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FÖRORD

Denna undersökning har som främsta syfte att studera hur olika varugruppers

varuvärden per ton har förändrats mellan 1970 och 1991 för både importerade och

exporterade varor. Utifrån den historiska varuvärdesutvecklingen har sedan varu-

värdenas påverkningsfaktorer kartlagts samt ett försök att ñnna vägar att bedöma

framtida varuvärden gjorts.

Under de senaste 20 åren har Sveriges export och import ökat såväl volym- som

värdemässigt. Värdeökningen i fast penningvärde ökade med i genomsnitt sex

procent per år för exporterade varor och drygt två procent för importerade varor.

Det råder en stor skillnad i utrikeshandelsutvecklingen för de olika varukate-

goriema som ingår i undersökningen. Skillnaden existerar både i varuvärdesnivån

och varuvärdesutvecklingen över tiden. Låga varuvärden per ton har varugrupper

som t ex malmer, stenkol och virke medan varugrupper som elektriska produkter,

ur och konfektionsvaror har höga varuvärden per ton. Variationer i varuvärden per

ton beror främst på variationer i varugruppens sammansättning.

Detta notat skall inte läsas som om det vore all sanning rörande varuvärdes-

utvecklingen 20 år bakåt i tiden och 20 år framåt i tiden. Notatet lämpar sig bäst

som ett uppslagsverk vid utrikeshandels- och branschstudier.
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1 INLEDNING

Då den tekniska livslängden hos investeringar i transportinfrastrukturen är lång

och investeringarna är kostsamma är det motiverat att göra långsiktiga analyser av
den framtida transportefterfrågan. Det är rimligt att anta, vid prognostisering av
transportflöden, att godstransporternas utveckling är nära förknippad med den
ekonomiska och tekniska utvecklingen i samhället. För att göra en bedömning av
kommande transportflöden på vägar och järnvägar behövs således bra information

om ekonomins framtida utveckling. I detta notat kommer förändringar av varu-
värden per viktenhet att stå i fokus. Varuvärden per viktenhet går ibland under
beteckningen varupriser per viktenhet och mäts i kronor (fast penningvärde) per
ton eller i kronor per volymenhet. Varupriset är det värde som producenten, im-

portören eller exportören anger vara varans värde. Variationer i ett varuvärde per
viktenhet över tiden speglar både förändringar i den relativa prisnivån, ändrad mix
av varor i en varugrupp och teknikutvecklingen.

I Sverige görs diverse prognoser för näringslivets ekonomiska utveckling. Dessa
ekonomiska prognoser används sedan bland annat som indata till VTI:s gods-
transportprognoser. De ekonomiska prognoserna avser produktionsvärdet i kronor.
Några direkta prognoser för produktionsvolym mätt i ton, antal eller kubikmeter
existerar inte. Ej heller görs prognoser för export- och importvolym. För att ha

möjlighet att studera den framtida transportmängden i ton måste man gå via ett
nyckeltal, en kronor per ton kvot. Det vill säga, om man känner godstransport-
volymen (mätt i ton) för ett basår och önskar att beräkna godstransportvolymen för

ett prognosår, kan man dividera det framtida godsvärdet med varuvärdet för detta
prognosår och på så sätt erhålla den framtida godstransportvolymen i ton. En vara
vars varuvärde per ton ökar med tiden får alltså till följd att denna varas transport-
volym minskar med tiden, givet oförändrat produktionsvärdeutveckling.

VTI använder idag en modifierad version av det godstransportprognossystem som
utvecklades av Temaplan AB åt Transportrådet 1983. Varuvärdena per ton beräk-

nades där fram med hjälp av utrikeshandelsstatistik. Då det i några fall förelåg en
viss osäkerhet i relevansen i fråga om att utnyttja utrikeshandelsstatistikens upp-

gifter för att beräkna framtida inrikestransporter, tog man i dessa fall hänsyn till
detta genom att där göra individuella expertbedömningar. Varuslagen, som var
SlTC-kodade, aggregerades från drygt 70 varukategorier till 15 varugrupper. Den
historiska utvecklingen (1970-1979) och annan kompletterande information t ex

om framtida prisförändringar och varusammansättningar, utgjorde sedan grunden
för en bedömning av varuvärdenas utseende år 2000.1 Varuvärdena för år 2000 har
vid senare tillfällen linjärt extrapolerats till andra år. Då det nu är 10 år sedan
dessa beräkningar av varuvärden gjordes är det aktuellt att göra om beräkningarna.
Ur prognossynpunkt är det även önskvärt att använda nya varugrupperingar som är
konsistenta med de nu aktuella ekonomiska prognosemas branschindelningar.

 

lSe Björklund P-O, Holmgren B, mfl, Transporter i Sverige del 3, Varuvärde och volym i utrikes

och inrikes transporter, Rapport 1983:5 bilaga/PM4
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Syfte

Undersökningen har som främsta syfte att analysera hur olika varugruppers vär-

den, volymer samt varuvärden per ton har förändrats mellan åren 1970 och 1991.
Varugruppsindelningen är vald efter att matcha den varugruppsindelning som
NUTEK använder vid framtagandet av Långtidsutredningarna. Pris- och volym-
uppgifterna är hämtade från utrikeshandelsstatistiken.

Den historiska varuprisutvecklingen per ton ligger sedan till grund för att studera
de faktorer som historiskt har påverkart denna prisutveckling. Utifrån kartlägg-

ningen av varuvärdespåverkande faktorer och redan prognostiserade ekonomiska
variabler beräknas framtida varuvärden per ton för de olika varugrupperna. I de

fall där Transportrådets varuvärden per ton och detta notats varuvärden per ton är
jämförbara görs en jämförelse.

I kapitel två följer en beskrivning av det datamaterial som denna undersökning
bygger på. I detta kapitel finns även en beskrivning av den modell och metod som
har använts för att analysera historiska och framtida varuvärden per ton. Hur varu-
värdena totalt och per varugrupp har förändrats under perioden 1970 till 1991 be-
skrivs i kapitel tre. I kapitel fyra visas resultat från tidsserieskattningar av varu-

värden per ton. Kapitel fem innehåller en sammanfattning av undersökningen.
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2 DATA OCH MODELL

2.1 Data

2.1.1 Priser och kvantiteter

 

En varuvärdesundersökning borde grunda sig på såväl värde- och volymstatistik

från inhemsk produktion och konsumtion som utrikeshandelsstatistik, då gods-
transporter omfattar både varor som konsumeras och produceras inom respektive

utanför Sveriges gränser. Tyvärr saknas användbar statistik som omfattar in-

hemska värden och volymer och därför har i denna undersökning valts att enbart

använda utrikeshandelsstatistik.

Utrikeshandelsstatistiken är en årlig totalundersökning vars ursprungsdata kom-
mer från tulluppgifter och tillhandahålls av Statistiska Centralbyrån (SCB). Från
denna statistikkälla har uppgifter om importens och exportens vikt och värde
hämtats. Uppgifterna som används för varuvärdanalysen, är uppdelade på 3-ställig
SNI-kod2 (dvs 45 varuslag) och omfattar alla år mellan 1970 och 1991. De data

som hämtats från utrikeshandelsstatistiken är heltäckande. Importen och exportens
totala godskvantitet, som finns redovisade per varuslag i detta notat, täcker mellan

99,995 och 100 procent av den import- och exportkvantiteten och import- och
exportvärdet som finns redovisad i statistisk årsbok på totalnivå. Anledningen till
det bortfall som dock existerar är att vissa varor inte är medtagna i
utrikeshandelsstatistiken på varugruppsnivå av sekretesskäl. De varor som av
sekretesskäl har blivit uteslutna ur urvalet är några kemiprodukter, jämmetaller,
maskiner och el- och gasvaror3.

Namnet varuvärde som förekommer i viss litteratur kan kanske te sig lite missvi-

sande om man i begreppet värde lägger in en värdering och inte ser värdet som ett

pris, en kostnad eller en intäkt. Den enda alternativa tillbeteckningen varuvärde

kanske skulle vara realt pris per viktenhet. I detta notat har genomgående valts
beteckningen varuvärde per ton för att denna kr/ton-kvot.

Då man studerar varuvärden per ton är det viktigt att ha i åtanke vad varuvärdet
för en varugrupp egentligen mäter. Varuvärdet per ton är som tidigare nämnts en
kvot mellan kronor och ton. Båda dessa storheter kan mätas på flera olika sätt.

Priset på en vara mätt i löpande eller fast penningvärde. De produkter som ingår i

utrikeshandelsstatistiken är mätta i löpande priser. I utrikeshandelsstatistiken mäts
importpriset cif (cost & freight), dvs köparen av varan betalar frakten ända från

 

2En fullständig förteckning av SNI-koder finns i bilaga 1.
3 De varugrupper som är ej medtagna i urvalet är olika för import och export.

För importvolym är inte vissa varor i SNI-grupperna 351 129, 410100 och 410101 medtagna
importvärde -- / / -- 351129, 351201 och 351210 -- //--

exportvolym -- //-- 351101, 351110, 351129, 352902, 372010,
370101,382420, 382424, 410100 och 410101 medtagna och för exportvärdet är inte vissa varor i

SNI-grupperna 351101, 351110, 351129, 351210, 350121, 352902, 372010, 370101,382420 och
382424 medtagna.
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fabriken och exportpriset fob (freight free on board), dvs säljaren betalar för frak-

ten tills godset når fartygets sida.

Vikten på varorna tycks vara lättare att mäta, men är till exempel beroende av om

man mäter vikten med eller utan emballage, val av måttenhet och avrundningar.
Detta gör att även tonmätningsförfarandet kan variera dels mellan olika varugrup-

per och dels mellan olika år. Man kan hoppas och anta att i de stora aggregat som

används i varuvärdesanalysen har de olika mätmetoder och dylikt obetydlig effekt
på slutresultaten.

2.1.2 Index

För att erhålla jämförbara prisuppgifter över tiden måste de löpande priserna göras

om till fasta priser. Denna omräkning kallas deflatering och görs med hjälp av en
prisindexserie. Deflatering av import- och exportvärden kan t ex utföras med hjälp
av import- och exportprisindex eller med konsumentprisindex. SCB:s import-,
export- och konsumentprisindex grundar sig på månatliga prisundersökningar av
ett stort antal varor. Konsumentprisindex beräknas inklusive indirekta skatter och
exklusive subventioner. Valet av deflateringsförfarande beror på vilka variationer

man vill att de fasta priserna skall spegla. Då man deflaterar en prisserie med

konsumentprisindex erhåller man ett mått som reflekterar den prisutveckling som

konsumenterna möter. I de beräkningar som presenteras i detta notat har deflate-
ringen av priserna genomgående gjorts med konsumentprisindex. Detta för att

erhålla jämförbara resultat med Transportrådet.

2.1.3 Transportrådets data

Transportrådet använde utrikeshandelsstatistik från åren 1970, 1975 och 1979 för

att göra prognoser för varuvärden per ton för importerade, exporterade och pro-

dukter till hemmamarknaden. Priserna rensades från inflationseffekten med hjälp

av konsumentprisindex . De drygt 70 SITC-kodade varuslagen aggregerades till 15
varugrupper4. För att erhålla framtida varuvärden per ton för varor till hemma-
marknaden per varuslag studerade man importens och exportens varuvärden per
ton samt gjorde diverse expertbedömingar.

2.1.4 NUTEK:s data

De ekonomiska prognoser som bland annat ligger till grund till långtidsutredning-

arna görs av Närings- och teknikutvecklingsverket, NUTEK. Då NUTEK gör eko-

nomiska prognoser används en prognosmodell, ISMOD som bland annat utgår
ifrån olika ekonomiska data uppdelat på 28 näringsgrenar5. 23 av dessa närings-
grenar går nästan direkt att koppla till SNI-kodade varugrupper i utrikeshandels-
statistiken och 5 av näringsgrenama avser tjänstesektorer vars varuimport och
varuexport är i stort sett försumbar. Denna undersökning har i möjligaste mån
försökt att av de 45 SNI-kodade varuslagen, genom aggregering, erhålla samma 28

 

4 Björklund. P-O., mfl

5 Långtidsutredningen bilaga 18
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varugrupper6 som NUTEK använder sig av vid prognostisering av den ekono-

miska utvecklingen i Sverige.

2.2 Modell

Förändringar av kr/ton-kvoten inom en varugrupp beror oftast på en eller flera av

dessa tre faktorer:
l) Förändring i den relativa prisnivån

Priset på en vara brukar normalt bestämmas av utbudet och efterfrågan på varan i
fråga, och/eller pris på komplement eller substitut varor samt regelsystemet t ex
skatter och subventioner.
2) Ändrad mix av varor inom en varugrupp
I och med att t ex människors preferenser och industrins behov av insatsvaror
ändras över tiden och tillkomsten av nya varor så förändras en varugrupps

sammansättning.
3) Ökad vidareförädlingsgrad

Man kan för enkelhets skull påstå att varuvärdet mäter förädlingsgraden hos en
vara eller varugrupp, eftersom varuslag som malmer, mineraler och kol har lägre
varuvärde än elektriska maskiner och textilvaror. Om en produkt genomgår någon

form av teknik- eller materialutveckling7 medför detta oftast att produktens varu-
värde per ton förändras trots att produkten i sig (dess funktion) inte har förändrats.

2.2. 1 Tidsserieanalys

För att analysera varuvärdesförändringarna per varuslag över tiden har här använts
en klassisk tidsseriemodell, där man antar att trenden följer någon matematisk
funktion. Ett alternativ till klassisk tidsserieanalys är ARIMA-modeller som byg-
ger på stokastiska förklaringar av en tidsseries förlopp. För att förklara en tids-

series historiska förlopp lämpar sig den klassiska modellen bra medan det är

ibland lämpligast att använda ARIMA-modeller för att extrapolera tidsserier för

prognoser.

I undersökningen av varuvärden är det inte enbart en tidsserie som är intressant

utan även sambanden mellan olika tidsserier. Regressionsanalys är den metod som

oftast används för att studera samband mellan olika tidsserier. Denna metod förut-
sätter dock att sambandets struktur är stabilt, dvs regressionskoefficienterna skall
inte ändras över tiden, och att efterföljande värden på slumptermen i regressions-
modellen är okorrolerade. Vid arbete med sådana sambandsmodeller är det viktigt
att tänka på fyra saker; 1) modellen skall vara innehållsmässigt logisk, 2) ofta
krävs ett omfattande arbete med att pröva olika modeller med olika uppsättningar
av förklaringsvariabler, olika matematisk form och olika tidsförskjutningar, 3)

man skall kunna kompromissa mellan kravet på hög förklaringsgrad och kravet på
en enkel och robust modell, samt 4) modellen skall kunna kontrolleras.

Denna undersökning har haft som målsättning att för varje varugrupp finna en
relevant tidsseriefunktion som förklarar så mycket som möjligt av den historiska

 

6 bilaga 1

7 Allt annat konstant.
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variationen i denna varugrupps varuvärde per ton och som även kan användas för

framskrivningar av varuvärdet per ton. Varje funktion skall således även kunna

förklaras med icke matematiska termer.

2.2.2 Allmänna förklaringsvariabler

Ett syfte med denna analys var som tidigare nämnts att hitta förklaringar till ut-
vecklingen i varuvärden per ton över tiden och försöka med hjälp av dessa tidsse-
riestudier finna vägar att förutsäga framtida varuvärden per ton. Vid val av förkla-
ringsmodell för den historiska utvecklingen är viktigt för att kunna bedöma nulä-

get och framtiden. Genom att känna igen trender till skillnad från tillfälliga kon-
junkturmässiga förändringar kan man lättare göra analyser. Som nämnts ovan står

man vid denna typ av sambands- och förklaringsletande inför en avvägning mellan
en avancerad, men dock svårtolkad modell med hög förklaringsgrad och en enkel
och robust modell med lägre förklaringsgrad. I prognossammanhang har man
många osäkerhetsfaktorer att ta hänsyn till, därför är det bäst med en enklare och
mer lättförståelig modell för att kunna förklara framtiden.

Det är rimligt att vid studier som denna anta att det finns vissa exogena variabler
som generellt kan förklara variationerna i tidsserierna. Valet av dessa variabler

hänger ihop med punkterna l), 2) och 3) i avsnitt 2.2 och skall vara både produk-

tions- och transportsektormotiverade. I denna varuvärdesundersökning finns 21

olika varugrupper där alla dessa grupper bör ha vissa gemensamma drag, men
eftersom det dock rör sig om mycket olika produkter kan man anta att de olika
varugruppernas varuvärdesvariation över tiden har även till en viss del olika
förklaringsfaktorer.

De allmänna faktorer som här har antagits kan förklara varuvärdenas variation är;8

Tiden, som bland annat speglar en allmän teknik- och materialutveckling samt

nya prisförutsättningar

BNP-utveckling i Sverige, som speglar allmänna konjunkturvariationer i Sverige

Sveriges import- och exportvärde, som speglar utrikeshandelsvariationen och
förändringar i efterfrågan

Industriproduktion, som speglar industrins produktionsvariation

Andel av enviss varas del i en varugrupp, speglar varusammansättningsför-
ändringar inom en varugrupp

Alla variabler som är mätta i värdetermer är omgoda dels till fast penningvärde

(1980-års priser) och dels till indexserier.

Vid framskrivningarna av varuvärdena per varuslag har använt ett NUTEK scena-

rio med låga tillväxtfaktorer. I detta scenario antas att BNP-utvecklingen kommer
att vara 1,8 %/år mellan åren 1989 och 2004. Den genomsnittliga BNP-tillväxten
per år mellan åren 1970 och 1991 var 1,9 %. Industriproduktionens förändring har
antagits vara 1,4 %/år. Varuandelsvariationen är vald efter enkla trendextra-
poleringar. I bilaga 2 finns de exakta förändringstalen som används vid prognos-
tiseringen av varuvärden per ton.

 

8 bilaga 2
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2.2.3 Regressionsanalys per varuslag

De ovanstående förklaringsvariablema har används i regressionsanalysen för att

förklara varuvärdesvariationen över tiden.

Alla parametrar är signifikant skilda från noll på 95%-nivå om inget annat anges.

Värdet R2 som anges efter varje ekvation kan anta värden mellan noll och ett och

anger hur mycket av variationen i y som förklaras av de variabler som ingår i
ekvationen. Om RZ-Värdet är nära ett betyder detta således att förklaringsvariab-

lerna som har valts i den aktuella matematiska funktionen kan vara de variabler
som förklarar varuvärdena per tons variation över tiden.

2.2.4 De prognostiserade varuvärdenas användning i godstransport-

mm

Vid prognostisering av framtida godstransporter används givetvis även annan sta-

tistik än utrikeshandelsstatistiken. Då VTI skall använda de här framtagna varu-
värdena per ton i godstransportprognossammanhang behövs vissa aggregeringar
göras för att få de olika varukategorierna jämförbara med det övriga materialet.

I det prognossystem som VTI använder är inte varuvärdena per tons absoluta nivå

det centrala. Man använder istället varuvärdesförändringen mellan basåret och
prognosåret.
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3 ANA.st AV VOLYM-, VOÄRDE- OCH VARUVÄRDES-
FÖRANDRINGAR MELLAN AREN 1970 OCH 1991

Mellan åren 1970 och 1991 har importen och exportens volym- och värdeutveck-
ling givetvis påverkats av många olika faktorer. I detta notat studeras enbart de

mest betydande påverkningsfaktorerna. Man kan ha i minnet att i huvudsak beror
förändringar av kr/ton-kvoten inom en varugrupp på tre faktorer: 1) Förändring i

den relativa prisnivån, 2) Ändrad mix av varor inom en varugrupp och 3) Ökad
vidareförädlingsgrad.

3.1 Transportrådets varuvärden

I tabell 1 visas den historiska och den skattade framtida utvecklingen av nyckelta-
let kr/ton som Transportrådet använde sig av vid godstransportprognosarbete.

Tabelluppgifterna avser inhemska varuvärden och är därmed inte direkt jämför-
bara med detta notats varuvärden per ton. I Transportrådets prognos fanns två
alternativ om vidareförädlingsgraden ett normalfall och ett med högre vidareför-
ädlingsgrad. Båda innebar dock att en totalt sett relativt betydande ökning av vida-
reförädlingsgraden dvs att produktionen i ton ökar långsammare än produktionen i
kronor.

  

Tabell 1 Utvecklingen av varuvärdet i kr/ton. 1979 års prisnivå.

Genomsnittlig årlig

1970 1975 1980 2000 procentuell förändring
normal 1970-1980 1970-2000

JORDBRUK 2897 2443 2560 2600 -1,23 -0,36
LIVSMEDEL 4550 4513 4610 4800 0,13 0,18
SKOGSBRUK 284 246 241 235 -1,63 -0,63

MASSA-PAPP 1804 2609 2020 2400 1,14 0,96
TRÄVAROR 1 102 1529 1364 1600 2,16 1,25

GRUVOR 93 116 115 125 2,15 0,99
JÄRN-STÅL 2968 3105 2967 3300 0,00 0,35

VERKSTAD 23101 24367 26832 35000 1,51 1,39
KEMISK 2301 2940 3635 4650 4,68 2,37

ÖVR TILLV 13140 18396 19000 20000 3,76 1,41
MINERALER 420 470 505 550 1,86 0,90
SAND-GRUS 55 55 60 70 0,87 0,81

HANDEL 1000 1 150

ENERGI 1000 1 1 80
ÖVRIGT 1000 1150

 

Källa: Transporter i Sverige del 3, Transportrådet rapport 1983:5, s 31

Vi ser av tabellen att varuvärden per ton är mycket skiftande för de olika varu-

gruppema. Lägst varuvärde per ton har varugruppema gruvor och sand-grus och
högst varuvärde per ton har verkstad och övrig tillverkning. Alla varugruppers
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varuvärden per ton förutom jordbruk och skogsbruk har ökat mellan 1970 och

1980. Varuvärdesutvecklingen mellan 1970 och 1980 antas av Transportrådet

fortsätta, men i en måttligare förändringstakt mellan 1980 och 2000. Detta gäller

för nästan samtliga varugrupper.

3.2 Varuvärden

Under hela efterkrigstiden har Sveriges utrikeshandel, mätt både i ton och kronor,
ökat. Då man studerar figur 1 ser man att exportvolymen var större än importvo-

lymen mellan åren 1945 och 1975. Vi ser även av figuren att ett trendbrott skedde
i början av 1970-talet. Från att import- och exportvolymen hade haft en stadig och

ganska jämn ökningstakt på genomsnitt 11 procent per år till att från början av
1970-talet dels ha större variationer och dels ha totalt sett en måttligare öknings-

takt.

Figur 1 Import- och exportvolym
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Källa: Utrikeshandelsstatistiken och Statistisk årsbok

Perioden mellan 1970 och 1991 ökade Sveriges export från 52,6 miljoner ton till
55,7 miljoner ton. Variationen mellan ovanstående årtal var som tidigare nämnts
ganska stor. 1973 var exportvolymen som mest med 63,4 miljoner ton och 1982
var den som lägst med 44,1 miljoner ton. Skillnaden mellan importvolymen 1970
och importvolymen 1991 är ganska liten. Importerad volym godsvaror ökade från
50,9 miljoner ton 1970 till 51,7 miljoner ton 1991. Även i importfallet har import-
volymen varierat under den studerade perioden. Som störst var importvolymen
1987 med 58,4 miljoner ton och som minst 1982 med 46,6 miljoner ton. Variatio-
nen i utrikeshandelsvolymen följer till en viss del konjunktursvängningarna. Vi ser
tydligt av figur 1 att exporten ökade kraftigt efter devalveringarna i början av
1980-talet för att sedan ligga på en ganska konstant nivå. Under de senaste 15 åren
tycks importvolymförändringen följa exportvolymförändringen med några års
eftersläpning.
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Exportvarornas värde9 Ökade med drygt sex procentper år från 56,1 miljarder
kronor 1970 till 189 miljarder kronor 1991. Denna värdeökning har skett i en

ganska jämn takt där den kraftigaste värdetillväxten skedde mellan åren 1970 och

1979. Importens värdeökning har varit måttligare under perioden 1970 till 1991
från 87,8 miljarder kronor till 132 miljarder, dvs en tillväxt på drygt två procent
per år. Ökningen av importens värde har skett etappvis.

Figur 2 Import- och exportvärde
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Källa: Utrikeshandelsstatistiken

Figur 3 Import och export varuvärden
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Källa: Utrikeshandelsstatistiken

Då man dividerar det importerade och exporterade värdet med motsvarande års
import- och exportvolym får vi vad som i detta notat betecknas varuvärde per ton.
Av figur 3 ser vi att varuvärdet för exporterade varor varlägre än motsvarande
värde för importerade varor mellan 1970 och 1975. Därefter kom en tid då de båda

 

9 Hädanefter kommer värdet alltid att avse l980-års penningvärde.
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varuvärdena följdes åt. Efter 1985 har exportens varuvärde ökat nära två procent

per år medan varuvärdet för importerade varor har minskat med i genomsnitt tre

procent per år.

3.2.1 Jordbruk, jakt och fiske

I varugruppen jordbruk ingår SNI 111 - jordbruks- och trädgårdsvaror, SNI 113 -
Viltprodukter och SNI 130 - Fisk och skaldjur. Vissa av de varor som ingår i

denna varugrupp hör kanske bättre hemma i gruppen livsmedel. Sådana varor är
t ex kaffe, tobak och mjölk, men eftersom denna indelning är använd i andra sam-
manhang har även här valts denna indelning.

I varugruppen jordbruk, jakt och fiske är varukategorin SNI 111 den klart volym-
och värdedominerande varukategorin. Detta gäller för både import och export.
Figur 4 visar att det existerar en nivåskillnad i exportens- och importens varuvär-

den. Denna nivåskillnad beror på att det är olika produkter som går in respektive
ut ur Sverige. Exporten utgörs till största delen av spannmål som har mycket lägre
varuvärde per ton än de frukter, grönsaker och kaffe som importeras.

Figur 4 Jordbruk, jakt och fiske
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Exportvolymen har ökat betydligt under de senaste 20 åren. 1970 uppgick export-

volymen till 0,57 miljoner ton och 1991 till 1,9 miljoner ton. Även exportvärdet

har ökat, men i mycket lägre takt, vilket har inneburit att varuvärdet har minskat
något. Produktionen av jordbruksprodukter är mycket beroende av de olika typer

av statligt stöd som ges till denna sektor. Dessa subventioner påverkar såväl pro-
duktionsvolymen och priserna som valet av produkter. De importerade varornas
volym har inte ökat i lika hög grad som exportvolymen. Importvolymen ökade
från 0,94 miljoner ton 1970 till 1,14 miljoner ton 1991, medan importvärdet har
minskat från 4,89 miljarder kronor 1970 till 3,78 miljarder kronor 1991.
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3.2.2 Skogsbruk

Varugruppen skogsbruk består av varugruppema SNI 121 - Skogsvårdstj, träkol

och skogsväxter samt SNI 122 - Virke, mätnings- och flottningstj.

Figur 5 Skogsbruk
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Skogsindustrin har stor betydelse för hela den svenska ekonomin. I skogsbruks-

gruppen står SNI 122 ungefär för 99,6 procent av exportvolymen. Detta betyder att

det är i huvudsak denna varukategori som styr utvecklingen av varuvärdet. Ex-

portvolymen av skogsprodukter har minskat från att ha varit 2,35 miljoner ton
1970 till 0,59 miljoner ton 1991. Även värdet av exporten har minskat. Minsk-

ningen av varuvärdet per ton i början av 1970-talet berodde på en kraftig värde-
minskning. Importen av skogsbruksprodukter är betydligt mindre än exporten av

dessa produkter. Även i importfallet står SNI 122 för den absolut största delen av
importvolymen (ca 99,5 %). Mellan 1970 och 1991 ökade både importvolymen

och importvärdet, men eftersom volymökningen var större än värdeökningen har

varuvärdet per ton minskat.

3 .2.3 Gruvindustri

Varugruppen gruvindustri består av varugruppema SNI 210 - stenkol och brunkol,
SNI 220 - råpetroleum och naturgas, SNI 230 - malmer samt SNI 290 - andra

mineral-, icke metalliska produkter.

Antalet gruvor och mineralbrott i Sverige har mer än halverats under de senaste 20
åren. De stora dagbrottsgruvoma i Brasilien och Australien har utkonkurrerat en
stor del av den europeiska järnmalmsproduktionen. 1970 stod gruvgruppen för

53,7 procent av Sveriges exportvolym där i sin tur malmer (SNI 320) stod för 92
procent av gruvgruppens totala exportvolym. Dessa andelar har sedan successivt
avtagit under de senaste 20 åren för att 1991 vara 28,2procent respektive 82 pro-
cent. I och med att exportvolymen av malmer har minskat så har gruvgruppens
exportvolym minskat. Även värdet av gruvprodukter har minskat i samma takt,
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vilket således ger konstanta varuvärden för gruvproduktema under den studerade

perioden.

Råpetroleum och naturgas är de volym- och värdedominerande varuslagen för im-

porterade gruvprodukter. De olika varuslagens andel av hela gruppens volym och

värde har dock varierat en del mellan åren 1970 och 1991. 1980 stod stenkol och

brunkol för 9 % av importvolymen, råpetroleum för 77 %, malmer för 2 % och

andra mineralprodukter för 12 %. Sex år senare var motsvarande siffror 19 %,

67 %, 3 % och 12 %. Då de olika varuslagen har olika varuvärden medför givetvis

en ändring i andelarna en variation i gruvgruppens varuvärde per ton. Detta kan

tydligt observeras i figur 6.

Figur 6 Gruvor
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3 .2.4 Livsmedelsindustri

Varugruppen livsmedel består av varugrupperna SNI 311- vissa livsmedel, SNI

312 - övriga livsmedel och fodervaror, SNI 313 - drycker och SNI 314 - tobaks-
varor.

Av figur 7 kan man se hur varuvärdet för exporterade livsmedel har dels skiftat
och dels avtagit i värde med tiden. Anledningen till denna variation är en varu-

mixvariation inom varugruppen, eftersom varuslagen i livsmedelsexporten har
mycket olika varuvärden per ton. Tobaksvaror har det högsta varuvärdet med ett
genomsnittligt varuvärde på 43200 kr/ton och dryckesvaromas varuvärde är lägst
med ett genomsnittligt varuvärde på 2600 kr/ton. Av de varor som exporteras står
SNI 311 för den största andelen. Denna andel har dock minskat under de senaste
20 åren, från 93 % till 78 %. Andelen SNI 312 och SNI 313 har ökat under samma

period. Totalt sett har exporten av livsmedel ökat. 1970 exporterades 0,28 miljo-
ner ton och 1990 exporterades 072 miljoner ton från Sverige.

Importvolymen av livsmedel har varit ganska konstant under de senaste 20 åren,
som störst var den 1988 2,55 miljoner ton och som minst 1971 med 2,10 miljoner
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ton. Varumixvariationen för importvaror har varit liten mellan de studerade åren.

1991 stod SNI 311 och SNI 312 för 90 procent av livsmedelsimportvolymen.

Figur 7 Livsmedel
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3.2.5 Tekoindustri

Varugruppen tekoindustri består av varugrupperna SNI 321 - textilvaror, SNI 322
- konfektion, SNI 323 - läder och pälsskinn, reseeff, handväskor samt SNI 322 -

skodon.

Trots den Ökade konkurrensen från andra länder har exportvolymen av tekovaror
Ökat under de senaste 20 åren, från 48 tusen ton till 84 tusen ton. En del av orsa-

ken till att exportvolymen har kunnat Öka är de statliga stöd som branschen erhöll

då konkurrensen från länder med lägre produktionskostnader intensifierades.
Vissa av dessa stödåtgärder har under de senaste åren tagits bort. Procentuellt mest

har textil och konfektionsvaror Ökat. Värdeökningen har inte varit lika stor som

volymökningen vilket tyder på att konkurrensen från andra länder har pressat ned

priserna samt att det har skett en förändring av varusammansättningen i tekova-
rugruppen. Tekovaromas varuvärde per ton minskat kontinuerligt mellan åren

1970 och 1991, undantagsvis ett fåtal år.
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Figur 8 Tekovaror
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Importvolymen av tekovaror har ökat något mellan 1970 och 1991, från 185 tusen

ton till 258 tusen ton. 1991 försvann importrestriktionema på tekoområdet, vilket
troligen fick till följd en ökad import samt ökade krav på de svenska företagens
konkurrensförmåga. Konfektionsvaror (SNI 322) är den varugrupp vars import har

ökat mest mellan de studerade åren medan textilvaroma (SNI 321) har minskat.

Mellan de aktuella åren har tekogruppens varuvärde per ton för importerade varor
varit relativt konstant.

3.2.6 Trävaruindustri

Varugruppen trävaror består av varugrupperna SNI 331 - trävaror utom möbler
och SNI 332 - trämöbler.

Figur 9 Trävaror
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Förändringen i denna varugrupps varuvärde per ton kan till stor del förklaras av

den mixförändring som har skett mellan 1970 och 1991. 1970 stod trävaror för 92
procent av varugruppens exportvärde. 20 år senare hade denna andel minskat till
75 procent. Volymmässigt har andelsminskningen under denna period inte varit

lika stor och trävaroma är fortfarande det -helt klart dominerande varuslaget med
över 90 procent av exportvolymen.

Importen av trävaror har varit skiftat både värde- och volymmässigt. Även de två

olika varuslagens andel av importvolymen och importvärdet skiftade mellan 1970

och 1991 vilket till viss del bidrog till den variation i importvaruvärdet som vi kan
studera i figur 10. Sammantaget under den aktuella tidsperioden Ökade import-
värdet från 1,24 miljarder kronor till 3,12 miljarder kronor och volymen ökade
från 0,38 miljoner ton till 1,14 miljoner ton.

3.2.7 Pappersmassa och pappersvaror

Varugruppen pappersmassa och pappersvaror består av varugruppen SNI 341 -
pappersmassa och pappersvaror.

Massa- och pappersindustrin har under lång tid genomgått en kraftig rationalise-

ring. Massabruken har från 1960 till idag minskat i antal från 127 till 48 medan
kapaciteten per bruk har femfaldigats under samma period. 10

Figur 10 Pappersmassa och pappersvaror
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Pappersmassa och pappersvaror är en relativt homogen varugrupp där Sverige ex-
porterar lågförädlade varor och importerar mer högförädlade pappersprodukter. I

 

10 SCB indikatorer september 1993
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figur 10 kan vi studera skillnaden i förädlingsgraden genom den nivåskillnad som
föreligger mellan importvaruvärdet och exportvaruvärdet. I figuren kan vi även

observera att gapet mellan varuvärdena har av någon anledning minskat under den

studerade perioden.

Den största delen av Sveriges produktion av massa och papper går på export. Den

svenska exporten av dessa varor Ökade kraftigt efter 1982 på grundav de svenska
devalveringarna. Exportvolymen var 1982 7,35 miljoner ton och värdet var 18,4

miljarder kronor. Sex år senare hade dessa siffror ökat till 10,1 miljoner ton res-
pektive 27,4miljarder kronor, dvs en genomsnittlig ökningstakt på sju respektive
fem procent per år. Totalt sett har exportvolymen och exportvärdet ökat i ungefär
samma takt vilket medför att varuvärdet har varit relativt konstant. I importfallet
har volymen procentuellt ökat mer än värdet vilket har fått till följd att varuvärdet
har minskat från 5076 kr/ton 1970 till 3084 kr/ton 1991.

3.2.8 Grafisk industri

Varugruppen grañsk industri består av varugruppen SNI 342 - grafiska produkter.
Med grafiska produkter avses dags-och veckotidningar samt böcker.

Sveriges export av grafiska produkter är mycket liten. Enbart 0,08 procent av den
totala exportvolymen 1991 utgjordes av grafiska produkter. Ökningen i export-

volym och värde har varit måttlig med i genomsnitt tre procent per år. Exportens
varuvärde per ton har varierat mellan 1970 och 1991.

Figur 11 Grafiska produkter
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Av kostnadsskäl har mycket av tryckningen av grafiska produkter lagts ut i andra
länder. Importen av grafiska produkter är mer än dubbelt så stor som exporten.
Ökningen i importvolym har stigit från att ha varit 27 tusen ton 1970 till att 1991
vara 137 tusen ton, dvs en genomsnittlig ökningstakt på sex procent per år. Då

ökningen i importvärdet inte har varit lika stor som motsvarande i importvolym
har varuvärdet per ton minskat över tiden.
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3.2.9 Kemi och plast

Varugruppen kemi och plast består av varugruppema SNI 351 - kemikalier, göd-

selmedel och plaster, SNI 352 - andra kemiska produkter samt SNI 356 - plastva-
ror. I SNI 352 ingår varorna färger, läkemedel, tvätt- och toalettmedel, tändstickor
samt sprängämnen och ammunition.

Produktionsvolymen av plastvaror har ökat under de senast 20 åren. Detta till följd

av att plastvaror har vunnit marknadsandelar från andra material i många använd-
ningar. Exportvolymen av plastvaror Ökade från 13,8 tusen ton 1970 till 77,7 tusen
ton 1987, dvs en årlig genomsnittlig ökningstakt på nästan 11 procent. Plastvaror-

nas varuvärde har hållit sig på en relativt konstant nivå (ca 20000 kr/ton) under de
senaste 20 åren, vilket är lite förvånande då man väntar sig att den Ökade speciali-

seringen samt teknik- och materialutveckling skulle generera produkter med högre
varuvärde per ton. Av de varor som ingår i kemi- och plastgruppen har dock
plastprodukterna det högsta varuvärdet per ton.

Exportvolymen av kemiska produkter har blivit större under de senaste 20 åren.
1970 var exportvolymen 1,7 miljoner ton och 1990 3,7 miljoner ton. Samman-
sättningen av varor i denna varugrupp har ändrats de senaste 20 åren. Andelen SNI
352 har ökat och andelen SNI 351 har minskat, dock står SNI 351 fortfarande för
majoriteten (82 %) av exportvolymen. I och med denna övergång till mer högför-

ädlade varor så har hela kemigruppens varuvärde ökat. Varuvärdesökningen har i
genomsnitt varit fyra procent per år.

Sveriges import av kemiska produkter är störreän exporten. Den största andelen
av importvolymen består av SNI 351, nämligen 88 %. Varuvärdesförändringen för

kemiska produkter följer mixförändringen av varor i gruppen. Varuvärdet ökade
från 3220 kr/ton 1970 till 4776 kr/ton 1983 för att sedan minska till att idag vara
nere på ungefär samma nivå som 1970.

Figur 12 Kemi- och plastvaror

6000 T

5000

 

+kemi oda plast,
export

_54 --I\ , _D_ kemi och plast,
import

 

    

'-'_'-'_'_'-F-F-'_r-F_

VTI NOTAT 84-94



19

32.10 Petroleumindustri

Varugruppen petroleumindustri består av varugruppema SNI 353 - petroleumpro-

dukter och SNI 354 - kolprodukter och smörjmedel.

Figur 13 Petroleumprodukter
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Den totala exportvolymen ökade från 0,66 miljoner ton 1970 till 4,3 miljoner ton

1991. Under hela den studerade perioden steg exportandelen av petroleumproduk-
ter. Anledningen till det ökade varuvärdet per ton är emellertid inte enbart denna

varumixförändring, eftersom de olika varuslagen har ungefär lika varuvärde per
ton.

Av figur 13 ser vi att importens och exportens varuvärden höll sig på samma
nivåer från 1970 till 1984, därefter fortsatte exportvaruvärdet att öka medan im-

portvaruvärden minskade drastiskt för att sedan ligga på en konstant nivå. Det som
orsakade denna plötsliga nivåändring för importvaror är en ökad andel av

kolprodukter och smörjmedel (SNI 354), vars varuvärde per ton är lägre än petro-
leumprodukternas varuvärde per ton.

3.2.1 1 Gummivaruindustri

Varugruppen gummivaruindustri består av varukategorin SNI 355 - gummivaror.
Med gummivaror avses produkterna däck, slangar och övriga gummivaror.

Den dominerande varan i utrikeshandeln med gummivaror är däck. Såväl export-
volymen som importvolymen ökade mellan åren 1970 och 1991. Exporten ökade

från 51 tusen ton till 63 tusen ton och importen ökade från 64 tusen ton till 148
tusen ton. Varuvärdet per ton ökade mellan 1970 och 1983 och minskade mellan
1983 och 1991. Denna utveckling är lika för export- och importvaror.
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Figur 14 Gummivaror
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3.2.12 Jord- och stenvaruindustri

Varugruppen jord och sten består av varukategorierna SNI 361 - porslin och ler-
gods, SNI 362 - glas och glasvaror samt SNI 369 - tegel, cement och mineralvaror.

Varugruppen jord- och sten är en mycket heterogen varugrupp som innehåller så-

väl porslinsvaror som tegelstenar. I varugruppen står tegel- och cementprodukter

(SNI 369) för närmare 80 procent av den totala exportvolymen. Varuvärdesut-
vecklingen för hela varugruppen följer i stort sett SNI 369:s varuvärdesutveckling

på grund av denna varas tondominans. Vi ser av diagrammet i figur 15 att varu-
värdets nivå har skiftat mycket under den aktuella perioden. Förutom mixvaria-

tionen i varugruppen så kan variationen i varuvärdet per ton förklaras av varia-
tionen byggande och privat konsumtion.

     

Figur15 Jord och sten
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Jord- och stenprodukters andel av hela Sveriges importvolym var 1991 2,6 pro-
cent. Där tegel, cement, och mineralvaror 'ar det dominerande varuslaget med cirka
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80 procent av hela jord- och stenmarknaden. Importvolymen av jord och stenvaror
har ökat procentuellt mycket mellan 1970 och 1991. 1970 uppgick importvolymen

till 0,58 miljoner ton för att nu ha stigit till 1,33 miljoner ton (1,55 milj. ton 1990).

Även för de importerade jord- och stenprodukterna har varuvärdet per ton varierat

kraftigt.

3.2,13 Järn- och stålindustri

Varugruppen järn- och stålindustri består av varugrupperna SNI 371 - järn, stål
och ferrolegeringar samt SNI 372 - icke järnmetaller.

Under de senaste tio-femton åren har den svenska järn- och stålindustrin omstruk-

turerats mycket kraftigt såväl ägarmässigt som produktionsmässigt. Den Ökade
specialiseringen har möjliggjort en Ökning i exporten. Järn- och stålvaror är inter-
nationella varor vars pris bestäms på den internationella marknaden där konkur-

rensen är hård. Detta kan ha bidragit till den varuvärdesminskning vi kan obser-
vera i ñgur 16.

Av Sveriges totala exportvolym står gruppen järn- och stålprodukter för sex pro-

cent. Varukategorin SNI 371 är den klart dominerande varan i denna varugrupp,
med 89 procent av volymen 1991. Under de senast 20 åren har en viss variation i
gruppens sammansättning skett. Gruppen icke järnmetallers värdeandel har skiftat

mellan 17 och 28 procent. Då SNI 371 har lägre varuvärde än SNI 372 medför en
ändring i produktmixen en förändring i hela gruppens varuvärde per ton.

Figur 16 Järn- och stålprodukter
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Järn- och stålvolymen som går in i landet är ungefär hälften så stor som exportvo-
lymen. Importvolymen och värdet har minskat något mellan 1970 och 1991. Aven
i importfallet står SNI 371 för den största volymmässiga andelen av hela järn- och
stålgruppens volym.

VTI NOTAT 84-94



22

3 .2. 14 Metallvaror

Varugruppen metallvaror består av varugruppen SNI 381 - metallvaror. I gruppen

metallvaror ingår produkterna verktyg, redskap, metallmöbler, metallkonstruktio-
ner, förpackningsartiklar av metall, metalltråd, -nät, -linor, -kablar, spik, skruvar,

bultar, hushållsmetallvaror samt andra metallvaror.

Figur 17 Metallvaror
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Exportvolymen av metallvaror har stadigt Ökat under den aktuella perioden, från

att 1970 uppgå till 322 tusen ton till att 1991 uppgå till 715 tusen ton. Värdeök-
ningen har varit mer ojämn vilket i sin tur har fått följden att varuvärdet per ton
har varierat under perioden mellan 1970 och 1991. Produktmixförändring inom

varugruppen metallvaror kan ligga bakom variationen i varuvärdet per ton, ty i
gruppen ingår många olika produkter vars varuvärden också är olika. Totalt sett

har varuvärdet per ton minskat med i genomsnitt en procent per år.

Mellan åren 1970 och 1991 fördubblas nästan importvolymen. 1970 var den 504

tusen ton och 1991 var den 963 tusen ton. Importens varuvärde per ton har hållit
sig på en relativt konstant nivå under hela perioden. De importerade metallvarorna

har ett lägre varuvärde än de exporterade produkterna. Det verkar dock som att
denna skillnad i varuvärden per ton håller med tiden på att minska.

3.2.15 Maskinvaror

Varugruppen maskinvaror består av varugruppen SNI 382 - maskiner, icke elek-
triska. I varugruppen maskiner ingår många olika produkter, t ex jordbruksmaski-
ner och datorer.

Maskiner står för en betydande del av Sveriges exportvärde, 14 procent 1991.
Bortsett från de tre sista åren har exporten av maskiner Ökat stadigt. Värdeök-
ningstakten var i genomsnitt fyra procent per år och motsvarande siffra för voly-
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men var två procent. Varuvärdet per ton har ökat till följd av den Ökade speciali-
sering av produkter som har skett under den aktuella perioden.

Figur 18 Maskinvaror
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Importvolymen av maskiner är något mindre än exportvolymen. Varuvärdet per
ton för importvaror var lägre än för exportvaror mellan åren 1970 och 1982 för att
sedan dess ligga på ungefär samma nivå. Av samma orsaker som exportvarornas
varuvärde per ton ökade mellan 1970 och 1991 Ökade importvarornas varuvärde
per ton.

3 .2. 16 Elektroindustri

Varugruppen elektroindustri består av varugruppen SNI 383 - elektriska produk-

ter. Med elektriska produkter avses elmotorer, generatorer, teleprodukter, elek-

triska hushållsmaskiner, elektrisk tråd och kabel, batterier, ackumulatorer, glöd-

lampor, lysrör samt andra elektriska produkter.

Vid en jämförelse mellan icke elektriska maskiner och elektriska maskiner finner

man att de elektriska maskinerna har ett högre varuvärde samt att varuvärdet för
de elektriska produkterna har ökat procentuellt mer än de icke elektriska. Detta
gäller för både exporterade och importerade produkter. Anledningen till dessa

skillnader mellan icke elektriska och elektriska maskiner är den ökade efterfrågan
på elektriska komponenter samt den snabba produktutveckling som sker inom
detta område.

Värdemässigt är denna varugrupp relativt betydande i utrikeshandelssynpunkt. En
tiondel av det totala importvärdet utgjordes av elektroprodukter 1991. Motsva-
rande siffra för exporten var 7 procent. De elektriska produkternas exportvolym
uppgick 1970 till 97 tusen ton och 1991 till 182 tusen ton och importvolymen
uppgick till 145 tusen ton 1970 och till 258 tusen ton 1991.
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Figur 19 Elektriska produkter
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3.2._17 Transportmedel

Varugruppen transportmedel består av varugruppen SNI 384 - transportmedel.

Transportindustrin i Sverige domineras av biltillverkningsindustrin. 1987 stod
bilindustrin för drygt 80 procent av förädlingsvärdet medan flygplansindustrin

stod för närmare 15 procent och varvsindustrin stod för de återstående fåtal pro-

centen.ll

Figur 20 Transportmedel
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Värdemässigt stod exporten av transportmedel för 13 procent av det totala export-
värdet 1991. Exportvolymen har Ökat kraftigt under den aktuella perioden från 397

 

H LU bilaga 18
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tusen ton 1970 till 819 tusen ton 1991, med en toppnotering 1987 på 889 tusen

ton. Importvolymen har även den Ökat under denna tidsperiod från 333 tusen ton

1970 till 518 tusen ton 1991, med en toppnotering 1989 på 755 tusen ton.

3 .2. 18 Instrument

Varugruppen instrument består av varugruppen SNI 385 - instrument, foto och

optikvaror, ur.

Figur 21 Instrument
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Sveriges export av instrument är i tonhänseende mycket liten. Enbart 0,04 procent
av den totala exportvolymen utgjordes av instrument 1991. Värdem'assigt är ande-
len lite större nämligen två procent per år. Exportvolymen har ökat mellan åren
1970 och 1991. I genomsnitt har volymökningen varit sex procent per år. Denna
varugrupp har det högsta varuvärdet per ton av alla varugrupper och bortsett från

de senaste två åren har varuvärdet per ton kontinuerligt Ökat i och med den snabba
produktutveckling som sker inom detta område.

Importvolymen av instrument är större än exportvolymen, men även denär relativt
den totala importen mycket liten (0,05 % 1991). Liksom i exportfallet så ökade de
importerade instrumentens varuvärden per ton mellan åren 1970 och 1988.

3 .2. 19 Annan tillverkningsindustri

Varugruppen annan tillverkning består av varugruppen SNI 390 - andra industri-
produkter. Med andra industriprodukter avses produkterna guld- och silvervaror,
musikinstrument, Sportartiklar och borstbinderiarbeten.

Andra tillverkningsindustriprodukter står för en lika liten del av den totala export-
volymen som instrumenten gjorde. Totalt sett har exportvolymen och exportvårdet
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ökat under hela perioden. Kraftigast var ökningen mellan åren 1970 och 1987.

Varuvärdet per ton har däremot minskat med i genomsnitt 2 procent per år. An-
ledningen till det minskade varuvärdet är troligen en produktmixförändring i va-
rugruppen, ty de produkter som ingår i varugruppen har mycket skiftande varu-
värden per ton t ex ett ton guld är värt åtskilligt mycket mer än ett ton träborstar.

Även importen av dessa industriprodukter är liten. Andra industriprodukters varu-
värde per ton steg mellan åren 1970 och 1983 för att sedan stadigt minska mellan

åren 1983 och 1991. Orsaken till denna ojämna varuvärdesutveckling är även här
troligen produktmixförändringar inom varugruppen.

Figur 22 Andra industriprodukter
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3.2.20 El, gas, värme och vatten

Varugruppen el, gas och värme består av varugrupperna SNI 410 - el, gas och
värme samt SNI 420 - dricksvatten.

Av de två varukategorierna som ingår i denna grupp står el, gas och värme för den

största värdeandelen av exporten. Exportvolymen i ton mycket liten och variatio-
nen i exportvolymen har procentuellt sett varit mycket stor, vilket har fått till följd
att varuvärdet per ton har över tiden skiftat kraftigt. Även faktumet att de två

varukategorierna som ingår i gruppen har mycket olika varuvärde har bidragit till
variationen i det totala varuvärdet. Variationen syns tydligt i figur 23a. Anledning-

en till att varuvärdet per ton 1978 är så mycket högre än de övriga åren beror på att

den redovisade exportvolymen för detta år var enbart ett ton. Denna volym skall
jämföras med tongenomsnittet per år för denna period var nästan 700 ton. Även
om man bortser från detta extremår har dock variationen varit oförklarligt stor.
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Figur 23a El, gas, värme och vatten
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Figur 23b El, gas och värme
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Importvolymen av denna varugrupp består till största del av dricksvatten (SNI

420), medan importvärdet utgörs däremot till största del av el, gas och värme (SNI

410). Av dessa två varuslag har el, gas och värme det högsta varuvärdet per ton
och variationer i detta varuslags varuvärde per ton ger variationerna i hela grup-
pens varuvärde per ton. Importvolymen av el, gas, värme och vatten har ökat
mycket mellan åren 1970 och 1991. 1970 var importen 31 ton för att sedan öka till

382 ton 1991, med en toppnotering 1989 på 591 ton.

3221 Övriga varor

Varugruppen övriga varor består av varugruppema SNI 341 - film-, radio-, TV-,

scen och konstnärsvaror, SNI 959 - fotografisk plåt och film, framkallad, SNI 991
- tobaksavfall, SNI 993 - industriavfall samt SNI 999 - oklassificerade varor.

Exportvolymen har ökat mellan åren 1970 och 1991, från 0,27 miljoner ton 1970
till 0,67 miljoner ton 1991. En stor del av denna ökning skedde 1988 då de oklas-
sificerade varornas volym ökade från att ha varit ungefär 60 ton per år till att
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plötsligt vara över 100000 ton. Orsaken till denna dramatiska ökning torde vara

någon omklassificering av varor. Av de varor och tjänster som ingår i denna
varugrupp står industriavfallet för den största volym- och värdeandelen. De varor
som ingår i denna grupp är inbördes mycket olika produkter och har således olika
varuvärden per ton, vilket i sin tur fårtill följd att en varumixförändring i gruppen

får ganska stort utslag på varuvärdet per ton.

Figur 24 Övriga varor
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Importen av övriga varor är ungefär lika stor som exporten. I importfallet står

industriavfallet föröver 90 procent av den totala importvolymen, och eftersom

industriavfall har det lägsta varuvärdet av alla varukategorier i denna grupp blir
det totala varuvärdet per ton för importvaror lägre än för exportvaror. Variationen

i varuvärdet för importvaror är också mindre än i exportfallet.
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4 EN PROGNOSMODELL FÖR VARUVÄRDEN PER TON

Prognosmodeller för varuvärden per ton kan ha många olika former. För att be-
gränsa denna undersökning har en enkel tidsserieanalys utförts per varugrupp och

med ett mindre antal förklaringsvariabler. De förklaringsvariabler som har testats

är; tiden, BNP, export- och importvärde, industriproduktion och en varas andel av
det totala värdet i varugruppen. BNP-utveckling, industriproduktionsutveckling,
export- och importvärde är omgjorda till indexserier.

Om man har som målsättning att förklara all variation i varje varukategoris varu-
värden per ton, behövs en mycket mer djupgående branschanalys än vad som här

har gjorts.

4.1 Varuvärden

4.1.1 Jordbruk, jakt och fiske

Då Transportrådet12 gjorde sin analys över jordbrukssektorn antog de att spann-

målsandelen i jordbruksvarugruppen skulle minska vilket medför högre varuvärde
per ton. Man kan även spekulera i att ett eventuellt EU-medlemskap skulle kon-
kurrensskydda den svenska jordbruksproduktionen och på så sätt upprätthålla pris-
nivån.

yE = 27670-13,413*t
R2: 0,08
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Jordbruksvaromas varuvärdesvariation över tiden är inte lätt att förklara med hjälp
av de enkla variablema som här har används. Det är troligt att det är andra faktorer

t ex skatter och subventioner som påverkar utvecklingen av jordbruksvarornas

 

12Alla Transportrådets uppgifter är hämtade ifrån Björklund mlf, Transporter i Sverige och
Framtida trafik.

signifikant på 80%-nivå

VTI NOTAT 84-94



30.

varuvärde per ton. Inga av de förklaringsvariabler som valts i denna undersökning
visade sig vara signifikanta på 95 %-nivå.' Den enda faktor som något kunde för-
klara variationen i varuvärdet över tiden var tiden. Jordbruksprodukterna tycks bli

mer förädlade med tiden.

Varuvärdet per ton för importerade jordbruksprodukter har varierat ganska kraftigt

under de senaste 20 åren. Mycket av denna variation kan förklaras av varumix-
variationer. Då andelen av jordbruks- och trädgårdsvaror (SNI 111) och viltpro-

dukter (SNI 113) ökar då ökar varuvärdet per ton. I figur 26 syns ingen framtida
förändring i varuvärdet eftersom där har antagits att andelen av SNI 111 och SNI
113 inte kommer att förändras under de kommande 15 åren. Antar man istället
t ex att andelen av SNI 111 minskar till att omfatta 90 procent av jorbruksimport-
värdet och andelen av SNI 113 ökar till 2 % av samma värde blir varuvärdet när-

mare 8000 kr/ton.

yI = -76056+83260*(SNI 1 1 1/totala värde)+445734*(SNI 113/totala värde)

R2: 0,63

Figur 26
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4.1.2 Skogsbruk

Då man jämför Transportrådets varuvärde per ton med de varuvärden som finns
redovisade här finner man att nivån på Transportrådets varuvärden är en aning
högre än denna undersöknings varuvärden. Detta gäller för både importerade och
exporterade produkter. Anledningen till denna nivåskillnad är att det föreligger en

viss differens mellan de olika produkterna som ingår i varugrupperna. Transport-
rådet räknade med att varuvärdet för exporterade skogsprodukter skulle öka med
1,7 procent per år. Orsaken till det ökande varuvärdet per ton antogs av Transport-
rådet vara att relativprisema påverkas av inhemsk råvarubrist (skogen är en be-
gränsad tillgång i Sverige) vilket pressar upp priserna. De importerade produk-
ternas varuvärde per ton antogs öka i framtiden.
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Skogsbruksprodukter är relativt lågt förädlade produkter där det existerar alterna-

tiva marknader dvs importkonkurrens råder vilket kan ge lägre varuvärden i fram-
tiden. Även en Ökad omfattning av returpapper kan begränsa skogsproduktionen

och därmed även skogsprodukternas varuvärdesökning.

I figur 27 syns att de skattade varuvärdena följer de observerade varuvärdena bra.
Vilket även kan utläsas av det relativt höga Rz-värdet. Att varuvärdet per ton för

skogsbruk påverkas av den totala exportvolymen är självklart, eftersom skogsin-

dustrin är en av dedominerande industriema i Sverige. I framskrivningen av varu-
värdet per ton har antagits att skogsvårdetillväxten är 1 procent per år. Andelen av
skogsvårdstj., träkol och skogsväxter (SNI 121) påverkar även varuvärdet per ton.
I figur 27 har antagits att andelen SNI 121 kommer att vara 6procent under de
kommande 15 åren. Om denna andel skulle öka till 25 procent skulle varuvärdet
2005 vara 393 kr/ton.

yE = 196+397*(SNI 121/totala värde)+0,59*exportvärdeindex

R2: 0,48

Figur 27
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De importerade skogsproduktemas varuvärde har avtagit kontinuerligt över tiden.

Detta syns tydligt i den nedåtgående trend som tidsserien har. Nedgången bromsas
upp något om andelen SNI 121 ökar övertiden. I figuren har antagits att andelen
SNI 121 håller sig på en konstantnivå på 11 procent av skogsbruksprodukternas
totala export.
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yl = 24520-12,4*t+735*(SNI 12l/totala värde)+3,6*importvärdeindex

R2: 0,76

Figur 28
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4. 1.3 Gruvindustri

Då man jämför Transportrådets varuvärde med de varuvärden per ton som finns
redovisade här finner man att överensstämmelsen är god. Variationen i varuvärdet
per ton visar sig dock vara större om man, som i denna undersökning, inhämtar
värden från varje år. Då variationen har visat sig vara så stor bakåt i tiden känns
det felaktigt att tro att variationen kommer att upphöra i framtiden. Transportrådet

ansåg att en fortsatt hård konkurrens och låga investeringar skulle få till följd att

produktionen skulle vara fortsatt låg, exporten skulle minska, importen öka något

samt att varuvärdet per ton skulle öka. En bättre produktkvalitet med tiden borde

ge högre varuvärden. Den inhemska rafñnaderikapaciteten avgör exportens stor-
lek.

Andelen malmer (SNI 230) har minskat under den studerade perioden. 1970 var
andelen malmer 95 procent av den totala gruvexporten och motsvarande siffra för

1991 är 84 procent. Om man antar att denna andelsminskningstrend kommer att
hålla i sig till 2005 kommer andelen malmer 2005 vara 77 procent. Här har anta-

gits att andelen råpetroleum och naturgas (SNI 220) ökar med 1 procent per år och

andelen malmer (SNI 230) minskar med 0,6 procent per år. Värdeexportindex
ökar med 1 procent per år enligt NUTEK:s scenario.
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yE = -339,9+0,43*exportvärdeindex+704*(SN I 220/totala värde)

+461*(SNI 230/totala värde)

R2: 0,21
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yI = 51044-28*t+5802*(SNI 210/totala värde)+4529*(SNI 220/totala värde)
R2: 0,76

I figur 30 kan man observera att varuvärdet för importerade gruvprodukter har

skiftat krañgt mellan 1970 och 1991. Detta beror på en stor variation i varugrup-

pens sammansättning. Vi ser av den skattade funktionen att tiden ingår som en

negativ komponent dvs om allt annat vore konstant Över tiden skulle varuvärden
ändock minska med 28 kr/ton per år. I figuren har antagits att andelen råpetroleum
och naturgas Ökar med 0,45 procent per år.

Figur 30
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4. l .4 Livsmedelsindustri

Livsmedelsproduktionen beror på den inhemska och utländska efterfrågan på
livsmedel dvs befolkningens storlek. Livsmedel brukar antas vara en sk nödvän-

dighetsvara vilket innebär att livsmedelskonsumtionen inte är speciellt konjunk-
turkänslig. Exporten och importen av livsmedel tros av många kommer att påver-

kas av ett EU-medlemskap. Hur detta påverkar varupriserna är svårt att sia om.

yE = 6323,6-30538,2*(SNI 313/totala värde)
R2: 0,54

Figur 31
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Vi ser av figuren att varuvärdet per ton har minskat med 30 procent de senaste 20

åren. Detta bland annat på grund av envarumixförskjutning. Antar man att denna

omfördelning mot varor med lägre varuvärde fortsätter, kommer varuvärdet per
ton totalt sett att minska även i framtiden. Här har antagits att andelen dryckesva-

ror (SNI 313) Ökar med 3,5 procent per år.

Importvarornas varuvärde har hållit sig på en ganska konstant nivå historiskt sett.
Av den skattade funktionen kan man utläsa att Sveriges BNP-utveckling påverkar

livsmedelsvaruvärdet negativt och att importvärdeindex påverkar livsmedelsvaru-
värdet positivt, dvs om BNP Ökar så minskar varuvärdet och om Sveriges import
Ökar så ökar varuvärdet. Att varuvärdet per ton ökar av Ökad import kan tyda på
ökad andel av dyrare livsmedel är lättare att förklara än BNP-utvecklingens nega-
tiva påverkan. Om nu BNP Ökar med 1,8 procent per år och importvärdet Ökar
med 2,4 procent per år kommer varuvärdet per ton för importerade livsmedel att

Öka i en måttlig takt.
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y] = 2981-10,6*BNP+10,3*importvärdeindex

R2: 0,54

Figur 32
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4. 1.5 Tekoindustri

I Transportrådets undersökning var textilvaromas varuvärde per ton 1970 20400

kr/ton och 40400 kr/ton 1979. Denna krañga ökning av varuvärdet per ton berod-
de enligt dem på en väsentlig höjning av kvaliten i kläderna och en kraftig expan-
sion av viktmässigt lätta konstñberklädernas t ex fritidskläder. Transportrådet
förutspådde en fortsatt ökning av förädlings- och kvalitetsgraden samtidigt som de
enskilda produkterna viktmässigt blir lättare, vilket skulle innebära en fortsatt ök-
ning av varuvärdet per ton. År 2000 skulle varuvärdet ha ökat till 80000 kr/ton.
2005 med 0,6 procent per år.

yE = 4402252-2237*t+92200*(SNI 32l/totala värde)+l74*exportvärdeindex
R2: 0,95

Figur 33
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Vi ser av figur 33 att exportvaruvärdet har haft en nedåtgående trend över tiden.

Detta på grund av den priskonkurrens med andra länder som råder och byte av
produkter. Om det totala exportvärdet eller/och andelen textilvaror ökar medför

detta att minskningstakten i varuvärdesutvecklingen avtar. För att varuvärdet per

ton skulle kunna öka över tiden måste exportvärdet öka med 13 procent per år

eller så måste andelen SNI 321 öka med 2,4 procent per år. I NUTEK-scenariot

som används här för framskrivning antas exportvolymen öka med 1,8 procent per

år och andelen textilvaror (SNI 321) antas fortsätta att öka mellan 1991 och 2005

med 0,6 procent per år.

y] = l362964-620*t+226*importvärdeindex-133198*(SNI 321/totala värde)

-107793*(SNI 322/totala värde)

R2: 0,80

Figur 34
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Även för de importerade tekovarorna har tiden haft en negativ inverkan på varu-

värdet per ton, medan utvecklingen av den totala importen har positiv inverkan på

varuvärdet per ton. Andelen textilvaror av den totala importen har minskat under

de senaste 20 åren, medan andelen konfektionsvaror har ökat. Vid framskrivning
av varuvärdet per ton har förutsatts att andelarna av textil- och konfektionsvaror

kommer att ligga på samma nivå som de var på 1991, dvs 48,9 och 36,6 %.

4. 1.6 Trävaruindustri

Transportrådet antog i sin varuvärdesprognos att trävarorna skulle bli mer föräd-
lade vilket ger högre varuvärden per ton och en stor efterfrågan utomlands skulle

ge en ökning av produktionsvolymen.

Utvecklingen av trävarornas varuvärde har varit svår att förklara med hjälp av de
förklaringsvariabler som valts i denna studie. Varumixvariationen i varugruppen
förklarar enbart 37 procent av variationen. I framskrivningen av varuvärdet per ton
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har antagits att andelen trävaror (SNI 331) fortsätter att minska och andelen

trämöbler kommer att öka, vilket ger högre varuvärde i framtiden.

yE = 4171-2792*(SNI 33 l/totala värde)

R2: 0,37

Figur 35
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y] = 581780-295,5*t-8290*(SNI 331/totala värde)+90,6*industriproduktionsindex
R2: 0,76

Figur 36
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Varuvärdet per ton för importerade trävaror förklaras bättre av uppsättningen för-
klaringsvariabler som ingår i undersökningen jämfört med exportvaruvärdet. Vi
ser av funktionen att det existerar ett negativt samband mellan tiden och andelen
trävaror utom möbler (SNI 331) och varuvärdet per ton samt att om hela industri-

produktionen i Sverige ökar så ökar trävarornas varuvärde. Det sistnämnda sam-
bandet kan ha sin förklaring i antingen att trävaror kan ses som en insatsvara i pro-

VTI NOTAT 84-94



38,

duktionen som vid ökad total produktion behöver mer förädlade trävaror eller så
kan producentema vid högre produktionsvolymer vara villiga att betala ett högre
varuvärde per ton. I figur 36 har antagits att andelen trävaror fortsätter att minska

med 0,5 procent per år dvs minskar från 0,83 procent 1991 till 0,77 procent 2005.

4.1.7 Pappersmassa och pappersvaror

Transportrådet räknade med att varuvärdet perton ökade från 2020 kr/ton 1980 till
2400 kr/ton 2000. Detta på grund av en större andel papper- och kartong. En ökad
mängd returpapper minskar kanske pappersproduktionen.

yE z 24076,7- 121 ,7*t+26,2*exportvärdeindex
R2: 0,48

Figur 37

3000

 

H_ export

  

_D_ export, skattad

  

y] = 308441 ,6-l54,9*t+28,8*importvärdeindex
R2: 0,48

Figur 38
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För varugruppen massa och pappersprodukter har något ovanligt erhållits vid

varuvärdesanalysen, nämligen samma förklaringsvariabler och med lika tecken för
både export- och importvaruvärdet. Då tiden är en av förklaringsfaktorerna kan
detta innebära att massa och pappersprodukter har de senaste 20 åren antingen

genomgått någon produktutveckling som ger lägre varuvärde eller så har priserna
pressats vilket även detta ger lägre varuvärde. I NUTEK:s scenario antas att

exportvärdeökningen är 1,333 procent per år och importvärdeökningen är 1,301

procent per år.

4.1.8 Grafisk industri

Med grafiska produkter avses här böcker, dags- och veckotidningar. Varuvär-
desvariationen för dessa produkter förklaras dåligt av de generella faktorer som

denna undersökning bygger på. Av förklaringsfunktionen ser vi att enbart 21 pro-
cent av varuvärdesvariationen kan förklaras. Med stor sannolikhet krävs en finare
indelning av varugruppen för att erhålla en mer korrekt förklaringsfunktion och
således en bättre varuvärdesprognos. Industriproduktionen antas här öka med 1,4
procent per år till 2005.

yE = 9410+67,9*industriproduktionsindex
R2: 0,21

Figur 39
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Varuvärdet per ton för importerade grafiska produkter har minskat kraftigt. Detta

kan bero på antingen en varuslagsförändring, en produktutveckling eller en ny
prissituation. Vilken av dessa faktorer det är som har påverkat varuvärdet per ton
är omöjligt att svara på. Det enda man kan konstatera är att om denna tidsfaktor är
konstant över tiden är varuvärdet 0 år 2025, givet en måttlig ökning av industri-
produktionen.
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yI = 969419,3-485,5*t+72,2*industriproduktionsindex

R2: 0,94

Figur 40
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4.1.9 Kemi och plast

Transportrådet trodde att importen och exporten av kemi- och plastvaror skulle
växa. Plastandelen i varugruppen antogs minska på grund av högre oljepriser.

Exporten skulle ha en kraftigare ökningstakt jämfört med importen och en ökad
förädlingsgrad skulle ge Ökade varuvärden per ton. Av alla varugrupper som ingår
i Transportrådets varuvärdesanalys är kemivarornas varuvärde per ton det varu-
värde per ton som spås Öka mest. Den genomsnittliga Ökningstakten antogs vara
4,68 procent per år.

yE = 663 1+32,2*exportvärdeindex-5 1,5*industriproduktionsindex
R2: 0,65

Figur 41
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I förklaringsfunktionen kan man utläsa att den totala exportvärdetillväxten ger

Ökade varuvärden per ton medan den totala industriproduktionstillväxten ger lägre

varuvärden per ton. Om man i likhet med Transportrådet tror att kemi- och plast-
varor har en pågående produktutveckling borde varuvärdet per ton öka, men i
figur 41 minskar varuvärdet per ton över tiden eftersom industriproduktionen ökar

mer än exportvärdet. Plastvarornas varuvärde per ton torde vara beroende av andra
faktorer än dessa t ex oljepriset.

I figur 42 kan vi observera att Transportrådets varuvärdesprognos inte överens-

stämde med den faktiska utvecklingen av varuvärdet. För att varuvärdet ska kunna
öka till den nivå som förutspåddes måste den totala importvaruutvecklingen vara

mycket krafigare än vad som här har antagits. I denna studie antas att andelen

andra kemiska produkter (SNI 352) är konstant mellan 1991 och 2005, om denna
andel antogs öka skulle varuvärdet per ton minska.

yI = 5744,6+35,3*importvärdeindex-4585,4*(SNI 352/totala värde)-
32,2*industriproduktionsindex

R2: 0,91

Figur 42
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4.1. 10 Petroleumindustri

Hur utvecklingen av petroleumprodukternas varuvärde per ton kommer att utveck-
las torde påverkas av huruvida enpåbörjning av kärnkraftsavvecklingen kommer
till stånd inom den närmaste framtiden. En avveckling av kärnkraften leder bland
annat troligen till en ökad användning av petroleum- och kolprodukter, men hur
detta i sin tur påverkar varuvärdesnivån låtes här vara osagt.

I funktionen kan observeras att tiden ingår med positivt tecken till skillnad mot
normalfallet där tiden har negativt tecken pga produktutveckling. Här kan antas att
en prisökning är orsaken till att tiden genererar högre varuvärden per ton. Antar att
andelen SNI 353 kommer att öka en aning 0,15 procent per år.
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yE = -254322+l29,8*t-6,5*exportvärdeindex-980,4*(SNI 353/totala värde)

R2: 0,988

Figur 43
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yI = -6985,1+8,3*importvärdeindex+7769*(SNI 353/totala värde)

R2: 0,84

Figur 44
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Varuvärdet per ton för importerade petroleumprodukter har skiftat relativt kraftigt
under de senaste 20 åren. Detta delvis pga variationer i varugruppens samman-

sättning. Om denna variation i varugruppssammansättningen fortsätter kan varu-

värdet per ton 2005 vara allt mellan 0 kr/ton och 1712 kr/ton. I figur 42 är andelen

petroleumprodukter (SNI 353) på samma nivå som 1991 dvs 88 procent av det

totala värdet.

4.1.1 1 Gummivaruindustri

I Transportrådets analys av framtida varuvärden skulle en ökad vidareförädling av
gummiprodukter ge högre varuvärde per ton. De beräknade att varuvärdet per ton
skulle år 2000 uppgå till 20000 kr/ton.
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I figur 45 och figur 46 ser vi att varuvärdet per ton Ökade från 1970 till i mitten på

1980-talet. Mellan 1985 och 1991 har varuvärdet för importerade och exporterade

gummivaror minskat till ungefär samma nivå som de var på 1970-talet. Om man
antar att denna utveckling fortsätter kommer varuvärdet per ton att minska ännu
mer. En introduktion av nya mer förädlade gummiprodukter eller en varu-
mixändring inom gummivarugruppen skulle dock kunna leda till högre varuvärden

per ton.

yE = 935410,2-465,3*t-l l2,8*industriproduktionsindex+153,7*exportvärdeindex

R2: 0,79

Figur 45
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y] = 24494,9+83,3*importvärdeindex- l 38*industriproduktionsindex

R2: 0,58

Figur 46
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4.1.12 Jord- och stenvaruindustri

Transportrådet antog att jord och sten var byggmaterial vars efterfrågevolym till
stor del följer konjunktursvängningarna. Varuvärdet per ton för dessa produkter
förutspåddes att öka på grund av en ökad vidare förädling och en större efter-
frågan.
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Vi ser av förklaringsfunktionen att en stor del av variationen i varuvärdet över

tiden beror på mixvariationen i varusammansättningen. Om andelen porslin och

lergods (SNI 361) och andelen glas och glasvaror (SNI 362) skulle öka dvs an-

delen tegel, cement och mineralvaror (SNI 369) minskar leder detta till högre

varuvärde per ton.

yE = -6208+24507*(SNI 361/totala värde)+10868*(SNI 362/totala värde)

R2: 0,68

Figur 47
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yl = l69067-86,8*t+10841*(SNI 36l/totala värde)
+33,4 *industriproduktionsindex

R2: 0,42

Figur 48
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De importerade varomas varuvärde per ton tycks minska något med tiden. Detta

kan bero på en allmän prissänkning eller en förskjutning mot mindre förädlade

VTI NOTAT 84-94



45

produkter. Varuvärdet per ton ökar dock om andelen porslin och lergods ökar samt

om industriproduktionen i Sverige ökar. För att hela varuvärdet skall öka behövs
att andelen SNI 361 ökar med i genomsnitt 6 procent per år eller att industripro-

duktionen ökar med i genomsnitt 2,3 procent per år.

4.1.13 Järn- och stålindustri

Produktionen av järn- och stålprodukter är liksom i jord- och stenfallet till viss del
beroende av byggandet i samhället. Vi ser av förklaringsfunktionen att en Ökning
av industriproduktionen och exportvolymen leder till ett högre varuvärde per ton
för exporterade produkter. Dessa ökningar måste dock vara relativt stora för att
varuvärdet per ton skall öka över tiden eftersom det tycks finnas någon ganska
stor tidsrelaterad faktor som har en negativ inverkan på varuvärdet per ton. Denna

faktor kan vara någon form av priskonkurrens som pressar priserna nedåt. I figu-
ren har antagits att andelen icke järnmetaller (SNI 372) kommer att fortsätta öka i
framtiden, fram till 2005 ökar den med 1,5 procent per år. En lägre ökningstakt
skulle ge en kurva med brantare negativ lutning.

yE :624745,3-319,2*t+10845*(SNI 372/totala vårde)+25,7*exportvårdeindex
+55,2 *industriproduktionsindex

R2: 0,72

Figur 49
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Även för de importerade järn- och stålprodukterna ingår tiden som en negativ på-
verkningsfaktor. Antar man att andelen SNI 372 ökar med 4 procent per år och

importvärdet inte minskar så ökar hela varuvärdet per ton över tiden.

y] :148150-75,4*t+4187,9*(SNI 372/totala värde)+3l,6 *importvärdesindex
R2: 0,76
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4. l . 14 Metallvaror

I varugruppen metallvaror ingår produkter som till stor del är insatsvaror i annan
produktion. Metallvaruprodukterna har troligen olika varuvärden per ton dvs en
ändring av sammansättningen i metallvarugruppen leder till en förändring i varu-
värdesnivån.

Studerar man figur 51 ser man att utvecklingen av varuvärdet per ton är orimlig.
Varuvärdet per ton skulle vara noll om 20 år om exportvärdeökningen är 1,7 pro-

cent per år och industriproduktionsökningen är 1,4 procent per år. För att denna

utveckling inte skall komma till stånd måste antingen exportökningen vara mycket
kraftig eller så existerar det fler varuvärdespåverkande faktorer än vad som här
skattats. Det sistnämnda faktumet är det troligaste.

yE = 1284872-640*t+ 162,5*exportvärdeindex-176,4*industriproduktionsindex
R2: 0,77

Figur 51
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y] = 1 1760,2-83,1*BNP-47*industriproduktionsindex
R2: 0,73
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Figur 52
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Minskningen av varuvärdet per ton för de importerade metallvarorna är inte lika
kraftig som i exportfallet, men även här tycks det saknas någon eller några förkla-
ringsvariabler.

4. l . 15 Maskinvaror

Man skulle kunna tro att maskiner är en av de produkter vars varuvärde konti-

nuerligt ökar i och med en Ökad vidareförädling. Denna vidareförädlingseffekt
brukar fångas upp av tidsvariabeln, men så är inte fallet här. I denna förklarings-
funktion Ökar varuvärdet per ton då exportvärdet Ökar. Detta kan tolkas som att
vid en exportökning Ökarmängden maskiner med högre varuvärde per ton. Varu-
värdet per ton kan enligt förklaringsfunktionen öka om exportvärdetillväxten är
minst 2 procent per år. I figur 53 har antagits att exportvärdeökningen är 1,3 pro-
cent per år.

yE = 2338403,9-1 175,4*t+32 1 *exportvärdeindex

R2: 0,90

Figur 53
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De importerade maskinernas varuvärde per ton har mellan 1970 och 1991 Ökat. I
figur 54 kan man observera att tiden har en'positiv inverkan på varuvärdet liksom

importvärdet. En ökning av industriproduktionen i Sverige har negativ effekt på
varuvärdesnivån.

yl = -2053200,7+1068,8*t+l28,3*importvärdeindex-305,2*industriproduktionsindex

R2: 0,84

Figur 54
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4. 1 . 16 Elektroindustri

Då elektronik och teleprodukter är ett mycket expansivt område antog Transport-
rådet att varuvärdet per ton skulle fortsätta öka. Ökningen skulle ha sin främsta
orsak i den "teleteknologiska revolutionen" dvs ökande inslag av små och lättare
elektroniska komponenter. Även en ökad specialisering skulle ge ökande varuvär-

den per ton över tiden. Denna Ökning av varuvärdet kan man studera i figur 55.

yE = 36641 , l+280,6*exportvärdeindex

R2: 0,85

Figur 55
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Varuvärdesvariationen för importerade elektriska produkter förklaras ganska bra
av importvärdeökningen eftersom de elektriska produkterna står för en tiondel av

Sveriges totala importvärde.

yI = 24358,3+296,3*importvärdeindex

R2: 0,68

Figur 56
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4. 1. 17 Transwrtmedel

I varugruppen transportmedel ingår enbart gruppen SNI 384 transportmedel. Detta

innebär att någon beräkning av hur variationer i sammansättningen av olika trans-
portmedel t ex personbilar och lastbilar påverkar varuvärdet går ej att mäta. Detta
kan vara en förklaring till att förklaringsgraden i detta fall är låg.

yE = 2501 179-1266*t+195*exportvärdeindex-l68*industriproduktionsindex

R2: 0,23

Figur 57
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Om man antar att BNP är ett mått på deninhemska köpkraften kan man tolka

förklaringsfunktionen som att vid en Ökning av BNP har folk råd att köpa dyrare

transportmedel från utlandet.

y1= 10086,7+183,5*BNP
R2: 0,43

Figur 58
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4. l . 18 Instrument

I instrumentvarugruppen ingår produkterna instrument, foto, ur och optikvaror.

Dessa varor har ett mycket högt varuvärde per ton. Av förklaringsfunktionen kan

vi utläsa att tiden har negativ effekt på varuvärdet per ton och exportvärdet har
positiv. För att varuvärdesökningen skall vara lika stor i framtiden som den har

varit de senaste 20 åren krävs att exportvärdet Ökar med minst 2 procent per år.

yE = 121 14871-61 l l,6*t+2120,2*exportvärdeindex
R2: 0,83

Figur 59
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Vi ser av figur 60 att varuvärdesökningen 'har varit ganska jämn över tiden och att

denna Ökning kommer att fortsätta i samma takt om importvärdet och industripro-

duktionen ökar med drygt en procent per år.

Y] = 85409,5+491,2*importvärdeindex+586,7*industriproduktionsindex

R2: 0,72

Figur 60
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4. 1.19 Annan tillverkningsindustri

Produkterna som ingår i denna varugrupp är sinsemellan mycket olika och har
även olika varuvärden per ton. Tyvärr går det inte på denna nivå att såra på varu-
gruppen annan tillverkning vilket gör det svårt att på ett tillfredsställande sätt
analysera varuvärdesförändringen Över tiden. Vi ser i figur 61 och figur 62 att
varuvärdet har minskat Över tiden, vilket kan bero på prissänkningar eller en

varumixändrin g.

yE = 2267460- 1 l47*t+362,4*industriproduktionsindex

     

R2: 0,74

Figur 61
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yl = 105302,6+378,6*importvärdeindex-781,1*industriproduktionsindex

R2: 0,67

Figur 62
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4.1.20 El, gas, värme och vatten

Då man studerar figur 23a och 23h ser man att varuvärdet per ton har skiftat så
mycket att en förklaringsmodell med de enkla förklaringsfaktorer som ingår i

denna studie inte kan förklara mycket av varuvärdesvariationen. Detta gör att det
är ingen nytta med en varuvärdesprognos för el, gas, värme och vatten.

4.1.21 Övriga varor

Transportrådet hade som framtidsteori att den ökade källsorteringen och återvin-
ningen skulle ge mindre avfall. Både importen och exporten skulle minska på
grund av detta. Då de avfallsprodukter som inte återvinnes antogs ha ett högre
varuvärde per ton skulle detta ha som följd att övriggruppens varuvärde per ton

ökar med tiden.

I utrikeshandelsstatistiken är övriggruppen ett lustigt hopplock av diverse varor,

vilket gör det både onödigt och omöjligt att göra någon vettig prognos av dess
varuvärdesförändring.
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5 SAMMANFATTNING

Denna undersöknings huvudsyfte var att utifrån utrikeshandelsstatistiken analysera

hur olika varugruppers varuvärde per ton .har förändrats mellan åren 1970 och
1991. Analysen låg sedan till grund för att finna faktorer som historiskt sett har
påverkat och som troligen även i framtiden kommer att påverka varuvärdes-

utvecklingen.

Undersökningen grundar sig på årlig utrikeshandelsstatistik från åren 1970 till
1991. Datamaterialet delades upp i export och import samt i 21 olika varugrupper.
För dessa varugrupper beräknades kr/ton-kvoter. Värdeuppgifterna deflaterades
med konsumentprisindex (KPI) för att erhålla jämförbara värden över tiden. De
förklaringsvariabler som användes vid tidsserieanalysen var; tiden, BNP, export-

och importvärde, industriproduktion och en varas andel av det totala värdet i

varugruppen.

Historiskt har utrikeshandelns volym och värde ökat. Detta gäller både för export

och import. Av de varukategorier som ingår i studien har instrument, ur, foto och
optik (SNI 385), andra industriprodukter (SNI 410), elektriska produkter (SNI

383) och konfektion (SNI 322) de högsta varuvärdena per ton. Lägst varuvärde per
ton har varor som t ex andra mineraler och icke metalliska produkter (SNI 290),

malmer (SNI 230), stenkol (SNI 210) och virke (SNI 122). Vid uppdelningen på

varukategorier finner man att ungefär lika många varugrupper har haft ett ökande
varuvärde per ton som de som har haft minskande varuvärde per ton. De importe-

rade varomas varuvärde per ton har ökat mer än de exporterade varomas varu-
värde per ton. Om detta beror på en förskjutning mot en ökad import av varor med
högt varuvärde per ton eller om prisläget för de importerade varorna har blivit

högre är svårt att säga. Med en viss försiktighet kan man dock påstå att de varu-
kategorier vars varuvärden per ton i utgångsläget är höga, deras varuvärden per
ton har även ökat mellan 1970 och 1991. Samma samband gäller för de varor med

låga varuvärden per ton.

För att med större säkerhet kunna avgöra vilka faktorer som har störst inverkan på
varuvärdesvariationen per varugrupp behövs en mycket mer noggrann bransch-

analys än den som gjorts i detta notat. Av detta notats tidsseriestudie kan man
dock konstatera att sammansättningen av varor i en varugrupp och tiden är de
faktorer som förklarar den största delen av variationen i en varugrupps varuvärde

per ton. Anledningen till att mixen av varor inom en varugrupp har stor betydelse
för varuvärdesvariationen över tiden är givetvis det faktum att två varor sällan har
lika varuvärde per ton. Tidens inverkan på varuvärdena per ton är inte lika lätt att
förklara. Tiden kan antas spegla nya prissituationer (t ex efterfråge- och regelsys-
temändringar), produktutveckling och vidareförädling.
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Bilaga 1

NYCKE3.XLS

 

NYA GRUPPER, VTI SNI-KODER NUTEK ISMOD

  

1 Jordbruk, jakt 111 Jordbruks- o trädgårdsprod 1 Jordbruk och fiske

    

och fiske 113 Viltprodukter

130 Fisk 0 skaldjur

2 Skogsbruk 121 Skogsvårdstj,träkol,skogsväxter 2 Skogsbruk

 

122 Virke,mätnings- o tlottningstj

  

3 Gruvindustri

 

210 stenkol,brunkol 3 Extraktiv Industri

 

l220 råpetroleum o naturgas

 

'230 malmer

 

290 andra mineral-,ickemetalliska prod

          

 

4 Livsmedel 313 Drycker 4 Skyddad livmedel

314 tobaksvaror 5 Konk livsmedel

6 Drycker och tobak

5 Tekoindustri 321 Textilvaror 7 Tekoindustri

322 Konfektion

323 läder o pälsskinn reseeff,handväskor

324 skodon

6 Trävaror 331 Trävaror utom möbler 8 Trävaruindustri

 

,332 Trämöbelvaror

 

 

7 Pappersmassa 341 Pappersmassa o pappersvaror 9 Massa-papper

 

o pappersvaror

 

 

l

 

8 Grafiska 342 Grafiska produkter 10 Grafisk industri

 

produkter

 

 

9 Kemi och plast 351 Kemikalier,gödselmedel,plaster 11 Kemi och plast

 

352 Andra kemiska produkter

 

l356 Plastvaror

  

10 Petroliumindustri 353 Petroleumprodukter 12 Petrorafñnaderier

 

354 Kolprodukter.smörjmedel

  

11 Gummi E355 Gummivaror 13 Gummivaruindustri

 

 

12 Jord- och

 

361 porslin 0 lergods 14 Jord- och stenvaruind.

 

stenvaruindustri ?362 glas 0 glasvaror

 

:369 Tegel,cement o mineralvaror

  

13 Järn- och 371 Järn.stål,ferrolegeringar

 

 

 
15 Järn- och

 

stálindustri 372 lckejärnmetaller lstálindustri

 

 

14 Metallvaror 381 Metallvaror

 

116 Metallvaruind.

 

l

 

15 Maskinvaror 382 Maskiner,icke elektriska l17 Maskinvaruind.

 

 

16 Elektro 383 Elektriska produkter 18 Elektroindustri

  

17 Transportmedel 384 Transportmedel

 

\ 19 Varvsindustri

  

;20 Övr Transpindustri

  

18 Instrument

 

?385 lnstrument,foto- o optikvaror.ur ;21 lnstrumentvaruind.
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19 Annan 390 andra 22 Annan

20 El, och 410 el, o värme 23 värme, vatten

värme 420 dricksvatten

21 24

25 Varuhandel

26 Samfärdsel

27

28 Privat

941 ñIm-,radio-,TV-,scen-,konstnärsv

959 o ñlm, framkallad

991 tobaksavfall

993 industriavfall

999 oklassiflcerade varor
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ALLMFAKT.XLS

(1980-års pris) Vördeindex BNP-utveckligq Industriprod.
export import volymindex index

1970 42, 81 62 75, 3 1 00
1971 46, 69 57,44 76, 1 101
1972 48,65 57,91 77, 8 1 02
1973 55,21 65,07 80,9 109
1974 58, 76 89, 36 83,5 1 14
1975 1 80,4 86,97 85,5 1 14
1976 83,37 87,86 86,6;i 1 13
1 977 1 84, 56 85,41 85,21 1 07
1978 90,43 79, 73 86,51 104
1979 1 102,49 98,75 89,9 1 1 2
1980 * 100 100 91,4 1 13

1981 101,46 91,98 91,4 108
1982 1 05,2 1 00,9 92,4 1 07
1983 118,16 106,68 94,1 114
1984 126,95 107,76 97,8 120
1985 i 131,68 11231 100 123
1986 1 134,91 102,45 10221 123
1987 1 139,5 109,02 105,1 1 126
1988 1 143,74 118,15; 107,51 130
1989 1 148,46; 118,831 110,1 134
1990 148,24? 110,14 110,5 136
1991 144,331 93,33 109,2 135
1992-2005 i 1 ;1,8 %/c°Jr ;1,4%/61

1 1
Tillvöxffaktorer '16/61 1989-2004 Import och Expcrt 1

NUTEKzs scenario +1,8 % BNP-tllväxt
1' Texpon import

JORDBRUK 1 31381 3, 14

SKOGSBRUK 1 1 1,385!
GRUVOR 1* 1,222
LIVS SKYDDAD 4 8397 8,397

LIVS KONK . 23891 2399
DRYCKOTOBAK : 1,516' 1,514?

TEKOVAROR * 1 ,801 1 ,8021
TRÄVAROR 1 1 ,467 1 ,455
MASSA-PAPPER . 1 1 ,333 1,301
GRAFISK T 1 1,099
KEMISK ' f 1,46 1,46
PETRO 1 1 1.296
GUMMI i 1,875 1,878
JORD-STEN T 1,297 1,31 1
JÄRN-STÅL ; 1,314 1,3141
METALL 1 ,683 1 ,6861
MASKIN * 1,29 1,2911
ELEKTRO { 1.338, 1,339
VARV g . 1 ,235 1 ,228
TRANSPORTMEDEU 1,772 1,771 1
lNSTRUMENT g 1,267 1,263'
ANNAN TlLLVERKNING { 1,222 1,227
EL-GAS 1 1.587
BYGG 1j 1 r
HANDEL 1 1,56;
SAMFÃRSEL 1? 1,102;
BOSTAD 1 1 1 '
PRIVATA TJÄNSTER 1 1,205
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