NYHETSBREV

#2 2007
Institutet för Näringslivsforskning
Box 55665
102 15 Stockholm
www.ifn.se
info@ifn.se

FREDRIK SJÖHOLM

Bidrar multinationella företag till låga löner
och otrygga arbeten?
Multinationella företag utgör en betydande del av svensk ekonomi och sysselsätter en stor del av arbetskraften. Det ﬁnns skäl
att tro att detta kan ha effekter på löner såväl som på graden av anställningstrygghet. Multinationella företag kan skifta
produktion mellan länder och därigenom möjligtvis pressa löner och erbjuda mer osäkra anställningar. Å andra sidan är
multinationella företag i allmänhet relativt stora vinstrika företag vilket kan ha positiva effekter på de anställdas villkor.
Denna uppsats diskuterar och sammanfattar den empiriska litteraturen om utländska direktinvesteringars effekt på löner
och anställningstrygghet med speciellt fokus på de studier över svenska förhållanden som genomförts vid Institutet för
Näringslivsforskning (nedan IFN).
Allt ﬂer svenska arbetstagare arbetar i multinationella företag

Det ﬁnns ett generellt argument för att förhandlings-

och i synnerhet i utlandsägda multinationella företag.

positionen för löntagare är svagare i multinationella

Exempelvis har andelen industrianställda som arbetar i

företag än i nationella dito eftersom dessa företag kan ﬂytta

utlandsägda svenska företag ökat från 9 procent 1990 till

verksamhet mellan dotterbolag i olika länder. Om löner eller

23 procent 2005 (ITPS, 2005). Andelen är ännu större i

andra anställningsförhållanden i ett visst land utvecklar

tillverkningsindustrin – ungefär en tredjedel av den totala

sig på ett negativt sätt för företagen så är det relativt sett

arbetskraften. Vidare skiljer sig andelen drastiskt åt mellan

lättare för multinationella företag att ﬂytta produktion. En

olika sektorer inom tillverkningsindustrin, från 11 procent i

möjlig konsekvens är att löner kan komma att vara lägre

metallindustrin till 90 procent i läkemedelsindustrin. Slutligen

i multinationella företag än i nationella företag. Det kan

kan det noteras att en stor del av svensk arbetskraft arbetar

också tänkas att de förstnämnda företagen är mer benägna

i svenska multinationella företag. Hansson (2004) fann att

att genomföra stora förändringar av arbetsstyrkan eller mer

utländska och inhemska multinationella företag år 2000

benägna att stänga anläggningar vid kostnadsökningar.

sysselsatte drygt 30 procent vardera av totala antalet sysselsatta i

Det ﬁnns emellertid även en rad möjliga argument för

svenska företag med mer än 50 anställda.

det motsatta förhållandet, att multinationella företag kan

Denna utveckling ger anledning att fråga sig vilka

tänkas betala relativt höga löner och erbjuda relativt stabila

konsekvenserna är för svenska löntagare i termer av lön och

anställningar. Exempelvis grundar sig multinationella företags

graden av osäkerhet i anställningen. Man kan tänka sig både

konkurrensfördelar i allmänhet på företagsspeciﬁka tillgångar

positiva och negativa effekter.

så som avancerad teknologi eller soﬁstikerade distributionsnät.
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Det ligger i sakens natur att konkurrenter försöker tillgodogöra

på svenska löner och svensk sysselsättning. Ett antal studier av

sig dessa tillgångar och att företaget självt försöker hindra

dessa frågor bedrivs för närvarande vid IFN.

detsamma. Ett sätt att skydda företagsspeciﬁka tillgångar är

Denna uppsats diskuterar och sammanfattar den empiriska

att betala en lönepremie till anställda för att på så sätt hindra

litteraturen om utländska direktinvesteringars effekt på löner

att de tar med sig värdefull kunskap till anställningar hos

och graden av osäkerhet i anställningen med speciellt fokus på

konkurrenter. När det gäller osäkerhet i anställningen så kan

de studier över svenska förhållanden som genomförs vid IFN.

eventuellt även den vara relativt låg i multinationella företag
om dessa är stora och lönsamma företag med hög produktivitet,

Utländska direktinvesteringar och svenska löner

karakteristika som minskar sannolikheten för stora förändringar

Ett stort antal studier ﬁnner att utländska företag betalar

i arbetsstyrkan eller direkta nedläggningar eller som gör det

högre löner än inhemska företag (se t.ex. Lipsey och Sjöholm

lättare att omplacera anställda inom företagen.

(2004a) och Sjöholm och Lipsey (2006)). Resultatet gäller för
utvecklingsländer såväl som för industrialiserade länder. Som

Hur arbetskraft påverkas av multinationella företags ökade
betydelse beror alltså på den sammanlagda konsekvensen av

tidigare nämnts lider många studier av bristfällig information

en rad olika delvis motverkande effekter. För att avgöra riktning

om arbetstagarnas karakteristika. Studierna jämför dessutom

och storleksordning på denna krävs empirisk forskning. Ett antal

utländska och inhemska företag snarare än den mer relevanta

empiriska studier har också gjorts på internationella data. Dessa

distinktionen mellan multinationella och nationella företag.
Att distinktionen mellan multinationella och nationella

studier är dock i allmänhet behäftade med två typer av problem.
Det första är att man jämför utlandsägda och inhemska företag

företag är relevant framkommer i Tabell 1 som beskriver svenska

snarare än multinationella och icke-multinationella företag.

förhållanden. Vi har i tabellen delat upp svenskägda företag

Utifrån ekonomisk teori förväntar man sig att den relevanta

i svenska multinationella och lokala (nationella) företag. Det

distinktionen är den senare. Ett multinationellt företag kan

framgår tydligt att lönen i utlandsägda företag är högre än i

exempelvis ﬂytta produktion mellan länder oavsett om det är ett

svenskägda lokala företag men att det inte föreligger någon

utlandsägt eller inhemskt multinationellt företag.

nämnvärd skillnad mellan utlandsägda och svenskägda
multinationella företag. Den genomsnittliga löneskillnaden

Det andra problemet är att tidigare studier oftast studerar
löner och sysselsättning på en aggregerad nivå så som på

mellan multinationella (svenska och utländska) och lokala

företagsnivå eller anläggningsnivå. Bristen här är att man då

företag är ca 9 procent. Lönepremien ﬁnns för alla typer av jobb

inte kan kontrollera för individspeciﬁka karakteristika för de

och för anställda med olika typer av utbildning. Den tycks vara

anställda såsom ålder, kön, erfarenhet och utbildningsnivå.

särskilt stor för kvaliﬁcerade arbetsuppgifter och högutbildad
arbetskraft (ca 13–14 procent) och relativt låg för okvaliﬁcerade

IFN har tillgång till en unik databas som gör det möjligt
att undvika dessa två typer av problem. Databasen innehåller

arbetsuppgifter och lågutbildad arbetskraft (ca 6–8 procent).

information om de ﬂesta svenska företag med individdata på

I tabellen ser vi även att icke-multinationella företag har en

ungefär hälften av näringslivets anställda. Data över individer

relativt stor andel kvinnor och okvaliﬁcerad arbetskraft, men

kan länkas till data på företag, vilket möjliggör detaljerade

att det i övrigt är små skillnader mellan anställda i de tre

studier av exempelvis utländska direktinvesteringars effekter

företagskategorierna.
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Tabell 1. Karakteristika för företag med olika ägandeform (1996–2000).

Svenskägda
lokala företag

Svenskägda
multinationella företag

Utlandsägda
multinationella företag

Genomsnittlig månadslön

19 693

21 595

21 364

Lön kvaliﬁcerade jobb

27 555

31 284

31 045

Lön medelkvaliﬁcerade jobb

19 026

20 228

19 859

Lön enkla jobb

16 847

18 287

17 154

INDIVIDDESKRIPTION 1996–2000

Lön postgymn utbildning

28 751

32 814

32 917

Lön gymnasial utbildning

19 335

20 667

20 762

Lön grundskoleutbildning

17 479

18 619

18 209

0.42

0.27

0.30

Andel kvinnor
Andel postgymn utbildning

0.082

0.11

0.10

Andel gymnasial utbildning

0.69

0.67

0.63

Andel grundskoleutbildning

0.22

0.22

0.26

Andel kvaliﬁcerade jobb

0.17

0.17

0.19

Andel medelkvaliﬁcerade jobb

0.47

0.57

0.57

Andel enkla jobb

0.35

0.26

0.23

Genomsnittlig yrkeserfarenhet

26.1

23.6

24.9

Genomsnittlig ålder

44

42

43

Antal observationer

774 757

547 375

298 068

Källa: Heyman, Sjöholm och Tingvall (2006a).

Heyman, Sjöholm och Tingvall (2006a) undersöker om

Heyman, Sjöholm och Tingvall (2006b) undersöker i en

det är företags- och individkarakteristika som förklarar

andra studie effekten av utländska uppköp av svenska företag

löneskillnaderna i Tabell 1 eller om det ﬁnns en generell

på löner för olika typer av arbetstagare. Effekten skiljer sig

lönepremie för anställda i multinationella företag. Ekonometrisk

starkt åt med stora löneökningar för personal i chefspositioner

analys ger ﬂera intressanta resultat. För det första står det klart

och med negativa eller obeﬁntliga effekter för övriga anställda.

att den relevanta distinktionen är, som tidigare nämnts, mellan

Det tycks emellertid inte som att dessa effekter beror på

multinationella och nationella företag. Detta är en aspekt

internationalisering utan snarare på själva uppköpet i sig.

som förbisetts i tidigare studier. Vidare minskar den skattade

Vid studier av svenska uppköp av utlandsägda svenska

lönepremien i multinationella företag när man använder sig av

företag sker samma relativa löneförändringar, vilket också är

data på individnivå snarare än, som i tidigare studier, data på

fallet vid utländska uppköp av svenska företag som redan är

företagsnivå. Detta beror sannolikt på att aggregerade studier

multinationella. En trolig förklaring är att uppköp leder till en

inte tillräckligt noggrant kan kontrollera för observerbara och

ökad lönespridning då de nya ägarna vill försäkra sig om att

icke-observerbara individkarakteristika. Studien ﬁnner att

nyckelkompetens stannar kvar i företaget genom att betala

multinationella företag, svenska såväl som utlandsägda, betalar

en lönepremie, medan man kan förhandla ner löner för övrig

ca 5 procent högre löner än rent nationella företag efter att man

personal genom att hotet om neddragningar ter sig reellt.

kontrollerar för företags- och individkarakteristika.
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Det tycks sålunda som att multinationella företag betalar

tillverkningsindustri mellan 1993 och 2002. Hans studie

relativt höga löner och att ett inﬂöde av utländska företag därför

separerar utländska, inhemska multinationella och inhemska

bör ha en positiv påverkan på lönenivån. Det kan här nämnas

nationella företag. En deskriptiv undersökning av olika typer

att det möjligtvis ﬁnns en effekt av utländska direktinvesteringar

av företag tyder på att anläggningar som tillhör svenska

på löner även i rent nationella företag om den aggregerade

multinationella företag har en lägre överlevnadsnivå än

efterfrågan på arbetskraft ökar. Lipsey och Sjöholm (2004b)

anläggningar som tillhör utländska multinationella företag.

ﬁnner en sådan effekt men frågan har inte undersökts på

Högst överlevnadsnivå har rent nationella svenska företag.

svenska förhållanden.

För en given population av företag är i genomsnitt 58 procent
av de utländska anläggningarna, 46 procent av de svenska

Utländska direktinvesteringar och graden av osäkerhet i

multinationella företagens anläggningar och 72 procent av de

anställningar

svenska nationella företagens anläggningar kvar efter fem år.

Som tidigare diskuterats ﬁnns det anledning att tänka sig att

Efter tio år är motsvarande siffror 28, 21 och 46 procent.

multinationella företag har relativt lätt att ﬂytta verksamhet

När hänsyn tagits till diverse företagskarakteristika ﬁnner

mellan länder och att detta skulle kunna leda till en hög grad av

Bandick att stora utländska företag har ca 12 procent högre

osäkerhet. Det ﬁnns två typer av osäkerhet som är av relevans

sannolikhet att fortsätta verksamheten jämfört med svenska

för denna fråga. Den första rör graden av företagsnedläggningar

nationella företag medan svenska multinationella företag har

och den andra benägenheten att snabbt dra ner eller expandera

ca 5 procent lägre sannolikhet. Utländska företag tenderar

arbetsstyrkan vid kostnadsförändringar.

med andra ord att uppvisa företagskarakteristika som ökar
sannolikheten för nedläggning. Men om man undersöker

Företagsnedläggningar

liknande företag i samma sektorer så är utländska företag

I den allmänna debatten hävdas ofta att multinationella företag

relativt mindre benägna att lägga ner verksamheten. Resultatet

är ﬂyttbenägna. Internationell forskning visar snarare att

tyder alltså på att utländska företag i Sverige är relativt stabila

utlandsägda företag är mindre benägna än inhemska företag

medan svenska multinationella företag är relativt benägna

att lägga ner anläggningar (se t.ex. Bernard och Sjöholm, 2003).

att stänga anläggningar. En orsak kan vara att utländska

Detta tycks bero på skillnader i företagskarakteristika. Utländska

etableringar i Sverige sker genom ett mer aktivt val jämfört med

företag tenderar att vara större företag och ha högre produktivitet

svenska multinationella företag som har anläggningar i Sverige

och högre vinster, vilket har en positiv effekt på överlevnad

till viss del p.g.a. historiska omständigheter.

och alltså en negativ effekt på benägenheten att slå igen en
anläggning. När man kontrasterar nedläggningsbenägenheten

Förändringar i arbetsstyrkan

i jämförbara inhemska och utländska företag visar sig de senare

Den andra typen av osäkerhet som diskuterades ovan var

vara mer benägna att lägga ner anläggningar.

benägenheten att genomföra förändringar i arbetsstyrkan vid

Två studier har genomförts om svenska förhållanden.

kostnadsförändringar som exempelvis ökade lönekostnader.

Greenaway, Gullstrand och Kneller (2007) undersöker

Sådana kostnadsförändringar kan naturligtvis påverka

företagsuppköp och nedläggningar i svensk tillverkningsindustri

sysselsättningen i det land de sker, men sysselsättningen inom

mellan 1980 och 1996. Studien kontrollerar för centrala

ett land kan även påverkas av kostnadsförändringar som sker

företagskarakteristika så som produktivitet, storlek och

utomlands. Ett antal studier undersöker mer generellt hur

företagets ålder och visar att sannolikheten för en nedläggning

expansion av företags verksamhet i utländska dotterbolag

är ungefär 16 procent större i utlandsägda företag än i inhemska.

påverkar sysselsättning i företagets hemland. De ﬂesta studier

Studien skiljer alltså mellan utländska och inhemska företag,

tyder på att en viss substituerbarhet existerar men det råder

snarare än den teoretiskt mer relevanta distinktionen mellan

osäkerhet om dess storlek och betydelse. Exempelvis undersöker

multinationella och nationella företag.

Braconier och Ekholm (2000) graden av substituerbarhet mellan

Bandick (2006) undersöker nedläggningar i svensk

anställda i svenska multinationella företags anläggningar
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inom och utom landet och ﬁnner en viss substituerbarhet. Men

eller multinationella företag men effekten tycks vara temporär

denna ﬁnns intressant nog främst mellan svenska anläggningar

och begränsas till året då uppköpet sker. Vidare tycks sådana

och anläggningar i andra höglöneländer, vilket tyder på att

förändringar inte bero på internationalisering utan snarare på

det är andra kriterier än lönekostnader som är av vikt vid

uppköpet i sig självt, vilket styrks av att liknande resultat syns

lokaliseringsbeslut.

vid uppköp av svenska multinationella företag som redan är

Som tidigare nämnts undersöker dessa studier graden av

internationaliserade. En möjlig förklaring är att företagsuppköp

substituerbarhet mellan anställda inom samma företag men

skapar mervärde som i sin tur kommer exempelvis anställda

mellan olika länder. En sådan substituerbarhet är nödvändig

till del som en tillfällig lönepremie (Norbäck och Persson,

om företaget ska kunna anpassa arbetsstyrkans storlek mellan

2007). Studien ﬁnner heller inget stöd för att effekten av

anläggningar i olika länder för att parera kostnadsförändringar.

internationalisering på något avgörande sätt skulle skilja sig åt

Hur sådana kostnadsförändringar, eller snarare hur lönekost-

för arbetskraft med olika utbildningsnivå.

nadsförändringar, påverkar sysselsättningen har undersökts
i ett antal internationella studier. Görg, Henry, Strobl och

Slutsats

Walsh (2006) undersöker effekten av löneförändringar på

Allt ﬂer anställda arbetar i dag i multinationella företag. Detta

sysselsättning i utländska och inhemska företag på Irland. Man

gäller såväl internationellt som i Sverige. Det ﬁnns anledning

ﬁnner att efterfrågeelasticiteten för arbetskraft är relativt hög i

att tro att denna utveckling påverkar både löner och graden

utlandsägda företag. Med andra ord, utländska företag tenderar

av osäkerhet i anställningen. Denna uppsats sammanfattar

exempelvis att minska arbetsstyrkan mer än inhemska företag

existerande empirisk forskning om dessa effekter vad gäller

vid en given löneökning. Barba Navaretti, Checchi och Turrini

Sverige. Ett stort antal av dessa studier har genomförts vid IFN.
Generellt kan sägas att multinationella företag betalar relativt

(2003) undersöker motsvarande fråga i ett stort antal europeiska
länder och ﬁnner det motsatta, att efterfrågeelasticiteten för

höga löner. Till viss del kan detta bero på att dessa företag är

arbetskraft är relativt låg i utländska företag. Det kan noteras

stora med hög produktivitet och höga vinster och att sådana

att deras studie ﬁnner att Sverige skiljer sig från andra länder

faktorer har en positiv påverkan på löner. Empiriska studier

i så måtto att det här inte tycks ﬁnnas någon skillnad mellan

ﬁnner emellertid att multinationella företag betalar ca 5 procent

arbetskraftsefterfrågan i utländska och inhemska företag.

högre löner än nationella företag även då man kontrollerar för
företag och individkarakteristika.

Hakkala, Heyman och Sjöholm (2007) studerar också

Forskningen ﬁnner inget entydigt samband mellan

löneelasticiteter i Sverige och separerar företag i multinationella
och nationella samt i utländska och svenska. Dessutom

multinationella företag och nedläggningsbenägenhet utan

undersöks om elasticiteten förändras i företag som köps upp

snarare tycks svenskägda multinationella företag uppvisa en

av utländska ägare eller av svenska multinationella företag

relativt hög benägenhet att lägga ner anläggningar medan det

samt om elasticiteterna skiljer sig för arbetskraft med olika

motsatta är fallet för utländska multinationella företag verksamma

utbildningsnivå. Studien ﬁnner att efterfrågeelasticiteten för

i Sverige. När det gäller känsligheten i arbetskraftsefterfrågan

arbetskraft är ungefär -0,2 i svensk industri. Det innebär att en

för löneökningar tycks det inte ﬁnnas någon markant skillnad

löneökning på 1 procent minskar efterfrågan på arbetskraft

mellan multinationella och nationella företag eller mellan

med ungefär 0,2 procent, vilket är en mindre förändring

inhemska och utländska. Arbetskraftsefterfrågans känslighet

än vad motsvarande estimat för de ﬂesta andra länder ger

för löneökningar tycks vara relativt låg i svenska företag oavsett

vid handen. Det tyder på att svenska företags efterfrågan

vilken typ av ägarform som studeras.
Sammantaget tyder existerande forskning på att

på arbetskraft är relativt okänslig för löneökningar. Vidare
tycks det inte föreligga någon skillnad mellan utländska och

internationaliseringen av svenskt näringsliv under de senaste 15

inhemska företags eller multinationella och nationella företags

åren har varit positiv för svenska löntagare. Lönerna har ökat och

efterfrågeelasticitet för arbetskraft. Studien ﬁnner en viss

osäkerhet i anställningar tycks inte ha påverkats nämnvärt.

minskning i efterfrågeelasticiteten efter ett uppköp av utländska
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Sambandet mellan daghem och barns hälsa
Hur påverkas barns utveckling och hälsa av att vara på daghem eller hos dagbarnvårdare snarare än hos sina föräldrar?
Den frågan är inte minst viktig vid utvärderingen av offentligt subventionerad barnomsorg. Frågan har länge intresserat
forskare inom olika forskningsområden men är svår att studera på grund av så kallade selektionsproblem: de bakomliggande
faktorer som bestämmer om barn går på daghem eller inte kan också påverka deras hälsa.
Antag till exempel att välutbildade föräldrar är mer benägna

ökad barnomsorgsanvändning. Exempelvis uppgavs barnen

att ha sina barn på daghem, men att dessa föräldrar även kan

bli stökigare och oftare drabbade av hals- och öroninfektioner.

erbjuda sina barn en mer stabil hemmamiljö som främjar

Dessutom rapporterar föräldrarna att deras mentala och fysiska

barnens utveckling. I det fallet är det svårt att särskilja effekter

hälsa försämrats i vissa avseenden.

av barnomsorg på barnens utveckling och hälsa från effekterna
av faktorer som t.ex. föräldrarnas inkomst och utbildning.

Slutsatser om svensk barnomsorg?

Dessutom är det möjligt att barn som mår bra av att vara på

Vilka allmängiltiga slutsatser kan dras från resultaten? Forskarna

daghem är på daghem, medan de barn som far illa på daghem

ﬁnner att barn och föräldrar mår sämre av att barnen är på

är hemma med någon förälder. Att som i tidigare studier jämföra

daghem i Quebec på 1990-talet. Naturligtvis bestäms effekterna

barn som är på daghem med barn som är hemma med en

av barnomsorg av de speciella förhållanden som råder i landet

förälder skulle då ge en missvisande bild av effekterna på grund

under den tidsperiod som undersöks och man kan därför inte

av selektionsproblemen.

dra slutsatsen att barnomsorg generellt leder till sämre hälsa
och utveckling hos barn.

En studie av Baker, Gruber och Milligan (2005) löser

En svaghet med studien är att måtten på barnens

detta selektionsproblem genom att studera effekterna av en
prissänkning på barnomsorg som resulterade i att ﬂer familjer

utveckling och hälsa liksom föräldrarnas rapporterade hälsa

valde att utnyttja offentlig barnomsorg. De lyckas genom

är subjektiva eftersom föräldrarna själva har fyllt i formulären.

att använda denna metod att identiﬁera kausala effekter av

En annan svaghet med studien är att den endast analyserar

barnomsorg på barnens hälsa.

kortsiktiga effekter. De starka negativa effekterna är kanske av
övergående natur och den långsiktiga effekten av reformen

Sämre hälsa för barn på daghem

kan vara en annan. När barn och vuxna vänjer sig vid den nya

I slutet av 1990-talet införde delstaten Quebec i Kanada

situationen förbättras måhända den fysiska och mentala hälsan.

subventionerad barnomsorg för föräldrar med små barn.

Ytterligare en möjlig förklaring till resultaten är att den snabba

Genom att studera hur familjerna i Quebec reagerade, i

expansionen av barnomsorg ledde till försämrad barnomsorg.

jämförelse med barnfamiljer bosatta i andra delar av Kanada

Forskarna visar dock att varken personalens utbildningsnivå

som inte erbjöds subventionerad barnomsorg, kan forskarna

eller personaltätheten förändrades på annat sätt i Quebec än i

identiﬁera kausala effekter av barnomsorgsnyttjande. Som

resten av Kanada, vilket tyder på att kvalitén inte har påverkats.

förväntat ledde avgiftssänkningen till ökat nyttjande av

Trots dessa invändningar är resultaten intressanta eftersom

barnomsorgen. Dels var det barn som tidigare varit hemma

denna studie, till skillnad från tidigare studier, har lyckas

som började på daghem, dels bytte familjer från informell

identiﬁera kausala effekter av barnomsorg.

barnomsorg hos t.ex. släktingar till subventionerad offentlig
barnomsorg.
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Doha-avtal och preferensurholkning
En central fråga i Doha-förhandlingarna är risken för att u-länder förlorar exportmöjligheter då tullarna mellan i-länder kan
komma att sänkas mer än tullarna mellan u-länder och i-länder. En ny studie pekar på att detta inte bör vara ett omfattande
problem, även om vissa länder fortfarande kan drabbas.
De pågående Doha-förhandlingarna om ett nytt handelsavtal

Systematiskt underutnyttjande av preferenser

inom WTO har givits epitetet ”utvecklingsrundan” för att betona

Studien använder data på storleken på preferenstullar och på

att ett nytt avtal ska ta särskild hänsyn till u-länders problem.

den grad till vilken exportländer utnyttjar dessa för att uppskatta

En av stötestenarna i diskussionerna har dock varit farhågorna

skillnaden i tullar som i praktiken krävs för att ett u-land ska

för att ett avtal ska leda till s.k. preferensurholkning: i-länder

komma att utnyttja tullpreferenserna. För att säkerställa att den

erbjuder redan u-länder mycket låga tullar (preferenstullar),

estimerade effekten av tullpreferenserna på utnyttjandegraden

vilket gör att det inte förefaller möjligt att sänka dessa ytterligare

inte överdrivs, tar studien hänsyn till andra variabler som kan

i någon betydande grad. Eftersom ett avtal samtidigt kommer

förväntas påverka preferensutnyttjandet. Bland dessa återﬁnns

att sänka tullarna mellan i-länder, ﬁnns det farhågor att en

BNP, befolkningsstorlek och geograﬁskt avstånd, vilka normalt

del u-länders relativa position som exportörer till i-länder

antas påverka exportens storlek. De data som används härrör

kommer att försämras. Detta skulle kunna försvåra ett nytt avtal

från EU:s handel med ett antal länder i Afrika, Karibien och Stilla

eftersom det kommer att kräva samtliga WTO-medlemmars

Havet under det s.k. Cotonou-avtalet, vilket ger dessa länder

godkännande.

preferenstullar vid export till EU. Men författarna argumenterar
för att andra preferenssystem bör vara förknippade med

Preferensurholkningen förutsätter att preferenstullarna

likartade kostnader.

utnyttjas

I studien uppskattar författarna att den normala tullen

En ny studie av Francois, Hoekman och Manchin försöker kasta

behöver vara ca fyra procentenheter högre än preferenstullen för

ljus på den sannolika omfattningen av preferensurholkningen.

att den senare ska utnyttjas. En skillnad på fyra procentenheter

Utgångspunkten är att denna kommer att begränsas av att

kan tyckas vara liten. Men i-ländernas genomsnittliga icke-

preferenserna ofta inte utnyttjas. För att utnyttja preferenserna

preferenstull beräknas ofta till just ca fyra procent vilket talar

måste exportören visa att varan uppfyller komplexa ursprungs-

för att preferensurholkningen skulle bli mycket begränsad även

regler, d.v.s. att den i tillräckligt hög grad är producerad i

om tullen mellan i-länder avskaffades helt. Tullsatserna är

landet ifråga. Att göra detta är förknippat med avsevärda

dock betydligt högre än fyra procent för vissa varor av stor

administrativa kostnader. Preferenstullarna kommer av detta

betydelse för vissa u-länder och i dessa fall kan mer betydande

skäl att utnyttjas endast om de är tillräckligt mycket lägre

preferensurholkning komma att uppstå.

än de normala icke-preferenstullarna. Sambandet mellan
preferenstullarnas storlek och deras utnyttjande kompliceras
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innebär att lönsamhetsnivån för exporten kommer att påverka

Francois, J., B. Hoekman och M. Manchin. 2006. ”Preference

graden av utnyttjande av preferensen.

Erosion and Multilateral Trade Liberalization”. World Bank
Economic Review, Vol. 20, 197–216.

8

