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 “For most Americans, economic growth is a spectator sport.” 

― Paul Krugman 

 

Abstract 

A general equilibrium model together with a PPML estimator is applied to study the effect of a 

protectionist trade policy, namely the 2002 Bush steel tariffs. The study compares the general 

equilibrium in a baseline scenario, using observed data for the period 1986 to 2006, to a 

counterfactual scenario where the tariff data for 2002 is replaced with the values for 2001. 

Sixty-nine different countries are included in the study with both directly affected countries 

such as the members of the EU, China and Japan and third-party countries that were not directly 

affected by the tariffs. The overall result shows a consistent decrease in exports and real GDP 

for most of the countries directly affected by the tariffs. However, for third-party countries the 

effect is the opposite with higher exports and an increase (although small) in real GDP. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Handel över gränser har funnits lika länge som det har funnits gränser, och världshandel har 

funnits lika länge som det har funnits imperier. Handelspraxisen som vi ser idag är dock inte 

mer än 80 år gammal. Efter andra världskrigets slut började i-länder starkt liberalisera sin 

handel och multilaterala tullminskningar ledde till ökad intraindustrihandel bland OECD-

länderna (McKeown, 1999). Ökning av handel påverkar länders bruttonationalinkomst 

oproportionerligt visar en studie av Nordås, Mirodout och Kowalski (2006). De sammanställer 

resultat från tidigare studier, vilka visar att en procentenhets ökning av handel som andel av 

bruttonationalprodukt (BNP) ökar bruttonationalinkomst (BNI) i genomsnitt med 0,9 till 3%, 

samt identifierar de fyra olika kanaler som påverkar vinst av handel dynamiskt, vilket 

inkluderar: I. bättre resursallokering II. djupare specialisering III. högre avkastning på 

investeringar (kapital och R&D), samt IV. teknologisk spillover-effekt. 

Djupare specialisering och bättre resursallokering har varit en bidragande orsak till ökad 

intraindustrihandel, vilken haft en positiv påverkan på produktion (Nordås et al. 2006). Idag ser 

vi dock exempel på länder med stora ekonomier som driver en mer protektionistisk 

handelspolitik. Den protektionistiska handelspolitiken är en av konsekvenserna av 

handelskonflikter, så som mellan USA och Kina, gamla politiska konflikter, som mellan Japan 

och Sydkorea, och potentiellt även av förändringar av suveränitetsstatus, såsom vid en hård 

Brexit. Handelskonflikterna påvisar hur länderna har blivit beroende av varandras produktion. 

I exemplet i konflikten mellan Japan och Sydkorea går länderna mot en mer isolerad inriktning 

där de inte tar del av de dynamiska vinsterna av handel utan blir politiskt starkare genom 

självständighet, men på bekostad av ekonomisk tillväxt.  

1.2 Syfte, frågeställning och hypotes 

Uppsatsen ämnar studera handelskonflikters och handelsbarriärers påverkan på BNP-

utveckling och världshandel, både för de direkt involverade länderna, men även 

tredjepartsländer, genom att analysera ett exempel i närtid. 

Vid en handelskonflikt väntas den aggregerade handeln mellan de direkt involverade länderna 

minska. Effekten av konflikten på tredjepartsländer är däremot inte helt klar; beroende på vad 
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ländernas produktion utgörs av, komplement eller substitut till de utsatta ländernas marknader, 

kan ett tredjepartsland gå vinnande eller förlorande ur konflikten. Utgörs ett lands produktion i 

stor utsträckning av komplement bör de påverkas negativt av konflikten, medan ett land vars 

produktion i stor utsträckning utgörs av substitut till den påverkade marknaderna kan ta över 

en del av efterfrågan och därmed få en positiv effekt av konflikten. Den aggregerade 

världshandeln bör dock bli mindre, då det logiskt kan antas att tredjepartsländerna inte har 

möjlighet att tillgodose den totala efterfrågan av den påverkade marknaden, eller, om de har 

möjlighet att tillgodose efterfrågan bör detta vara dyrare pga. komparativa fördelar. Ekonomisk 

teori om öppen handel säger att handelsbarriärer och handelsskydd kan hjälpa ett land 

kortsiktigt och i speciella fall, men på lång sikt gynnas världshandeln av frihandel. 

Studien utförs genom att tillämpa en allmän jämviktsmodell med data samlade för åren 1986 

till 2006. Syftet är att undersöka effekten av handelskonflikter och handelsbarriärer genom att 

analysera vad USA:s ståltullar 2002 hade för effekt på USA:s egen handel och BNP, samt 

motsvarade effekt på EU:s medlemsländer samt Japan och Kina vilka tullarna var riktade mot, 

och tredjepartsländer utanför den direkta konflikten. Denna konflikt är vald då det är den största 

handelskonflikt med detaljerade data över import och tullar. 

Utifrån klassisk teori om frihandel (Brakman. S & Garretsen. H 2008) är studiens hypotes 

följande: USA:s BNP väntas ha minskat till följd av tullarna, direkt drabbade länder väntas 

skadas ekonomiskt av tullarna genom exempelvis lägre andel export samt lägre BNP. Effekten 

för tredjepartsländer väntas påvisa olika resultat, de kan tänkas ha fått en negativ eller en positiv 

ekonomisk effekt beroende på hur dess handel är uppbyggd med de direkt drabbade länderna 

och vad dess produktion består utav. 

1.3 Avgränsningar och data 

Handelsdata hämtas från World Trade Organization:s (WTO) hemsida, gravitationsvariabler 

från CEPII databas, medan tulldata hämtas från WITS TRAINS databas. Datasetet inkluderar 

69 olika länder, vilka är sammanfattade i tabell 4.1. Studien utförs på paneldata med 

fyraårsintervall mellan observationerna. Data är avgränsad till perioden 1986–2006 då detta 

intervall täcker år 2002 (då ståltullarna infördes) samt en årsobservation efter att ståltullarna 

infördes. 
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1.4 Metod och resultat 

Studien tillämpar en allmän jämviktsmodell med PPML-estimering. Jämviktsmodellen 

genomförs dels på observerade data och dels på en kontraanalys där vi substituerar 2002 års 

ståltullar för de direkt påverkade länderna med 2001 års värden. När dessa två modeller är 

estimerade, jämför vi skillnaderna i utfallen. 

Resultaten visar på en konsistent minskning i export och BNP för EU-medlemsländerna och en 

ökning i export samt BNP för länder som inte drabbades av USA:s ståltullar. Större delen av 

länderna ser en prisökning till följd av ståltullarna.  

1.5 Studiens relevans 

Studien bidrar med empiriskt stöd för den nationalekonomiska teorin gällande frihandel: 

Internationell handel har positiva ekonomiska konsekvenser för befolkningen, att länder i väst 

har tillgång till kaffe och te, att datorer och mobiler är så pass prisvärda att 96% av USA:s 

befolkning innehar en mobil och 76% innehar en dator (Pew Research Center, 2020). 

Insatsvaror blir billigare, konsumenter har ett större produkturval att välja mellan och teknik 

sprids mellan länder. Fördelarna är många men trots detta har det på senare tid blivit vanligare 

för vissa stora ekonomier att föra en mer protektionistisk handelspolitik, detta är ofta 

konsekvenser som har ursprung i handels- eller politiska konflikter som; handelskonflikten 

USA-Kina samt Japan-Sydkorea m.m. Därav kan studiens syfte undersökas genom att 

presentera den ekonomiska effekten av USA:s ståltullar haft på USA, direkt berörda länder 

samt tredjepartsländers som var utanför konflikten. 

Faktorer som bidrar till konstruktiv utveckling är av intresse såväl nationellt som globalt. 

Den empiriska underbyggnaden av teoribildningen gör att framtida handelsekonomiska beslut 

kan vara evidensbaserade. 

1.6 Disposition 

Uppsatsen disponeras enligt följande; Först inleds studien med ståltullarnas bakgrund (2.1), 

samt empiriska studier om internationell handel (2.2). Detta följs av kapitel 3 teoretisk bakgrund 

där utvecklingen av handelsteori behandlas. Därefter kommer avsnitt 4 med beskrivning av data 

som används i studien, följt av avsnitt 5 med den valda metoden och en genomgång av hur den 
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är tillämpad. I avsnitt 6 presenteras uppsatsens resultat, samt en kortfattad genomgång av 

viktiga delar ur resultatet. Detta följs av en diskussion uppdelad på två stycken; 

Resultatdiskussion (7.1), där resultatet diskuteras med hjälp av den teori som studien behandlat 

tidigare, och en metoddiskussion (7.2) där valet och tillämpningen av metod kritiskt granskas. 

Slutligen landar studien i en slutsats (8) baserat på resultaten från studien. 

2. Bakgrund 

2.1 USA:s ståltullar 

USA införde 2002 ståltullar med syfte att skydda USA:s stålindustri. USA:s stålindustri hade 

tappat en stor del av den nationella och internationella marknaden sedan 1970. Året innan hade 

USA sin största nedgång på 20 år och i och med det ansökte en tredjedel av industrins aktörer 

om konkurs på grund av dess oförmåga att täcka rörliga kostnader. 

Tullarna var huvudsakligen riktade mot EU, Kina och Japan. Länderna som hade 

frihandelsavtal med USA undkom tullarna, som medlemmarna av NAFTA samt Jordanien och 

Israel. Även Australien och Sydkorea blev undantag tillsammans med många 

utvecklingsländer. Brasilien och Ryssland fick generösa importkvoter istället för tullar baserat 

på deras import år 2000.   

Tullarna föregicks av en utredning genomförd av US Trade Representative’s (USTR) Robert 

Zoellick ”Sektion 201” juni 2001. Utredningen skulle utföras av US International Trade 

Commission (USITC) för att uppmärksamma de svårigheter den amerikanska stålindustrin gick 

igenom. Syftet var att undersöka om importen hade varit skadlig för den inhemska 

stålproduktionen. Samtliga medlemmarna av USITC var överens i utredningen om att skadan 

som skedde på den amerikanska industrin kunde kopplas till den ökade importen från utlandet. 

Medlemmarna var dock oeniga om hur de skulle gå tillväga för att lösa problemet, vilket 

resulterade i en hög grad av splittring i den slutgiltiga rekommendationen som blev 

importkvoter och tullar mellan 10 till 20 procent (Read, 2005). Företag inom den påverkade 

industrin och arbetarrörelser begärde 40 procent medan USA:s representanthus ville ha 

importkvoter. 5e mars 2002 presenterade President George W. Bush de unilaterala 

stålimportkvoter och tullar som skulle vara mellan 8–30% för 16 kategorier av stålprodukter 

vilket skulle tas i bruk 20:e mars samma år och gälla i tre år och en dag. 
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För att rättfärdiga dessa tullar belyste USTR:s Zoellick den subventioneringspraxis EU (50 

miljarder dollar sedan 70-talet) och Kina (6 miljarder år 2001) just då utövade som hade gett 

EU en stor konkurrensfördel på den amerikanska marknaden. Utöver detta hade EU infört 

liknande ståltullar mot Ryssland och Ukraina (Read, 2005). Zoellick påstod även att EU inte 

var mer produktiva än USA och därför måste dessa orättfärdiga fördelar vara anledningen till 

att USA:s stålindustri hade missgynnats. Länderna som var mål för tullarna delade dock inte 

Zoelicks uppfattningar, EU och flera andra länder mötte USITC:s tullrekommendationer med 

hot om vedergällningar. EU och Japan proklamerade att de skulle sätta tullar på produkter som 

var viktigast för vågmästarstaternas export för att sätta press inför det uppkommande 

presidentvalet 2004. De var skrivna att hålla sex månader med option för förlängning så länge 

som USA:s tullar var aktiva men vid varje WTO-förhandling sköts dessa tullar upp och sattes 

aldrig i bruk. 

Enligt WTO:s utredning 11 juni 2003 var USA:s ståltull inte i överenstämmelse med GATT 

1994 och Agreement on Safeguards (Read, 2005). De höll däremot med USITC:s argument om 

att den inhemska industrin i USA hade blivit negativt påverkad men att det kunnat bero på fler 

faktorer än just av ökad import. Andra artiklar talar om andra förklaringar till den minskande 

stålindustrin: höga kostnader, föråldrad teknologi, låg lönsamhet och ökande internationell 

konkurrens. Bushadministrationen fick kritik för att de avvikit från USITC:s rekommendation 

och infört högre tullar på ett bredare urval av produkter än vad USITC:s utredning inkluderade. 

EU krävde en kompensation på 2,4 miljoner euro för årliga förlorade handelskoncessioner.  

USA verkar ha påverkats mer negativt av sina tullar än EU, då tullarna sattes i bruk blev det en 

brist på importprodukter och amerikanska stålproduktstillverkare var tvungna att bära 

kostnaderna för importtullarna för att få tag på insatsvaror. Med detta fick de högre 

produktionskostnad relativt till deras utländska konkurrenter. Det som följde var att flera 

företag flyttade sina verksamheter ut ur USA och utländska direktinvesteringar i stålindustrin 

minskade, för att marknaden i USA sågs som opålitlig och dyrare än andra länder. Det ökade 

stålpriset från tullarna estimeras också ha kostat 200 000 amerikaner sina jobb under året 2002, 

detta till ett värde av 4 miljarder dollar i förlorade löner från februari till november. En fjärdedel 

av dessa avskedanden skedde i stödjande och förädlande sektorer till stålindustrin som 

maskindelar, transportdelar och verktyg (Dr. Joseph Francois & Laura M. Baughman 2003). 
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2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Handelsliberalisering och ekonomisk tillväxt  

I Wacziarg och Welch (2008) undersöks korrelationen mellan handelsliberalisering och tillväxt. 

De följer tidigare studier med samma fråga men med ett nyare dataset. Enligt studien har länder 

som liberaliserade sin handel under perioden 1950–98 en genomsnittlig årlig tillväxt som var 

1,5 procentenheter högre än innan sitt skifte men även att investeringar ökade med 1,5–2 

procentenheter som bekräftar korrelationen mellan liberalisering och tillväxt genom dess 

påverkan till högre kapitalackumulering. De kunde även se att genomsnittlig handel som andel 

av BNP ökade med 5 procentenheter, vilket föreslår att handelsliberaliseringspolicys ökar nivån 

av öppenheten hos landet. Därmed har handelsreformer en signifikant effekt på ekonomisk 

tillväxt inom länder. 

Länderna som har fått dessa positiva effekter har kontinuerligt arbetat med att fördjupa dess 

handelsreformer. En del länder påverkades direkt negativt efter liberalisering men dessa hade 

antingen lidit av politisk osäkerhet, genomfört direkt motstridiga makroekonomiska policys 

efter reformerna eller stridit mot liberaliseringen genom att skydda inhemska sektorer från de 

nödvändiga anpassningarna. 

År 2003 publicerade Marc J. Melitz en artikel som analyserade intraindustriella effekter på 

internationell handel. Han visar att genom internationell handel drivs mindre produktiva företag 

ut ur marknaden, medan produktiva företag antingen stannar på den inhemska marknaden eller 

börjar exportera internationellt. Detta har lett till att en öppnare internationell marknad 

genererar en aggregerad produktionsökning, icke-produktiva företag lämnar, medan endast 

hög-produktiva stannar. Detta har vidare lett till att re-allokeringar inom en industri skett, 

företag fokuserar på specifika delar i sin verksamhet för att förbättra dess produktivitet (Nordås 

et al. 2006) och lägger ut delar av sin produktion/verksamhet på andra företag, detta kallas 

djupare specialisering. I och med att ett land öppnar upp sina gränser för handel, ökar den 

potentiella marknaden för aktörer som kan specialisera sig i mer detaljerade delar av 

produktionen, den så kallade mellanhandeln ökar.  

2.2.2 Konsekvenser av tillämpningen av frihandelsavtal 

I frihandelsavtal (FTA) skrivna mellan länder är det vanligt att vissa sektorer helt behåller sina 

höga tullar eller sänker dem endast en liten del. Dessa kallas för utsatta sektorer som länderna 
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instinktivt vill skydda då sektorerna utsätts för stora sysselsättnings-och vinstförluster för 

påverkade företag, om de tvingas konkurrera med importen från det nya partnerlandet. 

Deardorff (2018) uppmärksammar flera länder med undantag i sina frihandelsavtal och i de 

flesta fallen (speciellt rika länder) utesluts sektorer som landet avgör göra mest samhällsnytta 

då länderna vill undvika att dessa sektorer minskar till grund av utländsk import. Med detta i 

åtanke ställs frågan om dessa avtal ens tillför någon nytta efter undantagen. 

Författaren uppmärksammar även att fattigare länder ofta har många fler undantag för fler 

sektorer än rikare länder, och argumenterar att proliberaliseringen av frihandelsavtal mot 

utvecklingsländer kan ha varit skadliga för de involverade länderna ifall ett av länderna skyddar 

sig mer än det andra. Även när det kommer till fattigare länder så kan nya FTA öka klyftor då 

länder utan starka sociala skydd har sämre kontroll över inkomstfördelning. Den nya importen 

efter avtalet kan slå ut låginkomsttagares jobb medan vinsterna från avtalen endast tillfaller för 

dem som redan var rika genom kapitalvinster. En analys visar även en trend, speciellt i 

höginkomstländer, att genomsnittligt maximum ökar för tullar efter ett skrivet FTA. Det visar 

på att länderna eliminerar sina lägsta tullar men behåller de tullar som var höga innan avtalet. 

Detta tyder på att höginkomstländer implementerar FTA på ett sådant sätt som kan potentiellt 

vara direkt skadligt för partnerlandet. 

2.2.3 Projicerade effekter av ett frihandelsavtal mellan USA och Kina  

I ett konferensdokument publicerat av Global Trade Analysis Project (Songfeng, Zhang & 

Yuan, 2015) presenterar författarna vad som skulle hända om Kina och USA skulle ingå i ett 

frihandelsavtal. För att estimera den effekten har de använt en dynamisk allmän jämviktsmodell 

(Dynamic General Equilibrium). 

Då de två länderna är de största ekonomierna i världen och Kina är en av de största exportörerna 

och USA en av de största importörerna skulle detta avtal få båda länderna att jämna ut sina 

handelsbalanser. USA:s tillverkningsindustri skulle få hård konkurrens och arbetsplatserna 

skulle förflyttas till den nya större servicesektorn. Kina estimeras förlora arbeten i jordbruk, 

mat och tobakssektorn, metalltillverkning, handel, transport, kommunikation och infrastruktur, 

finanssektorn, offentliga tjänster och bostadssektorn. Samtidigt kommer Kina uppleva samma 

trend uppåt för textilsektorn, kläder, skor, kemikalier, elektroniktillverkning och övrig 

maskintillverkning.  
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I och med den ökade handeln mellan Kina och USA kommer även den aggregerade 

världshandeln öka men inte med lika mycket som mellan dessa länder, då de tagit 

marknadsandelar från övriga delar av världen. 

Artikeln påvisar att länder som Chile och Peru skulle få ökad export och få nytta av detta avtal 

då deras produktion kompletterar Kinas och/eller USA:s industrier, och i huvudsak är 

råvaruexportörer. Länder som Indien, Vietnam och Kambodja vilka är Kinas 

huvudkonkurrenter, skulle starkt missgynnas. Även Kanada, Mexiko, Sydkorea och Singapore 

skulle ta skada men påtagligt mindre än Kinas huvudkonkurrenter. 

3. Teoretisk bakgrund 

Att internationella konflikter i form av krig påverkar nationers välstånd och ekonomi är 

odiskutabelt (Jones, 1915 & Arunatilake, Jayasuriya & Kelegama, 2001). De direkt berörda 

ländernas välstånd sjunker, medan effekter på tredjepartsländer är mer komplext. På 

motsvarande sätt antas handelskonflikter påverka såväl ekonomisk nivå som tillväxt.  

I modern handelsteori, exempelvis Krugman (Brakman. S & Garretsen. H 2008), antas handel 

påverkas av var länderna är placerade i relation till varandra, tillsammans med variabler för 

graden av rörlighet på marknaden, konkurrens och faktorpriser (Venables, 2019). 

Handelskonflikter antas påverka såväl möjligheten till rörlighet som konkurrens och 

faktorpriser.  

Det finns flera teorier om vad som sker när handelsregleringen förändras. Melitz (2003) antar 

att produktionen är given från ett företags start, vilket leder till att ett land som öppnar upp för 

handel ser mindre produktiva företag lämna marknaden. Nordås et al. (2006) argumenterar för 

att företag som fokuserar på specifika delar i produktionen kan uppnå en högre produktivitet 

och behöver därför nödvändigtvis inte lämna marknaden. Det finns inga empiriska bevis för att 

handelsliberalisering leder till en högre tillväxt i produktion, däremot finns det bevis för 

korrelationen mellan ett lands öppenhet och dess produktionsnivå.  Nordås et.al (2006) lägger 

fram en teori om fyra vägar för hur handel kan påverka produktion:  

1. Den genomsnittliga produktionsnivån för marknaden som helhet förändras. Detta 

händer när liberalisering leder till att arbetskraft och kapital flyttar till den mest 

produktiva branschen. Antagandet är i enlighet med Melitz (2003) teori att när ett land 
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går från autarki till handel med andra länder är det endast de mest produktiva företagen 

som stannar på marknaden. 

2. Produktivitetsnivån för varje sektor förändras. Detta händer när liberalisering leder till 

djupare specialisering och förbättrade stordriftsfördelar inom varje bransch.  

3. Den genomsnittliga produktivitetstillväxten förändras. Detta sker genom att arbetskraft 

och kapital flyttar till branschen med högst produktivitetstillväxt, vilket gör att den 

branschen får relativt högre betydelse för landets produktivitet. 

4. Produktivitetstillväxten för samtliga branscher förändras. Detta sker via ”technology 

spillover” där teknik rör sig mellan länder via handel.  

Nordås et.al (2006) hävdar att den största orsaken till ekonomisk tillväxt är expansionen av 

människans kunskapsbas (den fjärde punkten ovan), men för att kunskap ska kunna generera 

ekonomisk tillväxt måste denna kunskap omvandlas till produktionstillgångar. Omvandling av 

kunskap till produktionstillgångar sker dels genom innovationer, och dels genom tillämpning 

och spridning av den innovativa tekniken. Bakom den teknologiska fronten sker tillväxt 

huvudsakligen genom att den nya teknologin skapad av ”fronten” tillämpas, vilket dock inte 

sker automatiskt. En avsevärd satsning inom FoU krävs för att kunna anpassa den nya utländska 

teknologin till inhemska produktionstillgångar; detta kallas för absorptionskapacitet. Dock är 

denna potentiella ”technology-spillover” beroende på importörens humankapitalbas, vilket 

avgör förmågan att absorbera teknologin. Sammantaget kan man säga att förändring mot större 

öppenhet antas leda till bättre resursallokering, högre produktivitet och ett högre välstånd. Ett 

möjligt antagande är att minskad öppenhet leder till det motsatta. 

Den modell som idag nästan uteslutande används för handelsanalyser är gravitationsmodellen, 

vilken förklarar handel mellan länder med hjälp av dess ekonomiska storhet samt avståndet 

mellan de aktuella länderna. Denna modell utvecklas även genom att ta hänsyn till diverse 

gravitationsvariabler såsom språk, gemensam landsgräns o.s.v. Begreppet ”ekonomisk storhet” 

operationaliseras som BNP, och antas vara resultatet av de faktorer som genom historiens gång 

har identifierats som centrala i den klassiska handelsteorin. 

Den klassiska handelsteorin har successivt utvecklats över de senaste 250 åren. Adam Smith, 

även kallad liberalismens fader, argumenterade för att målet för nationer bör vara att maximera 

välstånd för medborgarna snarare än nationens handelsbalans. Detta skulle uppnås genom 

näringsfrihet, fri konkurrens och fri handel, både inom landet och mellan länder (Smith A, 
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2010). Genom att producera de varor landet är effektivast på att tillverka, och importera övriga 

varor är det möjligt att uppnå en högre nyttograd; detta skulle dock innebära att ett land som är 

bättre på att producera samtliga varor än ett annat land inte kommer att handla med det landet. 

Som svar på detta utvecklade David Ricardo år 1817 ett matematiskt exempel för hur ett land 

med absoluta fördelar ändå kan gynnas genom handel; genom att fokusera på de produkter de 

är relativt bättre på att tillverka, även kallat komparativa fördelar, ökar nyttograden.   

I Ricardos exempel tas endast arbete som produktionsfaktor i beaktning. Detta har sedan dess 

utvecklats i en rad olika teorier, såsom i Heckscher-Ohlins teori år 1933 där de inkluderar 

kapital som produktionsfaktor i modellen. Handeln mellan länder uppstår till grund av olikheter 

i produktionsfaktorer; ett land med hög grad av kapital gynnas av att fokusera på produkter som 

till stor andel använder kapital i tillverkningen, medan ett land med stor andel arbetskraft 

gynnas av att tillverka arbetskraftskrävande produkter. 

Ett tillkortakommande med ovan beskrivna modeller är att de endast förklarar internationell 

handel med inter-industriella varor och inte intra-industriella, samt att de inte tar hänsyn till var 

produktionen sker. En lösning på frågan om handel med intra-industriella varor presenterades i 

Paul Krugmans modell från 1979 där hänsyn tas till ökande skalavkastning samt konsumenters 

ökade nytta med ett större urval av produkter. Den intra-industriella handeln förklaras genom 

ett antal processer som uppstår när ett land öppnas upp för internationell handel (Brakman. S 

& Garretsen. H 2008). Internationell handel innebär att antalet varianter av olika produkter 

ökar, vilket medför att försäljningen per variant minskar. Försäljningsminskningen leder till ett 

lägre prispåslag för den aktuella produktvarianten varvid reallönen ökar. Slutligen, när 

reallönen ökar, måste även produktionen för varje företag per land öka, detta till grund av att 

antalet företag som går in i marknaden ökar till dess att vinsterna är lika med noll. Effekten av 

att produktionen ökar återges av definitionen för stordriftsfördelar. Detta påvisar att 

internationell handel leder till att länder allokerar resurser på ett effektivare sätt (Brakman. S & 

Garretsen. H 2008).  

I Krugmans initiala modell, år 1979 (Brakman. S & Garretsen. H 2008) modelleras intra- samt 

inter-industriell handel, men lokalisering av produktion och handel ingår inte. Krugman byggde 

vidare på sin modell 1980 och utvidgade den genom att introducera transportkostnader. Genom 

att inkludera transportkostnader i modellen visar Krugman att varje producent står inför ett 

dilemma om var produktionen ska placeras. Producenter bryr sig inte enbart om att producera 
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från en och samma plats baserat på högre skalavkastning utan tar också hänsyn till 

transportkostnader. Företag väljer att förlägga sin produktion nära marknader där efterfrågan är 

relativt hög. Genom att introducera transportkostnader i sin modell lyfter Krugman fram 

geografi som en nyckel till att förklara internationell handel. 

Definitionen för transportkostnader introducerades först av Paul Samuelson 1952 som en 

”isbergskostnad”. Denna definition introducerades som ett analytiskt verktyg vilket 

möjliggjorde att undvika problemen med transportkostnader som var direkt kopplade till 

geografi (McCann, P. 2005). Detta var användbart under 1950-talet då handelsmodeller inte 

inkluderade spatiala effekter. Modellen hanterade avstånd och transportkostnader på samma 

sätt som tullar hanterades.  

Intuitivt antas ”isbergskostnaden” verka som en kostnad vid transport. När ett land producerar 

en vara till ett värde V, ”försvinner” en andel vid transporten och därmed är värdet av varan 

som till slut anländer till slutdestinationen lika med τV, där 1-τ är andelen som förloras under 

transport. Denna tillämpning av transportkostnader är icke spatial, och förklarar kostnaderna 

som diskreta stegvisa förändringar i värdet (V) av varan.  

Paul Krugman tillämpade som sagt denna ”isbergs”-definition av transportkostnader i sin 

modell teoretiserad 1980. Krugmans tillämpning förde handelsmodeller in i den nya eran av 

geografiska handelsmodeller genom att hantera kostnaderna som en kontinuerlig 

avståndsfunktion (McCann, P. 2005), -ju längre avståndet mellan det bilaterala landparet, desto 

större kostnader.  

I modernare modeller utvecklas distanskostnaderna till att inkludera variabler som påverkar 

”avståndet” mellan länderna. Definitionen för avstånd antas innehålla skillnader mellan 

länderna, såsom språkliga och kulturella skillnader. I den nya tolkningen av ”isbergskostnader” 

inkluderas därmed allt som kan tänkas påverka transaktioner samt transport mellan länder 

(McCann, P. 2005). Den modell som inkorporerar dessa variabler och som används till störst 

utsträckning vid analys av handelspolicys idag är gravitationsmodellen. 

Vinsterna från internationell handel är många och de mest centrala vinsterna är kopplade till 

produktivitetsförbättring och dess korrelation till ekonomisk utveckling. Då handelskonflikter 

antas begränsa internationell handel är en fråga i vad grad det empiriskt är observerbart.  
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4. Data 

Aggregerad bilaterala handelsdata är hämtad från WTO:s hemsida där den förberetts för analys 

av handelspolicys. Gravitationsvariabler är hämtade från CEPII:s databas och tulldata hämtas 

från WITS worldbank:s TRAINS databas. 

Analysen är gjord på 69 olika länder mellan åren 1986 till 2006, länderna presenteras nedan i 

tabell 4.1.  

Tabell 4.1 Länder inkluderade i studien 

ISO3 Land ISO3 Land ISO3 Land 

ARG Argentina GRC Grekland MYS Malaysia 

AUS Australien HKG Hong Kong NER Niger 

AUT Österrike HUN Ungern NGA Nigeria 

BEL Belgien IDN Indonesien NLD Nederländerna 

BGR Bulgarien IND Indien NOR Norge 

BOL Bolivia IRL Irland NPL Nepal 

BRA Brasilien IRN Iran PAN Panama 

CAN Kanada ISL Island PHL Filippinerna 

CHE Schweiz ISR Israel POL Polen 

CHL Chile ITA Italien PRT Portugal 

CHN Kina JOR Jordanien QAT Qatar 

CMR Kamerun JPN Japan ROM Rumänien 

COL Colombia KEN Kenya SEN Senegal 

CRI Costa Rica KOR Syd Korea SGP Singapore 

CYP Cypern KWT Kuwait SWE Sverige 

DEU Tyskland LKA Sri Lanka THA Thailand 

DNK Danmark MAC Macao TTO Trinidad & Tobago 

ECU Ecuador MAR Marocko TUN Tunisien 

EGY Egypten MEX Mexiko TUR Turkiet 

ESP Spanien MLT Malta TZA Tanzania 

FIN Finland MMR Myanmar URY Uruguay 

FRA Frankrike MUS Mauritius USA USA 

GBR Storbritannien MWI Malawi ZAF Sydafrika 
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4.1 Variabler 

4.1.1 Trade 

Trade är bilateral handel mellan två länder och utgörs av import i miljoner USD. Detta innebär 

då att ett landspar återfinns två gånger, exempelvis USA-Kina samt Kina-USA. Intranationell 

handel inkluderas även vilket utgörs av landspar där exportör är samma som importör (ex. USA 

– USA) och är då den del av den inhemska produktionen som förbrukas inom landet (inte 

export).  

Genomsnittlig bilateral handel (inklusive intranationell handel) är drygt 3 miljarder USD, 

handeln varierar dock kraftigt vilket syns i standardavvikelsen där vi observerar ett värde på ca. 

62 miljarder USD.  

4.1.2 Steeltariff 

Variabeln ”Steeltariff” är bilaterala tullar på produktgruppen 67 Steel and Iron, ISIC revision 

1. Denna produktgrupp innehåller ett stort antal underproduktgrupper vilket innebär att den 

observerade tullen utgörs av ett genomsnitt på samtliga tullar inom denna grupp viktat utifrån 

motsvarande handelsvärde (WITS, 2019).  

Med tullar avses den viktade genomsnittliga importtullen en exportör möter när denna går in i 

en utländsk marknad. Viktad genomsnittlig tull innebär att tullen viktas mot importen av 

produkterna, detta innebär att om en tull höjs på en specifik vara minskar även importen på 

denna, vilket drar ner vikten på varan. Alltså underskattas effekten av tullen.  

Då tullen presenteras i procent är denna variabel omräknad som 1 + 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓/100, enligt 

rekommendation av Yotov et al. (2016). 

Observera att den genomsnittliga tullen på stål och järn mellan åren 1986 och 2006 är 7%, 

medan den högsta observerade tullen uppgår till nästan 300%, och är kopplat till handel med 

Indien.  

4.1.3 Gravitationsvariabler 

Övriga variabler är förknippade med ursprungliga gravitationsvariabler såsom avstånd mellan 

länder, angränsande landsgränser och handelsavtal. 
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”Distance” är en kontinuerlig variabel på det viktade avståndet mellan två länder. 

Avståndsvariabeln är viktad mot befolkningen i ett land, bilateralt avstånd mäts således mellan 

de största städerna i respektive land (CEPII, 2020). ”Contigous border” är en binär variabel som 

antar värdet 1 om två länder delar landsgräns och 0 annars. ”Common language” är en binär 

variabel som antar värdet 1 om två länder har samma officiella språk eller om majoriteten av 

befolkningen talar samma språk. ”Colony” är en binär variabel som antar värdet 1 om ett av 

länderna i ett landspar någonsin varit koloniserat av det andra landet. RTA är även den en binär 

variabel som antar värdet 1 om landsparet innehar ett handelsavtal med varandra, i studien är 

det 11,7 % av landsparen som har eller någonsin besuttit ett handelsavtal.  

Tabell 4.2 Deskriptiv statistik för bilateral handel, ståltullar samt gravitationsvariabler 

Variabler N Medelvärde sd min max 

Trade 99 981 3266 61 861 0 4 233 436 

Distance 99 981 7491 4503 1,881 19 658 

Contigous border 99 981 0,024 0,153 0 1 

Common language 99 981 0,126 0,331 0 1 

Colony 99 981 0,024 0,153 0 1 

RTA 99 981 0,117 0,321 0 1 

Steeltariff 99 981 1,071 0,096 1 3,954 

N = antal observationer, Sd = standardavvikelse, min = minsta värde, max = största värde 

Källor: CEPII, WITS och WTO 

4.2 Saknade värden 

Då det saknas värden för både Trade och Steeltariff har studien tillämpat två olika 

imputationstekniker för att fylla ut datasetet. 

4.2.1 Ståltull 

För ståltullarna har tekniken ”last value carried forward” (Kenwood och Molenberg, 2009) 

tillämpats. Detta innebär att när det saknas värde för en observation har det närmsta tidigare 

värdet imputerats. Detta har gjorts i största möjliga grad, men då det inte finns data tidigare än 

1985 för tullar har det i vissa fall krävts att använda närmsta värde framåt i tiden för en 

observation. 



 

  

 

15 

Antal imputerade värden för tulldatan är således 18 225 av totalt 28 566, varav 3830 värden är 

imputerade enligt ”last value carried forward” och resterande 14 395 är hämtade från ett senare 

datum. Varför totalen nu är 28 566 istället för 99 981 är för att endast vart fjärde år används i 

den slutliga analysen. 

4.2.2 Trade 

I fallet för handelsdata har saknade värden imputerats med en regressionteknik utvecklad av 

Anderson och Yotov (Yotov et al., 2016). Imputeringen sker i två steg, först estimeras den 

empiriska gravitationsmodellen för att ta fram estimaten för de bilaterala fasta effekterna; �̂�𝑖𝑗: 

 𝑋𝑖𝑗,𝑡 = exp[𝜋𝑖,𝑡 + 𝜒𝑗,𝑡 + 𝜇𝑖𝑗 + 𝑻𝑖𝑗,𝑡𝜷] ∗ 𝜀𝑖𝑗,𝑡 (4.1) 

Där χj,t är fasta effekter för importland- och tid, πi,t är fasta effekter för exportland- och tid 

samt 𝜇𝑖𝑗 är de bilaterala fasta kostnaderna. 𝑻𝑖𝑗,𝑡 är en vektor för samtliga handelskostnoder 

inkluderade i modellen, vilka är RTA och Steeltariff.  𝑋𝑖𝑗,𝑡 är handelsflödet för importör i och 

exportör j, för året t. 

Steg två utförs genom att använda de predikterade värdena för bilaterala fasta effekter (�̂�𝑖𝑗) som 

beroende variabel och traditionella gravitationsvariabler som oberoende:  

 exp[�̂�𝑖𝑗] = exp[𝜋𝑖 + 𝜒𝑗 + 𝛽1𝑙𝑛𝐷𝐼𝑆𝑇𝑖𝑗 + 𝛽2𝐶𝑁𝑇𝐺𝑖𝑗 + 𝛽3𝐿𝐴𝑁𝐺𝑖𝑗 + 𝛽4𝐶𝐿𝑁𝑌𝑖𝑗]

∗ 𝜀𝑖𝑗,𝑡 
(4.2) 

Estimaten för bilaterala handelskostnader beräknas sedan enligt: 

 �̂�𝑖𝑗
1−𝜎 = exp[�̂�𝑖 + �̂�𝑗 + �̂�1𝑙𝑛𝐷𝐼𝑆𝑇𝑖𝑗 + �̂�2𝐶𝑁𝑇𝐺𝑖𝑗 + �̂�3𝐿𝐴𝑁𝐺𝑖𝑗 + �̂�4𝐶𝐿𝑁𝑌𝑖𝑗] (4.3) 

Värdena som erhållits används för att fylla ut datasetet där handelsdata saknas. 

Antalet imputationer för handelsdata är 84 av totalt 28 566 observationer (då intervaller på fyra 

år används). 

5. Empirisk modell 

5.1 Metodval – Gravitationsmodellen 

Studien utförs genom att tillämpa en allmän jämviktsmodell vilken estimeras med hjälp av 

PPML-estimation (Pseudo Poisson Maximum Likelihood). I grunden används 
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gravitationsmodellen för att estimera handelseffekter, detta för att det är denna modell som är 

mest frekvent använd av organisationen WTO för analys av olika handelspolicys. 

Gravitationsmodellen är döpt och utvecklad från Newtons gravitationslag: 𝐹 =
𝑚1𝑚2

𝑟2
 men 

istället för att estimera gravitationskraften (F) som en produkt av två kroppars massa (m1*m2) 

dividerat med det kvadrerade avståndet (r2), estimeras handelsflöde (F) med hjälp av storleken 

på två ekonomier (m1, m2) och handelsfriktioner (r2), där dessa bl.a. är avstånd m.m.  

Gravitationsmodellen är känd för sin prediktiva förmåga då den ofta uppnår en förklaringsgrad 

på mellan 60–90% för både aggregerade och branschindelade handelsdata. 

Studien tillämpar en strukturell gravitationsmodell vilket gör att den simultant estimerar 

handelseffekter, inte bara mellan de direkt involverade länderna, utan även tredjepartsländer. 

Intuitivt kan detta ses som att ett handelsavtal mellan Danmark och Norge kommer att indirekt 

påverka handeln mellan andra länder.  

Studien använder sig av PPML-estimation då den hanterar 0-värden på ett korrekt sätt, till 

skillnad från vanlig OLS-estimation (se metoddiskussion). 

5.1.1 Strukturell gravitationsmodell 

Världen består av N länder där varje land producerar en viss mängd varor som handlas mellan 

länderna. Produkterna är differentierade med hänsyn på ursprungsland (Armington, 1969). 

Utbudet av varje produkt är satt till Qi och priset är satt till pi. Därmed utgörs den inhemska 

produktionen av piQi = Yi. Yi är även den nominella inkomsten i land i. Den aggregerade 

utgiften för land i benämns som Ei och kan uttryckas som en funktion av nominell inkomst i 

land i; Ei=ϕiYi där ϕi är en parameter som representerar landets preferenser till att konsumera. 

Om ϕi> 1 tyder det på att landet konsumerar över sin inkomst och har ett handelsunderskott. 

Motsvarande visar 0 <ϕi <1 att landet har ett handelsöverskott. I denna modell antas 

handelsöverskott och underskott som exogena effekter. 

Det strukturella gravitationsschemat presenteras nedan och härleds från Armingtons CES-

nyttofunktion i Yoto et al. (2016). 

 
𝑋𝑖𝑗 =

𝑌𝑖𝐸𝑗

𝑌
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)
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 (5.3) 

 

𝑝𝑖 = (
𝑌𝑖
Y
)

1
1−𝜎 1

𝛼𝑖Π𝑖
 (5.4) 

 𝐸𝑖 = 𝜑𝑖𝑌𝑖 = 𝜑𝑖𝑝𝑖𝑄𝑖 (5.5) 

Där Xij är handelsflödet från land i till j; Ej är totala utgifterna för importören j; Yi är den totala 

produktionen för exportören i; Y är den aggregerade världsproduktionen; tij är bilaterala 

handelsfriktioner mellan handelspartnerna i och j; 𝜎 > 1 är substitutionselasticiteten för varor 

från olika länder; αi är CES preferensparametern; Pj och 𝛱i är strukturella termer definierade 

som ”inre” och ”yttre” multilaterala resistanser; pi är priset en grossist möter av tillverkaren för 

samtliga varor från land i; Qi är kvantiteten försedd av varje vara i land i; och 𝜑𝑖är en exogen 

variabel som definieras av förhållandet mellan värdet av produktionen och de aggregerade 

utgifterna, vilket innebär att när 𝜑𝑖 > 1 möter land i ett handelsunderskott och när 1 > 𝜑𝑖 > 0 

har de ett handelsöverskott (Yoto et al. 2016). 

5.2 GE – Allmän jämvikt (general equilibrium) 

En allmän jämviktsmodell tar hänsyn till samtliga direkta och indirekta kopplingar mellan olika 

element i det specificerade ekonomiska systemet, alltså en bransch eller ett land när man mättar 

samtliga produktions- och servicemarknader samt resursmarknaden. 

Det går att göra olika omfattande lösningar av den allmänna jämviktsmodellen beroende på vad 

som är av vikt för den aktuella studien. 

När endast ekvation 5.1 estimeras (samt att samtliga marknader mättas) kallas detta för en direkt 

allmän jämviktsmodell då den endast estimerar direkta handelsflöden. Ekvation 5.1–5.3 kallas 

för en betingad allmän jämviktsmodell då den simultant estimerar handelsflöden och ”inre” 

samt ”yttre”-marknadsresistanser. När den betingade allmänna jämviktsmodellen utökas till att 

även priser och aggregerade utgifter tas som endogena i modellen kallas den för ”full 

endowment” allmän jämviktsmodell, vilket är vad denna studie använder. Utöver dessa 

varianter går det även att utöka modellen till en så kallad dynamisk jämviktsmodell där 
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kapitalackumulation inkluderas i modellen, vilket inte är relevant i detta fall och kommer därför 

inte att förklaras djupare. 

Kopplingen mellan effekterna illustreras grafiskt i figuren nedan. 

 

 

5.2.1 Multilaterala resistanser 

I en modern empirisk gravitationsmodell inkluderas inte bara dess newtonianska variabler, 

ekonomisk storlek och avstånd som variabler, utan även andelen av bilaterala och multilaterala 

handelsresistanser (Adam & Cobham, 2007). Bilaterala resistanser refererar till 

handelsbarriärer mellan land i och j, medan multilaterala resistanser är barriärer som varje land 

i och j möter i dess handel med samtliga handelspartners, inklusive intranationell handel. Dessa 

Figur 5.1. Effekter i en allmän jämviktsmodell  

Källa: Yoto et al. (2016) 
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multilaterala handelsresistanser öppnar möjligheten för utbytbarhet i handel mellan 

handelspartners. 

Ett landpars, exempelvis Frankrike och Italien, handel beror bland annat på hur kostsamt det är 

för länderna att handla med varandra relativt kostnaderna att handla med övriga 

handelspartners. Detta innebär att en reduktion i bilaterala handelsbarriärer mellan Frankrike 

och ett tredje land, Storbritannien, leder till en reduktion i Frankrikes multilaterala resistans. 

Trots att de bilaterala handelsbarriärerna mellan Frankrike och Italien inte förändrats, kommer 

en reduktion av handelsbarriären UK-Frankrike leda till att handel flyttas från Frankrike-Italien 

till UK-Frankrike. En ytterligare konsekvens av reduktionen av handelsbarriären UK-

Frankrike, är att även inhemsk handel (Frankrike-Frankrike) byts ut till viss del, till förmån 

UK-Frankrike. 

En annan effekt är att denna reduktion leder till ett litet fall av samtliga länders bilaterala 

resistanser, de så kallade världshandelsresistanserna faller. Denna effekt förespråkar 

internationell handel före inhemsk och intern handel (Adam & Cobham, 2007).  

5.2.2 Markandsmättnadsvillkoret 

Som tidigare nämnt, innebär den allmänna jämviktsmodellen att man inför ett krav på 

marknadsmättnad som utgörs av 𝑌𝑖 = ∑ (𝛼𝑖𝑝𝑖𝑡𝑖𝑗)
1−𝜎

𝑗 𝐸𝑗 , vilket betyder att utbud är lika med 

efterfrågan (eller att inkomst/produktion är lika med utgifterna). Denna skrivs om för att få fram 

ekvation (5.4), där pi är ett prisindex (definierat som priserna en grossist möter av tillverkaren 

”factory-gate prices”). Ekvationen estimerar förändringen i priser (under marknadsmättnad) till 

följd av olika handelspolicys. 

5.3 Modellspecifikation 

För att estimera ekonomiska effekter till följd av administrationens ståltullar 2002 använder vi 

oss som tidigare nämnt av en GEPPML-modell. Modellen utförs först för ett så kallat 

baslinjescenario där vi använder observerade värden på import och ståltullar mellan åren 1986 

och 2006. Detta scenario jämförs sedan mot ett så kallat kontrafaktiskt scenario, där vi utför en 

liknande analys som för baslinjescenariot, men vi använder andra värden på ståltullarna för de 

direkt påverkade länderna 2002. Den allmänna jämviktsmodellen estimerar jämvikten mellan 

samtliga länder med hjälp av handelselasticiteter, såsom handelsavtalt och tullar, samt 

multilaterala resistanser, vilka vi förklarat tidigare i 5.2.1. Vid analys av en policyförändring 
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(såsom ståltulls-ökningen) jämförs ett baslinjescenario mot ett kontrafaktiskt scenario, där 

någon form av policyförändring definieras. Denna policyförändring antas påverka 

handelsflöden (import och export), grossistpriser, produktion och utgifter samt multilaterala 

resistanser.  

Vi följer WTO:s manual för analys av handelspolicys (Yotov et al., 2016). 

Först estimeras handelskostnader samt handelselasticiteter för baslinjescenariot på paneldata 

med fyraårsintervall samt på internationell och intranationell handel. Detta för att samla 

koefficientestimaten för de bilaterala handelskostnaderna samt elasticiteterna, såsom 

handelsavtal och tullar, vilka kommer att användas för att skapa de multilaterala resistanserna 

och för att estimera det kontrafaktiska scenariot.  

Vi kontrollerar för följande fasta effekter: landpar (μij), importland- och tid (χj,t), samt 

exportland- och tid (πi,t) vilket är i enlighet med den traditionella gravitationsmodellen. 

 𝑋𝑖𝑗,𝑡 = exp[𝜋𝑖,𝑡 + 𝜒𝑗,𝑡 + 𝜇𝑖𝑗 + 𝛽1𝑅𝑇𝐴𝑖𝑗,𝑡 + 𝛽2𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓𝑗,𝑡] ∗ 𝜀𝑖𝑗,𝑡  (5.6) 

 𝑋𝑖𝑗,𝑡 = exp[𝜋𝑖,𝑡
𝐵𝐿𝑁 + 𝜒𝑗,𝑡

𝐵𝐿𝑁 + 𝜇𝑖𝑗 + 𝑻𝑖𝑗,𝑡
𝐵𝐿𝑁𝜷] ∗ 𝜀𝑖𝑗,𝑡 (5.7) 

Handelskostnadselasticiteterna samlas i vektor Tij,t associerad med koefficienterna β. 

Efter detta skapas multilaterala resistansindex för baslinjescenariot med hjälp av de fasta 

effekterna för importör-tid (χj,t) och exportör-tid (πi,t) samt data för produktion och utgifter, 

vilket utgör stegen för en betingad allmän jämviktsmodell (ekvation 5.1-5.3). Dessa variabler 

används i ett senare steg för att utveckla den betingade allmänna jämviktsmodellen till en ”full 

endowment” allmän jämviktsmodell (se den iterativa loopen). För att erhålla konsistenta 

resultat definieras ett referensland, i denna studie väljs Tyskland, där referenslandets ”inre” 

multilaterala resistanser normaliseras till 1, PR,t =1. Samtliga multilaterala resistanser är relativt 

till referenslandets aggregerade utgifter, ER,t för det bestämda baslinjeåret 2002.  

 
[Π̂𝑖,𝑡

1−𝜎]𝐵𝐿𝑁 =
𝑌𝑖,𝑡

𝑒𝑥𝑝(�̂�𝑖,𝑡)
∗ 𝐸𝑅,𝑡 (5.12) 

 
[P̂𝑗,𝑡

1−𝜎]𝐵𝐿𝑁 =
𝐸𝑗,𝑡

𝑒𝑥𝑝(�̂�𝑗,𝑡)
∗

1

𝐸𝑅,𝑡
 (5.13) 

Där Yi,t konstrueras som summan av handeln för exportören och Ej,t är konstruerad som 

summan av handeln för importören. 



 

  

 

21 

Efter att estimaten för baslinjescenariot är sparade definieras det kontrafaktiska scenariot. Då 

fokuset för denna studie är hur ståltulls-ökningen 2002 påverkade bilateral handel är det 

variabeln för ståltullarna som ändras. Detta görs genom att istället för att använda 2002 års 

observationer för ståltullarna används laggade värden, alltså 2001 års ståltullar. För länder som 

inte omfattades av ståltulls-ökningen används 2002 års värden. Efter att det kontrafaktiska 

scenariot är definierat, estimeras den första regressionen (ekvation 5.7) med den nya 

definitionen för tullarna och där koefficienterna för parvisa fasta effekter och 

handelselasticiteterna hålls konstanta (erhållna från ekvation 5.7): 

 𝑋𝑖𝑗,𝑡 = exp[𝜋𝑖,𝑡
𝐶𝐹𝐿 + 𝜒𝑗,𝑡

𝐶𝐹𝐿 + �̅�𝑖𝑗 + 𝑻𝑖𝑗,𝑡
𝐶𝐹𝐿�̅�] ∗ 𝜀𝑖𝑗,𝑡 (5.14) 

Där ̅  innebär att vissa koefficienter är bundna till dess baslinjevärden. 

Efter detta konstrueras matrisen för handelskostnader i det kontrafaktiska scenariot på samma 

sätt som i ekvation (8): 

 [�̂�𝑖𝑗,𝑡
1−𝜎]

𝐶𝐹𝐿
= exp[�̂�𝑖𝑗 + 𝑻𝑖𝑗,𝑡

𝐶𝐹𝐿�̂�] (5.15) 

När detta är gjort skapas multilaterala resistanser för det kontrafaktiska scenariot enligt samma 

tillvägagångssätt som för baslinjescenariot: 

 
[Π̂𝑖,𝑡

1−𝜎]𝐶𝐹𝐿 =
𝑌𝑖,𝑡

𝑒𝑥𝑝(�̂�𝑖,𝑡
𝐶𝐹𝐿)

∗ 𝐸𝑅,𝑡 (5.16) 

 
[P̂𝑗,𝑡

1−𝜎]𝐶𝐹𝐿 =
𝐸𝑗,𝑡

exp(�̂�𝑗,𝑡
𝐶𝐹𝐿)

∗
1

𝐸𝑅,𝑡
 (5.17) 

Efter dessa steg utförs en iterativ loop på fyra steg, vilka presenteras nedan: 

1. Endogenisera grossistpriser 

I detta steg används villkoret för marknadsmättnad (ekvation 5.4), vilket utvecklar de 

multilaterala resistanserna i den betingade allmänna jämviktsmodellen till skillnader i 

grossistpriser av första ordningen. 

 

∆𝑝𝑖,𝑡
𝐶𝐹𝐿 =

𝑝𝑖,𝑡
𝐶𝐹𝐿

𝑝𝑖,𝑡
= [

exp(�̂�𝑖,𝑡
𝐶𝐹𝐿 𝐸𝑅,𝑡

𝐶𝐹𝐿)⁄

exp(�̂�𝑖,𝑡 𝐸𝑅,𝑡)⁄
]

1
1−𝜎

 (5.18) 

2. Endogenisera aggregerad inkomst (produktion), aggregerade utgifter och handel 
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I det andra steget av loopen tillåts en endogen respons i produktion och utgifter: 𝑌𝑖,𝑡
𝐶𝐹𝐿 =

(𝑝𝑖,𝑡
𝐶𝐹𝐿 𝑝𝑖,𝑡)𝑌𝑖,𝑡⁄  och 𝐸𝑗,𝑡

𝐶𝐹𝐿 = (𝑝𝑗,𝑡
𝐶𝐹𝐿 𝑝𝑗,𝑡)𝐸𝑗,𝑡⁄ . Detta påverkar i sin tur de multilaterala 

resistanserna i steg 1. Förändringarna i produktion och utgifter triggade av förändringen i 

grossistpriser omvandlas till skillnader i handelsflöden (X): 

 
𝑋𝑖𝑗,𝑡
𝐶𝐹𝐿 =

[�̂�𝑖𝑗,𝑡
1−𝜎]

𝐶𝐹𝐿

�̂�𝑖𝑗,𝑡
1−𝜎 ∗

𝑌𝑖,𝑡
𝐶𝐹𝐿𝐸𝑗,𝑡

𝐶𝐹𝐿

𝑌𝑖,𝑡𝐸𝑗,𝑡
∗

Π𝑖,𝑡
1−𝜎

[Π𝑖,𝑡
1−𝜎]

𝐶𝐹𝐿 ∗
𝑃𝑗,𝑡
1−𝜎

[𝑃𝑗,𝑡
1−𝜎]

𝐶𝐹𝐿 ∗ 𝑋𝑖𝑗,𝑡 (5.19) 

Estimaten för bilaterala handelskostnader, �̂�𝑖𝑗,𝑡
1−𝜎 och [�̂�𝑖𝑗,𝑡

1−𝜎]
𝐶𝐹𝐿

 estimeras separat enligt ekvation 

(5.8) och (5.15).  

Ekvation (5.19) tar i beaktande att en förändring i grossistpriser leder till förändringar i handel 

via flera olika kanaler, på importsidan förändras det via utgifter och ”inre” multilaterala 

resistanser, och på exportsidan sker förändringen via inkomster (produktion) och ”yttre” 

multilaterala resistanser. 

3. Estimera den strukturella gravitationsmodellen 

Detta steg re-estimerar ekvation (5.14) med nya värden för bilateral handel, 𝑋𝑖𝑗,𝑡
𝐶𝐹𝐿 erhållna ur 

ekvation (5.19) och beräknar allmänna jämviktseffekter med de nya estimaten för de fasta 

effekterna. 

När de nya fasta effekterna, kopplade till ekvation (5.19) är estimerade upprepas iterationen för 

steg ett (för att få fram nya grossistpriser) och steg två (för att få ut nya inkomster, utgifter och 

handel) och i sin tur estimeras PPML gravitationsmodellen i ekvation (5.14) med de nya 

bilaterala handelsvärdena.  

Tanken med denna iterativa process är att genom att uppdatera värdet på handel så kommer 

PPML estimationen att översätta den första responsen i grossistpriser till skillnader i de fasta 

effekterna, vilka används till nya värden för de multilaterala resistanserna samt produktionen 

och utgifterna. 

Denna process upprepas fram till dess att skillnaden i grossistpriser mellan två iterationer är 

mindre än 0,01.  

4. Konstruera ”full endowment” allmänna jämviktsvärden 
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Efter att iterationen uppnått konvergens (när skillnaden mellan två iterationer i grossistpriser är 

mindre än 0,01) konstrueras ”full endowment” allmän jämviktsvärden för de multilaterala 

resistanserna med hjälp av de nya fasta effekterna och de nya värdena för inkomster (Y) och 

utgifter (E) enligt: 

 
[Π̂𝑖,𝑡

1−𝜎]
𝐹𝑈𝐿𝐿

𝐶𝐹𝐿
=

𝑌𝑖,𝑡
𝐹𝑈𝐿𝐿

𝑒𝑥𝑝(�̂�𝑖,𝑡
𝐹𝑈𝐿𝐿)

∗ 𝐸𝑅,𝑡
𝐹𝑈𝐿𝐿 (5.20) 

 
[P̂𝑗,𝑡

1−𝜎]
𝐹𝑈𝐿𝐿

𝐶𝐹𝐿
=

𝐸𝑗,𝑡
𝐹𝑈𝐿𝐿

exp(�̂�𝑗,𝑡
𝐹𝑈𝐿𝐿)

∗
1

𝐸𝑅,𝑡
𝐹𝑈𝐿𝐿 (5.21) 

Där FULL står för ”full endowment” och �̂�𝑖,𝑡 samt �̂�𝑗,𝑡 är de senaste fasta effekterna för 

importör-tid / exportör-tid estimaten erhållna ur iterationsprocessen.  

Tillsammans med övriga endogena variablerna konstrueras samtliga GEPPML index: 

 
𝑝𝑖,𝑡
𝐹𝑈𝐿𝐿

𝑝𝑖,𝑡
𝐵𝐿𝑁 = [

exp(�̂�𝑖,𝑡
𝐹𝑈𝐿𝐿 𝐸𝑅,𝑡

𝐹𝑈𝐿𝐿)⁄

exp(�̂�𝑖,𝑡
𝐵𝐿𝑁 𝐸𝑅,𝑡

𝐵𝐿𝑁)⁄
]

1
1−𝜎

 (5.22) 

 
𝑌𝑖,𝑡
𝐹𝑈𝐿𝐿 =

𝑝𝑖,𝑡
𝐹𝑈𝐿𝐿

𝑝𝑖,𝑡
𝐵𝐿𝑁 ∗ 𝑌𝑖,𝑡

𝐵𝐿𝑁 (5.23) 

 𝐸𝑗,𝑡
𝐹𝑈𝐿𝐿 = 𝜑𝑖𝑌𝑖,𝑡

𝐹𝑈𝐿𝐿 (5.24) 

 
𝑋𝑖𝑗,𝑡
𝐹𝑈𝐿𝐿 =

𝑌𝑖,𝑡
𝐹𝑈𝐿𝐿𝐸𝑗,𝑡

𝐹𝑈𝐿𝐿

𝑌𝑖,𝑡𝐸𝑗,𝑡
∗

[�̂�𝑖𝑗,𝑡
𝐶𝐹𝐿]

1−𝜎

[Π𝑖,𝑡
1−𝜎]

𝐹𝑈𝐿𝐿

𝐶𝐹𝐿
[𝑃𝑗,𝑡

1−𝜎]
𝐹𝑈𝐿𝐿

𝐶𝐹𝐿  (5.25) 

6. Resultat 

6.1 Jämförelse mellan baslinje och det kontrafaktiska scenariot 

Tabell 6.1 presenterar resultatet ifrån studiens analys, den är uppdelad på fem kolumner där 

värdena är skillnaden om ståltullarna aldrig skulle införts och de inblandade länderna skulle 

haft samma tull som 2001. De framställs som procentuell förändring mellan baslinje och 

kontraanalysen för samtliga 69 länder uppdelade på två kategorier, länder som blev drabbade 

av ståltullarna och länder som uteslöts. Kolumn (1) är genomsnittlig förändring av export, (2) 

grossistens inköpspris, (3) multilaterala resistanser, och (4) real BNP. I appendix A ser vi att 
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samtliga  estimat för gravitationsvariablerna har en stark signifikant genomsnittlig effekt på 

handel mellan länderna. 

6.1.1 Total 

Resultaten visar att ståltullarnas effekt varit negativ för USA:s aggregerade handel. Priser och 

multilaterala resistanser ser en ökning och landets BNP är lägre jämfört med om det aldrig var 

några tullar. 

I kategorin ”direkt drabbade länder” återfinns bland andra alla länder som var medlemmar i EU 

år 2002. Majoriteten av dessa länder lider av samma effekt som USA med lägre export och 

BNP och högre priser och multilaterala resistanser. Övriga länder i Europa som inte var 

medlemmar i EU 2002 hade motsatt effekt för export och omkring noll i BNP-förändring. 

Japan och Kina som var två av huvudmålen för tullarna hade motsatt effekt jämfört med USA 

och EU medlemmarna. I genomsnitt ökade deras aggregerade export och BNP medan de 

multilaterala resistanserna minskade, dock såg dess priser en ökning. 

Brasilien var direkt påverkat av USA:s handelsagerande men inte av tullar utan generösa 

importkvoter. Landet hade den högsta ökningen av export för samtliga länder. Tullarna ökade 

också priser, multilaterala resistanser och BNP. 

 Indiens export lider av den största negativa effekten för samtliga länder, tullarna gav även en 

minskning i pris, multilaterala resistanser och BNP 

Tredjepartsländer följer samma trend med ökad export, priser, multilaterala resistanser och 

nästan ingen BNP förändring, med ett undantag för Iran. Iran följde samma mönster som Indien 

men inte till samma nivå. 

Länderna som har minskad export har även minskad BNP som stämmer överens med 

uppsatsens hypotes. 

  



 

  

 

25 

Tabell 6.1 ”Full endowment” allmän jämviktseffekt av USA:s ståltullar 

  (1) (2) (3) (4) 

Land %Δ export %Δ pris %Δ MR %Δ BNP 

 USA 

USA -0,42 0,25 0,26 -0,01 
     
 Direkt drabbade länder 

AUT -0,08 -0,02 0,00 -0,02 

BEL -0,13 -0,03 -0,01 -0,02 

BRA 0,71 0,27 0,25 0,02 

CHE 0,13 0,05 0,05 0,00 

CHN 0,63 0,35 0,33 0,02 

DEU -0,18 -0,02 0,00 -0,02 

DNK -0,10 -0,02 0,00 -0,02 

EGY -0,05 0,10 0,10 0,00 

ESP -0,13 -0,01 0,00 -0,01 

FIN -0,11 -0,01 0,01 -0,02 

FRA -0,19 -0,02 0,00 -0,02 

GBR -0,33 -0,03 0,00 -0,03 

GRC -0,17 0,01 0,02 -0,01 

HKG 0,12 0,21 0,22 -0,01 

IND -0,77 -0,07 -0,05 -0,02 

IRL -0,23 -0,08 -0,02 -0,06 

ISL 0,14 0,04 0,04 0,00 

ITA -0,16 -0,02 0,00 -0,01 

JPN 0,27 0,22 0,22 0,00 

NLD -0,15 -0,02 0,01 -0,03 

NOR 0,13 0,04 0,04 0,00 

PRT -0,09 -0,01 0,00 -0,01 

SWE -0,14 -0,03 0,00 -0,03 

ZAF 0,45 0,18 0,17 0,01 
     
 Tredjepartsländer 

ARG 0,15 0,17 0,17 0,00 

AUS 0,11 0,17 0,18 0,00 

BGR 0,09 0,05 0,05 0,00 

BOL 0,23 0,18 0,18 0,00 

CAN 0,26 0,22 0,21 0,01 

CHL 0,18 0,17 0,16 0,00 

CMR 0,13 0,04 0,04 0,00 

COL 0,24 0,18 0,18 0,00 

CRI 0,26 0,20 0,19 0,00 
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CYP 0,07 0,05 0,05 0,00 

ECU 0,22 0,18 0,18 0,00 

HUN 0,10 0,05 0,04 0,00 

IDN 0,11 0,17 0,18 0,00 

IRN -0,17 0,08 0,08 0,00 

ISR 0,21 0,12 0,12 0,00 

JOR 0,01 0,11 0,11 0,00 

KEN 0,15 0,09 0,09 0,00 

KOR 0,15 0,19 0,20 0,00 

KWT 0,15 0,12 0,12 0,00 

LKA 0,16 0,14 0,13 0,00 

MAC 0,16 0,20 0,21 -0,01 

MAR 0,03 0,03 0,03 0,00 

MEX 0,26 0,23 0,22 0,00 

MLT 0,11 0,06 0,06 0,01 

MMR 0,07 0,20 0,20 0,00 

MUS 0,09 0,06 0,06 0,00 

MWI 0,13 0,10 0,10 0,00 

MYS 0,19 0,18 0,18 0,00 

NER 0,11 0,06 0,05 0,01 

NGA 0,18 0,09 0,09 0,00 

NPL 0,17 0,10 0,10 0,00 

PAN 0,16 0,19 0,19 0,00 

PHL 0,21 0,19 0,19 0,00 

POL 0,10 0,04 0,03 0,00 

QAT 0,11 0,11 0,11 0,00 

ROM 0,12 0,05 0,05 0,00 

SEN 0,10 0,03 0,03 0,00 

SGP 0,19 0,18 0,18 0,00 

THA 0,17 0,18 0,18 0,00 

TTO 0,27 0,19 0,18 0,01 

TUN 0,10 0,01 0,01 0,00 

TUR 0,08 0,06 0,06 0,00 

TZA 0,12 0,09 0,09 0,00 

URY 0,19 0,17 0,17 0,00 
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7. Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 

7.1.1 Tullarnas direkta ekonomiska effekter  

• USA 

USA är bland de hårdast drabbade länderna av sina egna tullar. En minskning med –0,42 

procent i export till skillnad om tullarna aldrig infördes.  2001 bestod USA:s totala export av 

ca 58 procent i kategorierna maskiner, transport och metaller som alla är direkt beroende av 

stål. Då exporten av dessa varor minskade 2002 (The Observatory of Economic Complexity 

[OEC], 2020) och produktionspriser ökade kan det antas att USA:s inhemska stålproduktion 

inte till fullo kan täcka den inhemska efterfrågan på stål, och även att bristen på stål skadar 

inhemsk industri med stål som insatsvara, vilket påverkar USA:s BNP negativt. 

• Nafta 

Samtliga medlemmar av NAFTA (exklusive USA) samt länder som inte drabbades av 

ståltullarna, uppvisade positiva effekter av tullarna. Dessa länders stålproducenter fick 

konkurrensfördelar på USA:s marknad till skillnad från länderna som drabbades av tullarna. 

Undantagsländerna kunde sätta lägre pris på en marknad där konkurrenterna alla hade ett 

ofrivilligt prispåslag.  

• EU 

Samtliga EU medlemsländer har drabbats hårt av USA:s ståltullar och verkar därmed vara 

beroende av USA:s marknad. Länderna saknar andra naturliga marknader som kan fånga upp 

utbudet av stål från dessa länder. De kan ha produktkedjor genom USA:s marknad som har tagit 

flera år att bygga upp, vilka därmed är svåra att bryta. Minskningen i pris är även en indikation 

av att utbudet har blivit större än efterfrågan och därmed att handeln minskar. 

Tyskland har idag lägre andel export till USA än 2002 ([OEC], 2020) vilket indikerar att EU-

länderna (Tyskland som proxy) valt att sprida sin risk och bygga samarbeten med andra länder, 

exempelvis Kina. Detta kan även också förklaras av att Kinas marknad har öppnats upp mer 

och vuxit de senaste tjugo åren.  
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• Asien 

Asien som helhet har klarat sig bra med undantag för Indien, länderna verkar inte vara lika 

beroende av USA:s stålkonsumtion. Att Japan och Kina var huvudmålen i Asien men inte tog 

någon större skada av ståltullarna enligt denna studies resultat, kan förklaras av att båda 

ländernas huvudexport är förädlade slutstålsprodukter ([OEC], 2020) som inte var tullsatta.  

Länderna i Asien kan även ha ökat dess export av dessa varor, då den inhemska marknaden i 

USA haft högre stålpriser, vilket leder till att deras förädlade slutstålprodukter får en högre 

produktionskostnad. Detta leder i sin tur till ett högre konsumentpris, något Japan och Kinas 

produkter inte led utav. Japan och Kinas stålkonsumtion kan ha absorberat efterfrågan som 

USA lämnade i Asien vilket resulterar i den positiva effekten av tullarna över Asien.  

Indiens negativa effekt kan bero på deras beroende roll till USA. År 2002 gick 20% av deras 

export till USA och utav den bestod 11% av järn och metallprodukter ([OEC], 2020) en sektor 

som var drabbad av tullarna.  

• Tredjepartsländer 

Majoriteten av tredjepartsländerna påvisar positiva ekonomiska effekter till följd av USA:s 

ståltullar, med högre export och (marginellt) högre BNP. Nedan lyfter vi fram dels Costa Rica 

som påvisade den högsta procentuella effekten av tullarna, samt Iran vilket var det enda 

tredjepartsland som såg en negativ effekt. 

Costa Rica påvisade en ökning av sin export med 0,26% till följd av USA:s ståltullar 2002. 

Detta kan förklaras av att majoriteten av dess export bestod utav maskiner, maskindelar och 

integrerade kretsar ([OEC], 2020) vilka är substitut för de drabbade slutprodukterna i USA. 

Från året 2001 till 2002 ökade Costa Rica sin export av maskiner, maskindelar och integrerade 

kretsar både till världen och USA. 

Att USA:s ståltullar hade en direkt påverkan på Irans minskade export är svårt att argumentera 

för då år 2001 var landets totala export 33,9 miljarder USD varav endast 10 miljoner var till 

USA, och utav dessa bestod endast 2% av metaller ([OEC], 2020). Majoriteten (81%) av Irans 

totala export det året bestod utav olja och råolja. Året därpå ökade andelen olja till 86% men 

total export minskade till 31,4 miljarder. Den minskade exporten kan istället ha berott på den 

minskade aggregerade världshandeln och därmed minskad världsproduktion. Med minskad 
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produktion krävs mindre bränsle för industrin, och med mindre handel krävs mindre bränsle för 

transport. 

7.1.2 FDI:s sköra roll 

De låga effekterna på export och BNP kan förklaras av att tullarna som inkluderas endast täcker 

stål och var i bruk över ett år. Om tullarna skulle fortsatt finns det stöd för att den skulle sänka 

BNP-tillväxten, och då även USA:s FDI (The World Bank, 2020) minskade kan detta styrka 

tidigare studier om korrelationen mellan handelsöppenhet och BNP-tillväxt samt kapitalflöden 

(Wacziarg & Welch, 2008). USA:s negativa effekter från studiens resultat var små, men som 

studien tar upp i bakgrunden blev stålindustrin i USA missgynnad med många uppsägningar 

och konkurser. Det minskade FDI har inte stor betydelse för året 2002, men för framtiden, med 

brutna handelskontakter, indragna kapital och avbrutna investeringsprojekt.  

Då Nordås et.al (2006) påvisar att överföringen av teknologi sker via FDI, och att under stål-

tullsökningen minskade FDI drastiskt kan man anta att ”technology spillover”-effekten även 

minskar. Denna typ av effekt är som tidigare nämnt en dynamisk effekt som kan påverka 

produktivitetsutvecklingen i ett land negativt, vilket då potentiellt lett till en lägre ekonomisk 

tillväxt i landet. Denna effekt antas ske på lång sikt vilket denna studie inte täcker. Genom dessa 

effekter uppmärksammas det kausala sambandet mellan handelsprotektionism och ekonomisk 

utveckling. USA höjer tullarna på stål, detta leder till att investerare lämnar USA tillsammans 

med fabriker, FDI minskar. Teknologin som potentiellt kunnat absorberas av amerikanska 

företag förloras, vilket leder till att den eventuella produktivitetstillväxten förloras och då även 

den potentiella ekonomiska tillväxten i landet. Om USA:s stålindustris låga lönsamhet och 

svårigheter hade berott på utdaterad teknik kan dessa tullar ha skadat sektorn den försökte 

försvara.  

7.1.3 Handelsprotektionismens implikationer 

Enligt Melitz (2003) och Nordås et.al (2006) leder handelsliberalisering till re-allokering av 

produktionsfaktorer (arbetskraft och kapital) till de mest produktiva branscherna och företagen. 

Detta leder som väntat till skapandet av mer jobb i den produktiva branschen, men också till att 

jobb försvinner i andra branscher och företag som är mer produktiva utomlands. Under 

handelsprotektionismen tappar länderna de samverkande fördelarna vilket leder till att den 

djupare specialiseringen och resursallokeringen som uppstått förloras. Företag som är mindre 

produktiva tar upp kapital som skulle vara bättre på andra ställen då länderna måste börja 
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producera det som var mycket billigare och effektivare att importera tidigare. Dessa 

handelsskydd för däremot med sig politisk kraft när du inte är beroende av andra länder. Större 

andel import av stål i USA leder till att stora delar av USA:s produktion, däribland USA:s armé, 

blir beroende av dess handelspartners. Detta kan, beroende på politik och marknadsläge hos 

handelspartnern, leda till svängningar i utbud av stål och påverka statens förmåga att 

utveckla/bibehålla dess armé, vilket är en typ av säkerhetsrisk. 

Även om USA inte gynnar sin ekonomi i USA-Kina handelskriget så är det inte den enda 

grunden för konflikten, utan även statssäkerhet tas i åtanke. Exempelvis kan konflikten med det 

kinesiska företaget Huwaei ligga till grund för en viss typ av handelsprotektionism. Detta när 

det uppdagades att telekommunikationsutrustning innehållande komponenter försedda av 

Huawei riskerade intrång från den kinesiska staten i form av avlyssning.  

7.2 Metoddiskussion 

Gravitationsmodellen har använts över flera år och kontinuerligt har problem med den 

ursprungliga gravitationsmodellen uppmärksammats, problem som med tiden har fått 

lösningar. 

Nedan presenteras ett antal problem med modellen, och hur denna studie hanterat dom. 

7.2.1 Multilaterala resistanser 

Eftersom att de multilaterala resistanserna inte går att observera är det vanligt att dessa inte 

beräknas. Detta leder till att modellen lider av OVB (omitted variable bias) och komparativ 

statistik blir ogrundad då estimerade effekter av handelspolicyförändringar tenderar att över 

eller underskattas (Anderson & van Wincoop 2003).   

Detta hanterar studien genom att tillämpa samma iterativa process som Anderson och van 

Wincoop presenterade 2003 för att beräkna de multilaterala resistanserna. Dessutom inkluderas 

fasta effekter för importör-tid och exportör-tid för att kontrollera för icke-observerbara effekter 

i de multilaterala resistanserna.  

7.2.2 Nollvärden och heteroskedasticitet i handelsdata. 

På grund av att den ursprungliga gravitationsmodellen tidigare estimerats med hjälp av OLS 

och i logaritmisk form, är denna oförmögen att estimera nollvärden då logaritmen av noll är 

lika med -∞. Ett annat problem med den logaritmiska formen av gravitationsmodellen 



 

  

 

31 

härstammar ur Jensens olikhet, som bevisar att väntevärdet av logaritmen av en slumpmässig 

variabel inte är lika med logaritmen av väntevärdet för variabeln, 𝐸(ln 𝑦) ≠ ln 𝐸(𝑦) (Silva, S 

& Tenreyro, S, 2006). Detta gör att estimering av handelselasticiteter blir missledande när datan 

lider av heteroskedasticitet (Silva, S & Tenreyro, S, 2006) vilket handelsdata ofta gör (Yoto et 

al. 2016).  

För att hantera dessa problem används Silva och Tenreyros (2006) PPML-estimator som 

estimerar gravitationsvariabeln i dess multiplikativa form.  

7.2.3 Handelspolicy är endogen 

Handelspolicyvariabler såsom RTA och tullar kan korrelera med icke-observerbara 

tvärsnittshandelskostnader. Detta förklaras genom ett exempel på omvänd kausalitet där ett land 

kan vara mer benäget att liberalisera sin handel med ett land som redan är en stor 

handelspartner.  

Egger och Nigai (2015) visar att genom att endast inkludera observerbara 

handelskostnadsvariabler tillsammans med en residual, erhålls fel estimat för bilaterala 

handelskostnader och snedvridna estimat för strukturella landspecifika faktorer. Författarna 

påvisar att parvisa fasta effekter ger konsistenta resultat för bilaterala handelskostnader, vilket 

är vad denna studie tillämpar. 

7.2.4 Anpassning för policyförändringar 

Eftersom att handelspolicys kan antas ta tid för att få effekt, bör paneldata med årsintervall 

användas i enlighet med Cheng och Wall (2004). I studien används paneldata med fyraårs-

intervall. 

7.2.5 Intra-nationell handel 

Ett problem med denna typ av analys är att icke-diskriminerande handelspolicykovariater 

exempelvis most favored nation tariffer (MFN) är exportör/ importör specifika vilket då 

inkluderas i de fasta effekterna för importör-tid/ exportör-tid, vilka används för att kontrollera 

för de multilaterala resistanserna i studien (Yotov et al., 2016). En lösning på detta är att 

introducera intranationell handel. Då icke-diskriminerande handelspolicys är landspecifika 

täcker detta inte intranationell handel, detta leder till att icke-diskriminerande handelspolicy-

variabler blir bilaterala och gör att dessa kan estimeras (Yotov et al., 2016). 
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Inkluderingen av intranationell handel gör också att analysen blir teoretiskt konsistent, då 

konsumenter ställs mellan två olika val, antingen att konsumera från hemlandet eller utlandet. 

7.2.6 Import 

I denna studie används rapporterade importvärden istället för export eftersom att importvärden 

generellt är mer korrekta. Detta förklaras av att import genererar tullintäkter, vilket inte export 

gör (WITS 2019). 

7.2.7 Imputation 

Länders grad av rapportering för tullar varierar från år till år vilket medför implikationer för 

studier av denna typ, risken för skevhet i resultatet är överhängande.  

Tabell 7.1. Imputationsmetod samt antal imputationer för ståltullar per år 

    1986 1990 1994 1998 2002 2006   Totalt 

Antal existerande 

 

0 1 142 1 040 2 223 2 695 3 241 

 

10 341 
Värden  

Antal Värden  

 

4 761 3 237 2 479 1 794 1 239 885 

 

14 395 
Imputeringsmetod 1 

Antal Värden  

 

0 382 1 242 744 827 635 

 

3 830 
Imputeringsmetod 2 

Totalt   4 761 4 761 4 761 4 761 4 761 4 761   28 566 

Not. Imputeringsmetod 1 = närmast existerande observation senare i tid. Imputeringsmetod 2 = ”last value carried forward” 

Datasetet som är tillgängligt för oss sträcker sig bara till och med 2006 vilket inneburit att dessa 

är de åren vi valt att utföra analysen på, trots problemen med tulldata för året 1986. 

Då trenden genom åren varit nedåtgående för ståltullar antas värdena för 1986 vara högre en de 

som är imputerade. Detta kan göra att vi överestimerat tullarnas effekt på handel (då en mindre 

förändring i tullar leder till en relativt stor skillnad i handel). 

7.2.8 Konfidensintervall 

Denna studie har inte beräknat några konfidensintervall eller andra känslighetsmått då detta 

skulle ta för lång tid. För att beräkna konfidensintervall görs detta enligt rekommendation med 

hjälp av bootstrapping. Detta görs i fyra olika steg, först utförs B set av bootstrap-

gravitationsestimat för baslinjescenariot (ekvation 5.7), sedan konstrueras handelskostnader för 

det kontrafaktiska-scenariot (ekvation 5.14) med hjälp av seten från bootstrap-processen (B är 

antalet estimeringar ex. 200). I steg 3 löses den allmänna jämviktsmodellen enligt tidigare 
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beskriven procedur för samtliga estimat erhållna från bootstrappen. I sista steget konstrueras 

konfidensintervallet för varje index enligt {2 ∗ 𝐼𝑖,𝑡 − 𝐼𝑖,𝑡
𝐵𝑂𝑂𝑇(97,5%∗𝐵); 2 ∗ 𝐼𝑖,𝑡 − 𝐼𝑖,𝑡

𝐵𝑂𝑂𝑇(2,5%∗𝐵)} . 

Med tanke på tidsåtgången för den första PPML-estimationen beräknas denna process ta ca. 10 

dagar. 

7.2.9 Tariffer 

Som tidigare nämnt i avsnitt 4.1.2 nämns problemet med användandet av viktade genomsnitt 

på tullar, alternativet till detta hade varit att använda ett vanligt genomsnitt. Problemet med 

denna hade då istället varit att produkter med låg andel av importen men som är högt tullsatta, 

hade haft en stor påverkan på genomsnittet.  

Vi har valt att använda viktade genomsnitt på tullarna då det är dessa Yotov et al. (2016) 

använder i deras studie. 

8. Slutsatser 

I en handelskonflikt spelar de tullsatta produkternas komplement och substitut en stor roll för 

samtliga länder. Länder som exporterar substitut till utsatta varor får positiva effekter även om 

tullarna riktas emot landet eller om de utesluts. Motsatt effekt gäller för de länders export som 

bestod av komplement då deras export minskar oavsett som de direkt drabbas av tullarna eller 

inte. Då öppna länder idag fokuserar mer på produktspecialisering blir landets export avhängigt 

på färre produkter och därmed mer känsligt för utländska importtullar. 

De länder som var direkt drabbade och tog skada var beroende av marknaden i landet som infört 

tullen. Dessa bör sprida sin risk genom att etablera nya handelsavtal med andra länder för att 

undvika samma effekt i framtiden.  

En bransch som inte besitter förmågan eller viljan att anpassa sig till nya förutsättningar riskerar 

att bli utkonkurrerad av internationella företag. Därför bör företag och stater kontinuerligt 

uppdatera sig med information om marknadsläget i form av ny teknik och nya konkurrenter 

istället för att införa barriärer för att skydda sig mot internationella företag. Det som hände från 

1970-talet fram till 2000-talet kan ha undvikits om företag i USA följt med i utvecklingen ledd 

av EU-baserade stålföretag genom att investera i FoU eller re-allokera produktionsfaktorer mot 

mer produktiva branscher. Genom USA:s skyddande och därmed bibehållande av status quo 

stryptes utländska investeringar till stålindustrin och miste den teknologiska överföringen från 
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utlandet, det som kunde rädda denna industri. Då investeringar är en vital roll för BNP och dess 

tillväxt är långdragna protektionistiska policys direkt skadliga för landets utveckling. Det tar 

tid för en marknad att anpassa sig, men med ett proaktivt riktat arbete kan nya förutsättningar i 

olika branscher kontinuerligt arbetas mot, istället för att försöka skydda en bransch som 

antingen förändrats (mer produktiva ståltillverkare från utlandet) eller utdaterats (kolgruvor i 

USA).  

Dessa kortsiktiga beslut om protektionism kan vara attraktiva för politiker runt 

mandatomröstning då både arbetarrörelser och industrilobbyister fokuserar på de första positiva 

symptomen av en tull som ökade produktpriser på importvaror. Arbetarrörelserna undviker 

alternativet ingen tull, vilket skulle innebära uppsägningar och nedskärningar. Men besluten 

kan även skada handelsavtal, relationer och investeringar som har byggts upp under lång tid 

som är känsliga för förändringar. 

För framtida studier är det av intresse att studera en senare handelskonflikt såsom USA-Kina 

(2018), dels då tillgänglighet av data blivit bättre med tiden, samt att konflikten omfattar flera 

produkter, och har pågått under en längre period. Konflikten skiljer sig ytterligare i att den har 

en mer politisk grund och att produkterna som tullsätts är de som är viktiga för partnerns export 

och inte för att skydda sin inhemska industri. Med fler studier om handelskonflikter byggs en 

empirisk grund som förklarar konsekvenserna av handelsprotektionism som policy. 
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Appendix  

Tabell A1. 

PPML estimation 1 

Variabler Trade 

RTA 0,483*** 

 (0,054) 

Steeltariff -4,197*** 

 (-0,258) 

  

Pair fixed effects Ja 

Exporter time fixed effects Ja 

Importer time fixed effects Ja 

  

Observationer 28 482 

R-kvadrat 0,999 

Standardfel i parenteserna 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 
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Tabell A2. 

Gravitationsmodell för imputation av nollvärden för år 2002 

Variabler Trade 

  

ln(Distance) -0,855*** 

 (-0,036) 

Contiguous border 0,313*** 

 (0,098) 

Common language 0,378*** 

 (0,081) 

Colony 0,294** 

 (0,120) 

Constant 1,590*** 

 (0,324) 

  

Exporter fixed effects Ja 

Importer fixed effects Ja 

  

Observationer 4 678 

R-kvadrat 0,839 

Standardfel i parenteserna 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 

 

 


