss del av dessa avtal, men någon verklig positiv
förändring för dessa länder har knappast Lomé eller de andra handelsavtalen
medfört. För vissa länder har det också troligtvis medfört en del problem. Det är
därför svårt att dra någon slutsats huruvida liknande avtal bör ha en plats i
framtida relationer mellan EU och ACP-länderna eller ej.

I detta kapitel har teorier kring regionala handelsavtal, handelsalstring och
handelsomfördelning diskuterats. Det har även tagits upp ett antal faktorer –
generella såväl som specifika – som kan påverka effekterna av en tullunion.
Nästa fråga handlar om hur man kan mäta effekterna av regional integration i
verkligheten. Det är givetvis svårare än i teorin eftersom det kan vara orealistiskt
att göra många av de antaganden som görs när den grundläggande teorin
beskrivs. Ett stort problem är också att man inte vet hur handelsutvecklingen
skulle varit om inte unionen i fråga bildats (t.ex. om Sverige inte gick med i
EU). Det finns dock en hel del metoder föreslagna för att användas som
hjälpmedel för utvärderandet av ett regionalt handelsavtal. Dessa diskuteras i
följande kapitel.

                                                
37 Lister, M. (1997) The European Union and the South – Relations with developing
countries. s. 121
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3. Metoder för utvärdering av regionala handelsavtal
I detta kapitel beskrivs ett antal empiriska metoder som används för att
utvärdera effekterna på handel och välfärd som uppstår av att ett regionalt
handelsavtal slutits. I avsnitt 3.2 beskrivs och ges exempel på olika typer av
empiriska undersökningar. I det nästkommande avsnittet (3.3) beskrivs tidigare
gjorda undersökningar och vilka resultat som man kommit fram till beträffande
hur bildandet av EU påverkat handel. Slutligen kommer i avsnitt 3.4 en kort
motivering till valet av den undersökningsmetod som används i denna rapport.

3.1 Inledning
I takt med att teoriutvecklingen gick framåt ville man gärna prova de tidigare
nämnda handelsteorierna på verkligheten. Det var dock inte förrän EU (eller
EEC38 som namnet var då) skapades (1958) och åren därefter som det kom en
mängd olika undersökningar gällande handelsalstring och handelsomfördelning,
samt utvärderingar huruvida unionen innebar en ökning eller minskning av
välfärden globalt sett. Dessa undersökningar (varav somliga kommer att
beskrivas och kommenteras nedan) fick också en hel del kritik som delvis gjorde
att intresset svalnade efter 70-talet. Det har dock kommit en del nya
undersökningar på 90-talet i takt med att nya handelsavtal – som MERCOSUR
och NAFTA39 – skapats, vilket åter har ökat intresset för denna typ av frågor.

3.2 Olika typer av empiriska undersökningar
Undersökningar av denna typ delas ofta in i två kategorier: dels undersökningar
som gjorts innan själva integrationen ägt rum (s.k. ex ante undersökningar), dels
undersökningar som gjorts efter det att integrationen ägt rum (s.k. ex post
undersökningar). De förra används för att förutsäga effekter av en eventuell
integration, men eftersom de inte kan inkludera data som kommit till efter en
integration ägt rum är det av fördel att ersätta dem med de senare så fort data blir
tillgängliga.40 De undersökningar som kommer att beskrivas under nästa rubrik
är av typen ex-post.

                                                

38 European Economic Community
39 Mercado Común del Cono Sur och North American Free Trade Agreement
40 Nielsen, J U-M. (1992) Economic analysis of the EC. 2:a uppl. s. 29
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Ex-post analyserna kan inte tillämpas förrän unionen existerat ett par år, detta
för att det ska kunna vara möjligt att se vissa mönster i handel och liknande som
tar tid på sig att formas. Detta är dock förenat med ett problem, det som hade
varit önskvärt att göra skulle varit att jämföra utvecklingen efter integrationen
med den utveckling som hade varit om det inte skett någon integration. Detta är
givetvis inte möjligt i praktiken, utan man måste då skapa en fiktiv värld (en s.k.
anti-monde) och jämföra dess utveckling med den verkliga utvecklingen.
Svårigheten är att göra denna anti-monde så realistisk som möjligt. Detta
innefattar förutsägelser av faktorer som produktion, konsumtion och
handelsmönster. Det finns dock vissa antaganden från vilka man utgår. Man kan
t.ex. anta att utvecklingen skulle vara oförändrad om inte integrationen skett.
Man kan också titta på situationen innan integrationen och extrapolera vissa
mönster som fanns vid denna tidpunkt. Ett tredje sätt är att anta att utvecklingen
skulle följt den i ett tredje land om ingen integration skett.41

Som kan förstås av ovanstående beskrivning är valet av anti-monde ganska
avgörande för resultatet av undersökningen. Som beskrivs nedan är det också
oftast anti-monde som har fått ta emot den mesta kritiken som varit riktad mot
metoder av denna typ.

3.3 Tidigare gjorda undersökningar
I de ursprungliga ex-post analyserna undersökte man förändringen i
medlemsstaters och tredje lands importandelar. Man antog att det inte skulle
skett någon skillnad i importandelarna om inte en integration förekommit. En
ökning i handeln mellan medlemsländer tillskrevs alltså integrationen. Denna
metod är ganska enkel att använda men har flera nackdelar, varav två kommer
att nämnas här. En nackdel uppstår genom att det antas att skillnaderna beror
enbart på bildandet av en tullunion. Därmed bortser man från flera andra
faktorer som skulle kunna inverka på handeln, oberoende av att det skapats en
union eller inte. Det kan vara faktorer som tillväxt, ändring av
konsumtionspreferenser eller förändring i produktionsteknologin. Den andra
nackdelen är att det inte är möjligt att skilja på handelsalstring och
handelsomfördelning. Senare genomförda ex-post undersökningar försökte på
olika sätt undkomma ovan nämnda svagheter.42 Nedan kommer fyra
undersökningar – alla med olika förslag till hur de ovan nämnda svagheterna
skulle undkommas – att beskrivas. En av dessa (Trumans metod) kommer också

                                                
41 Nielsen, J U-M. (1992) Economic analysis of the EC. 2:a uppl. s. 29
42 Nielsen, J U-M. (1992) Economic analysis of the EC. 2:a uppl. ss. 29-30



24

att tas upp i kapitel 4, och det är även den som kommer att användas empiriskt i
denna uppsats.

3.3.1 Metodologi
Balassa är en av förgrundsfigurerna när det gäller denna typ av undersökningar.
Han försökte ta hänsyn till BNP-tillväxt genom att använda sig av en metod som
byggde på inkomstelasticiteter.43 Han jämförde inkomstelasticiteter för
efterfrågad import inom och utanför EEC, och byggde upp en anti-monde
genom att titta på samma faktorer ett antal år innan integrationen.
Inkomstelasticiteten definierades som den årliga genomsnittliga förändringen i
import, dividerat med den årliga genomsnittliga förändringen i BNP. Det antas
att det inte skulle skett en förändring i inkomstelasticiteten om det inte skett
någon integration. Det skulle i detta fall kunna uppstå tre situationer.
� En ökning i inkomstelasticiteten för efterfrågan på import inom tullunionen

skulle indikera en ökning i handeln inom tullunionen, oavsett om denna
ökning berodde på en minskning av import från tredje land eller en
minskning av inhemsk produktion. Detta kallar Balassa ”brutto
handelsalstring”.

� En ökning i inkomstelasticiteten för efterfrågan på import inom och utanför
tullunionen skulle indikera det Balassa kallar ”ren handelsalstring”. Denna
situation skulle innebära en minskning av inhemsk produktion till fördel för
import från partnerländer och tredje land.

� En minskning av inkomstelasticiteten för efterfrågan på import från tredje
land skulle vara ett tecken på handelsomfördelning.44

Ett problem med Balassas metod är att den inte skiljer på handelsalstring och
handelsomfördelning eftersom en ökning i inkomstelasticiteten kan bero på
antingen en ersättning av egen produktion med import från medlemsländer, eller
på en ersättning av import från tredje land med import från medlemsländer
(jämför första punkten ovan).45

Truman ville åtgärda detta problem genom att ta hänsyn till de inhemska
produktionseffekter som kan uppstå i samband med integration. Han tittar på
konsumtionsandelar i det aktuella landet, partnerlandet och tredje land för olika
branscher, och antar att dessa skulle förbli oförändrade om integration inte skett.
                                                
43 Nielsen, J U-M. (1992) Economic analysis of the EC. 2:a uppl. s. 30
44 Balassa, B. (1975) Trade creation and diversion in the European Common Market: an
appraisal of the evidence In: European economic integration. Balassa, B. (red) s. 80
45 Nielsen, J U-M. (1992) Economic analysis of the EC. 2:a uppl. s. 30
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Integrationen kan ha som följd att en eller flera av dessa olika
konsumtionsandelar ändras och detta identifieras som olika effekter beroende på
vilken/vilka av dessa andelar som ändras. På detta sätt kan handelsalstring och
handelsomfördelning skiljas åt. Nackdelen är att i denna metod tas inte hänsyn
till förändringar i BNP som görs i Balassas metod.46 Trumans metod kommer,
som nämndes ovan, att beskrivas mer ingående i kapitel 4.1.

Vissa ansåg att det var så många faktorer – t.ex. förändringar i konkurrenskraft
eller preferenser – som kunde spela in och påverka hur import och export såg ut
före och efter integrationen, att antagandet om att situationen skulle vara
oförändrad om det inte skedde någon integration var orealistiskt. Istället föreslog
Kreinin användandet av ett relevant tredje land (som inte deltog i ett regionalt
samarbete) som kontrollgrupp. Man skulle kunna uttrycka det som att Kreinin
använde sig av ett tredje land som var så likt det som skulle integreras som
möjligt som anti-monde för sin studie. Han använde sig av USA som
referensland när han beräknade effekterna av europeisk integration. I övrigt
liknar hans metod den ovan nämnda som Truman använde sig av.47

Kreinin argumenterade att förändringar i konsumtionsandelar berodde på
handelsalstring och handelsomfördelning. Om EU:s andelar ändrades jämfört
med de som mättes i USA kunde detta anses vara effekten av den europeiska
integrationen. Om USA:s konsumtionsandelar ökade mer än EU:s under en viss
period skulle detta vara ett tecken på handelsomfördelning, medan det motsatta
skulle vara ett tecken på handelsalstring. Ett problem här är givetvis att även om
USA och EU var lika i flera avseenden kan knappast USA ses som en kopia av
EU gällande en rad faktorer, och detta gör att även denna metod kan
ifrågasättas.48

En annan metod är den som Aitken använder sig av. Han skapar en
ekonometrisk modell där handel är en funktion av BNP, innevånarantal i landet
och avstånd till handelspartners. Utifrån denna modell uppskattar han den
handel som skulle varit om det inte skett någon integration. Denna jämförs sen
med den verkliga handeln, och på så sätt kan man uttala sig om effekterna av en
integration. De skillnader som förekommer mellan verklig och beräknad handel

                                                
46 Nielsen, J U-M. (1992) Economic analysis of the EC. 2:a uppl. s. 31
47 Nielsen, J U-M. (1992) Economic analysis of the EC. 2:a uppl. ss. 31-32
48 Nielsen, J U-M. (1992) Economic analysis of the EC. 2:a uppl. s. 32



26

tillskrivs alltså integrationen.49 Liknande metoder har blivit populära och
använts på senare tid också, bl.a. för att studera NAFTA.50

Gällande dessa ekonometriska metoder kan sägas att det rör sig oftast om att
skapa en ad-hoc modell i vilken man inkluderar vissa variabler. Fördelen är att
dessa variabler kan anpassas efter vad som ska undersökas och vilka länder det
rör sig om. Faktorer som ofta inkluderas är t.ex. BNP, BNP/capita, geografiskt
avstånd till handelspartners och kulturella barriärer (framförallt språket). Efter
detta räknar man på hur situationen skulle varit om ingen integration skett och
jämför med det faktiska utfallet. En svårighet är att ta upp alla faktorer som kan
ha påverkat handeln i modellen man skapar. Missar man någon/några relevanta
variabler kommer resultatet att visa en överskattning av integrationseffekterna
eftersom även dessa variablers påverkan kommer att tillskrivas integrationen.51

För att ge en ökad förståelse för denna typ av metod kommer här att ges ett kort
exempel på hur den kan se ut i praktiken. Följande är ett exempel på
tillvägagångssätt taget från uträkningar gällande effekterna av NAFTA. I detta
fall skapades en modell där logaritmen av exporten sattes som en funktion av
BNP, avstånd och ett antal andra variabler. Därtill lades dummyvariabler, t.ex.
när båda länderna ingick i ett regionalt handelsavtal, när länderna angränsade till
varandra eller när det pratades samma språk i de båda länderna. Ekvationen såg
ut som nedan52:

Export(I,J) = C+a11(D89)+a12(D91)+a13(D93)+a14(D95)+a15(D97)
+b1(BNP(I))+b2(BNP(J))+c1(BNPPC(I))+c2(BNPPC(J))
+e1(AVST(I,J))+e2(LÅNGT(I))+e3(LÅNGT(J))
+e4(GRÄNS(I,J))+f(SS(I,J))+dum1(PTA(I,J))
+dum2(ÅR PTA(I,J))+dum3(EJPTA(I),PTA(J))
+dum4(ÅR EJPTA(I),PTA(J))53

I och J är exporterande respektive importerande land och D89, D91, D93 osv. är
årsdummies. BNP är BNP för de olika åren omgjorda till 1997 års priser.
BNPPC är BNP/capita och AVST är avståndet mellan I och J. LÅNGT(I) och
                                                
49 Nielsen, J U-M. (1992) Economic analysis of the EC. 2:a uppl. s. 32
50 Se t.ex. Frankel, J.A. & Rose, A.K. (2000) Estimating the effect of currency unions on trade
and output eller Krueger, A.O. (1999) Trade creation and trade diversion under NAFTA.
51 Allen, C., Gasiorek, M. & Smith, A. (1997) Trade creation and trade diversion. The single
market review, subseries IV, volume 3. s. 13
52 Vissa variabelnamn är försvenskade av författaren.
53 Krueger, A.O. (1999) Trade creation and trade diversion under NAFTA. s. 17
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LÅNGT(J) är en variabel som beror på hur långt avstånd landet har till sina
handelspartners. GRÄNS(I,J) är en dummy som tar värdet 1 om länderna (I,J)
angränsar till varandra. SS(I,J) tar värdet 1 när båda länderna har samma språk.
PTA(I,J) tar värdet 1 om båda länderna är medlemmar i samma handelsavtal,
och (EJPTA(I),PTA(J)) tar värdet 1 om importören är medlem medan
exportören inte är medlem i samma handelsavtal. Dessa dummies var också
justerade för antalet år som gått sedan införandet av handelsavtalet (dum3 och
dum4).54

Efter beräkningarna analyseras resultatet som vanligt (se ovanstående stycke
angående ekonometriska modeller). Då resultatet för denna undersökning gäller
NAFTA kommer resultaten inte att redovisas här – däremot kommer de resultat
som man kommit fram till angående EU att redovisas nedan.

3.3.2 Resultat beträffande EU
Ovan har beskrivits att metodologi och antaganden oftast varierar mellan de
olika undersökningarna. Med en så stor osäkerhet och variation gällande
metodologi borde ett rimligt antagande vara att även resultaten från de olika
undersökningarna är väldigt olika. I tabell 3.1 nedan kan ses de resultat
angående handelsalstring och handelsomfördelning som vissa tidigare
undersökningar kommit fram till.

                                                
54 Krueger, A.O. (1999) Trade creation and trade diversion under NAFTA. ss. 17-18
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Författare År Handelsalstring* Handelsomfördelning*
Alla produkter

Balassa 1970 46,9 0,4
Prewo 1970 81,5 -10,3**
Aitken 1967 45,5 3,0

Tillverkningsindustrin
Balassa 1970 46,9 0,4
Prewo 1970 74,1 -12,2
Truman 1968 44,2 -4,8
Kreinin 1969/1970 29,9 7,6
Williamson-Bottrill 1969 51,6 0
Verdoorn-Schwartz 1968 48,5 5,3
Medel 49,2 -0,7
Tabell 3.1. Resultat från tidigare undersökningar om handelsalstring och
handelsomfördelning.
* Siffrorna anges i miljarder ECU (European Currency Unit) i 1986 års priser.
** Negativa siffror indikerar extern handelsalstring, dvs. att importen från tredje
land ökat.
Källa: Trotignon, J. (1997) Economie européenne – intégration et politiques
communes. s. 44

Som kan ses ovan varierar resultatet för handelsalstring en del, men man kan
ändå urskilja att alla undersökningar kommer fram till att det skett en klar
handelsalstring som följd av den europeiska ekonomiska integrationen. När det
gäller handelsomfördelning är situationen inte lika tydlig. Vissa har kommit
fram till att en ganska betydande handelsomfördelning skett, medan andra visar
på att det även skett en ökning i handeln med tredje land (extern
handelsalstring). Den slutsats som kan dras av dessa siffror är att
handelsalstringen genomgående varit större än handelsomfördelningen.55

De flesta nyare undersökningar har behandlat andra regionala
integrationsområden än EU och det har inte gjorts många undersökningar
angående handelsomfördelning i EU under de senare åren. En undersökning som
dock gjorts indikerar att handelsalstring skett och att handelsomfördelningen
                                                

55 Trotignon, J. (1997) Economie européenne – intégration et politiques communes. ss. 43-44
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varit begränsad till vissa sektorer, samt att den även i dessa sektorer varit väldigt
begränsad. Oftast är det den inhemska andelen av konsumtionen som minskat
till fördel för import, både från partnerländer och tredje land.56 Några siffror som
anger storleken av denna förändring uttryckt i pengar fanns inte att tillgå, varför
en jämförelse med siffrorna i tabellen ovan inte går att göra.

3.4 Val av undersökningsmetod
Som beskrivits ovan finns det ett flertal metoder som är användbara för
beräkningar av handelsalstring och handelsomfördelning. Den metod som
används i denna rapport är den som Truman använde sig av i sina beräkningar.
Den största anledningen till att just denna metod används är att den gör det
möjligt att skilja mellan handelsalstring och handelsomfördelning, och då
undersökningen är inriktad på handelsomfördelning är detta en nödvändighet.
Det förefaller också rimligare att använda denna metod jämfört med t.ex.
Kreinins, eftersom en anti-monde baserad på utvecklingen i en annan region
utan ekonomisk integration skulle medföra större svårigheter, speciellt då USA
(som kanske är det område som skulle ligga närmast till hands att använda)
inledde samarbetet inom NAFTA just 1995. En annan möjlighet skulle vara att
skapa en ekonometrisk modell som anti-monde, men den möjligheten fanns inte
inom ramen för denna uppsats. I nästa kapitel kommer Trumans metod att
beskrivas mer ingående.

                                                
56 Allen, C., Gasiorek, M. & Smith, A. (1997) Trade creation and trade diversion. The single
market review, subseries IV, volume 3.
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4. Metodbeskrivning, urval och resultat
I detta kapitel kommer först en kort jämförelse mellan Sveriges och EU:s
tullnivå innan medlemskapet att göras. Sen kommer i avsnitt 4.2 en beskrivning
av Trumans metod, som är den metod som används i denna uppsats, att ges.
Vidare beskrivs i avsnitt 4.3 det urval som är gjort beträffande tidsperiod,
länder, etc. Slutligen kommer resultatet för de beräkningar som är gjorda för
tredje land att redovisas i avsnitt 4.4.

4.1 Situationen innan medlemskapet
I avsnitt 2.3 togs vissa faktorer som kan påverka effekterna av en tullunion upp.
Nedan kommer vissa kommentarer angående dessa faktorer gällande EU och
Sverige. När det gäller ländernas storlek kan sägas att även om EU står för en
betydande del av världshandeln är det knappast troligt att Sveriges medlemskap
orsakade några exportökningar som skulle påverka världsmarknadspriset, vilket
skulle drabba tredje land. Gällande produktionen kan sägas att då Sverige och
EU-länderna är i-länder är det sannolikt att produktionen i dessa länder till stor
del är likartad, vilket gör att varor från EU till stor del skulle kunna ersätta
inhemsk produktion. Detta skulle tala för en större chans att handelsalstring
kunde uppstå, samtidigt som risken för handelsomfördelning skulle minska. När
det gäller skillnader i produktionskostnader är det svårt att se någon klar tendens
om hur dessa skulle kunna påverka handelsalstring och handelsomfördelning.
Det föreligger vissa skillnader, framför allt mellan länderna i norr och länderna i
söder inom EU, men dessa skillnader torde generellt sett vara lägre än de som
förekommer mellan EU och u-länderna.

En annan faktor som togs upp var tullnivån hos de länder som bildar en
tullunion. I tabell 4.1 visas skillnader i tullnivåer mellan Sverige och EU för
vissa varor innan Sverige blev medlem i EU. Detta för att ge en fingervisning
om hur situationen såg ut innan Sverige väl blev medlem i EU.



31

Varukategori EU:s tullnivå (%) Sveriges tullnivå (%)
Totalt 5,7 4,6
Fisk 12,3 0,5
Trä, papper 3,0 1,4
Textil, kläder 11,0 12,2
Läder, gummi, skor 6,5 8,5
Metaller 2,3 1,7
Kemi 7,3 4,4
Transportutrustningar 7,2 5,2
Icke-elektriska maskiner 4,4 3,4
Elektriska maskiner 8,6 4,4
Mineraler 0,9 1,6
Övrigt 6,4 3,3
Tabell 4.1. Skillnader i tullnivå för vissa varugrupper mellan EU och
Sverige inför Sveriges inträde i EU 1995.
Källa: Opublicerad sammanställning gjord av kommerskollegium.

Från tabellen kan utläsas att totalt låg Sveriges tullnivå under EU:s innan
medlemskapet. Detta syns även tydligt för varor som fisk, kemiprodukter, trä
och papper, etc. Sverige hade dock en högre nivå för vissa produkter, t.ex. textil
och kläder, samt läder, gummi och skor. Totalt sett, och särskilt när det gäller
varor som fisk och elektriska maskiner, fick Sverige höja sina tullar då de blev
medlemmar i EU. Det kan dock sägas att tullnivån totalt sett var relativt låg,
vilket skulle tyda på att storleken på både handelsalstring och
handelsomfördelning skulle bli mindre relativt sett.

4.2 Trumans metod
Trumans metod – som beskrevs kort i avsnitt 3.3 – går ut på att undersöka hur
konsumtionen i ett land är uppdelad på olika producenter. De
konsumtionsandelar som undersöks är landets inhemska andel (DS),
partnerländernas andel (PS) och slutligen tredje lands andel (WS).57 Dessa
andelar kan beräknas för aggregerad konsumtion eller för vissa varor eller
branscher. Andelarna beräknas för ett antal år innan integration skett, och för ett
                                                
57 Truman, Edwin M. (1975) The effects of European economic integration. In: European
economic integration Ed by Balassa, Bela ss. 4-5
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antal år efter integrationen. Med hjälp av de andelar som beräknats för åren
innan integration skett skattas även en hypotetisk utveckling av hur andelarna
hade utvecklats om det inte skett någon integration. Denna hypotetiska
utveckling jämförs sedan med den faktiska utveckling som varit efter
integrationen och det antas att alla skillnader som förekommer vid denna
jämförelse förklaras av de förändringar i tullnivå som den ekonomiska
integrationen medfört. Enligt Truman kan man vid denna jämförelse få sex
logiskt möjliga utfall.58 Dessa utfall och dess beskrivning samt den terminologi
som Truman använder redovisas nedan i tabell 4.2.

Riktning i förändring för de olika
konsumtionsandelarna

Utfall och beskrivning

Inhemsk andel Partnerländers
andel

Tredje lands
andel

1. Dubbel handelsalstring - + +
2. Extern handelsalstring och
intern handelsomfördelning

- - +

3. Intern handelsalstring och
extern handelsomfördelning

- + -

4. Extern handelsomfördelning
och extern handelsurholkning

+ + -

5. Dubbel handelsurholkning + - -
6. Intern handelsomfördelning
och intern handelsurholkning

+ - +

Tabell 4.2. Teoretiskt möjliga utfall vid beräkning av handelsalstring och
handelsomfördelning enligt Truman.
Källa: Truman, Edwin M. (1975) The effects of European economic integration.
In: European economic integration Ed by Balassa, B s. 5

Det som Truman benämner handelsalstring förekommer enbart i de fall då den
inhemska andelen minskar. Resultatet av denna minskning kan vara att enbart
partnerländernas andel ökar (fall 3), att enbart tredje lands andel ökar (fall 2),
eller att både partnerländernas och tredje lands andel ökar (fall 1). En minskning
av inhemskt pris är en förutsättning för att det ska förekomma handelsalstring
om man antar att konsumtionsnivån är konstant (alltså att varorna är helt

                                                
58 Truman, Edwin M. (1975) The effects of European economic integration. In: European
economic integration Ed by Balassa, Bela s. 5
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oelastiska med avseende på priset). Detta eftersom om tullen minskar mellan
partnerländerna efter integrationen så kommer den inhemska produktionen att
minska endast då prisnivån går ner, och minskar inte den inhemska andelen är ju
bara fall fyra, fem och sex aktuella. I fall fyra är det tredje lands andel som
minskar, i fall fem är det både partnerländerna och tredje land som förlorar, och
i fall sex är det partnerländernas andel som minskar.59

Enligt ovanstående terminologi kan det vara så att tredje lands situation (vilken
är huvudfokus i denna uppsats) försämras till följd av den ekonomiska
integrationen även om det inte förekommer handelsomfördelning (fall 4 och 5,
där fenomenet istället kallas handelsurholkning). Vid en jämförelse med Viners
terminologi som redovisades i inledningen finner man att Truman inte använder
exakt samma ord, men det Viner kallade handelsalstring kan sägas förekomma i
fall ett och tre, och det som Viner kallade handelsomfördelning framför allt
förekommer i fall tre och fyra. Detta är viktigt att komma ihåg då
utgångspunkten i kapitel 2 var Viners definition av handelsalstring och
handelsomfördelning.

 När det gäller uträkningarna utgår Truman – som tidigare nämnts – från
konsumtionsandelar. Först och främst beräknar han något han kallar trolig
konsumtion60, och denna beräknas som BNP minus export plus import från
partnerländer plus import från tredje land, eller:

A = (Y-X) + Mp + Mw

Om detta uttryck sen delas med A blir uttrycket det följande:

1 = (Y-X)/A + Mp/A + Mw/A = DS + PS + WS

På detta sätt blir konsumtionen uppdelad på det egna landet (DS), partnerland
(PS) och tredje land (WS). När detta väl är gjort beräknas dessa andelar för ett
antal år innan integrationen och ett antal år efter integrationen. Åren innan
integration används som referens (anti-monde) och andelarna som räknas fram
för åren efter integration jämförs sedan med anti-monde. De eventuella

                                                
59 Truman, Edwin M. (1975) The effects of European economic integration. In: European
economic integration Ed by Balassa, Bela ss. 5-6
60 Eng. apparent consumption. Då ingen vedertagen översättning har hittats har begreppet
beskrivits som trolig konsumtion.
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skillnader som framträder antas då vara orsakade av den ekonomiska
integrationen.61

Detta antagande är ett av de som diskuterats mest beträffande denna typ av
undersökning. Man har ofta kritiserat den anti-monde som skapats i olika
undersökningar eftersom det ansetts att den inte beskriver den hypotetiska
utvecklingen på ett tillfredställande sätt. Som beskrivs i kapitel 3.2.1 försökte
man på olika sätt konstruera en så verklig anti-monde som möjligt, och i kapitel
3.3 motiverades varför Trumans metod valts ut för denna undersökning. Viktigt
är dock att påpeka att oavsett hur en anti-monde konstrueras och oavsett vilka
aspekter man tar hänsyn till kan man aldrig veta hur utvecklingen varit om det
inte skett en integration. Det kan finnas ett flertal generella faktorer (se avsnitt
2.3) – förutom de som inkluderats i anti-monde – som skulle kunna påverka
handelsutvecklingen. Detta måste has i åtanke då resultaten analyseras, samt den
diskussion som hölls i avsnitt 2.4 gällande mer specifika händelser och faktorer
som kan haft påverkan på resultatet.

4.3 Urval beträffande tidsperiod och data
De beräkningar som gjorts är baserade på data från Statistiska Centralbyrån och
tidsperioden som beräkningarna innefattar är från 1990 till 1999. Detta innebär
att en anti-monde skapas med hjälp av statistik från 1990 till 1994, de fem åren
innan Sverige blev medlem i EU. Efter det undersöks de fem närmast
kommande åren efter medlemskapet, 1995 till 1999. 1999 är en naturlig
avgränsning då senare årsdata ännu inte fanns tillgängliga från SCB. Statistiken
för BNP och import som hämtats är angiven i SEK (svenska kronor) och i
löpande priser62. Omräkning till fasta priser ansågs inte nödvändig då det
handlar om att beräkna förändringen i de olika landgruppernas andelar, vilket
gör själva siffrorna mindre viktiga.

En anmärkning gällande statistiken är dock på sin plats. Inför Sveriges inträde i
EU 1995 var det nödvändigt för SCB att anpassa sin handelsstatistik och
redovisa import dels enligt avsändningsland, dels enligt ursprungsland.
Skillnaden mellan dessa två begrepp kan inte utredas till fullo här, men en kort
förklaring ges. Innan 1995 skedde all redovisning enligt ursprungsland. Den
import som kommit från annat EU-land efter 1995 redovisas endast enligt
avsändningsland och inte enligt ursprungsland. Det går alltså inte att se om
                                                
61 Nielsen, J U-M. (1992) Economic analysis of the EC. 2:a uppl. s. 31
62 För mer information om SCBs handelsstatistik se:
http://www.scb.se/statinfo/pbesk/HA0201.asp
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importen från EU ursprungligen kommer från EU eller från tredje land från
början. För den import som kommer från tredje land och tullbehandlas i Sverige
finns dock uppgifter om ursprungsland. Den totala importen kan alltså endast
redovisas enligt avsändningsland efter 1995, medan den del som tullbehandlas i
Sverige även redovisas enligt ursprungsland. Detta gör att importstatistiken
innan och efter 1995 skiljer sig då den redovisas enligt ursprungsland63. Enligt
utsago överensstämmer dock statistiken i stort före och efter 1995, även om
avvikelser kan förekomma64. Inga beräkningar kommer att ske med statistik
baserad på avsändningsland eftersom detta begrepp inte fanns innan 1995 och en
anti-monde därmed inte kan skapas.

För valet av länder som studeras användes två övergripande urvalskriterier. Då
studien framför allt är inriktad på hur handeln med u-länderna påverkas av
Sveriges medlemskap i EU har länder valts ut enligt världsbankens
klassificering efter BNP/capita. I World Development Report 2000 klassas
länder in i fyra grupper efter 1999 års siffror för BNP/capita: ”low, lower
middle, upper middle” och ”high”.65 Dessa översätts till låginkomst, undre
medelinkomst, övre medelinkomst och höginkomstländer i resten av uppsatsen.
I denna undersökning har länderna i de tre förstnämnda grupperna för vilka det
funnits adekvat handelsstatistik tillgänglig valts ut, dvs. de länder som SCB haft
handelsstatistik för varje år mellan 1990 och 1999. De år som ett lands handel
med Sverige varit noll räknas med, men om det saknas uppgifter för ett år har
landet tagits bort från beräkningarna alla år, detta för att undvika att de årsvisa
variationerna påverkas av annat än minskad och ökad handel66.

4.4 Resultat beträffande handelsalstring och handelsomfördelning.
Vid beräkning av konsumtionsandelarna har detta dels skett aggregerat för alla
länder som valts ut, dels uppdelat i de tidigare nämnda tre grupper som valts ut
enligt världsbankens indelning efter BNP/capita. Siffror för handel och olika
steg i beräkningarna ges i större helhet i appendix 2. Rent generellt kan sägas att
Sveriges handel är störst med de länder som har högst BNP/capita. I tabell 4.3
ges en del korta fakta beträffande handeln med dessa länder, samt EU-länderna.

                                                
63 http://www.scb.se/statinfo/pbesk/HA0201.asp
64 Skriftligt svar på förfrågan till Jan-Erik Parman på programmet för utrikeshandel, SCB.
010112
65 World Development Report 2000-2001, ss 274-275. Rapporten i sin helhet finns på
http://www.worldbank.org/poverty/wdrpoverty/report/index.htm
66 För en lista på de länder som ingår i varje grupp se appendix 1
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Totalt –
tredje land

Låg-
inkomst

Undre
medel-

inkomst

Övre
medel-

inkomst

EU*

Medelimport/
år

27.431Mkr** 509Mkr 3.441Mkr 23.481Mkr 239.041Mkr

Antal länder 77 10 34 33 12
Bortfall*** 21% 9% 19% 25% 0%
Medelimport/
land och år

356Mkr 51Mkr 101Mkr 712Mkr 19.920Mkr

Andel som
om-fattas av
Lomé-
avtalet****

44% 100% 59% 12% –

Tabell 4.3. Fakta om landgrupperna och Sveriges handel med dessa.
* Avser de 12 länder som var medlemmar i EU innan 1995.
** Mkr = Miljoner svenska kronor.
*** Antalet länder som det inte fanns data för dividerat med totala antalet länder
i respektive grupp.
**** Antalet länder som ingick i Lomé-avtalet 1995 dividerat med totala antalet
länder i respektive grupp.

Siffrorna i tabellen visar enbart Sveriges import från de olika landgrupperna
eftersom det är importsiffrorna som används vid de beräkningar som görs enligt
Trumans metod. Siffrorna syftar i första hand till att ge information om de olika
urvalsgrupperna, samt ge en fingervisning om hur betydelsefull varje grupp är
handelsmässigt. Importsnittet per år visar hur mycket Sverige i genomsnitt
importerade från dessa landgrupper varje år mellan 1990 och 1999. Importen
från EU dominerar stort, och för tredje land är det mest handel med gruppen
övre medelinkomst och minst med gruppen låginkomst – i alla fall på
aggregerad nivå. Vidare kan antalet länder som ingår i varje grupp och hur stort
bortfallet varit ses, dvs. hur stor andel av det totala antalet länder som det inte
fanns tillgänglig statistik för. En stor del av bortfallet i grupperna undre- och
övre medelinkomst beror på att många nya stater bildats på 90-talet (t.ex. de
baltiska staterna och andra nya stater som bildats ur forna Sovjetunionen) och
saknar därmed handelsstatistik för början av 90-talet. Sist finns även importen
per år utslagen på land för att ge en bättre överblick över hur stor betydelse
respektive grupp har för Sveriges import.
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4.4.1 Resultat för tredje land aggregerat
Först gjordes beräkningar för alla länder i de tre grupperna aggregerat.
Resultatet kan ses nedan i tabell 4.4.

År DS PS WS Truman-
kategori

Anti-monde 0,843 0,140 0,0166 –
1995 (-)0,795 (+)0,185 (+)0,0201 1
1996 (-)0,801 (+)0,180 (+)0,0188 1
1997 (-)0,785 (+)0,193 (+)0,0217 1
1998 (-)0,779 (+)0,199 (+)0,0225 1
1999 (-)0,782 (+)0,195 (+)0,0234 1
Medel (-)0,788 (+)0,190 (+)0,0213 1
Genomsnittlig procentuell skillnad -6,5% +36% +29% –
Tabell 4.4. Resultat beträffande handelsalstring och handelsomfördelning
aggregerat för tredje land.

Som tabellen visar står inhemsk produktion för den klart största andelen av det
som konsumeras i Sverige. Dock måste tilläggas att ingen import från
höginkomstländer förutom de tolv EU-medlemmarna räknas in i dessa siffror,
vilket gör att den inhemska andelen är större än den annars skulle varit. Anti-
monde ges överst och är ett medel för andelarna under åren 1990-1994.
Andelarna ska summera till ett för varje år och avvikelser från detta beror på
avrundning. Vi kan se en klar tendens för de aggregerade beräkningarna. Den
inhemska andelen minskar, medan partnerländernas och tredje lands andel ökar.
Mönstret är detsamma för alla år och alla år överensstämmer med fall 1 enligt
Trumans beteckningar, dvs. det som kallas dubbel handelsalstring. Enligt denna
beräkning har alltså både partnerländerna i EU och tredje land ökat sin andel.
Den genomsnittliga procentuella ökningen är något större för EU-länderna än
vad den är för tredje land.

4.4.2 Resultat för övre medelinkomstländer
Ovanstående beräkning gjordes även för var och en av de grupper som tredje
land varit indelat i, och dessa resultat redovisas nedan. I tabell 4.5 ser vi först
resultatet för länderna i gruppen ”övre medelinkomstländer”.
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År DS PS WS Truman-
kategori

Anti-monde 0,845 0,140 0,0142 –
1995 (-)0,797 (+)0,186 (+)0,0173 1
1996 (-)0,804 (+)0,180 (+)0,0158 1
1997 (-)0,788 (+)0,194 (+)0,0185 1
1998 (-)0,781 (+)0,199 (+)0,0193 1
1999 (-)0,784 (+)0,195 (+)0,0207 1
Medel (-)0,791 (+)0,191 (+)0,0183 1
Genomsnittlig procentuell skillnad -6,5% +36% +29% –
Tabell 4.5. Resultat beträffande handelsalstring och handelsomfördelning
för kategorin ”övre medelinkomstländer”.

För de länder som ingår i gruppen ”övre medelinkomstländer” är resultatet likt
det för tredje land aggregerat ovan. Den inhemska andelen minskar medan
partnerländernas och tredje lands andel ökar. Även detta är alltså ett tecken på
det som Truman kallar dubbel handelsalstring. Den genomsnittliga procentuella
ökningen skiljer sig inte från den som framkom i förra beräkningen, nämligen en
minskning med drygt sex procent av den inhemska andelen, och en ökning av
partnerländernas respektive tredje lands andel med trettiosex respektive tjugonio
procent.

4.4.3 Resultat för undre medelinkomstländer
Går man vidare och ser på resultatet för gruppen ”undre medelinkomstländer” i
tabell 4.6 kan man konstatera att tendensen är densamma. I samtiliga fall rör det
sig om dubbel handelsalstring.
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År DS PS WS Truman-
kategori

Anti-monde 0,856 0,142 0,00201 –
1995 (-)0,809 (+)0,188 (+)0,00255 1
1996 (-)0,814 (+)0,183 (+)0,00278 1
1997 (-)0,800 (+)0,197 (+)0,00294 1
1998 (-)0,794 (+)0,203 (+)0,00298 1
1999 (-)0,798 (+)0,199 (+)0,00282 1
Medel (-)0,803 (+)0,194 (+)0,00281 1
Genomsnittlig procentuell
skillnad

-6% +36% +40% –

Tabell 4.6. Resultat beträffande handelsalstring och handelsomfördelning
för kategorin ”undre  medelinkomstländer”.

Den enda större skillnaden är att den genomsnittliga procentuella ökningen för
tredje land är större än i de två föregående fallen. Den inhemska andelen och
partnerländernas andel är i stort sett desamma som i de föregående fallen.

4.4.4 Resultat för låginkomstländer
Om slutligen resultaten för gruppen ”låginkomstländer” undersöks kan ses att de
skiljer sig en del från tidigare resultat. I tabell 4.7 nedan är dessa resultat
redovisade.
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År DS PS WS Truman-
kategori

Anti-monde 0,857 0,142 0,000447 –
1995 (-)0,811 (+)0,189 (-)0,000380 3
1996 (-)0,816 (+)0,183 (-)0,000373 3
1997 (-)0,802 (+)0,197 (-)0,000377 3
1998 (-)0,797 (+)0,203 (-)0,000280 3
1999 (-)0,801 (+)0,199 (-)0,0000618 3
Medel (-)0,805 (+)0,194 (-)0,000294 3
Genomsnittlig procentuell
skillnad

-6% +37% -34% –

Tabell 4.7. Resultat beträffande handelsalstring och handelsomfördelning
för kategorin ”låginkomstländer”.

Som tabellen visar ligger resultaten för den inhemska andelen och
partnerländernas andel ungefär på samma nivå som tidigare, dvs. en minskning
av Sveriges andel och en ökning av EU:s andel. Däremot har det skett en
minskning av tredje lands andel. Resultatet för alla åren motsvarar Trumans fall
3, eller det han kallar intern handelsalstring och extern handelsomfördelning.
Detta var enligt Truman det resultat som var mest troligt att vänta sig vid denna
typ av beräkningar, i alla fall teoretiskt sett.

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att globalt sett, och även om man tittar
på grupperna övre- och undre medelinkomstländer så har inte bara
partnerländerna ökat sin andel, utan även tredje land. Det är endast i gruppen
låginkomstländer som tredje land sett sin andel minska. I samtliga fall har den
inhemska andelen minskat.
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5. Analys
I detta kapitel kommer de resultat som redovisades i förra kapitlet att
analyseras. I avsnitt 5.1 analyseras resultatet på en aggregerad nivå medan i de
nästkommande avsnitten (5.2-5.4) kommer analysen för resultaten för de olika
landgrupperna att ges. Slutligen – i avsnitt 5.5 – analyseras också vilken möjlig
påverkan som övriga faktorer kan ha haft på resultatet.

5.1 Analys av resultatet för tredje land aggregerat
Som sågs i beräkningarna för tredje land aggregerat föll resultatet in i Trumans
första kategori. Det betyder att ingen handelsomfördelning har skett, och att
även tredje land har kunnat öka sin andel gällande försörjning av det som
konsumeras i Sverige, trots att Sverige blivit medlemmar i EU. Om man tittar på
en aggregerad nivå så verkar det som om tredje lands handelsrelationer med
Sverige inte har skadats av det svenska EU-medlemskapet. Dyr svensk
produktion har ersatts med billigare sådan från EU utan att för den sakens skull
billigare import från tredje land ersatts av samhällsekonomiskt dyrare
produktion från EU. Handelsalstring förekommer alltså, men ingen
handelsomfördelning. Detta gäller alltså på aggregerad nivå, och behöver inte
vara sant för alla landgrupper (vilket inte heller verkar vara fallet) eller för alla
varukategorier.

Vad kan det bero på att fall ett har inträffat alla år, speciellt som Truman menar
att det är fall tre som är det man kan förvänta sig inträffa traditionellt sett? Enligt
Truman skulle fall ett kunna inträffa om tullnivån som unionen har, sänks
gentemot tredje land. Detta skulle, allt annat lika, öka handelsalstringen och
kunna öka tredje lands andel, dvs. det som inträffat i detta fallet. Frågan är alltså
om EU:s gemensamma tullmur sänkts 1995, och svaret är givet i samband med
att WTO skapades. Det faktum att EU:s tullnivå sänktes med 38% (må vara
under en femårsperiod i genomsnitt) är troligtvis en bidragande orsak till att
även u-länder har kunnat se sin andel öka, istället för att minska vilket enligt
Truman är det man normalt kan förvänta sig.

Man skulle trots det kunna invända att det varit möjligt för tredje land att öka sin
andel av exporten ännu mer om Sverige inte gått med i EU, men det är inte
möjligt att dra några slutsatser angående detta utifrån de resultat som
presenterats i denna undersökning.
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5.2 Analys av resultatet för övre medelinkomstländer
Som visades tidigare i resultatdelen följde mönstret för övre
medelinkomstländer det för tredje land aggregerat. Även här ökar både
partnerländerna och tredje land sin andel. De länder som ingår i denna grupp är
till en större del länder vars ekonomier är ganska utvecklade och som bedriver
en ganska omfattande handel. Detta borde bidra till förmågan att utnyttja den
sänkning av tullnivåerna som Uruguayrundan medförde.

Många av dessa länder har också en relativt sett diversifierad industri, vilket
torde göra det lättare att utnyttja de sänkningar av tullnivåerna som gjordes för
diverse produkter och produktgrupper. Eftersom tullsänkningar skedde på bred
front för en massa olika varugrupper är det större chans att kunna utnyttja dessa
sänkningar om det exporterande landets industri också är diversifierad.

5.3 Analys av resultatet för undre medelinkomstländer
Som bekant var även resultatet för undre medelinkomstländer likt de ovan
analyserade resultaten. En förklaring till detta utöver det faktum att tullnivåerna
sänktes i samband med Uruguayrundans avslutning kan vara svår att hitta. Det
som stämmer för vissa länder i förra gruppen angående en utbyggd och
diversifierad industri och handel stämmer mindre väl för dessa länder. Det skulle
kanske vara nödvändigt att gå in på landnivå för att bättre kunna uttala sig om
vad ökningen av tredje lands andel i detta fallet beror på.

5.4 Analys av resultatet för låginkomstländer
Resultatet för låginkomstländer var som bekant olikt resultatet för de övriga
grupperna, även om fall tre enligt Truman är det som man kan förvänta sig då
beräkningar av handelsalstring och handelsomfördelning görs. Vad kan det då
bero på att dessa länder inte lyckats ta tillvara på de tullsänkningar som ändå
gjorts i Sverige från 1995 och framåt? En förklaring kan kanske vara den
motsatta till ovanstående förklaring angående utbyggd industri och handel.
Dessa länder kan vara beroende av råvaruproduktion och möjlighet till export
kanske inte finns mer än i begränsad utsträckning.

Det är också möjligt att den typ av preferenser som ges inom ramen för Lomé
och liknande avtal inte hjälper u-länder att bygga upp sin export, utan tvärt om
skapar ett beroende av exporten av denna typ av varor (varor med lågt
förädlingsvärde) samt hämmar utbyggnaden av en mer diversifierad export. Den
typ av varor som dessa länder exporterar har också en ganska låg
efterfrågeelasticitet med hänseende på inkomst, vilket tyder på att en större
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ökning av export av denna typ inte kommer att bli aktuell. I denna grupp ingår
också alla länderna i Loméavtalet, vilket gör att de inte till fullo drar nytta av
sänkningar som kom till stånd genom WTO-avtalet, eftersom de redan innan
WTO hade tullbefrielse på vissa varor.

5.5 Övriga faktorer och dess eventuella inflytande på resultatet
Det har i denna uppsats löpande kommits in på andra faktorer, förutom Sveriges
medlemskap i EU, som kan ha haft (och fortfarande ha) inverkan på Sveriges
handel, dels med u-länderna, och dels med partnerländerna. Det är alla dessa
händelser runt omkring som bidrar till svårigheten att isolera och uttala sig om
den inverkan som just det svenska medlemskapet i EU har haft på Sveriges
handelsmönster.

En av dessa faktorer är som tidigare nämnts de avslutade förhandlingarna inom
Uruguayrundan och utmynnandet i WTO-avtalet som trädde i kraft den 1 januari
1995. Oavsett om avtalet ska räknas som en framgång eller inte så är det troligt
att tullsänkningar på i genomsnitt 38% inte helt lämnar världshandeln
opåverkad. Hur stor dess inverkan har varit kommer dock inte vara möjligt att
uttala sig om här, men det är troligt att det kan ha inverkat så att
handelsomfördelningen minskat eller helt uteblivit för de beräkningar som gjorts
i denna rapport.
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6. Slutdiskussion och vidare forskning
I detta kapitel sammanfattas vad som kommits fram till i denna rapport och
resultatet diskuteras kort. I första avsnittet beskrivs hur de olika landgrupperna
har påverkats efter Sveriges medlemskap i EU. Vidare finns även ett avsnitt där
förslag ges till vidare forskning inom detta område.

6.1 Slutdiskussion angående resultatet
Sammanfattningsvis kan sägas att på aggregerad nivå verkar det inte som om u-
länderna har fått se sin export till Sverige minskad efter det att Sverige blivit
medlem i EU. När man tittar på u-länderna uppdelade efter BNP/capita verkar
samma sak gälla för grupperna övre och undre medelinkomstländer. Resultatet
för de låginkomstländer som ingår i studien är dock annorlunda. Deras export
till Sverige har minskat efter det att Sverige blivit medlemmar i EU. Det är svårt
att ge något entydigt svar på varför resultatet ser ut på detta vis, men en del av
förklaringen kan vara att gruppen låginkomstländer är den grupp som har minst
utvecklad industri och väldigt små möjligheter att exportera till Sverige, eller
åtminstone att öka sin export till Sverige. Att de övriga landgrupperna lyckats
öka sin andel av det som konsumeras i Sverige kan delvis bero på att det skedde
tullsänkningar i och med skapandet av WTO 1995, vilket kan ha gett utrymme
för dessa länder att öka sin export.

6.2 Vidare forskning
Det finns ett antal frågor som hade varit intressanta att studera djupare än det
som varit möjligt inom ramen för denna uppsats. Det finns också en del
närliggande frågor som hade varit intressanta att få svar på. En av dessa är att
studera ett antal varugrupper, särskilt sådana som vanligen exporteras av u-
länder, och/eller sådana för vilka EU har varit extra protektionistiskt. Detta
skulle ge en mer nyanserad bild av hur dessa länders handel påverkats av
Sveriges medlemskap i EU. En annan fråga som hade varit intressant att studera
är om och hur Sveriges handelsmönster med övriga i-länder påverkats av
medlemskapet i EU. Vidare hade det varit intressant att göra en liknande
undersökning ett antal år fram i tiden eftersom den skulle kunna göras över ett
större antal år och kanske därmed ge en klarare tendens till hur EU-
medlemskapet påverkat Sveriges handelsmönster.

Då valet av undersökningsmetod kan påverka resultatet hade det även varit
intressant att göra en undersökning liknande den i den här uppsatsen, men med
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en annan undersökningsmetod för att jämföra resultaten och på så sätt stärka
studiens validitet.
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Appendix 1

Antal Low (<$756) Lower middle ($756-2995) Upper middle
($2996-9265)

1 Angola-901 Albanien Algeriet
2 Burundi-63 Bangladesh Botswana-75
3 Etiopien-75 Benin-63 Brasilien
4 Malawi-75 Bolivia Bulgarien
5 Mali-63 Burkina Faso-63 Chile
6 Niger-63 Centralafrikanska Republiken-63 Colombia
7 Nigeria-75 Ecuador Costa Rica
8 Sierra Leone-75 Elfenbenskusten-63 Dominikanska

Republiken-84
9 Tanzania-69 Ghana-75 Egypten
10 Zambia-75 Guinea-75 El Salvador
11 Haiti-90 Filippinerna
12 Honduras Guatemala
13 Indien Iran
14 Indonesien Jamaica-75
15 Kambodja Jordanien
16 Kamerun-63 Kina
17 Kongo, en av dem-63 Libanon
18 Kenya-69 Malaysia
19 Lesotho-75 Marocko
20 Madagaskar-63 Mexico
21 Mauretanien-63 Namibia-95
22 Mongoliet Panama
23 Moçambique-95 Paraguay
24 Nepal Peru
25 Nicaragua Polen
26 Pakistan Rumänien
27 Papua nya Guinea-79 Sri Lanka
28 Senegal-63 Sydafrika-00
29 Syrien Thailand
30 Tchad-63 Tunisien
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31 Togo-63 Turkiet
32 Uganda-69 Uruguay
33 Vietnam Venezuela
34 Zimbabwe-84
Appendix 1. De länder som ingår i respektive grupp för beräkningarna
gällande handelsalstring och handelsomfördelning. Även gränserna för
BNP/capita för varje grupp anges.

1 Ett årtal efter landsnamnet innebär att landet innefattas av EU:s samarbetsavtal
vilket innebär förmånliga villkor när det gäller export av vissa varor. Årtalet
anger när landet gick med i detta avtal.
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