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1. Inledning
Sedan bildandet av den europeiska kol- och stålgemenskapen 1952 har den europeiska
integrationsprocessen både breddats och fördjupats. Från att ha varit ett begränsat freds- och
handelsprojekt mellan sex länder involverar den Europeiska Unionen (EU) idag tjugoåtta nationer som
samarbetar på ett stort antal områden. Fokus har förskjutits från avskaffandet av tullar och kvoter till
frågor rörande immaterialrätt, tjänstehandel, regelharmonisering och samordning av ekonomisk
politik. Inom flera viktiga politikområden – handelspolitik, konkurrenspolitik, jordbruk och fiske,
utrikes- och säkerhetspolitik och migration – har medlemsländer överlämnat hela eller stora delar av
beslutsfattandet till unionen. 18 av EU:s medlemsländer har etablerat en gemensam valuta, Euron,
som efter den amerikanska dollarn, nu är världens näst största reservvaluta och handelsvaluta. Den
har dessutom införts av ett antal icke-medlemmar som Monaco, Andorra, San Marino, Kosovo och
Montenegro. Varor, tjänster, arbetskraft och kapital ska kunna röra sig fritt på den gemensamma
marknaden och skapa en dynamisk näringsmiljö som bidrar till att Europa kan behålla eller till och med
stärka sin globala konkurrenskraft. Som ett resultat av denna process har den gemensamma
marknaden blivit världens största marknadsplats. Om handeln mellan medlemsländerna räknas bort
stod EU 2012 för drygt 16 procent av världens samlade import och export. Samtidigt riktades största
delen av EU-ländernas handel till andra länder inom unionen. För varje euro som det genomsnittliga
EU-landet exporterade till destinationer utanför EU exporterades varor för 1,7 euro till andra
medlemsstater.
Det är uppenbart att utvecklingen av den europeiska integrationen påverkat både EU:s medlemsstater
och omvärlden. Beräkningar gjorda i denna rapport visar att EU medfört näst intill en fördubbling av
intra-EU handel av varor och att tjänstehandeln ökat med ca 43 procent medan effekterna på
omvärlden varit begränsade. Detta har i sin tur stärkt den ekonomiska utvecklingen inom unionen.
Syftet med denna rapport är att närmare granska de ekonomiska effekterna av den europeiska
integrationen. Vilka processer sätts i rörelse vid ekonomisk integration och hur kan vi förstå den
europeiska utvecklingen? Med fokus på Sverige kommer vi i denna rapport att analysera och diskutera
dessa frågor.
Analysen kommer att göras i tre steg. Den första delen av rapporten definierar vad vi avser med
begreppet ekonomisk integration och sammanfattar teorier om hur denna process förväntas påverka
handel, tillväxt och välfärd. Diskussionen om teorier är viktigt, eftersom det inte är lätt att påvisa hur
integrationen faktiskt har påverkat den europeiska ekonomins utveckling – mycket annat har hänt
under de senaste 60 åren och vi vet på förhand att det är svårt att separera effekterna av formella
integrationsavtal från effekterna av andra samhällsförändringar, vare sig de är nationella (t ex
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relaterade till nationella politiska processer), regionala (relationer mellan länder) eller globala (teknisk
utveckling och globala handelsavtal).
Den andra delen ger en översikt av resultaten från ett antal tidigare empiriska studier av integrationens
effekter på handel och tillväxt. Syftet med denna översikt är att etablera ett grovt väntevärde (eller
snarare ett intervall) för de skattade effekterna av regional integration som vi sedan kan använda för
att tolka våra egna empiriska resultat. Dessutom har den empiriska sammanfattningen ett pedagogiskt
syfte; det finns en stor variation bland de existerande empiriska resultaten, vilket understryker
svårigheterna med empiriska skattningar. Det finns ingen perfekt empirisk skattningsmodell som kan
fånga alla de variabler och effekter som förekommer samtidigt i verkligheten utan varje skattning
måste bygga på förenklingar och beslut om vilka samband som kräver särskild uppmärksamhet.
Den tredje delen presenterar våra empiriska analyser av effekten av europeisk integration på svensk
handel och tillväxt.
För Sveriges del är det viktigt att förstå effekterna av de ekonomiska processer som driver utvecklingen
av den europeiska integrationen. En anledning är behovet att anpassa den inhemska politiken för att
möta de förändringar och utmaningar – liksom de möjligheter – som orsakas av integrationen.
Dessutom står det klart att varken EU eller Sveriges förhållande till EU är konstanta storheter.
Förståelse krävs för att bedöma hur Sverige bör använda sitt politiska inflytande inom EU och hur vi
bör ställa oss till framtida förändringar i samarbetet. Några av de frågor som finns på agendan rör
förhållandet till euron, förhandlingar om frihandelsavtal med USA, relationerna till Kina och det
fortsatta arbetet med harmonisering av nationella regelsystem.
Några av de huvudpoänger som kommer att diskuteras i rapporten kan sammanfattas i följande
punkter:


Det finns ingen entydig definition av regional integration, utan snarare ett antal olika typer av
avtal, från enkla frihandelsavtal till mer komplicerade och ekonomiska och politiska unioner.



Det finns en inneboende logik i utvecklingen mot mera komplicerade integrationsavtal. När
möjligheterna att skydda den egna industrin genom handelspolitiska ingrepp försvinner
uppstår politiska krav på att konkurrensen inom regionen ska vara rättvis. Detta förutsätter en
harmonisering av regelsystem och konkurrensförutsättningar inom regionen.



Vinsterna från enkla former av integration förväntas vara relativt små, medan de potentiella
vinsterna från avancerade integrationsavtal kan vara betydande. I det första fallet genereras
vinsterna av att produktionen i regionen fördelas på ett mera effektivt sätt. I det senare fallet
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tillkommer stordriftsfördelar, snabbare teknologispridning, flöden av direktinvesteringar och
andra effekter som inte enbart bidrar till mer effektiv produktion utan också högre tillväxt.


De empiriska skattningarna av handelseffekterna från EU (och dess föregångare) uppvisar stor
spridning men visar i allmänhet tydliga ökningar av handeln mellan medlemsländerna.
Effekterna av de tidigare faserna av europeisk integration är ofta större. Den avtagande
effekten på handel kan förklaras av att de flesta handelshinder redan eliminerats, samtidigt
som den globala handelsliberaliseringen (genom GATT/WTO) reducerat gapet mellan
medlemskap och utanförskap.



För Sveriges del finner vi en stark positiv handelseffekt av EU. Medlemskapet i EU har lett till
att varuhandeln med andra medlemsländer nästan är dubbelt så stor än den skulle ha varit
utan EU. Ser vi till handeln i tjänster har, för Sveriges del, EU medfört en ökning av intra-EU
handeln i tjänster på 16-17 procent.



Medlemskapets effekt på svenska bilaterala investeringar i EU är oklar eller negativ. En
anledning kan vara att direktinvesteringarna i EU var anmärkningsvärt stora under årtiondet
innan Sveriges EU-inträde 1995: svenska företag var angelägna om att garantera tillträde till
den gemensamma marknaden oavsett framtida beslut om medlemskap.



De skattade effekterna av EU och ökad öppenhet på inkomsterna i Sverige är relativt osäkra,
och en lågt hållen skattning är att utan EU och ökad öppenhet skulle Sveriges BNP per capita
vara åtminstone 3 procent lägre. Det måste betonas att detta är ett tröskelvärde som baseras
på empiriska modeller som inte fångar upp alla de dynamiska effekterna som identifierats i
modern integrationsteori. På basis av tidigare studier finns det anledning att tro att den
verkliga underliggande effekten på per capita-inkomster kan vara så stor som 15-20 procent.

Rapporten är upplagd på följande sätt. Kapitel 2 beskriver logiken i utvecklingen av regional
integration, från enklare till mera komplicerade avtal och sammanfattar de teoretiska argumenten som
rör avtalens effekter på handel och tillväxt. Kapitel 3 ger en översikt av tidigare empiriska studier,
kapitel 4 och 5 presenterar våra skattningar av effekterna på varu- och tjänstehandel, investeringar
och inkomst och kapitel 6 sammanfattar rapportens slutsatser.
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2. Regional integration: former och förväntade effekter
Trots att den moderna europeiska integrationsprocessen har sitt ursprung i ett politiskt motiv – att
förhindra krig mellan europeiska länder – är det i regel handel och ekonomiska relationer vi tänker på
när vi diskuterar integration. I synnerhet har integration ofta likställts med bilaterala eller regionala
handelsavtal. Det finns många olika typer av regionala avtal men något förenklat kan man kategorisera
avtalen i två olika grupper: de som syftar till att minska hindren för handel mellan medlemsländerna
och de som dessutom strävar till att minska skillnaderna mellan nationella regelverk för att på så vis
utjämna konkurrensförutsättningarna för företagen i de olika länderna. Dessa två grupper av regionala
avtal skiljer sig åt både vad gäller utformning, teoretiska motiv och förväntade kostnader och effekter
och båda typer av avtal har vid olika tillfällen karakteriserat den europeiska integrationsprocessen.
Detta kapitel beskriver de olika formerna av regionala avtal och deras förväntade effekter.
Beskrivningen av de olika avtalsformerna antar (och argumenterar för) att det finns en inneboende
logik i regionala samarbeten som tenderar att leda till krav på fördjupad integration. Det bör dock
påpekas att alla regionala integrationsavtal inte nödvändigtvis måste passera alla stadier. Framför allt
finns det exempel på valutasamarbeten som inte föregåtts av djupare integration inom
handelsområdet. Det finns heller inget antagande om att alla avtal med nödvändighet leder till krav på
ökad integration eller att man kommer att klara av att hantera de utmaningar som djupare integration
innebär. Diskussionen i kapitel 2.1 om Mercosur illustrerar alternativet när processen mot djupare
integration både kan stanna upp och reverseras – om länderna inte kan enas om att ge upp delar av
det nationella självbestämmandet kan det bli nödvändigt att återinföra betydande gränshinder.
Kapitel 2 diskuterar även teorier om effekterna av integration på handel och tillväxt. På detta område
finns två teoretiska ansatser eller traditioner som bygger på neoklassisk handelsteori respektive
modern handelsteori och som resulterar i olika typer av analys. Den neoklassiska analysen har sina
rötter i den så kallade Heckscher-Ohlinmodellen, som dominerade den akademiska forskningen om
utrikeshandel fram till det sena 1970-talet. Den moderna handelsteorin som utvecklats sedan dess
karakteriseras främst av antaganden om att industrier kan uppvisa stordriftsfördelar och ofullständig
konkurrens. Den moderna integrationsanalysen bygger också på modeller från teorier om endogen
tillväxt och, i de fall valutasamarbeten ingår, stabiliseringspolitik och penning- och finanspolitik. Dessa
olika teoribildningar förklarar olika typer av integration. Medan effekterna av ett frihandelsområde
kan beskrivas relativt väl med neoklassisk handelsteori kräver gemensamma marknader och
ekonomiska unioner en mer omfattande teoriapparat.
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2.1 Regionala handelsavtal
Den enklaste och minst ambitiösa formen av integration utgörs av avtal som erbjuder olika regionala
handelspreferenser. De är antingen ömsesidiga vilket innebär att de länder som ingår får tillgång till
varandras marknader till lägre tullar än vad som gäller för andra exportörer eller ensidiga (unilaterala)
där landet/regionen som erbjuder lägre tullar eller tullfrihet inte ställer några krav på motprestationer.
WTO-avtalet är ett preferensavtal där de deltagande länderna lovar att ge specifika
handelspreferenser till andra medlemmar – ofta handlar det om tullnivåer som är lägre än de som
gäller för icke-medlemmar men inom stora varuområden har OECD-länderna också förbundit sig att
tillåta tullfri import. Typiska exempel på ensidiga handelspreferenser är EU:s, USA:s och Japans regler
för import från utvecklingsländer under det så kallade GSP-systemet som erbjuder lägre tullar än de
som gäller enligt WTO.
Nästa nivå av integration utgörs av frihandelsavtal som innebär att i princip alla tullar i handeln mellan
de deltagande länderna tas bort. Frihandelsavtal förekommer både som multilaterala och bilateral
överenskommelser och utgör majoriteten av alla integrationsavtal. De största multilaterala
frihandelsavtalen är NAFTA, AFTA och SAFTA som rör handeln i Nordamerika, ASEAN-regionen
respektive Sydasien. Andra multilaterala frihandelsavtal har etablerats på Balkan, i Afrika och i
Latinamerika. Antalet bilaterala frihandelsavtal har ökat sedan millennieskiftet, åtminstone till viss del
på grund av de begränsade framstegen i WTO:s multilaterala handelsförhandlingar innan 2013. Många
av dessa avtal har något av de regionala handelsblocken (EU, EFTA, ASEAN) eller stora handelsländerna
(USA, Kina, Japan) som en av de deltagande parterna. Det förs också förhandlingar om flera andra stora
frihandelsavtal med ett nordatlantiskt avtal mellan USA och EU (Transatlantic Trade and Investment
Partnership, TTIP) och ett avtal omfattande länder på båda sidor Stilla Havet (Trans-Pacific Partnership,
TPP) som de mest betydelsefulla initiativen. Ensidiga frihandelsavtal är ovanliga men EU:s Everything
but Arms-avtal (EBA-avtalet) med de 49 fattigaste länderna, som erbjuder ett tullfritt tillträde till den
gemensamma marknaden för alla varor utom vapen, kan karakteriseras som ett ensidigt
frihandelsavtal.
Även om frihandelsavtal i teorin är relativt enkla att genomföra – i princip krävs endast en begränsad
administrativ insats för att sänka formella tullsatser – har de visat sig vara mera komplicerade i
praktiken. Det är ofta politiskt svårt att öppna alla industrier i en ekonomi för konkurrens utifrån, även
om konkurrensen begränsas till utvalda partnerländer. Därför omfattar många av frihandelsavtalen
listor över särskilt känsliga eller strategiskt viktiga produktkategorier som antingen undantas helt och
hållet, eller där anpassningen till tullfrihet sker långsammare (detta gäller t ex i AFTA och SAFTA). I
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andra fall (t ex NAFTA) kräver liknande politiska hänsyn att avtalen omfattar särskilda regler och villkor
inom områden som miljö, arbetsrätt eller investeringar.
Dessutom finns det en teknisk komplikation som berör alla frihandelsavtal. De handelspreferenser som
erbjuds är avsedda för produkter som till största delen härrör från partnerländerna. Avsikten är inte
att produkter från tredje land ska kunna importeras tullfritt via ett partnerland. Detta är ett större
problem än vad det kanske förefaller vid första anblicken eftersom få produkter har allt sitt ursprung i
ett enda land. Istället produceras många industrivaror i globala värdekedjor där olika komponenter
tillverkas i olika länder, beroende på vilka produktionsfaktorer som efterfrågas och hur tillgången och
priset på dessa faktorer ser ut. Arbetsintensiva delar av produktionsprocesserna förläggs till ekonomier
med låga arbetskraftskostnader, medan kunskaps- och kapitalintensiva produktionssteg genomförs
där tillgången på dessa faktorer är riklig. Ett ofta citerat exempel rör Iphone, som slutmonteras i Kina
och exporteras därifrån (i vissa fall via USA) till handlare och konsumenter i hela världen (Xing och
Detert 2010). Av telefonens sammanlagda produktionskostnad 2009 stod monteringen i Kina för
endast 3,6 procent, medan komponenter från Japan (34 %), Tyskland (17 %), Korea (13 %), USA (6 %)
och andra länder (27 %) utgjorde resten av kostnaden. Med tanke på att komponenterna från Japan,
Tyskland och andra länder dessutom innehåller importerade delar är det uppenbart svårt att bedöma
vilket nationellt ursprung denna typ av produkter har, och om de bör ingå i olika frihandelsavtal.
De allra flesta frihandelsavtal omfattar därför särskilda ursprungsregler som definierar hur stort lokalt
innehåll som krävs för att varor och tjänster ska kunna handlas under avtalen. Kraven skiljer sig åt
mellan olika avtal, och inom specifika avtal mellan olika grupper av varor och tjänster. Vidare finns det
skillnader vad gäller möjligheterna att ackumulera innehåll från andra länder som också har
frihandelsavtal med den tilltänkta importören – om land A har ett frihandelsavtal med både land B och
land C, är det då möjligt för exportörer från land B att räkna insatsvaror från land C som lokalt innehåll
vid export till land A? Tyvärr finns det inga enkla och generella svar på denna typ av frågor.
Ursprungsreglerna begränsar därför den andel av handeln inom frihandelsområden som teoretiskt
skulle kunna handlas tullfritt och det faktum att regelsystemen är komplicerade begränsar
utnyttjandet av de potentiella preferenserna: det är ibland enklare att betala ett lands MFN-tullar än
att försöka kvalificera sig för tullfrihet. Athukorala och Kohpaiboon (2012) och Kawai och Wignaraja
(2008) rapporterar till exempel att nyttjandekvoterna för asiatiska frihandelsområden återfinns i
spannet 5-20 procent beroende på varugrupp, och att de främst utnyttjas av de största och mest
internationaliserade företagen.1

1

Nyttjandekvoten är andelen av den handel som formellt täcks av preferenser som också utnyttjar
preferenserna. Kommerskollegium (2012) och Abreu (2013) bekräftar att ursprungsregler är särskilt svåra att
9

Ett sätt att undvika behovet av komplicerade ursprungsregler är att fokusera på djupare integration.
Nästa steg på integrationsskalan är en tullunion, som inte enbart erbjuder frihandel mellan de
deltagande länderna, men som också omfattar en samordning av medlemmarnas tullar mot tredje
land. Eftersom det yttre gränsskyddet ser likadant ut i alla medlemsländer finns det ingen anledning
att oroa sig för att varor från utomstående exportörer ska kunna smyga sig in på marknaden via ett
partnerland. Dessutom har tullunioner den stora fördelen att vissa icke-tariffära handelshinder kan tas
bort. Så länge medlemsländerna i ett frihandelsavtal har olika externa tullar krävs gränskontroller även
i handeln mellan medlemsländerna. Detta för att avgöra vilka produkter som kan handlas tullfritt.
Dessa gränskontroller – eller snarare de kostnader som är förknippade med inspektion och
tullbehandling – utgör betydande icke-tariffära handelshinder och kan förväntas vara särskilt
besvärliga för små och medelstora företag som kanske inte har upparbetade rutiner för att hantera
den nödvändiga administrationen. Det är svårt att hitta beräkningar av hur stora administrativa
besparingar som är möjliga när länder fördjupar sitt samarbete från frihandelsområden till tullunioner
men Kommerskollegium (2003) rapporterar resultat från ett antal olika källor som uppskattar de
samlade administrativa kostnaderna för internationell handel till mellan 2,5 procent och 15 procent av
handelstransaktionernas värde. Mera komplicerade och svårgenomträngliga regelsystem leder
naturligtvis till kostnader i den övre delen av intervallet. För Sveriges del beräknades de administrativa
kostnaderna under första halvan av 1980-talet till fyra procent av utrikeshandelns värde (SWEPRO
1985). Till detta ska läggas staternas kostnader för den faktiska tulladministrationen samt de
samhällsekonomiska förluster som uppstår för att potentiellt lönsam handel inte genomförs alls på
grund av att det är kostsamt och besvärligt. De potentiella besparingarna och vinsterna från en
tullunion är således betydande, även om en gemensam handelspolitik inte förmår att rensa bort alla
icke-tariffära handelshinder.2
Från 1968 till 1992 var EU (eller mera formellt, den Europeiska ekonomiska gemenskapen, EEG) i första
hand en tullunion men med ytterligare ambitioner relaterade till faktorrörlighet, specifika industrier
(kol, stål, atomenergi, jordbruk) och politikområden (miljö, bistånd, regional utveckling, industripolitik)
samt det uttalade målet att gå vidare till en gemensam marknad.
Även om tullunioner i första hand påverkar de deltagande ländernas handelspolitik (på samma sätt
som frihandelsavtal) utgör de ändå ett steg mot den andra kategorin av integrationsavtal, där syftet
inte enbart är att skapa marknadstillträde utan också att utjämna konkurrensförutsättningarna för

uppfylla för små företag och företag från u-länder, men att generösa regler för ackumulering kan bidra till ökat
utnyttjande.
2
I en klassisk artikel betonar Krueger (1997) de välfärdsvinster som är möjliga när protektionistiska
ursprungsregler elimineras vid övergången från ett frihandelsområde till en tullunion.
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företagen i de deltagande ekonomierna. När medlemsländerna väl valt att ge partnerländerna
obegränsat tillträde till den egna marknaden är det inte förvånande att det uppstår krav på utjämning
och harmonisering – om den egna handelspolitiken ges upp är det inte orimligt att kräva att
konkurrensen ska ske på lika villkor. Inrättandet av en tullunion pekar i denna riktning, men det är ett
nödvändigt snarare än tillräckligt villkor för att skapa rättvis konkurrens. Ett tecken på detta är att flera
frihandelsområden och tullunioner har behållit möjligheter för enskilda medlemmar att införa
antidumpingtullar och andra former av villkorat skydd mot andra medlemsländer som uppfattas agera
på ett orättvist sätt (Wauters 2010).
Förutom kostsamma gränsprocedurer finns det andra typer av icke-tariffära handelshinder som kan
snedvrida konkurrensen men som inte hanteras av tullunioner. I synnerhet består dessa av olika
nationella tekniska bestämmelser, typgodkännanden och andra typer av regleringar som ensidigt
påverkar utländska exportörer och försvagar deras konkurrenskraft. Två typer av insatser kan bidra till
att spelplanen utjämnas på dessa områden. En möjlighet är att samarbetsparterna utarbetar
gemensamma regler som gäller i alla medlemsländer; en annan möjlighet är att de deltagande
länderna ömsesidigt erkänner varandras regler. En gemensam konkurrenspolitik är också en
förutsättning för att undvika situationer där vissa medlemsländer kan uppfattas ha orättvisa fördelar.
Vidare kan rättvisa regler och fullt marknadstillträde för handel med tjänster kräva att både arbetskraft
och kapital är rörliga mellan medlemsländerna. Ett integrationsavtal som undanröjer icke-tariffära
handelshinder genom harmonisering eller ömsesidigt erkännande som dessutom omfattar fri rörlighet
för arbetskraft och kapital, skapar en gemensam marknad. Efter 1992 kan EU beskrivas som en
gemensam marknad även om djupare former av integration har tillkommit sedan dess. I det europeiska
fallet var de förväntade vinsterna av att utveckla den avancerade tullunionen till en gemensam
marknad högst betydande. Cecchini-rapporten (Cecchini m.fl.1988) menade till exempel att
elimineringen av kvarvarande gränskontroller för inomeuropeisk handel skulle generera besparingar
motsvarande 2 procent av handelsvärdet, samtidigt som mycket större vinster var att vänta som ett
resultat av harmonisering och en mera effektiv marknad, där flera företag förväntades delta i regional
handel, vilket skulle resultera i både större konkurrens och bättre möjligheter att utnyttja
stordriftsfördelar. De sammanlagda mikroekonomiska vinsterna uppskattades av Cecchini-rapporten
till uppemot 6 procent av BNP men skattningarna har kritiserats både för att vara överdrivna och för
att sakna viktiga dynamiska effekter. Vi återkommer till en diskussion om effekterna av gemensamma
marknader i nästa underavsnitt.
Även om en gemensam marknad bidrar betydligt till att utjämna konkurrensförutsättningarna i den
integrerande regionen kan stora nationella skillnader fortfarande finnas kvar och försvåra
gränsöverskridande konkurrens. Det bör också noteras att betydelsen av dessa kvarvarande skillnader
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ökar i en gemensam marknad. Orsaken är att den gemensamma marknaden inte bara karakteriseras
av en högt utvecklad frihandel utan också av att företagen i princip kan välja var i den gemensamma
marknaden de vill lokalisera sin produktion; varor, tjänster, arbete och kapital kan ju röra sig i princip
helt fritt mellan de deltagande länderna. Kraven på rättvisa konkurrensvillkor blir större än tidigare.
Detta eftersom en obalans inte bara innebär att den svagare ekonomin får det svårare att exportera:
det finns en betydande hävstångseffekt eftersom företagen från den svagare ekonomin till och med
kan lockas att flytta ut sin produktion till mera attraktiva delar av den gemensamma marknaden.
Medan en tullunion kan tänkas stimulera inflödet av direktinvesteringar från länder som inte är
medlemmar i unionen kan en gemensam marknad också förväntas ha stora effekter på flödena av
direktinvesteringar mellan de deltagande länderna.
Den mest uppenbara skillnaden mellan länder som deltar i en gemensam marknad är förmodligen de
nationella valutorna. Det faktum att varor i olika länder prissätts i olika valutor försvårar
prisjämförelser och påverkar konkurrensen eftersom prisdiskriminering underlättas (Goldberg och
Knetter 1997; Engel och Rogers 1998). Vidare finns det alltid vissa kostnader kopplade till att växla från
en valuta till en annan och för transaktioner där det finns ett tidsgap mellan kontrakt och full betalning
tillkommer dessutom en risk då valutakurser kan förändras innan betalningen är genomförd. Oftast
går det att försäkra sig mot valutarisker men kostnaderna kan vara betydande, särskilt när det gäller
långa kontraktstider och små valutor. Medan dessa kostnader kan betraktas som mikroekonomiska
kostnader finns det också en makroekonomisk risk kopplad till länders valutapolitik. Om olika länder i
en gemensam marknad bedriver olika typer av valutapolitik, t ex en situation där några länder är måna
om att deras valuta ska vara stark, medan andra är villiga att ta till devalveringar för att parera
makroekonomiska chocker, kan allvarliga störningar i samarbetet uppstå. Företagen i de länder som
är benägna att devalvera kommer att stärka sin exportkonkurrenskraft (och därmed också sin förmåga
att locka till sig direktinvesteringar) i förhållande till företagen i hårdvalutaländerna på ett sätt som kan
uppfattas som orättvist. Detta kan leda till krav på inträdeshinder som urholkar grunderna i den
gemensamma marknaden.
För att undvika dessa problem kan länderna fördjupa sitt samarbete till en ekonomisk union vilket
innebär att de kommer överens om valutasamarbete i form av fasta växelkurser och harmonisering av
den ekonomiska politiken. Harmoniseringen syftar i första hand till att skapa förutsättningar för att
den fasta växelkursen ska kunna hållas. I synnerhet kräver detta att inflationstakterna i de olika
länderna inte avviker alltför mycket från varandra eftersom länder med högre inflation kommer att
möta ett större devalveringstryck. När de inhemska priserna ökar snabbare än omvärldens försvagas
landets bytesbalans och på sikt kan en sådan utveckling tvinga fram en devalvering. För att
harmonisera inflationstakterna i de deltagande länderna krävs därför en samordning av penning- och
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finanspolitiken i de deltagande länderna. Konvergenskraven som infördes i EU innan den
gemensamma valutan etablerades var typiska exempel på sådan samordning, med mål för statsskuld,
inflationstakt och räntenivåer – sedan 1992 kan EU därför också karakteriseras som en ekonomisk
union.3
Det är emellertid inte lätt att upprätthålla fasta växelkurser. Även om länder ingår avtal om att
samordna växelkurspolitiken kan både ekonomiska och politiska förhållanden förändras så mycket att
det kan ligga i någon parts intresse att bryta överenskommelserna. Till exempel kan asymmetriska
chocker – kriser som har olika effekter på de integrerande ekonomierna – leda till situationer där
ländernas bytesbalanser utvecklas åt olika håll och där stabiliseringspolitiska hänsyn kan tvinga dem
att anpassa växelkurserna. När aktörerna på marknaden vet att det finns en möjlighet att justera
växelkurserna är det dessutom möjligt att andra anpassningsmekanismer, som pris- och lönerörlighet,
inte fungerar väl. Istället för sänka priser eller löner kan marknadsaktörerna välja att vänta ut en
devalvering. Eftersom den ekonomiska unionen dessutom omfattar fri kapitalrörlighet finns det också
en risk för att obalanser i de deltagande ekonomierna leder till spekulativa kapitalflöden från länder
som förväntas devalvera till länder med starkare valutor. Denna typ av spekulation kommer att
ytterligare försvaga de utsatta valutorna och bidrar till att fasta växelkurser i ekonomier med fri
kapitalrörlighet men begränsad pris- och lönerörlighet inte är långsiktigt trovärdiga (Agénor 1994;
Horn och Persson 1988). Det finns flera sätt för de deltagande länderna att öka trovärdigheten, bland
annat kan det omfatta institutionella reformer för att minska risken för statliga budgetunderskott,
ökad självständighet och fasta inflationsmål för centralbanken. Detta som ett sätt att garantera stabil
prisutveckling och kanske till och med en sedelfond för att avskräcka spekulation mot valutan men alla
dessa åtgärder är förknippade med olika typer av kostnader. I extremfallet med en sedelfond
försvinner möjligheterna att bedriva en självständig penningpolitik samtidigt som fonden låser
omfattande resurser som skulle ha kunnat användas för andra syften.
Ett exempel på svårigheterna att upprätthålla frihandel i en gemensam marknad utan trovärdig
samordning av växelkurspolitik och ekonomisk politik är utvecklingen i den latinamerikanska
gemensamma marknaden Mercosur. I förhållande till Brasilien har Argentina haft en turbulent
ekonomisk utveckling under de senaste årtiondena med perioder av god tillväxt men också djupa
kriser. Bland annat övergav landet sin fasta växelkurs till den amerikanska dollarn (vilket resulterade i
en de facto devalvering med 75 procent) och ställde in betalningarna på sin utlandsskuld i början av
3

Det bör noteras att konvergenskraven gäller alla EU-medlemmar, dvs. även de som valt att inte införa den
gemensamma valutan – alla EU-medlemmar är bundna av Stabilitets- och tillväxtpakten som avser att
harmonisera den ekonomiska politiken inom regionen. En orsak är naturligtvis att de medlemmar som valt att
ställa sig utanför valutasamarbete inte systematiskt ska kunna generera konkurrensfördelar genom en
deprecierande valuta.
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2002. Efter några år av hög tillväxt och återhämtning har valutan fortsatt att depreciera mot den
brasilianska realen vilket återspeglar Argentinas höga inflation och andra ekonomiska obalanser under
de senaste åren. En konsekvens av att Argentina och Brasilien utvecklats åt olika håll och valt olika sätt
att hantera sina ekonomiska utmaningar är att frihandeln urholkats. Dessa problem var uppenbara
redan innan den djupa krisen i Argentina efter millennieskiftet (Baer m.fl. 2002). Idag begränsas
handeln mellan Brasilien och Argentina av tullar, kvantitativa restriktioner och importbegränsningar
kopplade till Argentinas valutarestriktioner.
För att lösa problemet med icke trovärdiga fasta växelkurser kan länderna fortsätta till nästa steg på
integrationstrappan, nämligen en ekonomisk och monetär union. Detta innebär att de olika nationella
valutorna ersätts av en gemensam valuta och att harmoniseringen av den ekonomiska politiken
fördjupas. Främst innebär det att länderna inför en gemensam centralbank och därmed också en
gemensam penningpolitik. En fortsatt samordning av finanspolitiken är också nödvändig, både för att
undvika skillnader i inflationstakter och konkurrenskraft och i statsfinansiell utveckling. De stora
fördelarna från ett integrations- och handelsperspektiv är dels att en gemensam valuta sänker
transaktionskostnaderna i internationell handel samt ökar konkurrensen mellan länderna och dels att
kostnaderna för att skapa en trovärdig nationell valutapolitik kan reduceras. En uppenbar nackdel är
att enskilda medlemsländer inte längre kan använda valutakursförändringar i stabiliseringspolitiskt
syfte utan obalanser i ländernas interna konkurrenskraft måste istället hanteras med andra
instrument. 4 Valutapolitiken finns dock fortfarande kvar som ett gemensamt instrument för den
monetära unionen och är en av de faktorer som påverkar konkurrenskraften i förhållande till resten av
världen. Om alla medlemsländer utvecklas på samma sätt och påverkas av samma typer av ekonomiska
chocker utgör valutaunionen därför ingen större begränsning av deras rörelseutrymme. Om det istället
är vanligt att ekonomierna utsätts för asymmetriska chocker – som kräver olika typer av anpassning i
olika länder – är det viktigt att de andra instrument som finns tillgängliga också är effektiva. Några av
de anpassningsmekanismer som kan bidra till hanteringen av asymmetriska chocker är lönerörlighet
och flexibel skattepolitik (för att påverka företagens lönekostnader och konkurrenskraft), migration
inom valutaunionen (från områden med mindre gynnsam utveckling till expanderande regioner) och
transfereringar från en gemensam kassa (för att hantera sådana underskott i statsbudgetarna som
skapas av ekonomins automatiska stabilisatorer). Valutaunioner anses i första hand lämpliga för

4

Den europeiska finanskrisen har tydligt demonstrerat trögheten i de instrument som finns tillgängliga för
länder som inte längre kan förlita sig på valutakursförändringar. Samtidigt är det viktigt att påpeka att de akuta
problem som flera sydeuropeiska länder brottas med inte rör kortsiktig stabiliseringspolitik, utan snarare
statens budgetbalanser, de finansiella systemens hälsa, och ekonomiernas långsiktiga konkurrenskraft. De
kortsiktiga bytesbalansunderskott som länder med egna valutor då och då brottas med utgör inget akut
problem för länderna inom Euro-området.
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optimala valutaområden, vilka definieras som regioner med omfattande handelsutbyte, integrerade
kapitalmarknader, relativt samordnade konjunkturcykler, och starka anpassningsmekanismer för att
hantera de asymmetriska chocker som ändå uppkommer (Mundell 1961). Den ekonomiska och
monetära unionen i Europa (EMU) är det mest framstående integrationsavtalet på denna nivå: den
Östkaribiska valutaunionen (ECCU) kombinerar också en gemensam marknad med en valutaunion
medan andra valutaunioner, som till exempel franc-zonerna i Väst och Centralafrika och i
Stillahavsregionen, inte har fullt utvecklade gemensamma marknader.5
Trots att en ekonomisk och monetär union till stor del jämnar ut konkurrensvillkoren för företag i
unionen definierar den inte en helt jämn spelplan. Några av de skillnader i näringsmiljön som kan finnas
kvar i en sådan union rör skattepolitik, sociala förmåner, utbildnings- och forskningspolitik och andra
områden som inte styrs fullt ut av gemensamma beslut. Det är uppenbart att skillnader på dessa
områden också kan påverka det enskilda landets exportkonkurrenskraft och förmåga att attrahera
direktinvesteringar från andra medlemsländer eller andra ekonomier. Det finns därför anledning att
förvänta sig ett fortsatt tryck för djupare integration även i valutaunioner, mot en politisk union där
samordningen omfattar allt större delar av finanspolitiken och näringspolitiken. En av de frågor som
redan diskuteras inom EU rör skatteharmonisering och vissa steg mot samordning har redan tagits. Till
exempel finns det överenskommelser inom EU om att undvika skattekonkurrens och att tillämpa en
miniminivå för mervärdesskatt på 15 procent. Andra områden där gemensamma regler diskuteras är
företagsbeskattning och kapitalinkomster, dvs. beskattningen av de mest rörliga skattebaserna som
relativt lätt skulle kunna flytta mellan länder.
Förutom de argument för ytterligare fördjupning som har att göra med utjämning av
konkurrensförutsättningar inom regionen kan det också finnas endogena drivkrafter som tvingar
deltagare i monetära unioner att röra sig mot djupare politiskt samarbete. I synnerhet gäller detta om
regionen inte uppfyller kraven på ett optimalt valutaområde. I sådana fall kan asymmetriska chocker
vara svåra att hantera med de instrument som står till buds för enskilda länder – det faktum att
ekonomierna är öppna leder till att en del av effekterna av expansiv finanspolitik spiller över till
grannländerna – och samordning av finanspolitiken kan bli nödvändig.

5

Exemplet EMU visar också att en gemensam marknad kan omfatta länder som väljer att integreras på olika
nivåer. Förutom de 18 EU-medlemmar som infört euron har Danmark och Litauen fasta växelkurser till euron
under ERM, medan övriga 8 medlemsländer (Bulgarien, Kroatien, Polen, Rumänien, Storbritannien, Sverige,
Tjeckien, Ungern) har flytande växelkurser. Förutom Danmark och Storbritannien (som har avtalat ett undantag
från Maastricht-fördraget) och Sverige (som ensidigt deklarerat avsikten att stå utanför valutaunionen) har de
andra medlemmarna förbundit sig att införa den gemensamma valutan när förutsättningarna för detta
uppfyllts. Det bör upprepas att även de länder som inte infört euron är bundna av Stabilitets- och tillväxtpakten
i EMU: diskussionen ovan har betonat vikten av att undvika situationer där enskilda medlemmar stärker sin
konkurrenskraft på den gemensamma marknaden genom åtgärder som leder till att deras valutor deprecieras.
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Även om det är troligt att ekonomiska och monetära unioner kan komma att fördjupas genom
samordning av skatter och andra politikområden är det dock oklart hur långt sådana
samordningssträvanden kan gå. Orsaken är att det finns viktiga skillnader mellan länder i varje
integrationsområde som inte kan harmoniseras. Vissa deltagande länder har större nationella
marknader eller en mera central geografisk position inom regionen. Andra gynnas av ett mera
behagligt klimat eller en större tillgång till naturresurser. Alla dessa faktorer kan bidra till att länderna
blir starkare exportörer eller blir mera attraktiva för direktinvesteringar. För att mindre länder, med
mera perifer geografisk position, bistrare klimat eller färre naturresurser ska kunna konkurrera krävs
att dessa får lov att kompensera sina svagheter på något sätt, till exempel med lägre skatter, stark
utbildningsinfrastruktur eller andra näringspolitiska insatser.
På samma sätt som det finns starka teoretiska argument för att utveckla regional integration från
frihandelsområden och tullunioner till mera avancerade institutionella lösningar finns det därmed
också argument för att begränsa graden av harmonisering och samordning. Tabell 2.1 visar de olika
stegen av regional integration, från enklare till mera komplicerade arrangemang: ordningsföljden
bygger på argumenten ovan, där mera avancerade former av integration krävs för att skapa rättvisa
konkurrensförutsättningar på en marknad där ingen medlem kan uteslutas och företagen kan
lokalisera sin produktion vilket som helst av de deltagande länderna.
Tabell 2.1. Olika typer av regionala avtal
Form av avtal
1. Regionala handelspreferenser
2. Frihandelsområden

Innebörd
Lägre tullar
Tullfrihet

3. Tullunioner

Som ovan, plus gemensam yttre
handelspolitik
Som ovan, plus harmonisering av
produktregleringar,
gemensam
konkurrenspolitik
och
faktorrörlighet
Som ovan, plus fasta växelkurser
och harmonisering av penning- och
finanspolitik
Som ovan, med gemensam valuta
och gemensam penningpolitik
Som ovan, plus harmonisering av
skatter och sociala förmåner

4. Gemensam marknad

5. Ekonomisk union

6. Ekonomisk och monetär union
7. Politisk union

16

Exempel
WTO, GSP, bilaterala avtal
NAFTA, AFTA, EFTA, bilaterala
avtal
EG(1959/68)
MERCOSUR, EG (1992)

EMU (1999)

EMU (2001)

2.2 Förväntade effekter av ekonomisk integration
För att förstå den europeiska integrationen med utgångspunkt från ett ekonomiskt perspektiv är det
av vikt att förstå synen på de välfärdsvinster som ett närmare samarbete genererar. Hur stor den
beräknade välfärdsvinsten blir handlar till stor del om vilka antaganden man gör om teknologier,
marknader och konkurrens. I princip finns två ansatser vad gäller analysen av effekterna av ekonomisk
integration: ett neoklassiskt synsätt och en ansats som bygger på modern handels- och tillväxtteori.
Eftersom dessa ansatser bygger på olika antaganden om hur marknader fungerar identifierar de också
olika kanaler genom vilka integration genererar välfärdsvinster.
2.2.1 Neoklassisk integration
Den neoklassiska teorin om regionala handelsavtal studerar effekterna av de enklaste formerna av
handelsavtal: handelspreferenser, frihandel och tullunioner. Teorin antar en världsekonomi där varje
land är så litet att det inte påverkar världsmarknadspriserna och en marknadsekonomi där varje
företag är så litet att det inte kan påverka marknadspriset. Med andra ord antar teorin perfekt
konkurrens både på världsmarknaden och på de nationella marknaderna. Dessa antaganden förenklar
analysen men de utesluter samtidigt andra effekter som har att göra med ofullständig konkurrens och
stordriftsfördelar, till exempel agglomerations- eller klustereffekter.
Ett handelsavtal som sänker tullar alternativt inför tullfrihet mellan två eller fler länder kommer att ha
två typer av handelseffekter (Viner 1950). Den första effekten kallas handelsalstring och innebär att
varor importeras från effektivare företag i ett partnerland i stället för att producerades av skyddade
och ineffektiva inhemska företag. Handelsalstring uppfattas som välfärdshöjande eftersom
resursallokeringen mellan länderna blir mer effektiv: mindre effektiv inhemsk produktion ersätt av mer
effektiv regional produktion. Konsumentpriserna sjunker också när produktionen ersätts av mer
produktiva företag inom den integrerade regionen, vilket förväntas ge positiva välfärdseffekter.
Vinsterna från handelsalstring förväntas bli större ju fler länder som ingår i regionen och ju större
skillnaderna mellan länderna är – båda dessa faktorer kan antas öka sannolikheten för att
integrationen leder till handelsalstring. Eftersom importen från tredje land inte påverkas berörs inte
omvärlden av handelsalstring.
Den andra möjliga effekten benämns handelsomfördelning och innebär att importen omfördelas från
effektiva företag i tredje land, som möter tullar i det importerande landet, till producenter i ett
partnerland, som kan dra nytta av preferenstullar eller tullfrihet. Handelsomfördelning kan vara
gynnsam för de deltagande länderna, eftersom den totala sysselsättningen i den integrerande
regionen ökar när en större del av den sammanlagda konsumtionen också produceras i regionen. Detta
är mera sannolikt då de initiala tullnivåerna är höga (så att importen och tullintäkterna är begränsade)
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och efterfrågan är priskänslig, så att den totala omsättningen på marknaden ökar snabbt när
konsumentpriserna sjunker. Samtidigt är det möjligt att handelsomfördelningen kommer att ha
negativa effekter på en internationell välfärd och resursallokering. Orsaken är att den mest effektiva
producenten på den internationella marknaden förlorar försäljning och marknadsandelar till mindre
effektiva företag inom integrationsområdet som kan expandera tack vare sina tullpreferenser. Om
handelsomfördelningen bidrar till större ekonomisk aktivitet inom den integrerande regionen finns det
dock en inkomsteffekt som till viss del motverkar de utomstående exportörernas förluster av
handelsandelar. När den integrerande ekonomin växer kommer en del av denna tillväxt att gynna
tredje land eftersom en viss andel av inkomstökningen kommer att användas för att importera varor
och tjänster från omvärlden (Kokko m.fl. 2007).
Oavsett de specifika förutsättningarna vad gäller initiala tullnivåer och tullintäkter antyder den
neoklassiska teorin att vinsterna från regional integration överstiger förlusterna. De samlade
välfärdsvinsterna förväntas dock vara begränsade. Den främsta orsaken är att den neoklassiska
analysen i princip begränsas till en statisk jämförelse mellan situationerna före och efter att länder
integrerats. Analysen fokuserar på hur effektiviteten i resursanvändningen förändras när produktionen
omfördelas mellan länder. Detta ger vissa vinster men analysen tar inte hänsyn till eventuella effekter
på möjligheterna att utnyttja stordriftsfördelar, regionens externa konkurrenskraft eller
tillväxteffekterna av en större hemmamarknad.
2.2.2 Modern integration
Den moderna integrationsanalysen bygger på modern handelsteori där ett grundläggande antagande
är att marknaden inte kan förväntas uppvisa perfekt konkurrens eftersom många industrier präglas av
stordriftsfördelar (Dixit och Stiglizt 1977; Krugman 1979, 1980, 1981; Helpman och Krugman 1985).
Länders komparativa fördelar påverkas därmed inte bara av faktortillgångar (i enlighet med HeckscherOhlin-teorin) utan även av ländernas storlek. Stora länder kan förväntas ha komparativa fördelar i
industrier med stordriftsfördelar. Stora hemmamarknader ger företagen goda möjligheter att växa sig
stora nog för att kunna sänka sina genomsnittskostnader genom att utnyttja skalfördelar. Stora
marknader ger också utrymme för flera stora och effektiva företag som kan konkurrera med varandra,
vilket håller nere priserna. På mindre hemmamarknader kan priserna förväntas vara högre eftersom
företagen inte kan komma upp i tillräckligt stor produktionsvolym eller på grund av att antalet stora
företag är så litet att de har stor marknadsmakt och kan ta ut höga priser. När internationell handel
liberaliseras är det i första hand de stora företagen i de stora länderna som kan uppvisa
konkurrenskraftiga priser på de varor som produceras med stordriftsfördelar: stora länder kommer
därför att uppvisa komparativa fördelar och bli exportörer av varor som produceras med
stordriftsfördelar.
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Dessutom har stora länder andra fördelar som bygger på kunskap och teknologi. I många industrier
bygger konkurrenskraften på innovationer och produktutveckling snarare är ren priskonkurrens – för
de flesta företag på marknaden är produktdifferentiering en nödvändig strategi för att slippa direkta
jämförelser med marknadsledaren. Stora länder kan förväntas satsa mer på forskning och utveckling
än små länder, av två orsaker. För det första är företagen i stora länder ofta större och kan därför i
absoluta tal sätta av mer resurser för forskning (och eventuellt få bättre resultat av FoU-insatserna om
denna verksamhet också uppvisar stordriftsfördelar). För det andra kan de räkna med en större
avkastning på sina investeringar, eftersom kundunderlaget är större. Därför kommer de att vilja
avsätta en större andel av sin omsättning eller sina vinster för forskning och produktutveckling
(Schmookler 1966; Acemoglu och Linn 2004). De kommer därmed inte enbart att ha ett försprång när
det gäller statisk effektivitet utan också när det gäller tillväxtförutsättningar.
En ytterligare faktor att ta hänsyn till är att kunskap och forskningsresultat i viss utsträckning är
offentliga varor. De påverkar inte enbart den aktör som genomför forskningen och äger
forskningsresultaten utan den kunskap som skapas kan också spilla över till andra aktörer som finns i
närheten. Dessa positiva externaliteter ger ytterligare tillväxteffekter som främst gynnar större länder.
Teorier om endogen tillväxt (Romer 1986, 1990; Lucas 1988) kompletterar de moderna
handelsteorierna och antyder att spillover-effekterna från kunskapsinvesteringar kan vara starka nog
att motverka kapitalets avtagande marginalavkastning som enligt neoklassisk tillväxtteori (Solow 1956)
borde leda till att länder konvergerar mot en specifik jämviktsinkomst. Med andra ord, en växande
stock av kunskap eller humankapital kan bidra till att höja avkastningen på investeringar i olika typer
av kapital och därmed möjliggöra långsiktig tillväxt.
I den moderna analysen av regional integration antas att elimineringen av handelshinder mellan de
deltagande länderna skapar en större hemmamarknad, vilket minskar de handikapp som mindre
medlemsländer annars skulle ha i förhållande till stora länder. Detta förutsätter naturligtvis att
integrationen faktiskt skapar en gemensam marknad där alla gränshinder tas bort, det räcker inte med
att enbart ta bort tullar och kvoter. På samma sätt som i den neoklassiska analysen förväntas det att
sänkta handelskostnader leder till handelsalstring men steget mellan en tullunion och en gemensam
marknad uppfattas som högst betydligt. På en gemensam marknad leder elimineringen av olika
tekniska handelshinder och hinder för faktorrörlighet till stora vinster som ett resultat av effektivare
konkurrens (till exempel i statlig upphandling), bättre möjligheter att utnyttja stordriftsfördelar (när
produkter inte behöver anpassas för nationella marknader) och bättre förutsättningar för
tjänstehandel (tack vare ökad arbetskraftsrörlighet) (Checchini m.fl. 1988). För mera avancerade
former av integration bidrar också valutasamarbeten och valutaunioner till att risker och kostnader i
utrikeshandeln minskar, vilket uppmuntrar utrikeshandel. I motsats till den neoklassiska teorin görs
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också en stor poäng av att den gemensamma marknadens externa konkurrenskraft kan öka när
företagens möjligheter att utnyttja stordriftsfördelar förbättras. Detta kan antingen resultera i högre
export till resten av världen, högre inhemsk produktion av importkonkurrerande varor, eller en
kombination av båda effekterna.6
Dessutom pekar analyserna på ett antal andra effekter som på både kort och lång sikt påverkar
tillväxtförutsättningarna i den region som integreras. På kort och medellång visar redan de enklaste
tillväxtmodellerna med avtagande kapitalavkastning (t ex Solow 1956) att de statiska vinster som
skapas av en mera effektiv resursfördelning inom regionen också kan påverka sparande och
investeringar. I Solow-modellen har ekonomin en steady state-jämvikt vid en viss inkomstnivå där
sparandet precis motsvarar depreciering av kapitalstocken. När regional integration gör ekonomin
mera effektiv ökar inte bara inkomsten, utan också sparandet. Med ett högre sparande kan ekonomin
upprätthålla en högre kapitalstock i jämvikt. För att uppnå denna högre kapitalstock krävs det
investeringar som skapar ytterligare tillväxt. Ekonomin kommer därför att uppvisa högre tillväxt under
en anpassningsperiod, tills en ny jämvikt med en högre kapitalstock, större depreciering och högre
sparande har uppnåtts. Denna anpassningsprocess kommer också att leda till indirekta ökningar i
import och export då både efterfrågan och ekonomins produktionskapacitet ökat. I synnerhet är
importökningen viktig att ha med i beräkningarna eftersom den motverkar de förluster från
handelsomfördelning som resten av världen kan påverkas av (Kokko m.fl.2007).
På längre sikt tillkommer ytterligare vinster som betonas i teorier om endogen tillväxt. Genom att
reducera handelskostnader och bidra till ökad handel kommer regional integration att leda till att
kunskap och teknologi från alla medlemsländerna sprids till den gemensamma marknaden. Utrymmet
för lärande och möjligheterna att dra nytta av positiva externaliteter från kunskap i andra
medlemsländer ökar vilket bidrar till högre produktivitet och tillväxt (Grossman och Helpman 1991;
Coe och Helpman 1995; Bayoumi m.fl. 1999; Coe m.fl.2009). Dessutom tillkommer vinster på grund av
en skaleffekt (den större gemensamma marknaden ger utrymme för större kunskapsinvesteringar)
samtidigt som investeringarna kan bli effektivare om duplicering av nationella forskningsprogram
undviks (Rivera-Batiz och Romer 1991a, 1991b). Integrationen kan också påverka tillväxten genom den
finansiella marknaden, om ökad konkurrens leder till större tillgång på investeringskapital (Baldwin och
Forslid 2000). Högre tillväxt leder i sin tur till ytterligare effekter på utrikeshandeln, både inom
regionen och med resten av världen. Med stordriftsfördelar, ökade investeringar i fysiskt kapital och

6

Ökningen av den regionens konkurrenskraft skulle kunna tolkas i termer av handelsomfördelning, men det
bör noteras att den inte är kopplad till någon global välfärdsförlust. I den handelsomfördelning som diskuteras i
neoklassisk teori är det den mest effektiva producenten som tappar marknadsandelar; här är det företag med
växande konkurrenskraft som expanderar.
20

humankapital och positiva externaliteter från kunskapsflöden mellan länder blir de potentiella
vinsterna av regional integration mycket större än vad den neoklassiska teorin förutspår. Vinsterna av
integration utgörs inte bara av en mera effektiv resursfördelning inom regionen (som ett resultat av
ökad handel och specialisering) utan också högre produktivitet och högre tillväxt.
De vinster som förutses i den moderna integrationsteorin kommer dock inte gratis. I synnerhet bör det
betonas att den typ av integrationsavtal som antas i den moderna analysen – avtal som leder till
gemensamma marknader – är mycket mera komplicerade och kostsamma än neoklassiska
frihandelsavtal och tullunioner. Harmoniseringen av lagar och regler är inte enbart tidskrävande, utan
kräver också större ingrepp i det nationella beslutsfattandet än enkla handelsavtal. Dessutom kräver
argumenten om stordriftsfördelar och tillväxteffekter att industristrukturen i den gemensamma
marknaden förändras. Istället för att vara summan av ett antal nationella marknader måste regionen
förändras och bli mer lik ett stort land; det krävs färre men större företag som kan konkurrera
framgångsrikt både på hemmaplan och på världsmarknaden. Denna strukturomvandling kan vara
smärtsam för vissa av medlemsländerna, eftersom de olika delarna av den gemensamma marknaden
kan antas ha olika konkurrensförutsättningar i utgångsläget. En viss utslagning av företag och tryck på
välfärdssystemen kan därför uppstå i de medlemsländer där den egna industrin tidigare skyddats av
nationell lagstiftning och gränshinder. Den största delen av strukturanpassningen kommer ändå inte
nödvändigtvis att ske i en darwinistisk process där företag i vissa länder expanderar medan företag i
andra länder försvinner. Istället förväntas direktinvesteringar, främst i form av fusioner och uppköp,
spela en viktig roll (Neary 2007, 2009).
Förutom betydande flöden av investeringar mellan de deltagande länderna förutses också inflöden av
direktinvesteringar från resten av världen (Motta och Norman 1996; Puga och Venables 1997;
Balasubramnyam m.fl.2002; Neary 2002, 2009; Egger och Pfaffermayr 2004; Chen 2011; Antràs och
Foley 2011). Effekterna av ökade inflöden av direktinvesteringar på kunskapsflöden och tillväxt är ofta
positiva (Blomström och Kokko 1997; Smarzynska 2004) men det bör noteras att för de flesta länder
leder regional integration både till inflöden och utflöden av investeringar när företagen anpassar sig
till den gemensamma marknaden. Dessutom kommer de ökningar i direktinvesteringarna som drivs av
strukturomvandlingen att delvis balanseras av en förväntad minskning av sådana direktinvesteringar
som avser att undvika tullar och icke-tariffära handelshinder (Markusen och Venables 1999). Utflödena
av direktinvesteringar från den gemensamma marknaden till resten av världen kan också öka om
integrationen resulterar i att det skapas större företag som kan investera mera i kunskapsproduktion.
Stora kunskapsintensiva företag kan nämligen förväntas ha mera av de unika teknologier och andra
tillgångar som krävs för att kunna etablera en multinationell närvaro (Hymer 1976; Buckley och Casson
1976). Trots att bruttoflödena av investeringar entydigt bör öka kan det därför vara svårt att förutse
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hur nettoflödena för enskilda länder utvecklas – troligen kommer effekterna på att bero på hur mycket
det specifika integrationsavtalet påverkar handelskostnaderna för landet i fråga, och hur starka
lokaliseringsfördelar landet har inom olika industrier (Blomström m.fl.2000).
På samma sätt kan det vara svårt att förutse vilka samlade effekter en ökning av direktinvesteringarna
har på utrikeshandel. När det gäller vertikala direktinvesteringar är effekterna entydiga – större
investeringar medför mera handel – men för horisontella direktinvesteringar är bilden inte lika tydlig.
Å ena sidan utgör horisontella direktinvesteringar och handel alternativa sätt att nå utländska
marknader och en expansion av direktinvesteringarna kan reducera vissa typer av handel. Å andra
sidan finns det oftast strömmar av insatsvaror mellan de multinationella företagens olika anläggningar
även för investeringar som i huvudsak är horisontella, vilket innebär att en framgångsrik etablering av
utländska dotterbolag mycket väl kan ha positiva effekter på exporten från moderbolaget. Lokal
närvaro kan vara viktigt för att penetrera marknader, och exporten av insatsvaror och tjänster från
moderbolaget till ett framgångsrikt dotterbolag kan mycket väl överstiga den export av färdigvaror
som moderbolaget själv skulle kunnat uppnå (Svensson, 1996). Handelseffekterna som följer av ökade
direktinvesteringar omfattar därmed både positiva och negativa komponenter, och det är därför en
uppgift för empirisk analys att utreda hur balansen mellan dessa ser ut i varje enskilt fall.
De förväntade effekterna av monetär integration har också varit föremål för en omfattande diskussion.
Det finns en enighet om att de direkta effekterna av valutasamarbeten och i synnerhet gemensamma
valutor på handel är entydiga. En valutaunion sänker handelskostnaderna, minskar riskerna i den
inomregionala handeln och bidrar till att konkurrensen på marknaden ökar. Detta leder till att handeln
inom regionen ökar, vilket i sin tur leder till högre produktivitet och högre inkomster, av skäl som redan
diskuterats ovan.
Uppfattningarna om de makroekonomiska effekterna av monetär integration är mera splittrade. I
grova drag kan en skiljelinje dras mellan de som ser monetär integration som ett problem eftersom
det

eliminerar

möjligheten

att

hantera

makroekonomiska

störningar

med

hjälp

av

växelkursförändringar, och de som ser nationell penning- och växelkurspolitik som en källa till
makroekonomiska störningar (De Grauwe 2006). Argumenten till stöd från den förstnämnda
uppfattningen bygger på teorierna om optimala valutaområden (Mundell 1961; McKinnon 1963;
Kenen 1969) och menar att en valutaunion kan förväntas leda till omfattande anpassningskostnader
eftersom

de

deltagande

länderna

ofta

möter

asymmetriska

chocker,

de

alternativa

anpassningsmekanismerna (t ex pris- och lönerörlighet) inte är tillräckligt effektiva eller att volymen
av handel mellan länderna inte är stor nog att fullt ut kunna dra nytta av en gemensam valuta. Den
motsatta uppfattningen bygger på argumentet att växelkursen inte kan fungera som ankare för
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makroekonomisk stabilitet i en värld med full kapitalrörlighet. Istället är enskilda valutor sårbara för
spekulation, vilket i sig utgöra en källa för asymmetriska chocker (Mundell 1973; Alesina m fl. 2002 ).
Vidare hävdas att kriterierna för optimala valutaområden är endogena, så att handelsvolymer ökar,
konjunkturcykler blir mera lika och priser och löner blir mera rörliga först när en valutaunion skapar
förutsättningar för det (Frankel och Rose 2002). Anhängarna till båda synsätten kan visa upp såväl
teoretiska som empiriska resultat som stöder just deras perspektiv (De Grauwe 2006; Santos Silva och
Tenreyro 2010), vilket innebär att denna debatt är långt från avgjord. Vi kommer därför inte att
fördjupa oss i analysen av de makroekonomiska effekterna av monetära unioner men i de empiriska
avsnitt som följer kommer vi kortfattat att diskutera effekterna av EMU på europeisk handel och
tillväxt.
2.2.3 Skillnad mellan neoklassisk och modern integration
Diskussionen ovan har betonat ett antal skillnader mellan vad vi kallat neoklassisk och modern
ekonomisk integration. Dessa rör i första hand omfattningen av samarbetet, men också kostnader,
kanalerna för påverkan, effekterna på handel och tillväxt, samt effekterna på omvärlden. En kort
sammanfattning återfinns i tabell 2.2.
En dimension som bör betonas är konsistensen mellan förväntade kostnader och välfärdsvinster av
neoklassiska och moderna integrationsavtal. I neoklassiska avtal är de förväntade vinsterna relativt
små men avtalen kan ändå vara attraktiva, eftersom de inte är förknippade med stora kostnader.
Moderna integrationsavtal är mycket kostsamma, både vad gäller den byråkrati och administration
som krävs för att skapa den gemensamma marknaden och de politiska kostnaderna som är
förknippade med att ge upp viktiga delar av det nationella självbestämmandet. Dessa ansträngningar
kan ändå vara motiverade, eftersom de förväntade vinsterna från modern integration är betydligt
större än för neoklassiska avtal. Inte minst är det viktigt att notera att modern integration stärker
regionens externa konkurrenskraft.
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Tabell 2.2 Neoklassisk och modern ekonomisk integration: en jämförelse
Typ av integrationsavtal

Neoklassisk integration
Frihandelsområden
Tullunioner

Kostnader för genomförande

Låga: påverkar främst reglering vid
gränserna

Effekter på handel

Begränsade:
Handelsalstring
Handelsomfördelning
Viss ökning av import från resten
av världen (inkomsteffekt)

Effekter på tillväxt
Effekter på investeringar

Diskuteras ej
Diskuteras ej

Effekter på omvärlden

Handelsomfördelning

Makroekonomisk stabilitet

Diskuteras ej

Optimal struktur

Länder med olika faktorpriser och
industristruktur, för att kunna
utnyttja olika komparativa fördelar

Modern integration
Gemensamma marknader
Ekonomiska unioner
Valutaunioner
Politiska unioner
Höga:
kräver
långtgående
harmonisering
och
strukturförändringar
Omfattande:
Handelsalstring
Handelsomfördelning
Indirekta på handel inom regionen
(tillväxt)
Effekter på export till omvärlden
(större företag)
Effekter på import från omvärlden
(tillväxt)
Betydlig (modern tillväxtteori)
Omfattande UDI inom regionen
Inflöden av UDI från omvärlden
Utflöden av UDI till omvärlden
Handelsomfördelning
Ökad import från omvärlden pga
tillväxt
Ökad export till omvärlden pga
starkare konkurrenskraft
Omfattande/oklara effekter av
monetär integration
Länder med liknande ekonomisk
struktur, för att kunna utnyttja
skalfördelar i produktionen

Källa: Författarna.

En ytterligare skillnad rör den optimala strukturen för integrationsområdet. De starkaste positiva
effekterna av neoklassisk integration uppstår om deltagarländerna uppvisar olika faktorpriser och
industristruktur. Detta ökar sannolikheten för att avtalet leder till handelsalstring i stället för
handelsomfördelning. För modern integration förväntas däremot de starkaste positiva effekterna om
deltagarländerna har liknande faktorpriser och industristruktur. Om samma industrier förekommer i
alla länder är möjligheterna till rationaliseringar och stordriftsfördelar störst. Följaktligen är moderna
integrationsavtal mera troliga inom geografiskt koncentrerade områden medan frihandelsavtal och
tullunioner mycket väl kan omfatta länder som ligger långt ifrån varandra och som därför uppvisar
stora skillnader i ekonomisk struktur.
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3. Empiriska studier: effekter av regional integration
Föregående kapitel har visat att regionala handelsavtal kan medföra en rad olika effekter på handel,
tillväxt och välfärd. En fråga som inte diskuterats systematiskt är hur stora dessa effekter är. I detta
kapitel görs en sammanfattning av vad tidigare empiriska studier av ekonomisk integration funnit i
termer av ökad handel och välfärd. En bred sammanfattning av slutsatserna är att resultaten varierar
relativt mycket mellan studier. En källa till denna variation är att olika studier undersökt olika typer av
avtal, olika länder och olika tidsperioder, men resultaten varierar ofta även för specifika typer av
integrationsavtal. Om vi till exempel ser på tullunioner, som kan ses som de mest utvecklade formerna
av de neoklassiska regionala handelsavtalen, skiljer sig dessa starkt åt eftersom olika unioner har olika
ambitioner när det gäller harmoniseringen av regler, standarder och procedurer för handel. Vid sidan
av detta finns det även en stor mängd metodologiska skillnader mellan studierna som påverkar
resultaten.
Vid en utvärdering av välfärdseffekterna av ett handels- eller integrationsavtal krävs det att avtalet
påverkat handel och produktion för att det ska kunna ge upphov till några märkbara konsekvenser på
välfärd. Detta gäller vare sig vi ser på neoklassisk integration, där handelsalstring och
handelsomfördelning är de främsta effekterna eller modern integration, där skalfördelar, konkurrens
och ökad produktivitet är viktiga nyckelord. Genom att mäta avtalens effekter på handel och
produktion hoppas man därmed även kunna uppskatta välfärdseffekterna, som är mera abstrakta och
som inte kan observeras eller mätas direkt. Det grundläggande antagandet är att en ökning av
handelsvolymen ger större utrymme för utnyttjande av ekonomins komparativa fördelar,
specialisering och skalfördelar, vilket i sin tur bidrar till högre välfärd. I den mån det går att påvisa en
relation mellan integrationsavtalen och ekonomins genomsnittliga produktivitet, inkomst eller tillväxt
är de positiva effekterna ännu tydligare.
Hur kan då effekterna på handel, produktion eller tillväxt mätas? I en idealisk värld skulle det kanske
vara möjligt att formulera en stor modell som omfattar alla variabler av betydelse och sambanden
mellan dessa och att skatta modellens parametrar med hjälp av verkliga data. Bristen på data och vår
oförmåga att beskriva ekonomin i tillräckligt detaljerade modeller gör dock detta till en omöjlig uppgift
och i praktiken krävs det stora förenklingar och viktiga antaganden. Två huvudsakliga ansatser har
utkristalliserats i den empiriska analysen av regional integration (och i en stor del av den empiriska
analysen av nationalekonomiska samband i övrigt). Dessa är analyser baserade på ekonometriska
regressionsmodeller

respektive

allmän

jämviktsmodeller

(CGE-modeller).

Styrkan

hos

regressionsmodellerna är att dessa kan utnyttja en stor del av den empiriska information som finns
tillgänglig för att skatta sambanden mellan de centrala variablerna. Nackdelen är att modellerna oftast
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ger en extremt stiliserad beskrivning av verkligheten: man kan effektivt identifiera statistiska samband
mellan variablerna, men det finns ingen information om vilka processer eller beteenden som ligger
bakom sambanden och det är svårt att påvisa kausalitet. Allmän jämviktsmodeller försöker explicit
beskriva sambanden mellan olika aktörer och sektorer i ekonomin. Detta tillåter mer fullödiga modeller
av verkligheten men det är samtidigt svårt att formulera modeller som är tillräckligt detaljerade för att
alla endogena variabler ska kunna genereras på ett realistiskt sätt. För att lösa detta problem måste
man därför ”kalibrera” modellerna med hjälp av parameterestimat som tas in utifrån, från andra
empiriska studier, input-outputmatriser och andra källor. Med dessa CGE-modeller kan man enkelt
utföra olika policyexperiment för att undersöka vilka effekter en åtgärd kan förväntas ge upphov till.
Ett problem är att både antagna funktionella samband och de parametervärden som väljs i
utgångsläget kan påverka utfallet högst betydligt – resultaten bestäms i stor utsträckning av hur
modellerna struktureras. CGE-modellerna kritiseras därför ibland för att bara vara ”teori med siffror”.
Trots de stora skillnaderna mellan empiriska studier kan en enkel översikt av resultaten leda till viktiga
insikter om effekterna av regional integration – om studier som bygger på olika metodologiska ansatser
ger liknande resultat blir dessa mera trovärdiga, samtidigt som skillnader mellan studierna ofta kan
bidra till ökad förståelse av de underliggande sambanden. För att skapa en översiktlig bild kan även
deskriptiv statistik vara användbar. En svaghet med rent beskrivande statistik är att den ger ett
endimensionellt svar på en mångdimensionell fråga vilket medför att man lätt missar att ta hänsyn till
olika bakgrundsfaktorer som ändras över tiden. Även om deskription har brister som ett självständigt
analysverktyg kan den ändå vara ett värdefullt komplement till andra metoder.
I de följande avsnitten presenteras en rad empiriska studier som behandlar handels- och
tillväxteffekter av regionala handelsavtal. Översikten omfattar både studier av EU-integrationen och
studier av andra frihandelsavtal. Som noterats i föregående kapitel skiljer sig regionala handelsavtal i
flera dimensioner vilket också bör återspeglas i de empiriska resultaten. Bilaterala frihandelsavtal,
enkla tullunioner och mera ambitiösa gemensamma marknader bör uppvisa förhållandevis olika
effekter. Det finns även betydande skillnader mellan olika tullunioner och gemensamma marknader i
hur långt harmoniseringsarbetet mellan medlemsländernas ekonomier sträcker sig. Det får betydelse
för hur fritt människor, varor, tjänster och kapital kan röra sig över landgränserna inom en union. Inslag
som långtgående regelförenklingar, gemensamma standarder och ömsesidigt erkännande har varit
betydande delar i den europiska integrationen medan andra regioner inte lyckats nå lika långt vilket
gör att det finns betydande skillnader även inom denna typ av regionala avtal. När det gäller
ekonomiska och monetära unioner och andra avancerade former av regional integration har EU
kommit längre än andra regioner. Detta gör att det inte finns mycket utrymme för empiriska
jämförelser.
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En konsekvens av detta är man bör ha klart för sig vilka effekter man önskar att belysa. För att
exempelvis få en uppfattning om vilka effekter fortsatt europeisk integration kan ha på
medlemsländernas ekonomier är det inte särskilt upplysande att enbart studera effekten av enklare
frihandelsavtal. Vill man däremot få en samlad bild av hur den europeiska integrationen historiskt sett
påverkat EU:s länder kan det emellertid vara befogat att studera ett bredare urval av regionala
handelsavtal.
Mot denna bakgrund kommer följande genomgång att särskilja studierna med avseende metodansats
(regressionsanalys eller CGE-modeller), utfallsvariabel (avtalets effekt på handel eller BNP) samt vilken
typ av avtal som analyserats. Ett gemensamt problem som alla dessa analyser har är bristen på
kontrafaktiska utfall. Det finns idag inget land förutom Nordkorea som inte alls deltar i någon form av
handels- eller integrationsavtal och att till fullo ta hänsyn till alla pågående avtal och
avtalsförhandlingar är i praktiken inte hanterbart. Dessutom finns det teoretiska anledningar att tro
att de större integrationsavtalen har betydande effekter på icke-medlemmar, som påverkas både av
den starkare konkurrenskraften hos företagen i avancerade tullunioner och gemensamma marknader
och av de sjunkande transaktionskostnaderna för handel med medlemmarna i dessa avtal. Med andra
ord finns det inga referensländer som är opåverkade av regional integration. I brist på en perfekt
modell kan en bred översikt därför vara en värdefull utgångspunkt för fortsatt analys och diskussion.
Följande översikt omfattar fyra steg. Först presenteras några studier som ger en överblick över
utvecklingen av EU:s, NAFTAs och MERCOSURs intra-regionala export. Sedan studeras allmän
jämviktsmodeller och därefter följer de regressionsbaserade analyserna. Översikten avslutas med
mera fokuserad genomgång av studier om EU.

3.1 Intra-regional handel: en översikt
Ett sätt att översiktligt beskriva handelseffekterna av integration är att studera den intra-regionala
exportens andel och utveckling över tiden. Som tabell 3.1 nedan visar är gruppen EU-6 sedan lång tid
tillbaka sin egen största handelspartner och sedan bildandet av NAFTA gäller detsamma för
Nordamerika. Den kanske mest noterbara observationen är att EU:s intra-regionala exportkvot inte
ändrats särskilt mycket på trettio år medan handeln inom NAFTA-området ökat betydligt sedan 1990.
Innebär detta att EU:s integration varit verkningslös? Svaret på den frågan är nej. För det första kan
den starkare utvecklingen av NAFTAs intra-regionala handel till stor del förklaras med att EU-6 hade
över 20 års integration i bagaget i utgångsläget (1970) medan den regionala integrationen av NAFTA
påbörjades betydligt senare. Det är också viktigt att ta hänsyn till det faktum att en betydande andel
av den externa handeln för EU-6 består av olja och andra råvaror som inte finns i stora mängder inom
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denna grupp av länder vilket ger en nedre (om än otydlig) gräns för hur låg handeln med resten av
världen måste vara.
En ytterligare observation i detta sammanhang rör EU:s östexpansion (2004). Informationen för EU-6
omfattar inte östutvidgningen, varför EU-6 och NAFTA här skiljer sig på ett viktigt område – NAFTA
omfattar inte bara rika industriländer utan också ett utvecklingsland, Mexiko. Följaktligen täcker
NAFTA-området ett större spektrum av faktorpriser än EU före 2004, vilket rimligen skapar en större
potential för intra-regional handel. Lägger vi till information för perioden sedan år 2000 framgår det
trots allt att andelen intra-regional handel mellan EU15-länderna avtagit något sedan millennieskiftet.
Detta kan dels förklaras av att EU knappast har varit de senaste årens tillväxtmotor samt att
östutvidgningen lett till att handeln med de nya medlemmarna (som inte ingår i gruppen EU-15) tagit
en större andel av totalen. Samtidigt har det även skett vissa lättnader i EU:s hållning mot externa
handelspartners. En slutsats av EU:s handelsutveckling är att de övergripande handelsmönstren verkar
vara mycket stabila över tiden, givet att den initiala effekten av regional integration har fått slå igenom.

Tabell 3.1. Intra-regionala exportandelar, 1970-2000, 1997-2009

NAFTA
EU-6

År
för
bildande
av frihandels-område

1970

1980

1990

2000

1994
1957

36,0
59,5

33,6
60,8

41,4
65,9

55,7
62,1

2005
52,4

2009
50,6

År
1997
2000
EU-15
56,2
54,9
Källa: WTO (2003a) samt egna beräkningar (EU-15 för perioden 1997-2009).

I förhållande till frihandelsavtal är tullunioner relativt ovanliga. Förutom EU är den viktigaste
tullunionen MERCOSUR, som bildades av Argentina, Brasilien, Uruguay och Paraguay 1991. På endast
fyra år tredubblades den bilaterala handeln mellan medlemsländerna och det var lätt att betrakta
MERCOSUR som en framgång. För att effekterna också skulle uppfattas som en framgång i ett globalt
perspektiv är det dock viktigt att avgöra huruvida MERCOSUR medfört någon omfattande
handelsomfördelning, dvs. om handel omfördelats från effektiva producenter i tredje land till mindre
effektiva länder inom avtalsområdet MERCOSUR. Som nämnts tidigare kan alltför omfattande
handelsomfördelning leda till en välfärdssänkning. För att analysera denna fråga utvecklade Yeats
(1998) en metod för att avgöra inte endast huruvida internhandeln ökat, utan även om det förekommit
omfattande och ogynnsam handelsomfördelning. Syftet var att på branschnivå följa utvecklingen av
både exportens koncentration inom regionen samt regionens externa konkurrenskraft på branschnivå.
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De resultat som framkom antydde att den intra-regionala exportkoncentrationen ökade mest i
produktgrupper i vilka MERCOSUR hade låg och/eller fallande extern konkurrenskraft, vilket tolkades
som ett tecken på (ogynnsam) handelsomfördelning.
Analysen i Yeats (1998) fokuserade på de 30 produktgrupper för vilka den intra-regionala
exportkoncentrationsökningen relativt sett varit störst. Slutsatsen att handelsomfördelningen varit
omfattande var oväntad och ledde till en tämligen het debatt om regionalism och dess effekter. Yeats
har sedan dess kritiserats från flera olika håll. En allvarlig invändning har varit att analysen bortsett
från importen. Genom att analysera både förändring i import och exportflöden skulle en mer
heltäckande bild kunna erhållas (se t.ex. Mendoza 1997, Devlin 1996 och Nagarajan 1998). Motivet för
att inkludera import i analysen är att mera explicit fokusera på handelsomfördelning som är skadlig
och reducerar välfärden i omvärlden om den leder till minskad import från tredje land. En annan kritik
mot Yeats (1998) var att han utelämnade för regionen viktiga sektorer så som jordbruk och primära
råvaror. Utan kunskap om hur handeln i dessa varor utvecklats kan man endast få en partiell insyn i
handelsflödena.
Även svensk forskning har kommit att granska Yeats resultat. Istället för att se till de 30 sektorer med
den högsta relativa ökningen i intra-regional exportkoncentration, vilka omfattar mindre än 40 procent
av den totala ökningen i intra-regional handel, studerar Berkovica m.fl. (2003) de 30 sektorerna där
den intra-regionala handeln vuxit snabbast i absoluta tal. Med denna omdefiniering fångar de mer än
2/3 av den totala ökningen i intra-regional export och når därmed något mer generaliserbara resultat
än Yeats (1998). Trots att Yeats (1998) och Berkovica m.fl.(2003) delvis använder sig av överlappande
sektorer resulterar analyserna i markant olika slutsatser. Den senare studien finner inga direkta tecken
på ogynnsam handelsomfördelning, utan de sektorer som haft den största ökningen i intra-regional
handel i absoluta tal har i genomsnitt också sett vissa förstärkningar av den externa konkurrenskraften.
Utöver exportkoncentrationen och konkurrenskraften studerar Berkovica m.fl.(2003) även importen.
De undersöker i synnerhet de sektorer i vilka den intra-regionala exporten ökat samtidigt som den
externa konkurrenskraften minskat, och finner att importen i dessa sektorer också ökade mycket
snabbt under perioden 1988-1997. En sådan ökning av importen är svår att förena med tanken att
MERCOSUR lett till handelsomfördelning. Snarare bör utvecklingen tolkas som en indikation på att den
regionala integrationen stimulerat både intra-regional handel och import från resten av världen. Detta
mönster är förenligt med de argument om inkomsteffekter från regional handelsalstring och
tillväxteffekter från modern integration, även om det är svårt att härleda alla framsteg i MERCOSURländerna till den gemensamma marknad som varit under utveckling sedan det tidiga 1990-talet.
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3.2 Allmän jämviktsmodeller
Allmän jämviktsmodeller delas ofta in i tre kategorier eller generationer av modeller. I de tidigaste
modellerna – första generationens modeller – tillåts varken skalfördelar eller imperfekt konkurrens.
Denna modelltyp var vanligt förekommande under 1960- och 1970-talen och återspeglar antaganden
i den neoklassiska analysen av regional integration. Med den moderna handelsteorins genombrott
efter det sena 1970-talet kom även CGE-modellerna att utvecklas så att de omfattade skalfördelar och
ofullständig konkurrens. Dessa modeller kallas andra generationens modeller. Med tiden har även
dessa utvecklats så att de nu tar hänsyn till dynamiska förlopp, varvid investerings- och
lokaliseringsbeslut och tillväxtprocesser spelar en allt mer central roll. Med andra ord matchar de den
moderna analysen av regional integration. Det är även i dessa, den tredje generationens modeller, som
vi finner de största positiva effekterna av integration, samtidigt som effekterna av integration
genomgående är minst i modeller av generation ett. Med de senaste modellerna fördjupades även
insikten att avancerad integration kan ge betydligt större positiva effekter än vad som är möjligt med
enbart tullsänkningar.
EU
Haaland och Norman (1992) använder sig av en andra generationens modell för att analysera effekten
av en ökad regional integration inom EU, där integrationseffekten fångas av en sänkning av
transportkostnaderna inom EU. De finner att en sänkning av transportkostnaderna inom EU med 2,5
procent leder till en välfärdsökning motsvarande 0,64 procent av BNP om EU:s marknad kan betraktas
som integrerad och 0,40 procent om marknaderna förblir segregerade. EFTA-länderna skulle däremot
tappa på djupare EU-integration, med förluster motsvarande 0,22 respektive 0,15 procent av BNP.
Ett intressant bidrag utgörs av Harrison m.fl. (1994) som undersöker effekten av EU med hjälp av
generation ett, två och tre -modeller och deras resultat sammanfattas i tabell 3.2 nedan. I korthet kan
sägas att de finner positiva effekter av etableringen av EU:s gemensamma marknad och att den
genomsnittliga effekten ökar från ca 0,50 procent till ca 2,60 procent av BNP då de går från en restriktiv
modell till att tillåta skalfördelar, ofullständig konkurrens och investeringseffekter. Det vill säga,
effekten mer än femdubblas när Harrison (1994) förskjuter analysen från klassisk till modern
integration. Det är detta som gör djupare integration attraktivt. Baldwin m.fl. (1994), tar avstamp i en
generation-tre modell och beräknar tillväxteffekten av EU:s inre marknad (1992-programmet) på såväl
EU som EFTA-länderna. De finner en positiv effekt av 1992-programmet på EU-länderna som motsvarar
ca 0,80 procent av BNP, medan EFTA-länderna beräknas få en svag försämring.
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Tabell 3.2 Effekten av EU-1992 på inkomst inom EU och EFTA. Generation 1, 2, och 3 modeller
Modell generation

Generation 1

Generation 2

Generation 3

Effekt på EU

0,50

1,18

2,60

Källa: Utdrag från tabell 5.2 i Baldwin och Venables (1995).

Den så kallade Cecchini-rapporten (Cecchini 1988) är en av de mera omtalade analyserna av de
förväntade effekterna av EU:s inre marknad. I Cecchini-rapporten beräknades inrättandet av den
gemensamma marknaden att leda till en ökning av BNP i EU-12 med omkring 4 till 6 procent. Detta var
en större effekt än vad allmän jämviktsmodellerna kommit fram till och har därför mött mycket kritik.
För att tolka resultaten från Cecchini-rapporten är det viktigt att notera att man inte kan förvänta sig
att hela effekten av integrationen skulle kunna realiseras på kort sikt, även om den omfattar både
harmonisering, valutasamarbete, och inflöden av utländska direktinvesteringar. Snarare bör man se
estimaten som avståndet mellan två jämviktspunkter, där transitionstiden mellan de båda kan vara
tämligen lång.
Vi har också noterat tidigare att investerings- och lokaliseringsbeslut har en central roll vid djupgående
integration. Forslid m.fl.(2002) kalibrerar en CGE-modell med ett antal europeiska länder för att
undersöka hur olika industriers lokalisering påverkas av fallande transportkostnader. De finner ett
samband mellan transportkostnader och geografisk koncentration av industrier som har formen av ett
inverterat U. Intressant är att på aggregerad nivå finner de att en ytterligare sänkning av
transportkostnaderna från 1992 års nivå endast medför marginella förändringar i industriell
koncentration. Med andra ord finner de att med 1992 års transportkostnader ligger
koncentrationsgraden av EU:s industri nära sitt maximum.
NAFTA
Brown m.fl.(1992) studerar hur deltagarländerna och tredje lands inkomster påverkas av NAFTA.
Baserat på en andra generationens CGE-modell finner de att BNP-ökningarna skulle bli 0,1 procent för
USA, 0,7 procent för Kanada respektive 1,6 procent för Mexico om all varuhandel mellan dessa länder
vore tullfri. Om man dessutom tar hänsyn till investeringseffekter och därigenom estimerar en CGEmodell av generation tre ökar välfärdseffekterna till 0,3 procent för USA, 0,7 procent för Kanada och
5,0 procent av BNP för Mexico. Som synes är den positiva effekten störst för Mexico, som är kraftigt
beroende av USAs marknad medan USA, vars hemmamarknad är tämligen stor, får det minsta
välfärdstillskottet. Brown m.fl. (1992) finner i båda fallen att välfärdseffekten på 31 exkluderade länder
är så gott som obefintlig.
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Asien
Scollay och Gilbert (2001) använder data för ett antal asiatiska och stillahavsländer för att simulera
effekten av borttagandet av intra-regionala tullar för varuhandel. Även de mäter välfärdseffekten som
en procentuell förändring i BNP och de simulerar effekten av bilaterala avtal, plurilaterala avtal, huband-spoke arrangemang och global avreglering. Ett urval av deras resultat finns återgivna i tabell 3.3,
nedan.
Sammanfattningsvis finner Scollay och Gilbert (2010) att borttagande av tullar ökar medlemsländernas
välfärd med ca 0,5 procent medan länderna utanför avtalsområdet förlorar. Detta är även ett tämligen
generellt resultat i CGE modeller; deltagarna i de regionala handelsavtalen vinner medan utomstående
länder förlorar något.

Tabell 3.3 Välfärdseffekt av borttagande av tullar i varuhandeln, mätt som relativ förändring i BNP.
Asien och stillahavsområdet.

Region

Bilaterala

Multilaterala

Hub-and- spoke

Preferensavtal

JapanSingapore
0,00
4,06
0,00
0,00
0,01
0,05

Japan- Sydkorea-China

ASEAN
+3
0,34
4,12
1,18
1,96
0,25
0,64

APEC

Japan
0,25
Singapore
0,87
Sydkorea
0,80
Kina
2,09
APEC
0,16
Totalt
0,50
medlemmar
Totalt icke- 0,01
0,03
0,06
medlemmar
Världen
0,00
0,09
0,11
Källa. Scollay och Gilbert (2001). Reproducerad från Lloyd och MacLaren (2003).

Global

0,74
0,72
1,63
3,19
0,58
0,58

0,98
6,94
1,83
4,51
0,84
n.a.

0,12

n.a.

0,27

0,56

Ett betydande undantag från den begränsade effekten på omvärlden utgörs av Francois m.fl. (2013),
som försöker kvantifiera effekterna av ett framtida frihandelsavtal mellan EU och USA (det så kallade
Transatlantiska handels- och investeringspartnerskapet, TTIP) i en allmän jämviktsmodell av tredje
generationen. Under antagandet att avtalet eliminerar alla tullar mellan marknaderna och dessutom
reducerar icke-tariffära handelshinder med en fjärdedel finner de att den bilaterala handeln mellan EU
och USA skulle öka betydligt. Ökningen av EU:s export till USA uppskattas till 28 procent (motsvarande
6 procent av EU:s totalexport) medan USAs export till EU skulle växa med 36 procent (motsvarande 8
procent av USAs samlade export). Handelsliberaliseringen skulle därmed bidra till en BNP-ökning i EU
med 0,5 procent och i USA med 0,4 procent. I kontrast till andra studier inkluderar Francois m.fl. (2013)
också en explicit spridningseffekt av handelsavtalet genom att anta att utomstående länder skulle
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gynnas av minskningen av icke-tariffära handelshinder i EU och USA. Det specifika antagandet är att
handelskostnaderna för utomstående länders export till EU och USA skulle minska med en femtedel
av den reduktion som europeiska och amerikanska företag möter. Redan denna begränsade
spridningseffekt ger upphov till en ökning i omvärldens BNP motsvarande ca hälften av den BNP-ökning
som generas i EU och USA.

3.3 Regressionsmodeller
Ekonometriska metoder har använts i stor omfattning för att utvärdera effekterna av regional
integration utifrån flera olika perspektiv. Vanliga frågeställningar som analyserats är frågan om hur
regional integration påverkar volymen och fördelningen av intra-regional och extern handel (för att
fånga upp volymen av handelsalstring och handelsomfördelning). En annan vanligt förekommande
frågeställning är vilka tillväxteffekter som regional integration gett upphov till. Över tiden har
datatillgången såväl som arsenalen av ekonometriska metoder ökat varför utvecklingen av denna typ
av analys kan vara intressant att följa.
Handelsalstring och handelsomfördelning
Balassa (1975), Mayes (1978) och Winters (1987) studerar samtliga den handelsalstrande och
handelsomfördelande effekten av regional integration. Balassa (1975) finner att de negativa
handelomfördelande effekterna av den europeiska integrationen varit små och därför inte kan
medföra någon större skada för länder utanför EU. Den estimerade välfärdseffekten av den europeiska
tullunionen beräknas motsvara en BNP-ökning med ca 0,5 procent. Då denna modell inte omfattar
skalfördelar och dynamiska effekter bör dessa beräkningar ses som en nedre skattning av de sanna
effekterna. Även Winters (1987) finner små positiva effekter av den europeiska integrationen på
Storbritannien, motsvarande 0,11 procent av BNP. Detta låga estimat beror sannolikt på att det endast
baseras på hur volymen och strukturen av handeln förändras. Med andra ord, Winters bortser även
han från konkurrens-, skal- och investeringseffekter.
Tillväxtregressioner
Ett antal studier har med hjälp av tidsseriedata för enskilda länder eller med data över flera länder sökt
utvärdera tillväxteffekten av regional integration. En studie i denna tradition är Coe och Moghadam
(1993) som med hjälp franska tidsseriedata utvärderar tillväxteffekten av EU. De finner att för perioden
1984-1991 bidrog EU med ca 0,3 procentenheter av Frankrikes genomsnittliga tillväxt. Även Italianer
och Pisani-Ferry (1994) finner att den europeiska integrationen bidrar positivt till EU:s tillväxt. Däremot
finner De Melo m.fl. (1992) endast svaga eller motsägelsefulla tecken på att regional integration skulle
höja den ekonomiska tillväxten.
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Badinger (2005) tar ett mer långsiktigt perspektiv och visar att den europeiska integrationen har haft
stor betydese för tillväxt. Resultaten antyder att EU:s per capita inkomst skulle vara en femtedel lägre
om ingen integration skulle skett sedan 1950. Effekterna drivs primärt av investeringar men också av
ökad handel och effektivare resursallokering.
Eichengreen och Bohlto (2007) å andra sidan hävdar motsatsen och visar att den aggregerade effekten
är mer begränsad, ca fem procent. Skillnaderna handlar dock snarare om vad man ser som det
kontrafaktiska scenariot till bildandet av EU. Författarna menar att EU:s medlemsländer rimligtvis
borde ha närmat sig varandra i ekonomisk mening även om EU aldrig bildats. Analysen utgår från den
extra effekten av reformer som uppstått till följd av direktivet om den inre marknaden och
valutaunionen som rimligtvis aldrig skulle ha kommit till stånd om EU-projektet aldrig sjösatts.
Analysen bidrar således med att ge en ytterligare dimension då man för in en mer initierad diskussion
om olika kontrafaktiska scenarier.
Baier m.fl. (2008) argumenterar att effekterna av EU är större än man tidigare trott och att
regressionsanalyser baserad på uppdaterade data efter att reformerna de facto är genomförda bättre
fångar de verkliga effekterna av handel än om de skattas ex ante av CGE-modeller. Till exempel
uppskattar Baier m.fl. (2008) att EU gett upphov till en ökning av bilaterala handelsflöden med i
genomsnitt 5,6 procent under en femtonårsperiod.
Lokaliserings- och investeringsbeslut
Basile m.fl.(2003) använder sig av en nested-logit modell för att undersöka huruvida regioner eller
länder är mer avgörande för multinationella företags investeringsbeslut inom EU. De finner att
regionen och dess karaktäristika är av mer central betydelse än nationen och dess gränser. Detta
resultat kan tas som en intäkt för att Europa kan ses som tämligen väl integrerat. Utöver detta finner
författarna att EU:s regionalstöd (typ-1 stöd) även ökar investeringarna i stödregionerna. För att
undersöka huruvida specialiseringsmönstren inom Europa har accentuerats studerar Amiti (1999) ett
antal europeiska länder och branscher och frågar om de blivit mer eller mindre specialiserade över tid,
samt om olika branschtyper blivit mer geografiskt koncentrerade. Analysen ger blandade resultat, där
vissa branscher och vissa länder har ökat sin koncentration och specialisering, medan det motsatta
gäller för andra. Dock finner Amiti (1999) att skalintensiva branscher har blivit mer koncentrerade över
tid. Observationen att skalintensiv produktion har blivit allt mer koncentrerad är konsistent med de
teoretiska hypoteserna om effekten av djup integration. Det är främst i skalintensiva industrier vi kan
förvänta oss stora effektivitetsvinster av att koncentrera produktionen till ett fåtal anläggningar som
producerar långa serier och uppnår låga styckkostnader, och det är också i dessa branscher
strukturförändringarna bör vara störst.
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Gustavsson (2004) analyserar med hjälp av branschdata, från tio västeuropeiska länder, hur olikheter
i

ländernas

ackumulering

av

produktionsresurser

påverkar

förändringen

i

deras

specialiseringsmönster. För tillverkningsindustrin finner Gustavsson (2004) en ökad specialisering
endast inom den kapitalintensiva industrin, medan kunskaps- eller humankapitalintensiv produktion
snarare uppvisar konvergens eller utjämning. Då kapitalintensiva industrier kan ses som behäftade
med stora fasta kostnader och därmed skalfördelar är Gustavssons (2004) resultat konsistenta med
Amitis (1999) observation att skalintensiv industri blivit allt mer koncentrerad. Vad analysen inte
besvarar är i vilken omfattning olika steg i integrationsprocessen bidragit till utvecklingen. Det är dock
rimligt att anta att det är den sammanlagda effekten av både minskade transportkostnader och
konvergens- och harmoniseringsarbetet som bidragit till utvecklingen och att dessa komponenter bör
ses som en helhet.

3.4 EU-specifika studier
Vi avslutar denna genomgång med att ge en kort överblick av ett antal studier som analyserat handelns
och tillväxteffekter av EU-medlemskap. Tabell 3.4 sammanfattar resultaten av ett urval av den stora
mängd analyser av EU som genomförts under de senaste årtiondena. För att hålla översikten kort ser
vi här endast till de funna resultaten och mindre till detaljer kring använd metod.
För studier som analyserat tillväxteffekter av EU-medlemskap varierar den skattade effekten på BNP
från 0,4 procent till 10 procent. Dessa skattningar avser en nivå-effekt snarare än dynamiska
tillväxteffekter. De studier som analyserat de tillväxtfrämjande effekterna av EU finner allt ifrån en
frånvaro av statistiskt säkerställda effekter till en ökning av tillväxttakten med upp till 0,8 procent per
år. Detta speglar tämligen väl vad man funnit i övriga studier av frihandelsavtal och EU som vi
diskuterat ovan.
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Tabell 3.4 Studier av handel och tillväxteffekter av EU-medlemskap
Studie

Länder

Period

Integrationsvariabel

Effekt på
BNP %

Brada
och
Mendez
(1985)
Coe
och
Moghadam
(1993)
Italianer
(1994)
Landau
(1995)
Henrekson
m.fl.(1997)

Sex
olika
integrationssteg incl. EEC
Frankrike

1951-77

Dummy för EU
medlemskap

+0.48

1971-91

Intra EC-handel

EC-6

1961-92

Proxies för handel

17 OECD lander

1950-90

Stor
länder
OECD
Världen

1976-85

Dummy för EU
medlemskap
Dummy
för
EU/EFTA
medlemskap
Dummy
olika
typer
av
integration
Dummy för EU

Vamvakidis
(1999)
Vanhoudt

mängd
samt

23 OECD länder

1950-92

1950-90

(1999)
Johansson

Fra, GER, Ita, UK

+0.7

+10

+0.3
Ej sign.
+0.6-0.8

Ej sign.

Ej sign.

1973-90

Intra och extra-EU

Positiv

import
38 länder

m.fl.(2008)
DeSantis och
Vicarelli
(2006)
Nahuis
(2002)
Stack (2009)
Lindbom
m.fl.(2006)

Effekt
på
intra-EU
handel, %

medlemskap

(2001)
Lejour

Effekt på
BNPtillväxt, %

1961-

EU dummy

Ej sign

31-32

2005
174 länder

19502000

EU15-dummy

40-120

23 länder och
regioner
32 länder
45 länder

n.a

EU dummy

1992-03
1985-04

EU12 dummy
Swe-EU14
dummy

0-250
(per
industri)
0-43
146

Vad gäller studier som analyserat den europeiska integrationens effekter på handel finns det två
omedelbara observationer. Den första är att den skattade effekten på EU:s handelsvolymer varierar
betydligt mellan olika studier, med ett intervall från 0 till 146 procent. Ser vi närmare på de olika
studierna framstår nästa observation tydligt. Ju fler länder som inkluderas i analysen desto större tycks
den skattade effekten av EU bli. En förklaring till ett sådant mönster kan vara
referensgruppsproblematiken som diskuterats ovan. I frånvaro av ett stort antal länder som helt
saknar alla former av frihandelsavtal eller som inte påverkas betydligt av andra frihandelsavtal blir
jämförelsenormen oprecis. I synnerhet kan det förväntas att urval som begränsas till Europas
grannområde i första hand kommer att bestå av länder som redan påverkas av EU:s integration på ett
eller annat sätt. Valet av ingående länder kan med andra ord påverka resultaten. Med moderna
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ekonometriska metoder försöker man i görligaste mån att kontrollera för denna typ av faktorer, som
åtminstone till viss del är icke-observerbara. Dock är komplexiteten i världshandeln och påverkan av
alla rådande avtal så komplicerade att helt perfekta modeller inte går att skatta. Vad vi ser är stiliserade
modeller av verkligheten som var och en bidrar med sin del i det stora pusslet.
Den fråga som återstår gäller effekten av EMU på handelsströmmarna i Europa. Även på detta område
finns det stora skillnader mellan de empiriska resultat som genererats av olika studier och skillnader
som verkar bero på antalet ingående länder. Det faktum att EMU inte har existerat i mer än ett drygt
årtionde (varav hälften karakteriserats av en global finanskris) skapar ytterligare komplikationer. En av
de första systematiska studierna på området var Rose (2000) som analyserade data för ett stort antal
länder från 1970- och 1980-talet för att spåra effekter av en gemensam valuta. Resultaten visade en
överraskande stor påverkan av valutaunioner: länder med gemensamma valutor registrerade två till
tre gånger så stora handelsströmmar som länder med olika valutor. Studien har utsatts för mycket
kritik, där huvudpoängerna varit att Rose (2000) inte tagit hänsyn till selektionseffekter (det faktum
att länder som väljer att ingå i valutaunioner redan har speciella relationer), snedvridningar som
uppstår på grund av att stora dataset ofta har många observationer där bilateral handel saknas,
kausalitet från handel till valutasamarbete och andra tekniska komplikationer. Ett stort antal andra
studier har därför estimerat alternativa modeller och ofta kommit fram till mindre effekter av
valutaunioner. Spridningen är dock stor. Ser vi specifikt till effekterna från EMU sträcker sig skattningar
från en obefintlig eller till och med negativ handelspåverkan (Berger och Nitsch 2008; Santos Silva och
Tenreyro 2010) till skattade handelsökningar på mellan 2 och 70 procent (Micco m.fl. 2003; Bun och
Klaasen 2007; Flam och Nordström 2007; Baldwin 2006; Baldwin och Taglione 2006; Baldwin m.fl.2005;
Gil-Pareja 2008). Trots ett stort antal studier finns det ännu inte någon konsensus om hur den
gemensamma valutan faktiskt påverkat handeln, i synnerhet kompliceras skattningarna av att det
förmodligen finns en effekt även på icke-medlemmar, vilket gör det svårt att definiera vad som hänt
utan valutasamarbetet.

3.5 Sammanfattning: empiriska studier av ekonomisk integration
Den teoretiska analysen av neoklassisk integration utgick från att ekonomisk integration i princip är
lika med tullsänkningar och identifierade handelsalstring och handelsomfördelning som de viktigaste
effekterna av regional handelsliberalisering. Därmed visade teorin vad empiriska studier borde
undersöka; förändringar i handelsmönstren var centrala. Den moderna integrationsteorin är mer
komplicerad eftersom själva integrationsprocessen är mer omfattande. Det går inte att beskriva djup
integration i termer av tullsänkningar utan det tillkommer även harmonisering av lagar och regler,
faktorrörlighet, koordinering av ekonomisk politik och i vissa fall även valutasamarbete. Allt detta kan
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inte beskrivas i enkla teoretiska modeller utan varje modell innefattar i princip ett val av vad som ska
ingå och vad som ska uteslutas. När inte allt kan fångas upp i en och samma modell är det mycket svårt
att komma till klara och entydiga slutsatser om exakt vilka effekter djup integration kan väntas ha. I
ljuset av detta har empiriska undersökningar som försöker skatta effekten av handelsliberaliseringar
och andra ingrepp blivit mycket värdefulla. Trots avsaknaden av helt tillfredsställande teoretiska
modeller är det ändå viktigt att notera att utfallet från empiriska undersökningar sammanfaller
förvånansvärt väl med vad man kan förvänta sig utifrån tämligen avskalade teoretiska modeller.
Sedan de teoretiska landvinningarna från slutet av 1970-talet om hur ofullständig konkurrens och
skalfördelar påverkar företag i termer av prissättning, lokalisering, investeringar och andra beslut har
efterföljande empiri i mångt och mycket uppvisat en liknande utveckling. En av de teoretiska
slutsatserna är att vinsterna från modern integration kan vara mycket högre än vinsterna från
frihandelsavtal och tullunioner. Denna insikt har även gett beslutsfattare argument och underlag för
att ta på sig de kostnader som är förenade med djupare integration. I enlighet med prediktionerna från
teorin har även empiriska studier funnit större välfärdsvinster av djupare integration. Undersökningar
som fokuserat på Europa och dess ekonomiska integration finner i allmänhet välfärdsvinster i
intervallet 0,5-20 procent av BNP. De studier som endast tar hänsyn till borttagande av handelshinder
och transportkostnader ligger i allmänhet i det nedre skiktet av intervallet medan undersökningar som
inkluderar konkurrens-, investerings-, och lokaliseringseffekter ligger övre delen av intervallet.
Dessutom tillkommer frågan om vilket kontrafaktiskt alternativ man valt att jämföra med. De studier
som tar ett långsiktigt perspektiv och antar att ingen handelsliberalisering skulle ha skett som
kontrafaktiskt utfall finner helt väntat stora effekter av ökad öppenhet och integration.
Utöver detta finner man i allmänhet små effekter på tredje part, vilket antyder att det svårt att hävda
att ökad regionalism medför en direkt skada på tredje part. Ett undantag från detta påstående är de
senaste modellerna av frihandel mellan EU och Nordamerika (TTIP-avtalet) som explicit försöker
modellera effekten på tredje land och även hittar betydande effekter. Ett annat undantag är den
negativa effekt som skulle uppstå om integrationen skulle leda till minskade ansträngningar för att
uppnå utökad global frihandel inom ramarna för GATT/WTO. De främsta förlorarna på sådan
utveckling skulle sannolikt vara de länder som inte har bilaterala avtal med USA eller EU. Än så länge
finns dock inga sådana tecken utan snarare kan det hävdas att regional integration och multilateral
handelsliberalisering utvecklats parallellt.
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4. Data och analys av handelseffekter
I våra analyser på handel och tillväxt har vi kombinerat flera offentligt tillgängliga dataset. Information
över länders BNP, befolkning, inkomst, utbildningsnivå, och investeringar kommer från Penn World
Table (PWT) version 8. Data över varuhandel för perioden 1962-2000 kommer från National Bureau of
Economics and Statistics (NBER) United Nations Trade Data Base. För perioden 2001-2010 har data
över varuhandel hämtats från UNCTAD/WITS databasen. Data för varuhandeln täcker 161 länder och
perioden 1962-2010. Data för tjänstehandel kommer från OECD Statistics on International Trade in
Services och omfattar 29 länder för perioden 1985-2010. Data över transnationella investeringar
kommer från OECD International Direct Investment Statistics och omfattar 30 länder för perioden
1985-2011.

4.1 Val av analysmetod
En av EU:s grundprinciper är att integrationen skall underlätta handel av varor, tjänster, arbete och
kapital. I detta sammanhang kommer vi att fokusera analysen på varor, tjänster och investeringar.
Även om flöden av arbetskraft är en viktig del av den europeiska integrationen faller detta utanför
denna analys. Den analytiska modell vi använder förklarar alltså flöden av handel och investeringar. Vi
har valt att basera vår analys på den så kallade gravitationsmodellen, som sannolikt är den vanligast
förekommande modellen för empirisk analys av internationell handel. Modellens ursprung går att
härleda till Tinbergen (1962) och grundtanken är att handeln mellan två länder är en positiv funktion
av ländernas gemensamma ekonomiska storlek (gravitation) och en negativ funktion av avståndet
mellan länderna. Till detta kan läggas ett antal skiftfaktorer som tullar, kvoter och andra typer av
handelshinder som påverkar handelskostnaderna. Modellen har utvecklats i flera steg och är sedan
slutet av 1970-talet fast förankrad i ekonomisk teori (Bergstrand 1990; Anderson och van Wincoop
2003).
Vi kommer i den följande analysen att lägga oss nära Lejour m.fl. (2008) som undersökt hur EUmedlemskapet påverkat Nederländerna i termer av handel och tillväxt. Såsom diskuterats i tidigare
avsnitt kommer de estimerade handelseffekterna av regional integration att påverkas av faktorer som
val av skattningsmetod, tidsperiod och geografisk täckning av urvalet. Att ligga relativt nära Lejour
m.fl.(2008) ger fördelen att vi till viss del kan jämföra EU:s påverkan på Sverige och svensk handel med
motsvarande effekter för Nederländerna. Detta ger ett komparativt perspektiv som kan vara värdefullt
vid tolkningen av resultaten.
Innan vi går närmare in på analysen är det några modellegenskaper som är viktiga att beakta. I sin
grundform utelämnar gravitationsmodellen variabler som beskriver fixa egenskaper såsom
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gemensamt språk, gemensamma gränser eller ett gemensamt historiskt förflutet. Denna typ av
variabler kontrolleras för genom att vi inkluderar länderspecifika dummy-variabler för importör- och
exportörländer. Vidare bör noteras att Anderson och van Wincoop (2003) visar hur
gravitationsmodellen behäftas av en bias om den inte modifieras så att hänsyn tas till förändrade
relativpriser. Problemet med förändrade relativpriser kan hanteras genom länderspecifika dummyvariabler för importörer och exportörer, som tillåts variera över tiden. I likhet med Lejour m.fl.(2008)
inkluderar länderdummies som vi tillåter förändras vartannat år. Dessa dummyvariabler kallas ofta för
multilaterala resistanstermer (MRT).
Dessutom är det viktigt att komma ihåg att frihandelsavtal eller handelsreformer endast kan generera
välfärdseffekter om reformerna ger upphov till en real förändring. Om en reform endast leder till att
den formellt fastslår redan existerande praxis är det osäkert om den ger upphov till någon real effekt.
Ett teoretiskt exempel på detta skulle kunna vara Sveriges EU-inträde. Före EU-inträdet 1995 hade
Sverige ett gällande frihandelsavtal med EU via EFTA (vilket i viss mån har "urholkat" effekten av EUinträdet). Det är dock viktigt att notera att frihandelsavtalet mellan EFTA och EU inte var permanent
utan utsatt för omförhandlingar vilket gav upphov till viss osäkerhet om framtida förhållanden.
Dessutom komplicerades frihandeln via EFTA av regler gällande lokalt innehåll vilket gav upphov till
flera typer av kostnader. Behovet att bevisa varornas ursprung resulterade i betydande administrativa
kostnader som begränsade vinsterna av inomeuropeisk handel. Denna problematik var i synnerhet
besvärande för små och medelstora företag som inte hade färdiga rutiner för att hantera denna typ av
byråkrati. Behovet att redovisa och kontrollera varornas ursprung krävde också gränskontroller i
handeln mellan EU och EFTA, med ytterligare handelskostnader som följd. Harmoniseringen av lagar
och regler omfattade inte fullt ut EFTA-området och frihandelsavtalet gav utrymme för villkorade
handelshinder, såsom antidumpingtullar och andra skyddsåtgärder.
Inträdet i ett frihandelsavtal eller fördjupningen av ett regionalt samarbete har två typer av effekter.
Frihandelsavtalet stimulerar den bilaterala handeln mellan de länder som ingår i avtalet samtidigt som
det kan finnas en viss påverkan på utomstående länder. Handelsomfördelning kan leda till
välfärdsförluster utanför den integrerande regionen samtidigt som harmonisering av regelverken i
medlemsländerna (som sänker handelskostnaderna) och tillväxteffekter kan skapa utrymme för en
ökning av importen från tredje land, nettoeffekten på utomstående länder kombinerar båda dessa
effekter. I vår empiriska analys vill vi undvika att eventuella effekter på tredje land ska påverka effekten
på den skattade effekten av den inre marknaden. För att undvika att eventuella effektern på tredje
land ska påverka våra skattningar av EU spelar är de ovan nämnda landspecifika dummyvariablerna en
viktig roll, vilket de även betonas av Lejour m.fl. (2008). Till detta har vi i våra skattningar kontroller för
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medlemskap i några av de största frihandelsavtalen vid sidan av EU samt i vissa fall kontroller för
Schengen och den gemensamma valutan.
Baserat på detta följer vi Lejour m.fl.(2008) och skattar en handelsmodell enligt:
(1)

ln ( Handel ) ijt    1ln (Yit Y jt )   2ln ( Dist ) ij   3 ( EU  EU ) eu ,eu ,t   4 ( Swe  EU ) swe,eu ,t
  5 ( NAFTA) t   6 ( ASEAN ) t   7 ( EFTA) t  mt  m Dm xt  x Dxt  t   ijt

där Handelijt är export från land i till land j vid året t, Yit Yjt är ländernas gemensamma BNP, Dist är
avståndet mellan de ingående länderna (som faller bort från vid estimationen på grund av fixa effekter
på landsnivå), EU-EU, är intra-EU handel (Sverige exkluderat från EU), Swe-EU, fångar Sveriges handel
med EU, NAFTA, ASEAN och EFTA fångar upp andra frihandelsområden, Dmt, och Dxt, är exportör
respektive importör fixa effekter som tillåts variera vartannat år, γt är årsdummies och ԑijt en stokastisk
felterm. Vi följer Lejour m.fl.(2008) och skattar (1) med OLS. Alternativa estimatorer till OLS utgörs av
Heckmans selektionsmodel samt modeller från Poissonfamiljen, så som Pseudo Poisson Maximum
Likelihood (PPML) estimatorn, Poisson modellen, och den Negativa Binomialmodellen. Dessa
alternativa modeller är särskilt relevanta i fall då dataseten omfattar en stor mängd noll-flöden i
handeln. Mellan länder är detta inget större problem, men vid studier på företagsnivå är modeller som
kan hantera selektion och nollflöden relevanta alternativ till OLS (Ferrari och Cribari-Neto, 2004;
Paolino, 2001; Smithson och Verkuilen, 2006).

4.2 Varuhandel
Resultaten från tabell 4.1 bygger på analys av samtliga tillgängliga länder och år och visar hur EU
påverkat varuhandeln. Analysen omfattar 161 länder under perioden 1962-2011. Från kolumn 1 ser vi
att den skattade effekten av EU på handeln inom EU är positiv och statistiskt säkerställd med ett
estimat på cirka 0,69. Detta indikerar att EU-medlemskapet i genomsnitt har lett till en ökad intra-EUhandel på nästan 100 procent (100*(𝑒 𝐵3 −𝑉(𝐵3 /2) − 1)). Detta estimat är betydligt större än det som
presenteras av Lejour m.fl. (2008), som hamnar på ca 0,31. Skillnaden mellan dessa två skattningar
beror sannolikt på att Lejour m.fl. (2008) endast inkluderar 38 länder och endast ser på perioden fram
till 2005. Sedan de genomförde sin analys har det skett en expansion av den aktuella databasen vilket
innebär att långt fler länder kan inkluderas och att generaliserbarheten av resultaten förbättras. Den
rena jämförelsen mellan våra resultat i tabell 1 och de i Lejour m.fl. (2008) är intressant i sig då det
indikerar ett spann inom vilket man kan tänka sig att EU:s effekt på handel återfinns. Som ytterligare
en jämförelse kan nämnas att Lindbom m.fl.(2007) fann att Sveriges medlemskap i EU lett till en 44procentig handelsomfördelning då handeln har skiftat från icke medlemsstater till medlemsstater.
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Tabell 4.1 Varuhandel och EU, 1962-2010
Modell 1
0,5923
(0,040)***
0,6861
(0,066)***

ln(BNP)
EU-EU
EU-EU
(Swe excl.)
EU- ej EU
EU
-ej
(Swe excl.)

Modell 2
0,5925
(0,040)***

Modell 3
0,59417
(0,040)***

Modell 4
0,5939
(0,040)***

0,6348
(0,067)***

0,7427
(0,031)***

0,6038
(0,065)***

-0,0920
(0,061)
EU

Swe-EU

-0,1450
(0,061)**

-0,1436
(0,059)**

0,6149
(0,088)***

Swe-EU
(Post -95)
Swe
non-EU
(Post -95)

0,6707
(0,077)***

0,4893
(0,144)***
-0,1467
(0,125)

Schengen

-0,0671
-0,0627
(0,0280)**
(0,028)**
EMU
-0,0180
-0,0181
(0,031)
(0,031)
EFTA
0,2716
0,2662
(0,053)***
(0,054)***
NAFTA
-0,2986
-0,2985
(0,175)*
(0,175)*
ASEAN
0,0018
0,0018 (0,058)
(0,058)
Obs.
426 053
426 053
426 053
426 053
Not: *, **, *** indikerar signifikans på 10, 5 och 1 procents signifikansnivå. Standardfel inom parantes (.).
Samtliga modeller inkluderar exportör- och importör fixa effekter som varierar vartannat år samt årsdummies.

I kolumn 2 bryter vi ut Sverige från analysen och ser till Sveriges relation till EU sett över hela
observationsperioden från 1958 och framåt. Här har Sveriges varuhandel med EU en skattad
koefficient på ca 0,61 vilket innebär en handelseffekt på 84 procent. Denna siffra är ett genomsnitt
över hela tiden före såväl som efter Sveriges EU-inträde. Som en jämförelse kan det noteras att Lejour
m.fl. (2008) finner att Nederländerna (som i likhet med Sverige är en liten öppen ekonomi) påverkats
något starkare än genomsnittet av medlemskapet. Detta är ett väntat resultat; små länder förväntas
påverkas mer än stora länder av deltagande i frihandelsavtal. Att Sverige ligger under genomsnittet
kan tänkas bero på tidsaspekten. Det tar förmodligen lång tid innan effekten av medlemskapet hinner
verka till fullo – Nederländerna är ett av de ursprungliga medlemsländerna medan Sverige har en
betydligt kortare historia av EU-medlemskap.
I kolumn 3-4 fokuserar vi på Sverige och effekten av EU från och med Sveriges inträde i unionen 1995.
Som framgår i kolumn 3 noterar vi en koefficient på 0,67 vilket motsvaras av en effekt av EU på ca 95
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procent, vilket är jämförbart med den genomsnittliga EU-effekten. Det kan också noteras att
Schengen-länderna verkar handla mindre med varandra än vad som skulle kunna förväntas givet den
djupare integrationen i området (friare rörlighet för individer), samtidigt som det inte går att spåra
någon signifikant effekt av valutasamarbetet på varuhandeln. Den uteblivna EMU-effekten på
varuhandel noteras även av Lejour m.fl.(2008).
4.2.1 Varuhandel per expansion
Tabell 4.2 Varuhandel per expansion
Variabler
ln(BNP)
EU -73
EU-81
EU-86
EU-95
(no swe)
EU-04
EU-07

Modell 1
0,5924
(0,040)***
1,1817
(0,137)***
0,6355
(0,154)***
0,9162
(0,126)***
0,8863
(0,081)***
0,7593
(0,044)***
0,7511
(0,120)***

Modell 2
0,5958
(0,040)***
1,1777
(0,137)***
0,5567
(0,154)***
0,7974
(0,127)***
0,6820
(0,084)***
0,6706
(0,046)***
0,7770
(0,120)***

Swe-EU 73
Swe-EU 81
Swe-EU 86
Swe-EU 95
Swe-EU 04
Swe-EU-07
Schengen

Modell 3
0,5957
(0,040)***
1,1803
(0,137)***
0,5624
(0,155)***
0,8062
(0,127)***
0,7212
(0,091)***
0,6832
(0,048)***
0,7959
(0,123)***
1,0255
(0,270)***
0,0396
(0,278)
0,3397
(0,271)
-0,2014
(0,220)
-0,1881
(0,138)
-0,3130
(0,465)
-0,1875
(0,027)***
-0,0639 (0,031)**

-0,1891
(0,027)***
EMU-EMU
-0,0669
(0,031)**
EFTA
0,3208
0,2958
(0,0534)***
(0,054)***
NAFTA
-0,3007
-0,3007
(0,175)*
(0,175)*
ASEAN-ASEAN
-0,0022
-0,0021
(0,058)
(0,058)
OBS.
426 053
426 053
426 053
Not: *, **, *** indikerar signifikans på 10, 5 och 1 procents signifikansnivå. Standardfel inom parantes (.).
Samtliga modeller inkluderar exportör- och importör fixa effekter som varierar vartannat år samt årsdummies.
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I tabell 4.2 följer vi varuhandelns utveckling per expansion. Sedan EU:s grundande har det skett sex
expansioner med nya medlemsländer (1973, 1981, 1986, 1995, 2004, 2007). Analysen omfattar
sålunda ej Kroatiens anslutning 2013. I tabellen markeras nya medlemmar med en dummyvariabel som
anger deras inträde i EU och som tillåter oss att sekventiellt skatta effekten av den inre marknaden på
varuhandeln. Som framgår av kolumn 1-2 har varje expansion haft en positiv effekt på handeln inom
EU. För Sveriges vidkommande ser vi att det framför allt är den första expansionen 1973 och den tredje
expansionen 1986 som påverkat handelsvolymerna. Däremot finner vi endast svaga eller insignifikanta
effekter från de senare expansionerna. Lejour m.fl.(2008) relaterar den avtagande effekten av
integration till de framsteg som uppnåtts via multilaterala handelsavtal och framhåller
implementeringen av Uruguay-rundans överenskommelser som en särskilt viktig förklaring.
Uruguayrundan (som även kallas den åttonde GATT-rundan) avslutades 1994 och ledde bland annat
till skapandet av WTO 1995. Vid samma tillfälle påbörjades även arbetet med att återinföra jordbruk
och textilier i GATT-regelverket – dessa områden hade varit undantagna från GATT-systemet och
uppvisade därför betydligt högre gränsskydd än övriga varusektorer. Dessa processer har inte enbart
påverkat volymen av världshandeln utan också handeln inom EU och mellan EU och resten av världen.
Det är även av vikt att beakta hur inträdet i EU skett. Ju större real förändring EU-inträdet medför för
ett land desto mer sannolikt är det att handelsströmmarna påverkas på ett tydligt sätt. I vissa fall har
medlemskapet i EU medfört att man övergått från ett befintligt frihandelsavtal till en fördjupad
integration. Detta gällde till exempel Sverige, Finland och Österrike som flyttade från EFTA till
fullvärdigt medlemskap vid 1995 års EU-utvidgning. Utan tvivel skulle EU-medlemskapet ha medfört
större effekter om inget av länderna hade haft ett befintligt frihandelsavtal med EU-länderna i
utgångsläget.

4.3 Tjänstehandel
Tjänstehandel är ett område som under det senaste årtiondet rönt ett allt större intresse, samtidigt
som det ökat i betydelse och volym: år 2009 utgjorde tjänster ca 32 procent av Sveriges samlade export
och tjänstehandeln har trendmässigt vuxit snabbare än varuhandeln under lång tid (Tillväxtanalys,
2012). Tjänstehandel skiljer sig från varuhandel framför allt i det att många tjänster konsumeras
samtidigt som de produceras. Detta betyder dels att tjänster sällan är lagringsbara dels att
internationell tjänstehandel i många fall kräver att producenten och konsumenten är i direktkontakt,
antingen genom att de finns på samma marknad (vilket kräver faktorrörlighet) eller har kontakt på
annat sätt (t ex genom internet). Den internationella tjänstehandeln omfattar förutom
transporttjänster och turism i första hand handel i kunskapsintensiva teknologi- och affärstjänster som
för Sverige upptog ca 60 procent av total tjänsteexport. Exempel på kunskapsintensiva tjänster är
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finansiella tjänster samt försäkrings- och konsulttjänster. Skapandet av den inre marknaden och de
fyra friheterna ses som avgörande för främjandet av tjänstehandel i allmänhet och kanske för
kunskapsintensiva tjänster i synnerhet. På det globala planet regleras tjänstehandeln sedan 1995
genom WTO:s tjänsteavtal, GATS, men liberaliseringen på tjänsteområdet har inte nått lika långt som
inom varuhandeln.

Tabell 4.3 Tjänstehandel och EU
Variabler
ln(BNP)

Modell 1
1,1006
(0,167)***
0,3710
(0,1423)***

EU-EU
EU-EU
(Swe excl.)
EU ej-EU
EU
(Swe excl.)

Modell 3
1,1127
(0,167)***

Modell 4
1,112
(0,167)***

0,3114
(0,124)**

0,2637
(0,054)***

0,2935
(0,125)**

0,1224
(0,134)
ej-EU

Swe-EU
Swe-EU
Post -95
Swe
Post -95

Modell 2
1,1024
(0,167)***

0,0513
(0,110)

0,0294
(0,111)

0,1687
(0,106)
0,1756
(0,100)*
non-EU

0,1642
(0,391)
-0,0214
(0,375)

Schengen

0,0541
0,0529
(0,0347)
(0,035)
EMU
-0,1299
-0,1298
***
(0,035)
(0,035)***
EFTA
-0,1276
-0,1250
(0,203)
(0,205)
NAFTA
-0,3738
-0,3737
(0,141)***
(0,141)***
Obs.
9 943
9943
9943
9943
Not: *, **, *** indikerar signifikans på 10, 5 och 1 procents signifikansnivå. Standardfel inom parantes (.).
Samtliga modeller inkluderar exportör- och importör fixa effekter som varierar vartannat år samt årsdummies.

I tabell 4.3 undersöks hur EU-medlemskap påverkat tjänstehandeln för ett typiskt EU-land. Analysen
omfattar 29 länder och spänner över perioden 1985-2011. Till skillnad från Lejour m.fl.(2008) som har
en kortare tidsserie och fokuserar på tvärsnittsanalyser tillåter våra data att vi skattar effekten av
integration med samma ansats som i analysen av varuhandel. En fördel med den större datamängden
är högre precision i analysen, samtidigt som resultaten lättare kan jämföras med motsvarande analys
för varuhandeln. Tabell 4.3 visar en tydlig positiv och statistiskt signifikant effekt av den inre
marknaden på EU:s interna tjänstehandel, med en skattad kvantitativ påverkan som ligger något under
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hälften av den för varuhandel. En intressant observation är att den inre marknaden inte enbart
stimulerat tjänstehandel inom EU utan även tjänstehandeln med länder utanför EU. I kvantitativa
termer ser vi att handeln inom EU ökat med ca 37 procent medan handeln mellan EU och resten av
världen ökat med ca 12 procent. En tänkbar förklaring till detta är att när regler för tjänstehandel
harmoniserats inom ramen för den inre marknaden har även länder utanför EU gynnats av skaleffekter
och minskade handelskostnader. Vi finner dock inga effekter av Schengen-medlemskapet och
deltagande i valutaunionen verkar ha haft en negativ effekt på tjänstehandeln.
Går vi vidare och studerar den inre marknadens effekt på svensk tjänstehandel ser vi att den skattade
effekten är positiv men inte statistiskt säkerställd inom konventionella konfidensnivåer. Resultaten i
kolumn 2 jämför bruttoskillnaden mellan EU-länder och icke-medlemmar och visar en bruttoeffekt på
ca 17 procent som dock inte är signifikant skild från noll på tio-procents konfidensnivå. I kolumn 3 ser
vi istället på medlemskapet i EU och dess effekt på svensk tjänstehandel. Här blir koefficienten svagt
signifikant med en beräknad effekt på cirka 17 procent. Detta indikerar att EU-medlemskapet har
främjat Sveriges tjänstehandel med övriga EU. När vi delar upp effekten av EU-medlemskapet på
handel inom EU och handel med icke-medlemmar finner vi en svagt negativ effekt på icke-medlemmar
(-2 procent) och en positiv effekt på ca 16 procent på handeln inom EU. Var för sig är dessa estimat
inte signifikanta men totaleffekten är signifikant. I detta avseende skiljer sig Sverige från övriga EU –
för EU som helhet har den inre marknaden en positiv effekt på EU-ländernas tjänstehandel med länder
utanför EU.
4.3.1 Tjänstehandel per expansion
På grund av det begränsade antalet länder för vilka data för tjänstehandeln är tillgängliga är det endast
meningsfullt att analysera 2004 års expansion då tio nya medlemsländer antogs (Cypern, Estland,
Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern). Denna expansion bestod
sålunda huvudsakligen av öst- och centraleuropeiska länder med lägre inkomst än övriga EU. Detta var
en stor skillnad i jämförelse med tidigare utvidgningar som införlivade relativt rika västeuropeiska
länder. Det är även väl känt att tjänstesektorns andel i ekonomin växer med stigande inkomst. Det är
därför intressant att undersöka huruvida 2004 års utvidgning påverkat tjänstehandeln. Resultaten i
tabell 4.4 indikerar en betydande effekt av östutvidgningen på tjänstehandeln för EU i allmänhet men
det går inte att se någon effekt av densamma på svensk tjänstehandel. Dessa resultat stämmer
tämligen väl överens med det vi känner till om vilka Sveriges viktigaste handelspartners är
Skandinavien, Tyskland, Storbritannien och USA utgör våra viktigaste marknader, medan Östeuropa
fortfarande har lägre andelar, trots EU-medlemskapet.
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Tabell 4.4 Tjänstehandel per expansion
Variabler
ln(GDP)
EU -04

Modell 1
1,1058
(0,167)***
0,2625
(0,056)***

Modell 2
1,1205
(0,167)***
0,2618
(0,057)***

Swe-EU 04

Schengen

Modell 3
1,1209
(0,167)***
0,2780
(0,059)***
-0,1179
(0,094)

0,0344
(0,034)

0,0325
(0,034)
EMU-EMU
-0,1332
(0,0351)***
EFTA
-0,1347
-0,1357
(0,203)
(0,203)
NAFTA
-0,375
-0,3744
(0,141)***
(0,1406)***
OBS.
9943
9943
9943
Not: *, **, *** indikerar signifikans på 10, 5 och 1 procents signifikansnivå. Standardfel inom parantes (.).
Samtliga modeller inkluderar exportör- och importör fixa effekter som varierar vartannat år, samt årsdummies.

4.4 Utländska direktinvesteringar
Sambandet mellan den inre marknaden och utländska direktinvesteringar (UDI) är oklart såsom
diskuterats ovan. Djupare integration förväntas leda till förändringar i industristrukturen i riktning mot
färre men större företag i regionen – UDI kan spela en viktig roll i denna process. Fallande
handelskostnader kan stimulera vertikala UDI inom unionen men även leda till att horisontella
direktinvesteringar kan ersättas av handel. På ett liknande sätt visade Neary (2002) att investeringar
från länder utanför EU kan påverkas både positivt och negativt av ökad integration av den inre
marknaden. Här är även utvecklingen av EU:s yttre tullar och regleringar viktiga. Länder utanför EU kan
finna att investeringar inom EU blir attraktiva om det innebär att hela den gemensamma marknaden
blir fritt tillgänglig.
Tidigare studier av den inre marknadens effekt på UDI pekar på att den mestadels är svag. I tidiga
studier har man inte funnit några effekter av den inre marknaden på UDI (Brenton m.fl. 1999). Egger
och Pfaffermayr (2004) använder en metod likande vår och inkluderar bilaterala länderdummies när
de utvärderar effekten av olika faser av integrationsarbetet på UDI. De finner att den gemensamma
marknaden i princip redan realiserats under 1986-2002 och att medlemskap i den gemensamma
marknaden framförallt gynnat investeringar mellan de nya medlemsländerna snarare än mellan
befintliga medlemsländer.
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Tabell 4.5 Utländska direktinvesteringar och EU
Variabler
ln(GDP)

Modell 1
-0,7828 (0,531)

EU-EU
EU-EU
(Swe excl.)
EU non-EU

-0,3011 (0,263)

EU
(Swe excl.)

Modell 4
-0,7559
(0,531)

Modell 3
-0,7594
(0,531)

-0,4937
(0,276)*

-0,4392
(0,262)*

-0,1117
(0,118)

-0,4625
(0,269)*

-0,3589
(0,260)

-0,1471
(0,2623)
non-EU

Swe-EU

-0,3081
(0,286)
0,5108
(0,198) ***

Swe non-EU
Swe-EU
Post -95
Swe
Post -95

Modell 2
-,07741
(0,530)

non-EU

Schengen
EMU-EMU
EFTA
NAFTA

-0,4262
(0,344)
0,2789
(0,349)

-0,6244
(0,183)***

-0,0693
(0,091)
-0,037
(0,0941)

-0,0817
(0,090)
-0,0398
(0,094)
-0,1174
(0,179)
-0,7345
(0,339)**

-0,7369
(0,339)**
EFTA
-0,142
(0,180)
OBS.
10 001
10 001
10 001
10 001
Not: *, **, *** indikerar signifikans på 10, 5 och 1 procents signifikansnivå. Standardfel inom parantes (.).
Samtliga modeller inkluderar exportör- och importör fixa effekter som varierar vartannat år samt årsdummies.

I likhet med Egger och Pfaffermayr (2004) och Lejour m.fl.(2008) är vi intresserade av att analysera
effekten av regional integration på UDI snarare än de bakomliggande drivkrafterna till UDI. Vi följer
därför dessa bidrag samt den metod som tillämpats i analysen av varu- och tjänstehandel ovan. Detta
innebär att vi inkluderar importör- och exportörspecifika länderfixa effekter som tillåts variera
vartannat år. Detta fångar upp såväl länderfixa effekter och förändringar i relativpriser.
Analysen av UDI omfattar 30 länder under perioden 1985-2011. I likhet med Egger och Pfaffermayr
(2004) och Lejour m.fl.(2008) finner vi mestadels insignifikanta effekter av integration. Detta gäller
både för Sverige och EU, och för UDI inom den gemensamma marknaden såväl som UDI i länder utanför
EU. För Sveriges vidkommande finner vi en tendens till att den inre marknaden snarast lett till
förskjutning av direktinvesteringarna till länder utanför EU. Som indikerats ovan kan ett sådant
mönster delvis förklaras av att integrationen tillåter att utlandsinvesteringar ersätts av export från
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hemlandet. Situationen efter Sveriges EU-medlemskap kan därmed ses som en skarp kontrast mot
situationen innan Sverige beslutade att ansöka om medlemskap. Mellan mitten av 1980-talet och
mitten av 1990-talet fanns det betydande osäkerhet om Sveriges framtida relation till den inre
marknaden och industrin genomförde omfattande direktinvesteringar i EU för att säkra sitt
marknadstillträde (Andersson 1993). Generellt kan det noteras att investeringseffekterna ofta sker
inför annonserade fördjupningar eller förändringar av handels- och integrationsarrangemang, snarare
än efter desamma (Egger och Pfaffermayr 2004). Det bör dock noteras att skattningarna av UDI är
behäftade med viss osäkerhet. Osäkerheten gäller både andelen insignifikanta resultat såväl som den
exakthet med vilken flödena av direktinvesteringar mäts. Av de analyserade storheterna: varuhandel,
tjänstehandel och direktinvesteringar är informationen gällande varuhandeln troligen den mest
rättvisande.
4.4.1 Utländska direktinvesteringar per expansion
Analysen av utländska direktinvesteringar per expansion (UDI) är oklart såsom diskuterats ovan.
Djupare integration förväntas leda till förändringar i industristrukturen i riktning mot färre men större
företag i regionen – UDI kan spela en viktig roll i denna process. Fallande handelskostnader kan
stimulera vertikala UDI inom unionen men även leda till att horisontella direktinvesteringar kan
ersättas av handel. På ett liknande sätt visade Neary (2002) att investeringar från länder utanför EU
kan påverkas både positivt och negativt av ökad integration av den inre marknaden. Här är även
utvecklingen av EU:s yttre tullar och regleringar viktiga. Länder utanför EU kan finna att investeringar
inom EU blir attraktiva om det innebär att hela den gemensamma marknaden blir fritt tillgänglig.
Samtidigt är det troligt att många effekter sker i förväg, innan redan annonserade fördjupningar av
integrationsprocessen sker.
Tidigare studier av den inre marknadens effekt på UDI speglar föregående analys av UDI tämligen väl.
Läser man sekventiellt finner man överlag inga signifikanta effekter av EU-medlemskap, detta gäller
för både Sverige och för EU som helhet. Ett undantag är den så kallade östexpansionen 2004 där vi
finner resultat som tyder på en negativ effekt på UDI, dock sammanfaller denna period även med
spåren efter finanskrisen som kan påverka resultaten. Förutom att UDI kan ersättas av handel kan
bristen på signifikanta effekter bero på att EU-medlemskapet påverkar inträdande länder
asymmetriskt. Dels kan ett EU-inträde innebära ett ökat inflöde av UDI då inträdeslandet nu ges fri
access till samtliga länder inom EU. Samtidigt kan utgående UDI till EU minska då behovet av etablering
utanför det egna landet i syfte att nå EU:s marknad minskar. Dessa effekter kan ta ut varandra och leda
till att den aggregerade effekten blir insignifikant. Det kan även noteras att Lejour m fl. (2008) finner
en positiv effekt av EU-medlemskap på både UDI inom EU och med omvärlden. Dock omfattar deras
analys inte åren efter 2006 varför effekter av finanskrisen på EU uteblir i Lejour m fl. (2008).
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Tabell 4.6 Utländska direktinvesteringar, per expansion
Variabler
ln(BNP)
EU-86
EU-95
(Swe excl.)
EU-04

Modell 1
-0,7917
(0,531)
0,4212
(0,822)
-0,0586
(0,187)
-0,5178
(0,154)***

Modell 2
-0,7712
(0,531)
0,3779 (0,822)
-0,0953
(0,188)
-0,5431
(0,157)***

Swe-EU 86

Modell 3
-0,7707
(0,531)
0,3798
(0,900)
-0,0049
(0,205)
-0,5210
(0,161)***
-0,0908
(1,455)
-0,4258
(0,374)
-0,2369
(0,350)

Swe-EU 95
Swe-EU 04

Schengen

-0,0697
-0,0707
(0,086)
(0,086)
EMU-EMU
-0,0558
-0,0493
(0,094)
(0,094)
EFTA
-0,0415
0,0268 (0,186)
(0,175)
NAFTA
-0,6971
-0,6952
(0,337)**
(0,339)**
OBS.
10 017
10 017
10 017
Not: *, **, *** indikerar signifikans på 10, 5 och 1 procents signifikansnivå. Standardfel inom parantes (.).
Samtliga modeller inkluderar exportör- och importör fixa effekter som varierar vartannat år samt årsdummies.
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5. Handel och ekonomisk tillväxt
EU påverkar inte enbart handelsmönstren för unionsländerna och deras handelspartners. Förändrade
handelsvillkor och en öppnare inre marknad får också implikationer för den ekonomiska tillväxten. I
kapitel 2 konstaterades att en fördjupad integration både kan ge ökade kapitalinvesteringar och
underlätta kunskapsflöden mellan regioner. Detta kan i sin tur påverka den långsiktiga tillväxten på
den gemensamma marknaden. Som diskuterats i kapitel 3 pekar tidigare empiriska studier på ett
positivt samband mellan ökad handel och ekonomisk tillväxt.
Enligt uppskattningar av Frankel och Rose (2002) ökar BNP per capita med en tredjedels procent för
varje procentenhets ökning av ekonomisk öppenhet (total handel som andel av BNP). I Sverige har
öppenheten 1950 till 2011 ökat från 45 till 121 procent vilket om Frankel och Rose (2002) uppskattning
stämmer, innebär en långsiktig ökning av BNP på cirka 20 procent. Eftersom bara några länder är EUmedlemmar kan deras uppskattning inte sägas vara speciellt representativ för EU-området. Lejour
m.fl.(2008) studerar däremot effekten av ekonomisk öppenhet på den ekonomiska tillväxten inom EU.
Även om analysen i Lejour m.fl.(2008) är snarlik den i Frankel och Rose (2002) skiljer studierna sig åt
avsevärt med avseende på antalet länder som studeras och valet av ekonometrisk metod. Detta
avspeglas också i den uppskattade effekten av ökad ekonomisk öppenhet som i Lejour m.fl.(2008)
begränsas till cirka en tiondels procent per procentenhets ökning av öppenheten. Studien undersöker
även effekter av ett EU-medlemskap utifrån en medlemskaps-dummy, utan att hitta några signifikanta
resultat.
I likhet med analysen av effekterna på handel i föregående kapitel, följer vi även här Lejour m.fl.(2008),
och baserar analysen på en utökad Solow-modell (Mankiw, Romer och Weil 1992), men med fokus på
Sverige istället för på Nederländerna. 7 Det är viktigt att vara medveten om att den här typen av
modeller hör till första generationens CGE-modeller, vilket innebär att de inte kan fånga upp
konkurrenseffekter, stordriftsfördelar, endogena effekter på innovation och investeringar eller andra
agglomeringseffekter som är förknippade med en fördjupad integration. Därför kan vi förvänta oss att
se relativt begränsade effekter från öppenhet på tillväxt. I termer av vår tidigare diskussion ligger
effekterna närmare de neoklassiska än vad man kan vänta sig om man tillämpar de moderna
modellerna för att studera effekterna av handel och integration.
Även om det är svårt att ge något exakt svar på storleken av de tillväxteffekter som förloras genom att
använda en första generationens modell kan resultaten i Harrison (1994) vara vägledande. Genom att
skatta tillväxteffekten av EU-medlemskap med första, andra och tredje generationens CGE-modeller
7

Jämfört med Lejour m.fl.(2008), som studerar utvecklingen fram till 2004, har vi tillgång till mer och bättre
data. I synnerhet kan vi ta hänsyn till de utvidgningar av EU som ägde rum 2004 och 2007.
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finner han att tillväxteffekten femdubblas när man går från första till tredje generationens CGE-modell.
Med Harrison (1994) som riktmärke kan den verkliga tillväxteffekten av ett EU-medlemskap därför vara
betydligt större än vad vår modell indikerar. Vi kan därför betrakta analysen som ett konservativt test
av tillväxteffekter av EU-medlemskap och ökad öppenhet.

5.1 Data och modell
Då vi har för avsikt att jämföra våra resultat med Lejour m.fl.(2008) har vi valt att lägga vi oss nära
deras empiriska design med vissa viktiga skillnader som beskrivs nedan. Det innebär att vi använder en
så kallad Solow-modell som har utökats med humankapital som används av bland andra Barro (1991),
Mankiw, Romer, och Weil (1992) och Islam (1995) för att studera tillväxtskillnader mellan länder och
ekonomisk konvergens.8
Alla data är hämtade från Penn World Tables (PWT) version 8.0 (se Inklar m.fl. 2013 och Fenstra
m.fl.2013a, b för en beskrivning av hur den senaste versionen skiljer sig åt från tidigare versioner). Vi
mäter ekonomins storlek som kvoten mellan output-sidan av BNP och antalet anställda personer i ett
land. Anledningen till att vi väljer ett sådant capita-mått på BNP, istället för att mäta utgiftssidan av
BNP per invånare, är att vi är intresserade av produktivitetsskillnader mellan länder som uppstår på
EU:s inre marknad snarare än direkta välfärdseffekter av ett EU-inträde. Om inte annat anges är det
BNP per anställd vi syftar på när vi talar om BNP per capita eller tillväxt. Vårt BNP per capita-mått för
ett land i under år t anges följaktligen av 𝑦𝑖𝑡 som är kedjat i PPP och uttryckt i miljontal (reala 2005)
amerikanska dollar. Den beroende variabeln som estimeras i det här kapitlet utgörs av den naturliga
logaritmen av 𝑦𝑖𝑡 som kan uttryckas på följande sätt:
(2)

𝑠

𝑘
log 𝑦𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 log 𝑦𝑖𝑡−1 + 𝛽2 log 𝑛 +𝑔+𝛿
+ 𝛽3 log 𝑓(𝐻𝑖𝑡 ) +
𝑖

𝑘

𝛽4 𝑂𝑖𝑡−1 + 𝛽5 𝐸𝑈𝑖𝑡 + ⏟
𝛼𝑖 + 𝜂𝑡 + 𝜖𝑖𝑡
Residual
Den empiriska modellen ovan är en dynamisk modell i den bemärkelsen att den tar hänsyn till hur
log 𝑦𝑖𝑡 förändras över tid. Till skillnad från moderna CGE-modeller som fångar upp effekten på
investeringar och innovation, antas dessa här vara konstanta.9 Dynamiken i modellen fångas med den
laggade beroende variabeln (log 𝑦𝑖𝑡−1 ).

8

I Appendix A.1. härleder vi den grundläggande empiriska modellen.
Antagandet i Solow-modellen att teknologin utvecklas exogent blir framförallt problematiskt då analysen
täcker en förhållandevis lång tidsperiod (1950 till 2011).
9
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Det finns en stor litteratur som undersöker ekonomisk konvergens. Enligt Bond (2002) och Abreu
m.fl.(2005) beräknas hastigheten ofta till mellan 1 och 3 procent per år (Abreu m.fl. 2005), och fångas
av 𝛽1 .10 För vårt ändamål är dock konvergenstakten inte studiens primära fokus; den används mer som
en måttstock för att validera vår modell. 11 Nästa term i högerledet fångar effekten av ekonomins
fysiska kapital, där täljaren (𝑠𝑘 ) mäter andelen sparat fysiskt kapital (investeringar som andel av BNP).
I nämnare ingår kapitalets förslitningstakt 𝛿𝑘 , teknologins tillväxttakt g och befolkningens tillväxttakt
𝑛𝑖 . I de flesta tidigare studier antar man att 𝛿𝑘 och g är runt 2-3 procent årligen. Eftersom version 8.0
av PWT innehåller faktiska deprecieringstakter för alla länder över tid behöver vi inte anta något värde
för 𝛿𝑘 . För g antar vi däremot en årlig tillväxttakt på 2 procent.12
I version 8 av PWT finns också detaljerad information om humankapitalet för alla länder. Data bygger
på Barro och Lees (2010; 2013) insamlade uppgifter över andelen av befolkningen med högre
utbildning, som nu finns med årliga observationer för de flesta länder (baserade på Barro och Lee
2013). Humankapitalet som ingår i modellen definieras på följande sätt,
(3)

𝑓(𝐻𝑖𝑡 ) = 𝑒 𝜙(𝐻𝑖𝑡 ) ,

där 𝜙(𝐻𝑖𝑡 ) är en funktion som viktar antalet år av högre utbildning (Caselli 2005). Den skattade
effekten på tillväxten 𝛽3 blir därför den procentuella förändringen i 𝑦𝑖𝑡 från en enhetsförändring av
𝐻𝑖𝑡 . Viktningen är relevant eftersom senare utbildningsår inte har lika högt genomslag på lönen som
de tidiga åren, vilket gör vårt humankapitalmått bättre lämpat för att mäta den faktiska effekten av
humankapital på BNP.
För att fånga upp tillväxteffekten av EU-medlemskap inkluderar vi två variabler. För att undersöka om
tillväxten skiljer sig mellan medlemsländer och icke-medlemsländer inkluderas dummyvariabeln 𝐸𝑈𝑖𝑡 ,
som tar värdet 1 för medlemskap och 0 i alla andra fall. Då vi vet från tidigare kapitel att EUmedlemskap påverkar handeln inom EU, och att ökad handel i sin tur har förknippats med positiva
tillväxteffekter (Frankel m.fl. 2002), inkluderar vi även en variabel för öppenhet 𝑂𝑖𝑡−1 för att
approximera den indirekta effekten av EU-medlemskap. I enlighet med Lejour m.fl. (2008) mäter vi
öppenhet med summan av ett lands export och import som en andel av landets BNP. Även här är det

Den implicerade konvergenstakten i Solow-modellen har beräknats som 𝜆 = −log 𝛽1 (se Appendix A.1).
Konvergenstakten ligger också till grund för beräkningarna av jämviktseffekter och realiserade tillväxteffekter
i Kapitel 5.3.3 och 5.3.4.
12
Ett alternativ till specifikationen, som ofta förekommer i andra studier (exempelvis Lejour m.fl.2008) är att
lyfta ut nämnaren och skatta log(𝑛𝑖 + 𝑔 + 𝛿𝑘 ) som en separat variabel. Vi har provat båda alternativen, men
då de ger kvalitativt samma resultat har vi valt att inkludera dem i samma variabel.
10
11
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svårt att helt separera den del av effekten som beror av medlemskap som går via ökad öppenhet, från
andra effekter som också kan påverka storleken på den totala exporten.
För att integrera dessa variabler i den teoretiska Solow-modellen har vi valt att bygga ut den totala
faktorproduktiviteten. För detaljer hänvisar vi till Appendix A.2 där den fulla empiriska modellen
härleds.
Till sist inkluderar vi en sammansatt residualterm som består av tre komponenter. Den första
komponenten 𝛼𝑖 fångar upp egenskaper mellan länder som inte varierar över tid. Den andra
komponenten 𝜂𝑡 är ett set av dummyvariabler för åren (1951-2011) som tar hänsyn till konjunkturella
faktorer som påverkar alla länder lika mycket över tid. Utan en sådan effekt skulle EU-dummyn felaktigt
fånga andra tillväxttrender som präglat den globala tillväxten sedan EU:s grundande. Övriga faktorer
som kan tänkas påverka tillväxten, men inte direkt fångas upp i modellen, fångas slutligen upp i 𝜖𝑖𝑡
som antas vara en slumpmässig felterm.

Tabell 5.1 Beskrivning av data
Variabler
1. BNP per capita (log)
2. Inv. i fysiskt kapital/BNP (log)13
3. Humankap (log)
4. Öppenhet

Sverige
Obs. Medel
62
10,541
61
1,188
62
1,017
62
0,739

EU-länder
Obs.
Medel
1 323
10,329
1 303
1,338
1 379
0,923
1 359
0,699

Alla länder
Obs.
Medel
7,158
9,443
8,046
0,833
6,946
0,693
8,274
0,522

I tabell 5.1 presenteras data för de ingående variablerna. Då vi har tillgång till årliga data för alla
variabler mäter vi BNP per capita årsvis istället för vart femte år som Lejour m.fl.(2008). Då den
empiriska modellen innehåller en laggad beroende variabel kommer antalet observationer i analysen
att vara något lägre än antalet observationer som står angivna i tabellen. Beskrivningen i tabell 5.1 är
uppdelad på EU-länder (länder som någon gång under perioden har blivit EU-medlemmar) och alla 134
länder (länder som har tillgängliga data i PWT). Vi har även tagit med Sverige som en jämförelse.
Sett till medelvärdena för våra beroende variabler har EU-länder högre värden än det globala
genomsnittet. Trots att EU-länderna är färre till antalet är standardavvikelsen för ingående variabler
oftast lägre än de för hela populationen (visas inte i tabellen). Det gäller dock inte för ekonomisk
öppenhet där EU-länderna tycks ha något högre variation. Notera att genomsnittet beräknas både

13

Beskrivningen av variabeln Inv. i fysiskt kapital/BNP (log) innefattar även förslitningstakten av kapital,
befolkningens tillväxttakt och teknologins tillväxttakt och motsvara alltså variabeln som ingår i analysen.
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mellan länder och över tid. Då EU-länderna har en gemensam handelspolitik kan den högre
standardavvikelsen först verka avvikande. Men tittar vi enbart på senare år sjunker standardavvikelsen
betydligt för EU-länderna vilket bör reflektera den fördjupade integrationen på EUs inre marknad.
Sverige har en högre andel humankapital och en öppnare ekonomi än både EU-genomsnittet och det
globala genomsnittet, men lägre investeringar i fysiskt kapital än EU.

Figur 5.1 Öppenhet sedan 1950

Figur 5.2 Tillväxt (log BNP per capita) sedan 1950

Källa: Penn World Tables version 8.0

Källa: Penn World Tables version 8.0

Figur 5.1 och 5.2 visar hur ekonomisk öppenhet och BNP per anställd har utvecklats från 1950 och
framåt. Båda figurerna visar en tydlig positiv trend för EU-länderna. Under 80-talet blir EU-länderna
relativt öppnare än det globala genomsnittet. Förutom att den ekonomiska öppenheten ökar i EUländerna är det här också en period då Danmark, Irland, Storbritannien, Grekland, Portugal och
Spanien går med i unionen vilket bidrar till att EU:s inre marknad blir större (figur 5.1). När tillväxten i
EU och övriga värden jämförs blir skillnaderna ännu tydligare (figur 5.2). Det är välbekant att många av
dåtidens EU-länder under efterkrigstiden genomgick en massiv tillväxtboom när de återuppbyggde
sina ekonomier.14

5.2 Metod
För att skatta parametrarna i modellen (ekvation 2) använder vi oss av ett antal olika metoder, med
olika för- och nackdelar. På så vis minimerar vi risken att resultaten drivs av metodvalet. En ytterligare
fördel med att skatta en modell med flera metoder är att kända snedvridningar kan hjälpa oss att
14

Det stora hoppet vid 1960 års värde i figur 5.2 för alla länder reflekterar enbart det faktum att många länder
inte har tillgängliga data mellan åren 1950 och 1960.
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validera resultaten när de skiljer sig åt. Valet av metod följer Lejour m.fl.(2008), som använder tre
metoder: minsta kvadrat-metoden (OLS), inom-gruppen transformerad panelestimator (FE), samt
system generalized method of moments (SGMM).
Eftersom vi skattar en dynamisk modell måste vi ta hänsyn till det dynamiska bias (snedvridning) som
uppstår för både OLS och FE. Det beror på att den laggade beroende variabeln (log 𝑦𝑖𝑡−1 ) är korrelerad
med feltermen 𝜖𝑖𝑡 och blir därför endogent bestämd, vilket ger upphov till en över- eller
underskattning av 𝛽1 . Det går dock att identifiera riktningen för bias i både OLS och FE. Om OLS
används kommer effekten från laggad BNP per capita att överskattas. För FE däremot är det välkänt
att värdet istället underskattas (Nickel 1981), rentav med så mycket som 60 procent för korta paneler
(Greene 2008, s.245). Eftersom vår panel innehåller 62 tidsperioder bör dock storleken på ett sådant
bias vara betydligt lägre. Till skillnad från OLS tar FE hänsyn till icke observerbar variation (𝛼𝑖 ) mellan
länder som härstammar från skillnader i t ex politiska system, institutioner och kulturella traditioner.15
Trots förhållandevis långa tidsserier kan vi inte vara säkra på att FE är helt konsistent. Därför använder
vi oss också av SGMM, en metod som är designad för att hantera både där variansen av 𝛼𝑖 är skilt från
noll och problem förknippade med en laggad beroende variabel (Arellano m.fl.1995; Blundell
m.fl.1998). Då vi vet att 𝛽1 har en positiv bias i OLS och en negativ bias i FE bör det korrekta värdet
ligga någonstans mitt emellan (Bond 2002). För att SGMM ska vara motiverat bör alltså 𝛽1FE < 𝛽1OLS <
𝛽1SGMM .
I SGMM elimineras för 𝛼𝑖 genom att ta differensen av alla variabler i ekvation (1). För att hantera
endogenitetsproblemet används två uppsättningar instrumentalvariabler. För differensekvationen
används ingående beroende variabler laggade minst två perioder som instrument för att skatta alla
endogena

variabler.

Förutom

differensekvationen

ingår

också

ursprungsekvationen

där

instrumentalvariablerna istället utgörs av differensen av ingående beroende variabler, även de laggade
åtminstone två perioder. Tillsammans bildar ekvationerna ett system som teoretisk löser problemen
förknippade med både OLS och FE. SGMM skiljer sig något från vad som kallas difference generalized
method of moments (Arellano m.fl. 1991) som enbart använder differensekvationen med tillhörande
instrumentalvariabler för att lösa endogenitetsproblemet. Anledningen till att vi väljer SGMM är att
den har visats fungera bättre i de fall där 𝛽1 ligger i närheten av värdet 1. Se Bond (2002) för en
ingående beskrivning av respektive metod.
Det finns dock en rad kriterier som behöver vara uppfyllda för att SGMM ska ge valida resultat. För det
första måste instrumentalvariablerna vara exogena, det vill säga de får inte vara korrelerade med

15

Om inte variansen av 𝛼𝑖 är lika med noll kommer all sådan variation istället att fångas upp av 𝜖𝑖𝑡 i vanlig OLS.
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feltermen. För att validera vår instrumentmatris förlitar vi oss på Hansens J-test som testar
nollhypotesen att modellen är robust men att analysen kan vara försvagad av för många instrument.
Enligt Roodman (2006) bör Hansen-testet förkastas med ett p-värde mellan 0,1 och 0,25. Då ingående
instrument är laggade med minst två perioder är ett annat viktigt kriterium att feltermen inte är seriellt
korrelerad i mer än en period. Vi redovisar därför p-värdet för både Hansentestet och ett AR(2)-testet
i resultattabellen.

5.3 Resultat för EU-medlemskapets effekter på tillväxt
För att undersöka tillväxteffekter från EU-medlemskap och öppenhet på den inre marknaden
undersöker vi två uppsättningar länder. I den första uppsättningen inkluderar vi länder som någon
gång under perioden har varit medlemmar i EU, för att i den andra inkludera alla 134. Då analysen i
Lejour m.fl.(2008) enbart inkluderar 88 länder har vi ett större urval. Deras studie gör inte heller någon
skillnad mellan EU-länder och övriga länder vilket sannolikt snedvrider tillväxteffekterna från ett EUmedlemskap. En uppdelning ger oss goda förutsättningar för att undersöka hur öppenhet och EU
påverkar tillväxten på EU:s inre marknad och hur öppenhet påverkar tillväxten mer generellt. Analysen
är uppdelad i tre steg. I det första steget undersöker vi marginaleffekterna av ett EU-medlemskap och
ekonomisk öppenhet, alltså hur en liten förändrad öppenhet påverkar tillväxten. Med utgångspunkt i
dessa resultat fokuserar vi sedan på den svenska ekonomin och hur öppenhet och EU-inträdet 1995
har påverkat tillväxten. I steg 2 undersöker vi hur jämviktsinkomsten skulle påverkas vid en förändrad
öppenhet och i steg 3 hur stor del av tillväxten som redan har realiserats till följd av att den svenska
ekonomin har blivit öppnare.
5.3.1 Regressionsresultat enbart för EU-länder
Alla resultat från ekvation (2) presenteras i tabell 5.2. I kolumnerna 1 och 2 anges resultaten när enbart
EU-länderna inkluderas. Totalt rör det sig om 27 länder (fram till 2011) som tillsammans ger 1267
observationer. En konsekvens av det begränsade urvalet är att vi inte kan använda SGMM som kräver
fler observationer. Vi väljer därför att enbart presentera resultaten från OLS och FE för EU-länderna.
Om vi tittar på det skattade värdet på den laggade BNP-variabeln ser vi att OLS (0,965) och FE (0,966)
knappt skiljer sig åt (kolumn 1 och 2), vilket ger en implicerad konvergenstakt på ungefär 3,5 procent.16
Vi anser därför att ett eventuellt dynamiskt bias inte utgör ett stort problem i det här fallet. Hade vi
kunnat använda SGMM skulle vi förvänta oss ett liknande resultat.

16

Konvergenstakten kan beräknas utifrån 𝜆 = − log 0,965 = 0,0356
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När det kommer till fysiskt kapital och humankapitalstocken finner vi inga entydiga resultat. Sannolikt
fångas effekterna upp av den laggade beroende variabeln. Ser vi till den effekten från EU-medlemskap
som fångas upp av EU-dummyn finner vi inga signifikanta resultat när vi tittar på EU-länderna. Möjliga
tillväxteffekter från integrationsarbetet står mer troligt att finna bland förändrade konkurrensvillkor,
ökade stordriftsfördelar, endogen teknologisk utveckling, ökad handel etc. Till följd av
begränsningarna i Solow-modellen fokuserar vi här enbart på den indirekta effekten av EU genom en
ökade öppenhet, vilket innebär att vi primärt fångar omallokeringseffekter.
För EU-länderna finner vi att effekten från en ökad öppenhet är entydigt positiv och signifikant. Enligt
vår uppskattning skulle ökad öppenhet med 0,01 resultera i att BNP per capita sedermera ökar med
mellan 0,053 (OLS) till 0,069 (FE) procent. Om man betänker att Sveriges öppenhet ökat från 0,45 till
1,21 sedan 1950 inser vi att effekten av öppenhet på lång sikt kan vara betydande. Storleken på de
skattade koefficienterna ligger även i linje med vad Lejour m.fl.(2008) finner där effekten varierar
mellan 0,05 till 0,09. Vi känner oss därför bekväma med att den empiriska modellen verkar stämma.
Tabell 5.2 Resultat från tillväxtregressioner

Beroende variabel: BNP (log)
Laggad BNP per capita (log)
Investeringar i fysiskt kapital/BNP (log)
Humankapitalindex (log)
Öppenhet
EU
Konstant

EU-länder
(1)
(2)
OLS
FE

Alla länder
(3)
(4)
OLS
FE

(5)
SGMM

0,965***
(0,007)
-0,069
(0,068)
-0,076**
(0,032)
0,053***
(0,015)
0,005
(0,007)
0,517***
(0,094)

0,984***
(0,005)
0,007
(0,006)
0,050***
(0,015)
0,015
(0,012)
0,010**
(0,005)
0,155***
(0,037)

0,983***
(0,070)
0,089*
(0,049)
-0,251*
(0,140)
0,113**
(0,057)
0,345***
(0,121)
0,179
(0,587)

0,966***
(0,023)
-0,113
(0,090)
0,047
(0,055)
0,069***
(0,013)
0,020
(0,013)
0,469**
(0,208)

0,948***
(0,007)
-0,006
(0,012)
-0,022
(0,037)
0,031**
(0,015)
0,002
(0,007)
0,499***
(0,066)

Observationer
1 267
1 267
5 998
5 998
5 998
Antal länder
27
27
134
134
134
R-squared
0,983
0,978
0,994
0,951
AR (2)
0,179
Hansen test
14,000
Antal instrument
73
Not: Robusta standardfel inom parentes. För både OLS och FE har standardfelen även klustrats på landnivå.
Signifikansen i modellen ges av *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,10. Som instrument i SGMM använder vi BNP per
anställd (log) laggad 2 till 4 perioder och Investeringar i fysiskt kapital/BNP (log), Humankapital-index (log),
öppenhet och EU alla laggade 2 perioder som instrument till differensekvationen. För nivåekvationen
använder vi differensen av alla ingående variabler laggade 2 perioder som instrument. Vi inkluderar också
årsdummyn som ett standardinstrument. För att reducera antalet instrument använder vi kommandot
collapse med robusta standardfel och tvåstegs estimatorn i Stataprogrammet Xtabond2.
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5.3.2 Regressionsresultat för alla länder
Inkluderar vi istället alla länder i analysen (kolumn 3 till 5) skiljer sig resultaten endast marginellt, även
om dessa olikheter ger vissa kvalitativa skillnader i jämviktsanalysen och analysen över realiserade
tillväxteffekter i nästkommande avsnitt. Den kanske viktigaste skillnaden är att vår dummyvariabel för
EU-medlemskap numera ger en signifikant och positiv effekt för både OLS (0,01) och SGMM (0,35). I
skattningen med FE å andra sidan (kolumn 4) försvinner effekten helt. Då magnituden på effekterna
skiljer sig åt med en faktor på 1:35 mellan OLS och SGMM är det svårt att tillskriva någon hög tilltro
dessa. Brada och Mendez (1988) resultat för den direkta effekten av EU-medlemskap via en EUdummy, ligger mer i linje med vårt lägsta resultat (0,01). Utan att tolka storleken på koefficienterna
tycks det ändå finnas visst stöd för att EU-medlemskapet är förknippat med högre tillväxt jämfört med
alla andra länder globalt.
Då vi här även skattar regression (1) med SGMM är det värt att notera effekten från laggad BNP per
capita. Bond (2002) understryker att SGMM bör ge ett skattat värde som ligger mellan OLS och FE,
vilket det också gör i vårt fall. Varken Hansen-testet eller AR(2) testet kan förkastas vilket ger ytterligare
validitet åt modellen. Det låga skattade värdet med FE-modellen i förhållande till OLS och SGMM bör
därför anses som osäkert.
Med SGMM finner vi en positiv effekt av öppenhet. Den är något större än vad vi finner för övriga
modeller. Tolkningen av effekten är att en ökning med 0,01 av öppenhet nu leder till 0,11 procent
högre BNP per capita, medan samma ökning i FE-modellen leder till en 0,03-procentig högre tillväxt.
5.3.3 Jämviktsanalys av inkomsteffekter från ökad öppen het
Effekterna vi finner i föregående avsnitt är marginaleffekter, det vill säga de direkta effekterna vi kan
förvänta oss på BNP per capita från små förändringar i respektive beroende variabel. Men då Solowmodellen är en allmän-jämviktsmodell bör resultaten i tabell 5.2 också ses utifrån dess påverkan på
den långsiktiga jämviktsinkomsten (per capita). Även om alla liknande modeller är förknippade med
en teoretisk jämvikt, är jämviktsanalyser en grov förenkling av en ekonomisk verklighet, som är i
ständig förändring. Från detta följer inte att jämviktsanalys är oanvändbar. Den totala effekten av en
ökad öppenhet kommer att realiseras först när ekonomin har nått en ny jämvikt. Jämviktseffekten blir
därför ofta mycket större än de beräknade marginaleffekterna, då effekterna tillåts ackumulera över
tid.
Vi kan använda resultaten från tabell 5.2 för att beräkna jämviktseffekten av en ökad öppenhet för
Sverige, EU och det globala genomsnittet. Resultaten presenteras i tabell 5.3 där sista raden visar den
implicerade konvergenstakten som beskriver hur lång tid det tar för ekonomin att nå sin nya jämvikt
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efter en förändring i exempelvis öppenhet. För EU-regionen beräknade vi konvergenstakten till ca 3,5
procent vilket är lite i överkant jämfört med de 1-3 procenten som brukar uppskattas globalt.
Anpassningen till den nya jämvikten sker dock väldigt långsamt. För en konvergenstakt på 3,5 procent
tar det till exempel 20 år att halvera BNP-gapet (Lejour med fl 2008; Martin med fl. 1998).

17

I vår analys betyder det att en stor del av de tillväxteffekter som följer från ökad öppenhet inte ännu
har realiserats vilket blir tydligt i nästa avsnitt där vi beräknar hur många procent det faktiskt rör sig
om. Men för att återgå till jämviktsanalysen där vi uteslutande fokuserar på jämviktseffekten från ökad
öppenhet, utgår vi från ekvation (2) där jämvikten log 𝑦 ∗ beräknas genom att ta väntevärdet av
ekvation (2), som ges av
(4)

𝑠

𝑘
log 𝑦 ∗ = 𝛽0 + 𝛽1 log 𝑦 ∗ + 𝛽2 log 𝑛 +𝑔+𝛿
+ 𝛽3 log 𝑓(𝐻𝑖𝑡 ) + 𝛽4 𝑂 𝑖𝑡−1 + 𝛽5 𝐸𝑈𝑖𝑡 .
𝑖

𝑘

Om uttrycket i (4) sedan löses för log 𝑦 ∗ erhåller vi följande uttryck,
(5)

log 𝑦 ∗ =

𝛽0
1−𝛽1

+

𝛽2
𝑠𝑘∗
log
1−𝛽1
𝑛𝑖 +𝑔+𝛿𝑘

+

𝛽3
log 𝑓(𝐻𝑖𝑡
1−𝛽1

)+

𝛽4
𝑂
1−𝛽1 𝑖𝑡−1

+

𝛽5
𝐸𝑈𝑖𝑡
1−𝛽1

.

För att sedan beskriva hur jämvikten för BNP per capita påverkas av en exogen chock av 𝑂𝑖𝑡−1 tar vi
partialderivatan av log 𝑦 ∗ med avseende på 𝑂𝑖𝑡−1 vilket slutligen resulterar i följande uttryck,
(6)

∂log 𝑦 ∗
𝜕𝑂 ∗

=

∂ 𝑦∗
𝑦∗

𝛽

4
= 1−𝛽
𝜕𝑂𝑖𝑡−1 ,
1

där 𝛽1 och 𝛽4 är marginaleffekterna av laggad BNP per capita och öppenhet. För Sverige, EU och alla
länder utgår vi från 2011 års öppenhetsnivå som återges i tabell 5.3 nedan. Öppenheten är högst i
Sverige (1,21) följt av EU-genomsnittet (1,19) och det globala genomsnittet (0,75). Kolumnerna (1)-(5)
korresponderar mot samma kolumner i tabell 5.2. För varje modell beräknas sedan jämviktseffekten
utifrån ekvation (6) för respektive signifikanta skattningar av 𝛽1 och 𝛽4 . Då FE-skattningen i kolumn 3
(tabell 5.2) inte visar signifikant resultat för öppenhet exkluderas den från jämviktsanalysen i tabell
5.3. Chocken (förändringen i öppenhet) vi betraktar är av storleksordningen 1 procent av 2011 års
öppenhetsnivåer.

17

*Halveringstiden 𝐻 för total konvergens kan beräknas genom 𝐻 = log 2 /− log(1 − 𝜆) (Martin med fl. 1998).
60

Tabell 5.3 Jämviktseffekter från 1 % högre öppenhet baserat på 2011 års nivåer
EU-länder
(1)
Öppenhet
2011
Region
OLS
1,19
EU
1,69%
1,21
Sverige
1,83%
0,75
Alla länder
1,14%
Implicit konvergenstakt (𝜆)
0,036
Not: Uträkningar är baserade på estimaten i Tabell 5.2.

Alla länder
(4)
FE
0,67%
0,72%
0,45%
0,053

(2)
FE
2,27%
2,46%
1,52%
0,035

(5)
SGMM
7,44%
8,05%
4,99%
0,017

Om vi för enkelheten skull utgår från kolumn (1) och OLS-skattningarna ser vi att en ökning av
öppenheten med 1 procent, för Sveriges del, leder till 1,83 procent högre BNP per capita i jämvikten.
Jämviktseffekterna är något lägre för EU-genomsnittet och för alla länder med en utväxling på 1,69
respektive 1,14. Det beror sannolikt på att Sverige är en liten ekonomi som har varit mer öppen än
genomsnittslandet i EU. Resultatet 1,14 för alla länder råkar också vara exakt samma man hittade i
Frankel och Rose (2002). Jämviktseffekterna skiljer sig dock åt mellan de olika modellerna, där den
största effekten genereras av SGMM. Det beror på den låga implicerade konvergenstakten (0,017) och
bör därför ses som en oerhört generös skattning. Dessa resultat ligger även helt i linje med vad man
finner i Lejour m.fl.(2008).
5.3.4 Realiserade inkomsteffekter från ökad öppenhet på EU:s inre marknad
I ljuset av jämviktsanalysen kan vi sedan undersöka hur stor del av den totala effekten på BNP per
capita som redan har realiserats till följd av den ökade öppenheten under perioden. Vi tittar även här
på Sverige, EU och alla länder men inkluderar även Sverige efter 1995 för att se hur BNP per capita
2011 (i reala amerikanska dollar) har förändrats sedan EU-medlemskapet. Ekvationen för att beräkna
detta erhålles genom att ta totalderivatan av ekvation (1) med avseende på 𝑂𝑖𝑡−1 , vilket ger,
(6)

𝑑 log 𝑦𝑖2011 = ∑2011
𝑡=1950

𝜕 log 𝑦𝑖𝑡
𝑑𝑂𝑖𝑡−1
𝜕𝑂𝑖𝑡−1

2011−𝑡
= ∑2011
𝛽4 𝑑𝑂𝑖𝑡−1.
𝑡=1950 𝛽1

där 𝑑𝑂𝑖𝑡−1 motsvarar den årliga differensen av öppenheten för respektive region. Resultaten visas i
Tabell 5.4 för samma estimat på 𝛽1 och 𝛽4 som ingår i Tabell 5.3.
Tabell 5.4. Realiserade tillväxteffekter från ökad öppenhet (1950 – 2011)
EU-länder
(1)
Region
OSL
EU
2,17%
Sverige
2,14%
Sverige sedan 1995
1,56%
Alla länder
1,19%
Not: Uträkningar är baserade på estimaten i tabell 5.2.

(2)
FE
2,86%
2,83%
2,05%
1,57%
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Alla länder
(4)
FE
1,01%
1,05%
0,82%
0,55%

(5)
SGMM
6,9%
6,10%
3,76%
3,48%

Om vi även här ser på OLS estimatet i kolumn (1). Av den totala tillväxten i Sverige sedan 1950 har 2,14
procent berott på den ökade öppenheten. Motsvarande siffra för FE är något högre (2,83 procent). Av
den totala tillväxten i Sverige sedan EU-inträdet 1995 har 1,56 till 2,05 procent (kolumn 1 och 2) berott
på den ökande öppenheten. Ser vi istället till det genomsnittliga estimatet för de olika metoderna ger
det en siffra för Sverige på 3,69 procent och 2,46 procent för Sverige sedan 1995. Då räknar vi inte med
estimaten i kolumn (4) då FE-skattningen för den laggade BNP-variabeln (0,948) skiljer sig kraftigt från
OLS och SGMM. I ljuset av Harrisons (1994) jämförelse mellan tidiga och mer moderna
jämviktsmodeller skulle till exempel den realiserade tillväxten i Sverige sedan 1950 talet från ökad
öppenhet kunna ligga i intervallet 3-20 procent och sedan EU-inträdet 2-10 procent.18
Det är också viktigt att komma ihåg att man bara kan tolka dessa resultat om man tar hänsyn till
jämviktsanalysen ovan där vi såg att BNP per capita (på lång sikt) ökade med 1,83 procent (OLS) för
varje procentuell ökning av öppenheten i Sverige. Öppenheten i den svenska ekonomin har ökat
kraftigt både sedan 1950 och sedan EU-medlemskapet. Exakt hur mycket det i slutändan kommer att
innebära för tillväxten är oerhört svårt att förutsäga. De förhållandevis låga talen i tabell 5.4
återspeglar den implicerade konvergenstakten från Solow-modellen. För varje årlig förändring i
öppenhet tar det cirka 20 år att nå halva avståndet till den nya jämvikten innan effekten fullt har
realiserats i den ekonomiska tillväxten. Resultaten från makroanalysen i det här kapitlet kan därför
betraktas som en del i en pågående process som vi bara har sett början av. Med tanke på att dessa
beräkningar inte heller tar hänsyn till skalfördelar, konkurrenseffekter och påverkan på investeringar
och innovation bör de ses som ett undre estimat av de verkliga effekterna från fördjupad integration,
som sker på fler sätt än öppenhet, som vi har studerat i det här kapitlet.

18

Harrison (1994) finner en faktor 1:5 mellan resultaten från första och tredje generationens modeller.
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6. Sammanfattning
Studien visar att Sveriges varuhandel med EU är nästan dubbelt så stor som den skulle varit utan EUmedlemsskapet och den ökade öppenheten. Studien visar att den europeiska integrationen bidragit
positivt till svensk tillväxt.
Sedan bildandet av den europeiska kol- och stålgemenskapen 1952 har den europeiska
integrationsprocessen både breddats och fördjupats markant. Från att ha varit ett begränsat fredsoch handelsprojekt mellan sex länder involverar den Europeiska Unionen (EU) idag tjugoåtta nationer
som samarbetar på ett stort antal områden. Fokus har förskjutits från avskaffandet av tullar och kvoter
till frågor rörande immaterialrätt, tjänstehandel, regelharmonisering och samordning av ekonomisk
politik. Varor, tjänster, arbetskraft och kapital ska kunna röra sig fritt på den gemensamma marknaden
och skapa en dynamisk näringsmiljö som bidrar till att Europa kan behålla och stärka sin globala
konkurrenskraft.
Som ett resultat av denna process har den gemensamma marknaden blivit världens största
marknadsplats och beräkningar visar att medlemsländerna erhållit betydande fördelar av EUmedlemskapet. Tidigare studier indikerar att ökad öppenhet och EU-medlemskap ökat intra-EU
handeln av varor med ca 10-140 procent. Våra skattningar ligger i det övre intervallet, nära en
fördubbling av varuhandeln, samtidigt har effekten på tredje land varit begränsat och endast svagt
negativ. För tjänstehandeln finner vi att effekten på intra EU-handel är ca hälften så stor som den på
varor.
EU:s har inte bara påverkat handel mellan länderna, medlemskapet har även bidragit till ekonomiskt
välstånd. Även om det är svårt att ge några exakta skattningar på hur stor del av den ekonomiska
tillväxten som kan tillskrivas EU och ökad öppenhet visar undersökningar på positiva effekter. Lågt
hållna beräkningar pekar på att ca 3 procent av dagens BNP kan tillskrivas EU och ökad öppenhet. Tar
man ett långsiktigt perspektiv och dessutom inte bara ser till de direkta effekterna av handel utan även
tar hänsyn till effekterna på investeringar, skalfördelar och konkurrens kan enligt Harrison (1994)
effekten av öppenhet och integration femdubblas. Detta pekar på en BNP effekt på ca 15-20 procent
vilket är i linje med beräkningar gjorda av Badinger (2005). Det är därför värt att notera att en
betydande del av de positiva effekterna sannolikt kan tillskrivas det djupare integrationsarbetet.
För Sveriges del är det viktigt att förstå effekterna av de ekonomiska processer som driver utvecklingen
av den europeiska integrationen. En anledning är behovet att anpassa den inhemska politiken för att
möta de förändringar och utmaningar – liksom de möjligheter – som orsakas av integrationen.
Dessutom står det klart att varken EU eller Sveriges förhållande till EU är konstanta storheter.
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Förståelsen krävs för att bedöma hur Sverige bör använda sitt politiska inflytande inom EU och hur vi
bör ställa oss till framtida förändringar i samarbetet. Några av de frågor som finns på agendan rör
förhållandet till euron, förhandlingar om frihandelsavtal med USA, relationerna till Kina och det
fortsatta arbetet med harmonisering av nationella regelsystem.
Sammanfattningsvis kan sägas att fördjupningen av EU-samarbetet, bortom borttagandet av tullar och
kvoter, sannolikt står för de största ekonomiska vinsterna. Fördjupningsarbetet kan ses som en process
där kraven på rättvisa konkurrensvillkor mellan företag balanseras mot medlemsländernas
självständighet och de vinster som finns i institutionell konkurrens mellan medlemsländerna. För varje
nytt steg mot fördjupat samarbete följer en process där man söker finna balans med de nya villkoren.
Detta är en stor utmaning. Finner medlemsländerna missnöje i hur EU-samarbetet fungerar kan
processen vändas och gå mot ökad protektionism, både inom EU och gentemot omvärlden. Ett
exempel när integrationsarbetet vänt mot ökad protektionism är relationen mellan Brasilien och
Argentina. Betydande devalveringar av den argentinska valutan sedan millennieskiftet har lett till
återinförda handelsrestriktioner länderna emellan. Givet de stora vinsterna som står att finna i handel
och öppenhet, och de möjligheter som fortfarande kvarstår inom ramen för det europeiska samarbetet
ser vi därför balansgången mellan integration och nationell självständighet som en nyckelfråga för EU:s
framtida utveckling.

64

7. Appendix
A.1. Härledning av den empiriska modellen
Vi utgår från en standardversion av Solows tillväxtmodell utbyggd med humankapital, som används av
bland andra Mankiw m.fl.(1992) och Barro och Lee (2013). BNP för ett land i förklaras av följande
produktionsfunktion:
(A.1)

𝛽

𝑌𝑖𝑡 = 𝐾𝑖𝑡𝛼 𝐻𝑖𝑡 (𝐴𝑖𝑡 𝐿𝑖𝑡 )1−𝛼−𝛽 ,

där 𝑌𝑖𝑡 är BNP som produceras med hjälp av den fysiska kapitalstocken (𝐾𝑖𝑡 ), stocken av humankapital
(𝐻𝑖𝑡 ), och arbetskraften (𝐿𝑖𝑡 ). Utväxlingen från produktionsfaktorerna bestäms av den total faktor
produktiviteten (𝐴𝑖𝑡 ). I modellen bestäms elasticiteten på 𝑌𝑖𝑡 med avseende på 𝐾𝑖𝑡 och 𝐻𝑖𝑡 av 𝛼 och
𝛽. Ett grundläggande antagande är att både 𝛼 och 𝛽 är positiva och strikt mindre än 1, samt att
ekonomin har avtagande skalavkastningar (𝛼 + 𝛽 < 1) . För 𝑘𝑖𝑡 = 𝐾𝑖𝑡 /𝐴𝑖𝑡 𝐿𝑖𝑡 och ℎ𝑖𝑡 = 𝐻𝑖𝑡 /𝐴𝑖𝑡 𝐿𝑖𝑡
kan BNP per effektivt anställd 𝑦̌𝑖𝑡 = 𝑌𝑖𝑡 /𝐴𝑖𝑡 𝐿𝑖𝑡 skrivas som
(A.2)

𝛽

𝛼
𝑦̌𝑖𝑡 = 𝑘𝑖𝑡
ℎ𝑖𝑡 .

Ett standardresultat i makrolitteraturen är att det existerar en unik jämvikt i ekonomin bestående av
trippeln (ℎ∗ , 𝑘 ∗ , 𝑦 ∗ ) där investeringar i fysiskt kapital och humankapital perfekt kompenserar för
deprecieringsstaken för respektive stock, 𝛿𝑘 samt 𝛿ℎ . Även om ekonomin befinner sig i en jämvikt
anges den globala tillväxten av teknologin 𝐴𝑖𝑡 av 𝑔; den exogena tillväxten i antalet effektivt anställda
av 𝑛𝑖 . I jämvikt ges kapitalstockarna av 𝑘 ∗ och ℎ∗, (se Acemoglu 2009 s.87) som kan uttryckas
1

(A.3)

𝑘𝑖∗ =

1−𝛽
𝛽 1−𝛼− 𝛽
𝑠𝑘
𝑠ℎ
((𝑛 +𝑔+𝛿
)
(𝑛 +𝑔+𝛿
) )
𝑖
𝑘
𝑖
ℎ

(A.4)

ℎ𝑖∗

𝛼
1−𝛼 1−𝛼− 𝛽
𝑠𝑘
𝑠ℎ
((𝑛 +𝑔+𝛿
) (𝑛 +𝑔+𝛿
) )
𝑖
𝑘
𝑖
ℎ

1

=

Genom att substituera för 𝑘𝑖∗ och ℎ𝑖∗ i produktionsfunktionen för effektiva arbetare i (A.2) ger det
följande output 𝑦̌ ∗ i jämvikt,
𝛼

(A.5)

𝛽

𝑠𝑘
𝑠ℎ
1−𝛼−𝛽
1−𝛼− 𝛽
)
(
)
,
𝑛𝑖 +𝑔+𝛿𝑘
𝑛𝑖 +𝑔+𝛿ℎ

𝑦̌𝑖∗ = (
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Variablerna 𝑠𝑘 och 𝑠ℎ utgör här investeringar i fysiskt kapital och humankapital som andel av BNP. För
att kunna estimera modellen görs vanligtvis två ytterliga antaganden: dels att deprecierings-takterna
𝛿 = 𝛿𝑘 = 𝛿ℎ , och dels att 𝛿 + 𝑔 = 0.05 (Mankiw m.fl.1992). I version 8 av Penn World Tables (PWT)
har vi däremot tillgång till detaljerad landspecifik information av 𝛿𝑘 som tillåts variera över tid. Genom
att logaritmera (A.3) erhåller vi ett utryck som enkelt kan estimeras,
(A.6)

𝛼

𝑠

𝛽

𝑠

𝑘
ℎ
log 𝑦𝑖∗ = log 𝐴,0 + 𝑔𝑡 + 1−𝛼−𝛽 log 𝑛 +𝑔+𝛿
+ 1−𝛼−𝛽 log 𝑛 +𝑔+𝛿
𝑖

𝑘

𝑖

ℎ

Teknologin för ett land i uttrycks som 𝐴𝑖𝑡 = 𝐴𝑖0 exp 𝑔𝑡 (Mankiw m.fl. 1992). En förutsättning för att
estimera (A.6) är att vi har tillgång till information om investeringstakten i humankapital (𝑠ℎ ).
Då informationen om humankapital som finns tillgänglig i PWT bättre beskriver nivån av stocken
humankapital än hur stor andel av BNP som investeras, löser vi för 𝑠ℎ i ekvation (A.4) och substituerar
för den i (A.6). Det ger följande uttryck av BNP per anställd i termer av den optimala stocken
humankapital ℎ∗,
(A.7)

log 𝑦𝑖∗ = log 𝐴,0 + 𝑔𝑡 +

𝛼
𝑠𝑘
log
1−𝛼
𝑛𝑖 +𝑔+𝛿𝑘

+

𝛽
log ℎ∗
1−𝛼

.

Ekvation i (A.7) kan estimeras med hjälp av data från PWT version 8. Däremot förutsätter den här typen
av ekvationer att ekonomin redan befinner sig i jämvikt, vilket kan ses som ett allt för kraftigt
antagande då BNP fluktuerar kraftigt från ett år till ett annat. Likt Mankiw m.fl.(1992), Islam (1992) och
Lejour m.fl.(2008) är vi intresserade av dynamiken i ekonomin. Låt därför 𝑦 ∗ anges av ekvation (A.7),
och låt 𝑦𝑖𝑡 vara det faktiska värdet på BNP per anställd. Genom att taylorexpandera runt 𝑦 ∗ kan vi ta
reda på hur ekonomin rör sig i förhållande till jämvikten. Alltså,
(A.8)

𝑑 log 𝑦𝑖𝑡
𝑑𝑡

= 𝜆(log 𝑦 ∗ − log 𝑦𝑖𝑡 ),

vilket är en första ordningens differentialekvation som har en lösning på formen
(A.9)

log 𝑦𝑖𝑡 = (1 − e−𝜆𝑡 ) log 𝑦 ∗ + e−𝜆𝑡 log 𝑦𝑖0 .

Den här rörelseekvationen beskriver hur log 𝑦𝑖𝑡 har utvecklats från en initial nivå (log 𝑦𝑖0 ), och genom
att sedan substituera in jämvikten för BNP per anställd (A.7), erhåller vi följande utryck
(A.10)

𝛼

𝑠

𝑘
log 𝑦𝑖𝑡 = (1 − e−𝜆𝑡 ) log 𝐴,0 + 𝑔𝑡 + (1 − e−𝜆𝑡 ) 1−𝛼 log 𝑛 +𝑔+𝛿
𝑖

66

𝑘

𝛽

+(1 − e−𝜆𝑡 ) 1−𝛼 log ℎ∗ + e−𝜆𝑡 log 𝑦𝑖0 .

som slutligen kan uttryckas på följande sätt,
(A.11)

𝛼

𝑠

𝑘
log 𝑦𝑖𝑡 = (1 − e−𝜆𝑡 ) log 𝐴,0 + 𝑔𝑡 + (1 − e−𝜆𝑡 )
log
1−𝛼
𝑛 +𝑔+𝛿
𝑖

𝑘

𝛽

+(1 − e−𝜆𝑡 ) 1−𝛼 log ℎ∗ + e−𝜆𝑡 log 𝑦𝑖0 .

och korresponderar mot den empiriska grundmodellen i (1) utan hänsyn till EU inträde och öppenhet.

A.2 Härledning av den empiriska modellen med tillägg för EU-inträde och ekonomisk
öppenhet.
En tänkbar kanal som ett EU-medlemskap kan påverka medlemsländers tillväxt är genom att öka den
total faktor produktivitet. Istället för att anta att den teknologiska utvecklingen 𝑔 är konstant över tid
och lika mellan alla länder så kan vi postulera att ett EU inträde istället skiftar takten av den teknologisk
tillväxt uppåt. För att använda samma ramverk som ovan modellerar vi istället 𝐴𝑖𝑡 som en funktion av
EU-inträdet på följande sätt,
(A.12)

𝐴′𝑖𝑡 = 𝐴𝑖0 exp(𝑔𝑡 + 𝛿𝐸𝑈 𝐸𝑈𝑖𝑡 ),

där 𝐸𝑈𝑖𝑡 är en dummyvariabel som tar värdet 1 från och med den tidpunkt t om land i blir EU-medlem
och 0 i annat fall, och där 𝛿𝐸𝑈 utgör den genomsnittliga förändringen av tillväxttakten vid ett EUmedlemskap. Som Lejour m.fl.(2008) argumenterar, är det rimligt att effekten från ett medlemskap
sker indirekt i och med att ekonomin blir mer öppen. Om 𝑂𝑖𝑡 utgör summan av import och export som
andel av BNP per arbetare kan produktionsfunktionen byggas ut ytterligare med en term som via TFP
påverkar tillväxten i ett land. Ett sätt på vilket detta kan åstadkommas är genom att definiera 𝐴′𝑖0 som
𝐴′𝑖0 = 𝐴𝑖0 exp(𝜙𝑂𝑖0 ) så att teknologin kan beskrivas som,
(A.13)

𝐴′′
𝑖𝑡 = 𝐴𝑖0 exp(𝜙𝑂𝑖0 ) exp(𝑔𝑡 + 𝛿𝐸𝑈 𝐸𝑈𝑖𝑡 ).

Eller förenklat,
(A.14)

𝐴′′
𝑖𝑡 = 𝐴𝑖0 exp(𝜙𝑂𝑖0 + 𝑔𝑡 + 𝛿𝐸𝑈 𝐸𝑈𝑖𝑡 ) .
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Men då ekonomisk öppenhet inte har någon given rörelseekvation som för kapital kan vi inte på
samma sätt härleda den exakta modellen för en sådan variabel. Alternativet skulle vara att frångå
Solow-modellen och försöka modellera en mer utvecklad modell (tredje generationens) som kan ta
hänsyn till konkurrenseffekter, stordriftsfördelar, dynamiska effekter på innovation och investeringar
eller andra agglomeringseffekter, som är förknippade med den fördjupad integration av EU. Detta är
dock inte möjligt i det befintliga ramverk vi har valt att förhålla oss till.
Den slutgiltiga modellen som skattas i tillväxtkapitlet tar följande form,
(A.15)

log 𝑦𝑖𝑡 = (1 − e−𝜆𝑡 ) log 𝐴,0 + (1 − e−𝜆𝑡 )𝛿𝐸𝑈 𝐸𝑈𝑖𝑡 + 𝑔𝑡 + (1 − e−𝜆𝑡 )𝜙𝑂𝑖0
𝛼

𝑠

𝛽

𝑘
+(1 − e−𝜆𝑡 ) 1−𝛼 log 𝑛 +𝑔+𝛿
+ (1 − e−𝜆𝑡 ) 1−𝛼 log ℎ∗ + e−𝜆𝑡 log 𝑦𝑖0 ,
𝑖

𝑘

efter det att 𝐴′′
𝑖𝑡 har använts i grundmodellen.
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