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Abstract 
 
I den här studien genomförs en empirisk analys av EU:s handel med Kina under åren efter 
dess inträde till WTO 2001 fram till 2014. Fokus ligger på att studera förändringen av 
tariffnivåer i EU:s handel med Kina under perioden och huruvida ökande konkurrens i 
produktkategorier med olika teknologisk nivå kan förklara den här variationen. Analysen 
genomförs primärt med hjälp av data ifrån Världsbanken, WTO och Eurostat.  Inga tydliga 
bevis för att variationen i konkurrensnivå för produkter med olika teknologisk nivå skulle 
ligga bakom den observerade förskjutningen av tariffer hittas dock. 
 
Nyckelord: Tariffer, Världshandel, Kina, EU, Importpenetration 
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INLEDNING  
  

Internationell handel och handelspolicy är ett ämne som diskuterats flitigt av ekonomer i 

århundraden. Ideologiskt har debatten kommit att bölja fram och tillbaka med allt ifrån 

merkantilismens storhetstid under 1600 och 1700 talet, till det mer frihandelsvänliga klimat 

som uppstod i samband med GATT:s undertecknande i kölvattnet av andra världskriget. Hur 

de politiska vindarna blåser idag är givetvis väldigt svårt att svara på, men frågans aktualitet 

har sannerligen inte kommit att lämna oss.   

En ständigt närvarande paradox existerar där i princip alla världens ekonomer idag är överens 

om att frihandel totalt sett leder fram till maximal välståndsmaximering, samtidigt som 

världshandeln trots detta allt som ofta bedrivs i ett klimat väldigt långt därifrån. Även om ren 

frihandel kan förekomma för enskilda varor eller mellan vissa specifika handelszoner utgör 

det alltjämt inte normen för handeln i stort.  

Historiskt har det teoretiska berättigandet för frihandel främst fokuserat på att framhäva värdet 

i internationell handel genom att studera länders relativa produktionsfördelar, oavsett vad 

länderna faktiskt producerar. Ny handelsteori har dock kommit att utmana dessa tidigare 

antaganden om neutralitet i länders produktspecialisering genom att framhäva de långsiktigt 

positiva effekterna av specialisering i produktion av varor med högre teknologisk nivå och 

därigenom det nationella värdet av att skydda sådan industri ifrån internationell konkurrens.  

Bildandet av WTO 1995 framhävs ofta som en historisk milstolpe i att förändra rådande 

handelspolicy på ett global plan och driva utvecklingen i en mer handelsliberal riktning. 

Organisationens grundande innebar dels en förskjutning av hur handelspolitiken utformas i 

praktiken ifrån tidigare mestadels bilaterala överläggningar mellan enskilda länder, till 

multilaterala avtal och en reduktion av tariffnivåer på industriella varor för utvecklingsländer 

såväl som redan industrialiserade.1 Det står klart att WTO:s grundande haft en positiv effekt 

på nivån av handel globalt men även att denna effekt fördelat sig ojämnt över  

                                                             

                                                 
1WTO, “Principles of the trading system”, 
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm#seebox , (hämtad 2016-11-07) 

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm#seebox


 
 

olika länder och produktgrupper med estimerade nivåer på omkring 25% i ökning av handel 

med nya produkter och mer negligerbara effekter på redan existerande handel.2   

Trots dessa ”framgångar” kan vi observera att denna utveckling är mycket ojämn där en stor 

del av handeln fortsatt är belagd med importskydd i form av tariffnivåer och ytterst 

negligerbara eller till och med ökande nivåer för enskilda produktgrupper. Anledningen till 

denna ”rigiditet” i minskningen av tariffer kan eventuellt förklaras med ny handelsteori där 

olika produkttypers inneboende betydelse för långsiktig tillväxt i det producerande landet lyfts 

fram.    

I den här studien väljer jag att titta på hur tariffnivåerna har förändrats för en rad olika 

produktgrupper i EU:s handel med Kina efter dess inträde till WTO 2001. Kinas snabba 

utveckling till en stor internationell spelare och global exportnation har nämligen gett 

ekonomer en unik möjlighet att studera effekterna av snabbt ökande importkonkurrens på en 

rad områden. I den här studien utnyttjar vi detta genom att studera huruvida EU:s 

handelspolicy gentemot just Kina skiljer sig med avseende på produkters olika teknologiska 

nivå då man utsätts för en importerad utbudschock.  

1.1 BAKGRUND WTO OCH KINA   

 

Kinas väg till att bli medlem i WTO började egentligen redan i mitten på 80-talet då man 

ansökte om återinträde till det dåvarande GATT-systemet varpå 15 års förhandlingar slutligen 

mynnade ut i ett officiellt WTO medlemskap i december 2001. Medlemskapet innebar att 

Kina förband sig till flera stora ekonomiska reformer på breda områden som exempelvis 

skydd av immateriella rättigheter, öppnandet av marknader för utländska investeringar och 

slopandet av olika former av statligt sanktionerade exportstöd.3 I gengäld tilläts man däremot 

att ta del av alla förmåner som tillfaller fullvärdiga medlemmar och fördjupa sin globala 

ekonomiska integration.  

Detta innefattade förutom en juridisk harmonisering med gemensamma spelregler på en rad 

områden även permanent status som MFN (most favoured nation) land. Detta innebär att när 

WTO:s medlemmar förhandlar fram tariffnivåer i olika förhandlingsrundor så förbinder sig 

                                                 
2 Dutt, Pushan et. al (2013) 
3 WTO, “WTO successfully concludes negotiations on China's entry” (2001-09-17), Pressmeddelanden, 
https://www.wto.org/english/news_e/pres01_e/pr243_e.htm , (hämtad 2016-11-06) 

https://www.wto.org/english/news_e/pres01_e/pr243_e.htm


6 
 

nationerna till att binda sina tariffnivåer för en viss produkt till en specifik MFN nivå, varpå 

alla medlemmar har rätt att exportera sina produkter till den nivån. Detta är i enlighet med  

WTO:s princip om icke-diskriminering och ett land som höjer sina tariffnivåer över den 

bundna gränsen riskerar att dras inför rätten. Undantag från denna princip existerar däremot 

för specifika frihandelszoner, enstaka varugrupper och vid upprättandet av bilaterala avtal 

mellan redan industrialiserade och utvecklingsländer.4  

En del nationer som exempelvis USA hade redan givit Kina MFN status i ett tidigare skede, 

men medlemskapet innebar officiellt att Kina permanent erhöll denna status.  

Utvecklade länders andel av tariffnivåer som bundits vid en viss MFN nivå är mycket hög 

med upp emot 99% av det totala antalet varor som handlas, medan variationen för utvecklade 

länder är större.5 Figuren nedanför visar förändringen i genomsnittlig tariffnivå för all handel 

mellan EU och ett antal länder under perioden efter 2000 med tariffnivå i procent på y-axeln.    

Figur1: Utvecklingen av EU:s tariffnivåer 

 
                                                 
4 WTO, “Principles of the trading system”, 
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm#seebox, (hämtad 2016-11-07)  
5 Ibid 
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2 TEORI  
  

Som tidigare nämnt har handelsteori traditionellt sett förespråkat en frihandelspolicy utifrån 

basis av komparativa fördelar. Detta tar sin utgångspunkt i den klassiska litteraturen med det 

Ricardianska synsättet kring relativa produktionsfördelar. Även om ett enskilt land i teorin 

skulle kunna producera varje enskild vara nationen i fråga konsumerar mer effektivt än sin 

omvärld, vinner landet fortfarande på att idka handel då dess relativa produktionseffektivitet 

fortfarande varierar över sektorer. Specialisering och arbetsdelning är med andra ord att 

föredra även på ett internationellt plan.  

Denna teoribas har under senare år dock kommit att utmanas av ny handelsteori där nationers 

faktiska specialisering lyfts fram som avgörande i en kontext av ekonomisk tillväxt och 

internationell välståndsallokering. Med detta menas att man bryter mot de klassiska  

Ricardianska modellernas antagande om neutralitet i produktionsspecialiseringen. De tidigare 

modellerna byggde som bekant till stor del på antaganden kring perfekt konkurrens och 

homogena produkter där internationell handel egentligen bara utgjorde ett instrument för att 

effektivt kunna allokera begränsade resurser.   

Ny handelsteori har istället kommit att fokusera på skillnader i produktionsspecialisering och 

dess spridningseffekter i nationella tillväxtmodeller. Man talar här om hur specialisering i 

sektorer som kännetecknas av särskilt hög kvalité och teknologi spelar roll genom att generera 

kumulativa tillväxt effekter.6 Dessa industrier genererar ofta en hög nivå av R&D intensitet 

och ett initialt övertag i en sektor som karaktäriseras av hög teknologisk nivå kan öppna upp 

breda världsmarknader och bl.a. ge upphov till effekter som produktionsmässiga skalfördelar, 

ackumulering av humankapital eller immateriella tillgångar, liksom utvecklandet av 

fördelaktig industrispecifik politik. Industrier som dessa bedöms alltså i sin produktion och 

teknologiska innovation bidra med positiva externaliteter som sträcker sig vidare till andra 

industrier i landet och utgör ett ramverk inom vilket aktiv handelspolitik går att motivera.7  

Resultaten av detta har lett till att få idag tvivlar på det långsiktiga nationella värdet i 

produktspecialisering av varor med högre teknologisk nivå och EU inkluderar exempelvis 

sedan 2010 officiellt politik för den högteknologiska sektorn som en

                                                 
6 Fontagne, Lionel et. al (1999) 
7 Krugman, Paul (1994) 
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del i sitt tillväxtprogram för EU 2020. Man betonar just de positiva externaliteter för 

ekonomin i sin helhet som dessa sektorer medför och dess betydelse i en kontext av ökande 

global konkurrens. Eurostat specifikt har även givits i uppdrag att utveckla ny statistik över 

handel och produktion för dessa varor, samt estimera nivån av dess spridningseffekter över 

ekonomin för olika sektorer.8  

2.1 TIDIGARE EMPIRI  

 

Trots extensiv teoribildning på området under de senaste tre decennierna är förekomsten av 

empiriska studier begränsat. Mycket av den redan existerande empirin har ofta primärt valt att 

fokusera på andra former av aktiv handelspolitik vid handel med högteknologiska produkter 

som exempelvis exportstöd eller subventioneringsprogram för R&D utgifter, i takt med att 

betydelsen av tariffer för världshandeln i stort kommit att minska.9 Det existerar dock en bred 

litteratur som stämmer tillbaka sedan 1970-talet och som diskuterar effekterna av importerad 

konkurrens på genomsnittliga tariffnivåer för alla typer av produkter, där man bland annat i 

Nordamerika funnit ett positivt samband mellan nivån av importerad konkurrens och de 

tariffnivåer en viss industri tillges.10 

Efterföljande studier med fokus på att förklara tariffnivåer har lett till utformandet av en rad 

olika variabler designade för att förklara olika former av teoretiska antaganden kopplade till 

hur tariffnivåer bestäms. Några av de vanligaste använda och som verkar producera mest 

konsekventa resultat i olika undersökningar inkluderar exempelvis antalet företag i en aktuell 

industri, antalet anställda i den berörda industrin och som tidigare nämnt nivån av 

internationell konkurrens. När det gäller mängden företag i en bransch används ofta 

”freerider” diskussionen som teoretisk förklaringsmodell. I och med att tariffnivåer utgör ett 

skydd mot internationell konkurrens för de inhemska producenterna antas förmågan och 

drivkraften för att effektivt bedriva lobbyverksamheten mot makthavande politiker i det 

importerande landet vara större i dessa branscher. Då förtjänsten av höjda tariffnivåer träffar 

alla producenter i branschen likvärdigt blir incitamentet för att inte spendera resurser på 

lobbyverksamhet och istället åka snålskjuts på övriga konkurrenters lobbyism större i 

                                                 
8 Eurostat, ”Europe 2020”, http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm, (hämtad 2016-11-06) 
9 Krugman, Paul (1994) 
10 McGillivray, Fiona (2000) 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
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branscher med många producenter, varpå formeringen av effektiv lobbyverksamhet blir 

svår.11  

Det teoretiska berättigandet för den påverkan som ges av mängden anställda utgår oftast ifrån 

principen om politikers egna självbevarelsedrift. Med det menas att politiker är mer benägna 

att ge skydd till industrier där en större andel av deras potentiella väljarkår befinner sig.12   

Samtidigt kan man notera att studier av effekterna som stigande kinesisk konkurrens specifikt 

har på olika områden av naturen är färsk, då det handlar om en förskjutning som ligger 

mycket nära i tiden och fortfarande pågår idag. Vid nya studier av amerikanska politikers 

röstningsförfarande har man däremot kunnat identifiera hur politiker i distrikt som i högre 

utsträckning utsätts för importerad konkurrens ifrån Kina också blivit mer protektionistiska 

vid voteringar rörande handelsfrågor med Kina, utan att man ändrat sitt voteringsbeteende i 

andra frågor.13 

Syftet med den här studien är alltså att studera huruvida det existerar ett samband mellan 

importkonkurrens och tariffnivåer i EU:s handel med Kina, samt huruvida detta samband 

skiljer sig för produkter med varierande teknologisk nivå.  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                 
11 Lavergne, Real (1983) 
12 Ibid 
13 Feigenbaum, Hall (2015) 



10 
 

3 DATA  
  
Analysen bygger huvudsakligen på data hämtat ifrån två olika databaser. Data används för 

perioden 2000-2014 vilket inkorporerar perioden före och efter Kinas inträde till WTO. Som 

sagt så undersöker studien primärt sambanden mellan variationen i teknologisk nivå, stigande 

konkurrens och nivån av förändring i tariffer. Vid bestämmandet av produkters teknologiska 

nivå använder jag mig av Lalls klassificeringslista14 som definierar handel av produkter i fem 

huvudsakliga kategorier; Primärprodukter, resursbaserade produkter, lågteknologiska 

produkter, medelteknologiska produkter och högteknologiska produkter. Indelningen av 

produkter är baserad på SITC 3. rev (Standard international trade classification) som är 

förenta nationernas egna klassificeringssystem för analys av handelsstatistik.15 Handels samt 

tariffdata för dessa produkter har sedan hämtats ifrån världsbankens databas WITS16 medan 

annan industridata hämtas ifrån Eurostats databas för strukturell företagsstatistik (SBS)17. De 

tariffnivåer som används i analysen rör ”effektivt applicerade nivåer” och innebär därmed att 

de antar den applicerade MFN nivån mot exportlandet för aktuell produktklass, eller en lägre 

nivå vid förekomsten av ett sådant avtal.18  

Industridata som hämtats därifrån och som används i analysen är produktionsdata för varje 

enskild produkt, samt antal företag i relation till total industriproduktion. Eurostats 

industridata bygger inte på WITS utan NACE rev.1. (Statistical classification of economic 

activities in the European Community), så för att kunna konstruera jämförbara data över de 

två olika klassificeringssystemen har jag använt mig av WITS egna korresponderingstavla 

som konverterar SITC 3.rev data till NACE rev.119. Fullständig handels och industridata har 

inte varit tillgänglig för alla produkter i Lalls klassificeringslista så en del produkter har 

antingen uteslutits helt på basis av detta, eller konvergerats till gemensamma produktgrupper 

(se Appendix B för detaljerad beskrivning). Totalt ingår efter konvertering 131 olika 

produkttyper. 

 

                                                 
14 Lall (2000), http://unctadstat.unctad.org/EN/Classifications/DimSitcRev3Products_Ldc_Hierarchy.pdf , (hämtad 2016-11-
06)  
15 United Nations (2009), http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regdnld.asp?Lg , (hämtad 2016-11-07)  
16 Worldbank, ”WITS”, https://wits.worldbank.org/WITS/WITS/Restricted/Login.aspx , (hämtad 2016-11-07) 
17 Eurostat,” Structural business statistics,” http://ec.europa.eu/eurostat/data/database , (hämtad 2016-11-06)   
18 Kaushik, Siddesh (2016), “Picture Trade: Types of Tariffs explained”, blogginlägg, 
http://blogs.worldbank.org/trade/picture-trade-types-tariffs-explained, (hämtad 2016-11-07) 
19 Worldbank,” Product concordance” http://wits.worldbank.org/product_concordance.html, (hämtad 2016-11-
07) 

http://unctadstat.unctad.org/EN/Classifications/DimSitcRev3Products_Ldc_Hierarchy.pdf
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regdnld.asp?Lg
https://wits.worldbank.org/WITS/WITS/Restricted/Login.aspx
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
http://blogs.worldbank.org/trade/picture-trade-types-tariffs-explained
http://wits.worldbank.org/product_concordance.html
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4 EMPIRISK STRATEGI  
  
Som bekant vill jag alltså studera ifall nationer agerar annorlunda i sitt val av handelspolicy 

mellan industrier med varierande grad av teknologisk nivå, samt hur nivån av global 

konkurrens påverkar detta över tid. En grundförutsättning för att kunna genomföra någon 

form av meningsfull empirisk analys kring detta rör tillgången på data med tillräcklig varians. 

Som tidigare nämnt använder jag mig av data ifrån 131 olika produktklasser spritt över en 

period av 15 år vilket ger en bred grund av extraindustriell variation.   

Jag väljer att avgränsa analysen till att studera EU:s handel med Kina av ett par skäl. Dels 

utformar EU en gemensam handelspolicy gentemot övriga länder och tillåter mig därmed att 

behandla alla EU länder som ett enskilt land i analysen samtidigt som det i EU finns en större 

variation i inställningen gentemot olika handelszoner, i förhållande till exempelvis ett land 

som USA vars tariffschema mer strikt följer WTO:s policy kring MFN med enstaka bilaterala 

handelsavtal som undantag.20  En analys med flera olika länder som importörer kräver 

samtidigt att det finns tillgång till gemensam industridata för alla länder. Då olika länder ofta 

använder sig av helt olika klassificeringssystem för sin egna produktionsdata riskerar det att 

leda till oprecisa estimat vid försök att konvertera all data till ett gemensamt 

klassificeringssystem.  

 Anledningen till att jag fokuserar på importerad konkurrens specifikt ifrån Kina är flera. 

Framförallt har importtillväxten ifrån Kina varit väldigt kraftfull under den aktuella perioden 

vilket möjliggör att utvärdera stora ekonomiska effekter. Totalt sett har EU:s import ifrån 

Kina ökat med ungefär 900% under den aktuella perioden och inom den högteknologiska 

sektorn observerar vi en ökning på nästan 2700%.21 Vidare går den kinesiska exporten att 

identifiera som i första hand driven av produktivitetstillväxt i Kina i kombination med 

förändringar i globala multilaterala handelsavtal som Kinas inträde i WTO 2001. Vi kan med 

                                                 
20 USITC (2016), “Special Tariff Programs and eligible countries” 
https://dataweb.usitc.gov/scripts/gsp/gsp_tariff.asp, (hämtad 2016-11-07) 
21 Worldbank, COMTRADE,  
http://wits.worldbank.org/WITS/WITS/QuickQuery/ComtradeByProduct/ComtradeByProduct.aspx?Page=COM
TRADEByProduct, (hämtad 2016-11-06), författarens beräkningar 

 

https://dataweb.usitc.gov/scripts/gsp/gsp_tariff.asp
http://wits.worldbank.org/WITS/WITS/QuickQuery/ComtradeByProduct/ComtradeByProduct.aspx?Page=COMTRADEByProduct
http://wits.worldbank.org/WITS/WITS/QuickQuery/ComtradeByProduct/ComtradeByProduct.aspx?Page=COMTRADEByProduct
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andra ord identifiera en liknande utveckling även för andra jämförbara ekonomier under 

samma period, inte minst USA.22   

Detta innebär att jag ges möjligheten att behandla den stigande importen som en exogen 

kinesisk utbudschock driven av faktorer som ligger utanför modellen.   

 

4.1 ESTIMERING AV HANDELSCHOCKER  

 

För att kunna estimera nivån av handelschocker använder jag mig av en modifierad version av  

Autor et als. formell vid studier av kinesiska handelchocker på amerikansk arbetsmarknad.23 

På det teoretiska planet bygger detta på att mäta genomsnittlig förändring i graden av 

importpenetration för en enskild produktgrupp i den aktuella perioden enligt nedan. 

 
𝛥𝛥𝛥𝑃𝑘𝑘 =

∑ΔIkt
Yk0 + 𝛥𝑘0 − 𝑋𝑘0

 

 

(1) 

𝛥𝛥𝛥𝑃𝑘𝑡 betecknar i det här fallet alltså förändringen i graden av handelschock och definieras 

som summan av förändringen i import av produkten k i perioden t (𝛥 𝛥𝑘𝑡) dividerat med EU:s 

produktion (Yk0) samt nettoimport (𝛥𝑘0 − 𝑋𝑘0)av produkten i basperioden för mätningen 

(2000).   

Ett uppenbart problem med denna metod i kontexten av den här studien är förstås att stigande 

kinesisk import kan vara korrelerat med förändringar i inhemsk efterfrågan i EU, liksom 

tariffernas satta nivåer i sig och därmed en variabel som bör bestämmas endogent. Det 

existerar med andra ord en tydlig risk för dubbelkausalitet här då den beroende variabel jag 

vill studera, nämligen förändringen i tariffnivåer, också i sig påverkar hur importen förändras. 

Exempelvis leder en reduktion av EU:s tariffer gentemot Kina rimligen också till att importen 

därifrån ökar. Samtidigt är jag alltså intresserad av att studera den kausala effekten som 

stigande global konkurrens i form av importpenetration får på tariffnivåer samt om denna 

effekt särskiljer sig med avseende på teknologisk nivå. Det är med andra ord avgörande att 

den ökande importen som går att observera för EU ifrån Kina under perioden också i första 

                                                 
22 Feigenbaum, Hall (2015) 
23 Autor, David et. al (2013) 
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hand drivs av förbättrad konkurrensförmåga ifrån Kina, snarare än förändringar i inhemska 

utbuds och efterfrågeffekter kopplade till EU.  

För att motverka denna problematik utvecklar jag en instrumentvariabelsstrategi efter Autor et 

als. devis där jag instrumenterar för Kinas exporttillväxt till andra jämförbara ekonomier och 

för samma produkter under den aktuella perioden nämligen USA, Canada, Japan, Sydkorea 

och Australien. På så sätt kan jag kontrollera för att drivkrafterna bakom den ökade importen 

styrs av stigande konkurrenskraft specifikt kopplat till Kina. Detta instrument används sedan i 

modellen istället för de empiriskt observerade importvärdena.   

Det finns fortfarande en risk att det framtagna IV-estimatet skulle kunna vara kontaminerat 

under förutsättning att inhemska efterfråga eller utbudsförändringar korrelerar väldigt starkt 

med de länder jag instrumenterar Kinas exporttillväxt genom. I det fallet riskerar 

importtillväxten ändå primärt att drivas av andra orsaker än en förbättrad konkurrensförmåga 

hos Kina.  De tidigare studier som har gjorts på området gällande detta har dock inte kunnat 

påvisa en stark sådan effekt, vilket gör att jag ändå känner mig bekväm med nyttjandet av det 

här estimatet.24   

Ett annat potentiellt problem som riskerar att skada analysen rör relationen mellan estimatet 

för importpenetration och tariffnivåer i ett tidigt stadium. Då jag är intresserad av att studera 

ifall policymakare blir mer rigida i sin tariffsättning i takt med att man observerar högre 

nivåer av importpenetration är det viktigt att tariffsättningen över tid fördelar sig på ett sådant 

sätt att möjligheten att observera förändringar i importpenetration i tidigare perioder existerar 

vid tariffsättning i en senare period. Ifall inträdet till WTO innebar en omedelbar och väldigt 

kraftfull reduktion av tariffnivåer för Kina gentemot alla länder i instrumenteringen och som 

är starkt fördelat över de initiala åren, riskerar modellen att generera ett skevt estimat av 

instrumentvariabelns effekt på förändringen av tariffnivåer i ett senare skede. För att 

kontrollera att så inte är fallet genomför jag ett korrelationstest för tariffnivåer mellan alla sex 

importländer i basåret 2000, samt förändringen i tariffnivåer under de fem efterföljande åren 

efter Kinas tillträde till WTO.  

  

                                                 
24 Autor, David et. al (2013) 
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Tabell 1: Korrelationsmatris för tarifförändring gentemot Kina åren 2000-2005 

 

  

Vi kan i linje med förväntningar observera ett svagt negativt samband mellan år och 

tarifförändringar då tariffnivåerna i genomsnitt faller under perioden efter Kinas tillträde till 

WTO. Det verkar dock inte som att vi kan observera en samstämmig korrigering av tariffer 

under den aktuella perioden. Som tidigare nämnt är variationen mellan länder och över 

industrier stor, samtidigt som det existerar länder som givit Kina MFN status redan före deras 

tillträde till WTO.  

4.2 FÖRÄNDRING I EU:S TARIFFNIVÅER  

 

För att kunna estimera förändringen i tariffnivåer under mätperioden använder jag mig av 

varje enskild produkts initiala tariffnivå i EU:s handel med Kina 2000 som bas för att 

differentiera med efterföljande förändringar. För varje enskild produktklass genereras därmed 

en differens under perioden efter Kinas inträde för varje enskilt år fram till och med slutåret 

2014 i enlighet med följande:  

 
𝛥𝑇𝑘𝑘 =

(Tkt − 𝑇𝑘0)
Tk0

 

 

(2) 

Där Tk0  alltså är tariffnivån för den aktuella produkten i basåret och Tkt utgör den 

observerade tariffnivån för aktuell produktklass i perioden t.   

 

 

  

  

  

  

  Land   År   Tarifförändring   
Land   1.000       
År      0.0000   1.000     

Tarifförändring      0.0050   - 0.0465   1.000   
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4.3 GRUNDANTAGANDEN SOM GÖRS I MODELLEN  

 

Den konstruerade modellen gör ett par grundantaganden kring policymakarnas beslutsfattande 

i sin tariffsättning:  

1. Tariffnivåer justeras enbart på basis av tillgänglig historisk information för 

policymakaren i den aktuella perioden, dvs i den mån tariffnivåer exempelvis justeras 

på basis av stigande konkurrens försöker policymakaren inte predicera hur 

konkurrensnivån kommer utveckla sig i framtiden och beakta detta i sitt 

beslutsfattande.  

  

2. Policymakaren reagerar neutralt på positiva och negativa förändringar i 

konkurrensnivå, dvs en relativ ökning i konkurrens bedöms inte annorlunda än en 

relativ minskning.   

  

3. Produkter som i basåret är frihandelsvaror med en tariffnivå på 0 betraktas inte som 

rigida i analysen, trots att det i realiteten inte sker någon minskning i tariffnivå i de 

fall samma nivå består under hela mätperioden. En eventuell höjning över basvärdet 0 

registreras dock som en ökning i analysen. 

 

Ett annat mycket viktigt metodologisk antagande rör i vilken utsträckning policymakare 

reagerar på förändringar som sker i nutid i förhållande till tidigare perioder. En faktor som 

kan antas variera med såväl policymakarens vilja att genomföra förändringar baserat på 

information i ett tidigare stadium, såväl som hens förmåga till flexibilitet i tariffsättningen på 

kort sikt. För att kunna kontrollera för detta väljer jag att estimera två stycken modeller som 

gör vardera olika antaganden kring hur det här momentet av tariffsättningen fungerar.  

I den första modellen antas policymakaren enbart beakta förändringar i penetrationsnivå som 

sker i samma tidsperiod och antas samtidigt även ha möjlighet att göra förändringar i samma 

period. I den andra modellen antas istället policymakarens beslut i någon mån vara avhängigt 

på förändringar i penetrationsnivå i tidigare perioder. Antingen genom att tariffnivåer förblir 

trögrörliga i form av redan förbundna nivåer i avtal, eller genom att policymakaren agerar 

tillbakablickande även vid sin tariffsättning i nutid. Jag inkluderar därmed i den andra 
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modellen laggade interaktionsvariabler för förändringen i penetrationsnivå under föregående 

tre år, för att på så sätt fånga den här effekten.  

 

4.4 INITIAL MODELL 

 

Jag är alltså intresserad av att estimera följande relation:  

 ΔTkt  =  β0 +  β1Di  +  β2ΔIMPkt  + β3ΔIMPktDi  + β4Xkt  +  ei 

 

(3) 

Där 𝛥𝑇𝑘𝑡 och 𝛥𝛥𝛥𝑃𝑘𝑡 bestäms enligt ovan och där 𝐷𝑖 representerar dummyvariabler som 

betecknar teknologisk nivå på den aktuella produkten. 𝑋𝑘𝑡 är en kontrollvariabel som utgör 

ration mellan total produktion och antal företag i aktuell produktkategori. Jag använder mig 

av fyra stycken dummyvariabler i regressionen där resurs och primärbaserade varor 

sammanslagits till en grupp och där de tre övriga representerar de olika nivåerna av teknologi 

med låg, medel och högteknologisk nivå. 

4.5 SEKUNDÄR MODELL 

 

Den andra estimerade modellen med tre års laggade interaktionstermer estimeras alltså enligt 

följande: 

 

 ΔTkt  =  β0 + β1Di  +  β2ΔIMPkt  + β3ΔIMPktDi + β4ΔIMPkt−1Di + β5ΔIMPkt−2Di + β6ΔIMPkt−3Di + β7Xkt  +  ei 

 

(4) 

 Där β4ΔIMPkt−1 + β5ΔIMPkt−2Di + β6ΔIMPkt−3Di alltså utgör de tre laggade interaktionsvariablerna 

för perioderna de tre föregående åren. 

  

  

   



17 
 

5 RESULTAT  
 

5.1 INITIAL MODELL 

Nedan presenteras resultaten av den första estimerade modellen. Den uteslutna variabeln är i 

det här fallet resursbaserade varor. För F-test av instrumentets styrka samt fullständiga 

regressionsutskrifter se Appendix A. 

  

Tabell 2:Regression Modell 1 

 

 

 

 

Tariffchange Coeff Std.Avvikelse P-värde 

    

Companys -.0170191 .0041165     0.000     

PenetrationIV .3295403 .1415207      0.020      

Hightech -.1746598 .0670873     0.009     

Medtech -.032888 .0493833     0.506     

Lowtech -.029496 .0620671     0.635     

Penetration_Hightech .0380851 .0220568      0.084 

Penetration_Medtech -.0220735 .0120301     0.067      

Penetration_Lowtech -.0456418 .0262195     0.082     

_Cons .1301336 .0407628      0.001      
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 Man kan konstatera att resultaten genererar olika former av svar med avseende på vad det 

teoretiska predicerar. Resultatet för mängden företag i relation till total produktion ligger i 

linje med vad som kan erfaras ifrån tidigare studier, där en relativt större mängd företag 

innebär en i genomsnitt större sänkning av tariffnivåer. Intressant då man studerar resultatet 

för de tre teknologiska nivåerna är att det framstår vara i just det högteknologiska segmentet 

som vi också kan observera den största tariffreduktionen, med en genomsnittlig reduktion på 

ungefär 17% i förhållande till de resursbaserade varorna. De medel och lågteknologiska 

segmenten ligger samtidigt mycket nära varandra kring 3%, vilket vid första anblick kan 

tolkas som att resultaten går i motsats till den teoretiska prediktionen. Samtidigt saknar dessa 

koefficienter statistisk signifikans vilket gör tolkningen av det resultat svårt.  

Tittar man istället på interaktionsvariablerna i regressionen kan vi konstatera att tolkningen av 

resultatet förändras. Här erhålls nämligen en positiv koefficient för det högteknologiska 

segmentet, samtidigt som det lågteknologiska segmentet uppvisar den största 

tariffreduktionen av de tre. En tolkning av detta resultat skulle kunna vara att viss rigiditet 

faktiskt går att spåra för högteknologiska produkter när den internationella konkurrensen når 

en särskilt hög nivå. I ett initialt skede uppvisar policymakare alltså ingen extra rigiditet med 

avseende på högre teknologisk nivå, utan ser tvärtom till och med ut att vara villiga att 

genomföra större reduktioner för högteknologiska produkter. I takt med stigande 

konkurrensnivå förändras däremot detta och man reagerar då starkare för de högteknologiska 

produkterna genom att bli mer rigida. 

 

5.2 SEKUNDÄR MODELL 

Nedan presenteras resultaten av den andra estimerade modellen. Den uteslutna variabeln är i 

det här fallet resursbaserade varor. För F-test av instrumentets styrka samt fullständiga 

regressionsutskrifter se Appendix A 
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Tabell 3: Regression Modell 2 

Tariffchange Coeff Std.Avvikelse P-värde 

Companys -.0191724 .0046995     0.000     

PenetrationIV .3497487 .1571866      0.026      

Hightech -.2584978 .0971619     0.008     

Medtech -.0424596 .0695824     0.542     

Lowtech -.0697764 .089902     0.438     

Pen_Hightech .0559758 .1051099   0.594     

Pen_Hightech1 -.0092025 .147954     0.950     

Pen_Hightech2 .0272823 .1385255      0.844 

Pen_Hightech3 -.0255022 .0973442    0.793     

Pen_Medtech -.0292103 .0773454    0.706     

Pen_Medtech1 -.0049003 .112201     0.965     

Pen_Medtech2 .0125437 .1016792      0.902     

Pen_Medtech3 -.0053975 .0644028    0.933     

Pen_Lowtech -.0533629 .1509703   0.724     

Pen_Lowtech1 .0317618 .2546462      0.901     

Pen_Lowtech2 -.0321273 .2534454     0.899     

Pen_Lowtech3 .0317618 .2546462      0.901     

 

Återigen kan man konstatera tvetydighet med avseende på den teoretiska prediktionen i det 

observerade resultatet. Först och främst kan man återigen notera att resultatet för 

kontrollvariabeln andel företag ligger i linje med det förväntade resultatet, med en negativ 
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koefficient i ungefär samma storleksordning som i den tidigare modellen och därmed en i 

genomsnitt större reduktion vid förekomsten av en högre ratio av företag.  

Resultatet med en i genomsnitt större reduktion för högteknologiska produkter ifrån den första 

modellen kvarstår och förstärks dessutom med ett värde på strax under 26%. Studerar man 

istället interaktionsvariablernas koefficienter enkom kan man samtidigt skönja en förändring i 

likhet med den tidigare modellen där policymakare ser ut att bli mer rigida i sin tariffsättning, 

då det högteknologiska segmentet utsätts för konkurrens. Ingen av dessa variabler innehar 

dock någon som helst statistisk signifikans vilket omöjliggör en mer meningsfull tolkning av 

den här effekten. Resultatet ger samtidigt inte heller någon indikation på hur policymakare 

värderar förändringar av konkurrensnivån i tidigare perioder i förhållande till den aktuella 

perioden, med ömsom positiva som negativa koefficienter och som tidigare nämnt ingen 

statistisk signifikans.  

 

6 SLUTSATS  

 

Det går att konstatera att Kinas betydelse som handelspartner med EU enbart blivit allt större 

sedan millennieskiftet. Samtidigt som den ekonomiska integrationen har kommit att öka allt 

mer på ett globalt plan fortsätter nationell handelspolitik alltjämt att spela en viktig roll på den 

här arenan.       

Man kan samtidigt notera att det existerar substantiella skillnader i hur EU:s tariffnivåer 

gentemot Kina har kommit att utvecklas sedan dess inträde till WTO, både i förhållande till 

andra länder samt mellan olika produkttyper med avseende på teknologisk nivå. Antaganden 

om ren produktneutralitet och en fullständig strömlinjeformning av handelspolicy verkar 

därmed inte stämma. 

Ska man försöka göra en mer meningsfull tolkning av de framtagna resultaten så verkar det 

som att vi kan få komma att förvänta oss en större relativ förskjutning av tariffnivåer till 

produkter av högre teknologisk nivå i takt med att den globala konkurrensen i världshandeln 

ökar och den ekonomiska integrationen blir allt större. Samtidigt kan vi som tidigare nämnt 

konstatera hur de generella tariffnivåerna sjunkit stadigt under den aktuella perioden och att 
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denna eventuella förskjutning därmed också bör leda till ytterligare reduktion för låg och 

medelteknologiska varor.  

Vidare skulle resultaten, möjligtvis något förvånande, även indikera att policymakarna i 

förhållande till förändringar av konkurrensnivån framförallt reagerar på förändringar som sker 

i nutid, snarare än beaktar ett skeende som sker över tid.  

Även om EU:s policymakare i den här analysen inte verkar ha agerat neutralt i sin 

tariffsättning med avseende på produkters teknologiska nivå, så förblir dock de primära 

drivkrafterna bakom dessa differenser fortsatt osäkra. Istället verkar det som att den största 

omfattningen av variationen fångas av någon icke-observerbar variabel som inte innefattas i 

den här studien. 

För vidare forskning vore studier av andra former av handelshinders roll i den här 

utvecklingen en mycket intressant infallsvinkel. Som tidigare nämnt kan vi notera hur 

tariffnivåerna i världshandeln generellt har minskat kraftigt under de senaste åren och det går 

att argumentera för att andra former av handelshinder som exempelvis importkvoter innehar 

en större inverkan på världshandeln en tullar och tariffer. Möjligen skulle en sådan studie 

kunna leda fram till mer robusta och konsekventa resultat. 
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8 APPENDIX A 
 

8.1 INITIAL MODELL 

                                                                        

 

 

Instruments:   Companys Import
Instrumented:  Penetration
                                                                              
       _cons     .1222633    .033242     3.68   0.000     .0571102    .1874164
    Companys    -.0261346   .0017551   -14.89   0.000    -.0295745   -.0226947
 Penetration    -.0000581   .0000569    -1.02   0.307    -.0001698    .0000535
                                                                              
Tariffchange        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

                                                       Root MSE      =  .66399
                                                       R-squared     =  0.1013
                                                       Prob > chi2   =  0.0000
                                                       Wald chi2(2)  =  225.22
Instrumental variables (2SLS) regression               Number of obs =    1799

                                                                              
       _cons     56.19356      92.46     0.61   0.543    -125.1469     237.534
      Import     1.652786   .2661769     6.21   0.000     1.130737    2.174835
    Companys      3.69875   4.965177     0.74   0.456     -6.03938    13.43688
                                                                              
 Penetration        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

                                                  Root MSE        =  1877.6819
                                                  Adj R-squared   =     0.0200
                                                  R-squared       =     0.0211
                                                  Prob > F        =     0.0000
                                                  F(   2,   1796) =      19.34
                                                  Number of obs   =       1799

                       
First-stage regressions

        _cons     .1301336   .0407628     3.19   0.001     .0501859    .2100812
PenetrationIV     .3295403   .1415207     2.33   0.020     .0519772    .6071034
  Pen_Lowtech    -.0456418   .0262195    -1.74   0.082    -.0970657    .0057822
  Pen_Medtech    -.0220735   .0120301    -1.83   0.067     -.045668    .0015209
 Pen_Hightech     .0380851   .0220568     1.73   0.084    -.0051746    .0813448
      Lowtech     -.029496   .0620671    -0.48   0.635    -.1512275    .0922355
      Medtech     -.032888   .0493833    -0.67   0.506    -.1297429    .0639669
     Hightech    -.1746598   .0670873    -2.60   0.009    -.3062375   -.0430821
     Companys    -.0170191   .0041165    -4.13   0.000    -.0250927   -.0089455
                                                                               
 Tariffchange        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                               

       Total     882.52524  1798  .490837175           Root MSE      =  .65765
                                                       Adj R-squared =  0.1188
    Residual    774.189018  1790  .432507832           R-squared     =  0.1228
       Model    108.336222     8  13.5420277           Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  8,  1790) =   31.31
      Source         SS       df       MS              Number of obs =    1799
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8.2 F-TEST  

 

  

8.3 SEKUNDÄR MODELL 

 

                                                                       
  LIML Size of nominal 5% Wald test     16.38    8.96    6.66    5.53
  2SLS Size of nominal 5% Wald test     16.38    8.96    6.66    5.53
                                         10%     15%     20%     25%
                                                                       
  2SLS relative bias                           (not available)
                                          5%     10%     20%     30%
                                                                       
  Ho: Instruments are weak             # of excluded instruments:     1
  Critical Values                      # of endogenous regressors:    1

  Minimum eigenvalue statistic = 38.5561     

                                                                            
   Penetration    0.0211      0.0200       0.0210       38.5561    0.0000
                                                                            
      Variable     R-sq.       R-sq.        R-sq.     F(1,1796)   Prob > F
                            Adjusted      Partial
                                                                            
  First-stage regression summary statistics

Instruments:   Companys Import
Instrumented:  Penetration
                                                                              
       _cons     .1780911   .0418351     4.26   0.000     .0960958    .2600864
    Companys    -.0288777   .0022016   -13.12   0.000    -.0331929   -.0245626
 Penetration     -.000071   .0000634    -1.12   0.263    -.0001953    .0000532
                                                                              
Tariffchange        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

                                                       Root MSE      =  .73769
                                                       R-squared     =  0.0919
                                                       Prob > chi2   =  0.0000
                                                       Wald chi2(2)  =  176.23
Instrumental variables (2SLS) regression               Number of obs =    1415

                                                                              
       _cons     72.01607   117.5609     0.61   0.540    -158.5968     302.629
      Import     1.773688   .3224413     5.50   0.000     1.141172    2.406203
    Companys     4.702994   6.310847     0.75   0.456    -7.676651    17.08264
                                                                              
 Penetration        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

                                                  Root MSE        =  2115.2460
                                                  Adj R-squared   =     0.0197
                                                  R-squared       =     0.0211
                                                  Prob > F        =     0.0000
                                                  F(   2,   1412) =      15.20
                                                  Number of obs   =       1415

                       
First-stage regressions
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8.4 F-TEST 

 

 

  

  

        _cons       .20289    .050162     4.04   0.000      .104489    .3012911
PenetrationIV     .3497487   .1571866     2.23   0.026     .0414014     .658096
 Pen_Lowtech1     .0317618   .2546462     0.12   0.901    -.4677684     .531292
 Pen_Lowtech2    -.0321273   .2534454    -0.13   0.899    -.5293019    .4650474
 Pen_Lowtech3     .0172561   .1511629     0.11   0.909    -.2792747    .3137869
 Pen_Medtech1    -.0049003    .112201    -0.04   0.965    -.2250009    .2152004
 Pen_Medtech2     .0125437   .1016792     0.12   0.902    -.1869167    .2120041
 Pen_Medtech3    -.0053975   .0644028    -0.08   0.933    -.1317341     .120939
Pen_Hightech1    -.0092025    .147954    -0.06   0.950    -.2994384    .2810335
Pen_Hightech2     .0272823   .1385255     0.20   0.844    -.2444581    .2990226
Pen_Hightech3    -.0255022   .0973442    -0.26   0.793    -.2164588    .1654545
  Pen_Lowtech    -.0533629   .1509703    -0.35   0.724    -.3495159    .2427901
  Pen_Medtech    -.0292103   .0773454    -0.38   0.706    -.1809359    .1225153
 Pen_Hightech     .0559758   .1051099     0.53   0.594    -.1502145    .2621661
      Lowtech    -.0697764    .089902    -0.78   0.438    -.2461339    .1065811
      Medtech    -.0424596   .0695824    -0.61   0.542    -.1789568    .0940377
     Hightech    -.2584978   .0971619    -2.66   0.008    -.4490967   -.0678989
     Companys    -.0191724   .0046995    -4.08   0.000    -.0283913   -.0099536
                                                                               
 Tariffchange        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                               

       Total    847.967896  1414   .59969441           Root MSE      =  .72849
                                                       Adj R-squared =  0.1151
    Residual    741.375391  1397  .530691046           R-squared     =  0.1257
       Model    106.592506    17  6.27014739           Prob > F      =  0.0000
                                                       F( 17,  1397) =   11.82
      Source         SS       df       MS              Number of obs =    1415

                                                                       
  LIML Size of nominal 5% Wald test     16.38    8.96    6.66    5.53
  2SLS Size of nominal 5% Wald test     16.38    8.96    6.66    5.53
                                         10%     15%     20%     25%
                                                                       
  2SLS relative bias                           (not available)
                                          5%     10%     20%     30%
                                                                       
  Ho: Instruments are weak             # of excluded instruments:     1
  Critical Values                      # of endogenous regressors:    1

  Minimum eigenvalue statistic = 30.2589     

                                                                            
   Penetration    0.0211      0.0197       0.0210       30.2589    0.0000
                                                                            
      Variable     R-sq.       R-sq.        R-sq.     F(1,1412)   Prob > F
                            Adjusted      Partial
                                                                            
  First-stage regression summary statistics
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 9 APPENDIX B 
  

Tabell 4: Uteslutna och ihopslagna produkter ifrån Lalls klassificeringslista 

 Raderade Ihopslagna 

Produktkoder 001 071-074 

 667 222-223 

                    695 283-284 

  035-037 

  264-265 

  681-687 

  673-675 

  691-692 

  266-267 

  571-574 

  742-743 

  672+679 

  575+581 

  661-664 
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