
Baggrundspapir til kapitel 2: Udnyttelse af OECD-landenes handelspotentiale
 

Samhandel med andre lande er med til at øge den danske velfærd. Dette gælder både import og
eksport. Eksport til udenlandske markeder udsætter virksomhederne for konkurrence med andre
internationale virksomheder. Det er med til at styrke danske virksomheder.

Tilsvarende vil en høj grad af import styrke konkurrencen i Danmark ved, at flere udbydere er til
stede på de danske markeder. Hertil kommer, at import af billige halvfabrikata m.v. kan gøre
danske virksomheder mere konkurrencedygtige både på hjemmemarkederne og på
eksportmarkederne.

Samhandel har derfor stor betydning for konkurrencen i Danmark og for den danske velfærd. Af
den grund er det vigtigt at undersøge, om Danmark rent faktisk udnytter sit handelspotentiale.

Dette notat præsenterer en empirisk model, der undersøger udnyttelsen af handelspotentialet for
29 OECD-lande[1], herunder Danmark. Modellen indgår i Konkurrenceredegørelse 2006.

Ved handelspotentialet forstås de muligheder, et land har for henholdsvis at eksportere og
importere. En lang række faktorer påvirker disse muligheder. Det kan være den geografiske
beliggenhed, landets størrelse, samfundsindretning osv. Fælles er, at det drejer sig om
strukturelle forhold, som landet ikke umiddelbart kan ændre på fx via handelspolitik.

Modellen søger på den måde at måle, i hvor høj grad et land udnytter sine givne muligheder for
samhandel. Hvordan udnyttelsen konkret finder sted – hvad enten det drejer sig om handelspolitik
eller andet – indgår ikke i modellen.

Den teoretiske model
Den empiriske model er en såkaldt gravitationsmodel. Gravitation kommer af det engelske ord
”gravity”, der betyder tyngdekraft. En gravitationsmodel består grundlæggende af en
gravitationsligning. Ligningen siger, at handel mellem to lande afhænger positivt af landenes
økonomiske størrelse og negativt af afstanden mellem dem. Dette er analogt til tyngdekraften,
hvor tiltrækningen mellem to legemer er større, jo mere legemerne veje, og mindre jo større
afstanden mellem dem er.

Standardformen af gravitationsligningen er:

(1)

Xij er værdien af eksporten fra land i til land j, Distijer afstanden mellem land i og j,
Yi er et mål – fx BNP – for den økonomiske størrelse af land i, og  er en konstant, der angiver

niveauet. ,  og  angiver elasticiteterne for de respektive variable. Eksempelvis vil en
stigning i Yi på 1 pct. betyde, at eksporten forøges med Formel pct.

Ligningens form er oprindeligt inspireret af Newtons ligning om sammenhængen mellem
tyngdekraft, masse og afstand. Efterfølgende har sammenhængen endvidere vist sig empirisk
holdbar til at beskrive handelsmønstre

Ideen er, at afstanden mellem de to lande er et mål for transportomkostninger – jo større
transportomkostninger, jo mindre handel. Det er selvfølgelig ikke et perfekt mål, da
transportformen også har betydning. Hvad angår den økonomiske størrelse af landet, er idéen, at
to store lande i økonomisk forstand handler mere sammen end små lande.

Den konkrete model
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Med udgangspunkt i ligning (1) kan modellen udvides, så den inkluderer flere variable. Den
endelige model i dette notat bygger på følgende ligning:[2]

(2)

 

Hvor:

Xij Værdien af vareeksporten fra land i (eksportland) til land j (importland).
Yi BNP i eksportland.
Yj BNP i importland.
Ai Areal af eksportland.
Gi Offentligt forbrug i pct. af BNP i eksportland.
Servi Værditilvækst i serviceerhverv i pct. af samlet værditilvækst i eksportland.
Servj Værditilvækst i serviceerhverv i pct. af samlet værditilvækst i importland.
Rij Isolationsgrad for eksportland i forhold til alle lande med undtagelse af importlandet.
Distij Afstanden mellem eksport- og importland målt mellem handelscentre.
Popi Befolkningstallet i eksportland.
Bordij Dummy-variabel for fælles grænse. Hvis eksport- og importlandet grænser op til hinanden,
antager variablen værdien 1. Ellers 0.
Seaj Dummy-variabel for hav-adgang. Hvis importlandet har adgang til havet, antager variablen
værdien 1. Ellers 0.
a Konstant, der angiver niveauet for det givne år.
b1-b11 Koefficienter for de respektive variable.
e Grundtallet for den naturlige logaritme.

Modellens variable præsenteres og forklares nedenfor.

Handel
Modellen må naturligvis indeholde tal for samhandlen mellem hvert par af lande, der indgår i
undersøgelsen. Her i modellen er eksporten valgt som mål for samhandelen. Importen kan ganske
simpelt bestemmes ud fra eksporten. Fx er den danske import af tyske varer lig den tyske eksport
til Danmark, idet der ses bort fra eventuelle forskelle i opgørelsesmetoderne mellem eksport og
import. Handelstallene dækker udelukkende for handel med varer.

Størrelse
I en gravitationsmodel antager man normalt, at jo større to økonomiske masser er, jo mere
handel vil der være mellem dem. Derfor inkluderes BNP for både eksport- og importland.

Det skal dog tages med i betragtningerne, at et stort land som fx USA vil eksportere mindre i
forhold til sin størrelse pga. et stort hjemmemarked end et lille land som fx Danmark. Ligeledes vil
det store land i højere grad være selvforsynende og vil derfor importere mindre i forhold til sin
størrelse end det lille land.

Som følge herfra er der relevant også at inkludere befolkningsstørrelsen. Dette kan fange effekten
af, at store lande har en relativ lille udenrigshandel pga. store hjemmemarkeder og det faktum, at
de i højere grad er selvforsynende. Kun befolkningsstørrelsen for eksportlandet er signifikant og
dermed medtaget i analysen.

Transportomkostninger
I en gravitationsmodel anvendes afstanden mellem to lande som en approksimation for
transportomkostningerne forbundet med handel mellem de to lande. Da et land ikke er ét punkt
på kortet, findes der ikke en entydig måde at opgøre afstanden på. Her brugt afstanden mellem
de to landes handelscentre. Handelscentret kan fx være den største by eller midtpunktet for den
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økonomisk stærkeste region.

Afstanden mellem handelscentre er dog ikke altid fyldestgørende. Grænser to lande op til
hinanden, vil der ofte være stor indbyrdes handel i grænseregionen, selv om handelscentrene
ligger langt fra hinanden. Derfor inkluderes en dummy for fælles grænse for at tage hensyn til
dette forhold. Bro- eller tunnelforbindelse som fx mellem Danmark og Sverige regnes også som en
fælles grænse.

Afstandsvariablen fanger heller ikke det forhold, at der kan være store indre afstande i et land.
Det betyder øget indenlandsk transportlængde i eksportlandet, hvis varen fx først skal til en fælles
udskibningshavn. Derfor er det relevant at medtage et lands areal for at tage højde for store indre
afstande i eksportlandet. Arealet i importlandet kan have en lignende betydning, men denne
variabel er ikke medtaget, da den ikke er signifikant.

Endelig er det også relevant for transportomkostningerne, hvordan transporten foregår. Det er
typisk billigere at transportere varer over vand end over land. Lande med adgang til hav vil derfor
have en handelsmæssig fordel. Af den grund medtager modellen en dummy, der antager værdien
1, hvis importlandet har adgang til hav. Den tilsvarende dummy for eksportlandet er insignifikant
og medtages derfor ikke

Isolationsgrad
Er to lande geografisk isoleret fra de øvrige lande, vil disse lande handle relativt meget med
hinanden. Det er fx tilfældet med Australien og New Zealand, der har en langt større samhandel,
end deres indbyrdes afstand umiddelbart berettiger til. De har så at sige ikke andre lande at
handle med end hinanden.

Rijer isolationsgraden af land i i forhold til alle handelspartnere med undtagelse af land j:

 (3)

Begrundelsen for variablen er, at jo mere isoleret land c er fra alle andre handelspartnere end
land d, jo større vil handlen med land d være. Desuden er afstanden til hver af de øvrige lande
vægtet med deres BNP, da afstanden får større vægt, hvis der er tale om en potentiel stor
handelspartner.

Strukturelle forhold
Andelen af tjenesteydelser ud et lands samlede produktion er også bestemmende for
handelspotentialet. Et land, hvis produktion i høj grad udgøres af tjenesteydelser, vil i mindre
udstrækning have mulighed for at eksportere varer. Derudover vil et sådant land i højere grad
importere varer udefra. Af den grund medtages andelen af tjenesteydelser i produktionen både for
eksport- og importlandet.

Derudover har den offentlige sektors andel af den totale økonomi betydning for størrelsen af
samhandel med udlandet. Argumentet for dette er, at den offentlige sektor i betydeligt mindre
omfang end den private sektor står for eksport af varer. Derfor medtager modellen det offentlige
forbrug i forhold til BNP.

Variable, der ikke er taget med i den endelige model
En del relevante variable er udeladt af analysen. Enten fordi de ikke kan forklare udsvingene i
eksporten i tilstrækkelig høj grad, eller fordi det ikke er muligt at finde brugbare data. Det kan fx
dreje sig om følgende:

Mange af landene i undersøgelsen er medlem af forskellige frihandelsområder. Eksempler er EU og
de nordamerikanske lande i NAFTA. Disse områder er kendetegnet ved fraværet af toldmure

Baggrundspapir til kapitel 2: Udnyttelse af OECD-landenes handelspote... http://www.kfst.dk/service-menu/publikationer/konkurrence-redegoerel...

3 af 8 21-08-2013 12:56



mellem de enkelte medlemslande. Derfor kan det forventes, at et medlemsland handler mere med
et tilsvarende medlemsland end med et land uden for frihandelsområdet. Af den grund bør man
inkludere en dummy-variabel, der fanger, når begge lande i et konkret samhandelsforhold er med
i samme frihandelsområde. Analysen viser dog, at en sådan variabel ikke påvirker eksporten
signifikant. Modellen tager derfor ikke højde for frihandelsområder.

På linie med frihandelsområder kan det være relevant at medtage det forhold, at visse lande har
fælles valuta. Det drejer sig i praksis om de 12 lande i Euro-samarbejdet. Men som tilfældet er
med frihandelsområder påvirkes eksporten i signifikant af, at landene indbyrdes har fælles valuta.

Det kunne være interessant at inddrage landenes forsyninger af forskellige ressourcer
(endowments). På den måde vil analysen nærme sig traditionel handelsteori[3], hvor det i høj
grad er fordelingen af ressourcer, der bestemmer handelsmønstrene. De lande, der i særlig
udstrækning besidder naturressourcer, som de øvrige efterspørger, vil typisk eksporter meget. Et
eksempel er Norges store beholdning af olie og dermed betydelige olieeksport. Det er dog yderst
kompliceret at måle størrelsen af forskellige ressourcer, da disse ofte også foreligger i form af
human kapital. Derfor er disse forhold ikke medtaget i analysen.

Endeligt er de en mulighed at undersøge, hvorvidt det gavner handelen, hvis landene er knyttet
sammen i en eller anden form for kulturelt fællesskab. Dette kan dreje sig om fælles sprog, fælles
identitet og lignende. Fx vil Østrig alt andet lige handle mere med Tyskland end Italien, selv om
begge er nabolande. Dog er det svært klart at definere, hvornår to lande har et kulturelt
fællesskab. Derfor er dette forhold ikke medtaget i modellen.

Estimation af modellen
Modellen specificeret i ligning (2) estimeres ved en standard OLS-estimation. Først foretages en
logaritmisk transformation af ligningen, så det er muligt at anvende OLS. Det giver følgende
udtryk:

(4)

 

 

hvor ,  for k = 1,,6,10,11 og  for k = 7,,9.

Estimationsresultaterne er som vist i tabel 1. Data er fra 2003.

Tabel 1: Estimationsresultater for gravitationsmodellen

Variabel Koefficienter T-teststørrelse P-værdi

konstant 5,72 2,77 0,006

ln(Yi) 1,38 22,03 0,000

ln(Yj) 0,81 33,21 0,000

ln(Popi) -0,40 -6,20 0,000
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ln(Ai) -0,19 -6,83 0,000

ln(Gi) 0,88 5,02 0,000

ln(Servi) -2,52 -6,25 0,000

ln(Servj) 0,88 2,93 0,003

ln(Distij) -0,90 -25,89 0,000

ln(Rij) 0,33 4,02 0,000

Bordij 0,30 2,17 0,030

Seaj 0,27 2,91 0,004

Antal observationer: 812

R2: 0,846
F-teststørrelse: 398,41
F-sandsynlighed: 0,000

Tabellen viser, at alle de estimerede koefficienter er forskellige fra nul på et 5 pct.
signifikansniveau. Dette er naturligvis ikke overraskende, eftersom insignifikante variable er
blevet fjernet fra modellen. Det ses desuden på teststørrelserne, at det især er variablene for BNP
og afstand – dvs. de oprindelige forklarende variable fra ligning (1) - der forklarer variationen i
eksporten.

Koefficientfortegnene er som forventet i foregående afsnit. Dog bemærkes det, at det offentlige
forbrug i pct. af BNP i eksportlandet har en positiv effekt på eksporten. Dette er uventet, eftersom
den offentlige sektor i mindre grad eksporterer end den private sektor. Forklaringen er dog, at
koefficienten for offentligt forbrug i pct. af BNP er identisk med en hypotetisk koefficient for
værdien af det offentlige forbrug, når modellen transformeres logaritmisk. Og da værdien af det
offentlige forbrug er stærkt korreleret med BNP, fås den positive effekt.

Udnyttelse af handelspotentiale
Estimationsresultaterne er mindre interessante i sig selv. De skal principielt blot bruges som input
i beregningen af handelspotentialet for hvert land.

Tallene for handelspotentialet findes for hvert enkelt samhandelsforhold ved at indsætte
koefficientestimaterne fra tabel 1 i ligning (2).[4] Hermed finder man et estimat for land i’s
eksport til land j. Dette estimat udtrykker potentialet for eksporten fra land i til land j estimeret på
baggrund af forhold som afstand, BNP, befolkning osv.

Land i’s samlede handelspotentiale er nu summen af de enkelte handelspotentialer i forhold til de
øvrige lande i analysen. Dermed opnås et bud på, hvor meget land i kan forventes at eksportere.
Svarer den reelle eksport til dette bud, siges handelspotentialet at være udnyttet 100 %. Er den
reelle eksport derimod mindre haves en udnyttelse under 100 % og vice versa.

Tabel 2 viser udnyttelsen af handelspotentialet for henholdsvis eksport, import og samlet
handel.[5]

Tabel 2: Procentvis udnyttelse af handelspotentiale
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Samlet Eksport Import

1 New Zealand 438 436 439

2 Australien 376 499 314

3 Ungarn 282 263 304

4 Slovakiet 257 327 207

5 Tyrkiet 225 260 204

6 Sverige 180 190 169

7 Portugal 171 137 205

8 Finland 166 165 166

9 USA 165 143 183

10 Irland 161 224 108

11 Polen 161 180 147

12 Canada 158 183 135

13 Tjekkiet 148 111 227

14 Island 145 150 141

15 Østrig 145 121 180

16 Norge 128 147 104

17 Mexico 126 199 86

18 Grækenland 124 66 161

19 Spanien 117 109 123

20 Tyskland 103 122 86

21
Belgien-
Luxembourg 99 96 102

22 Holland 90 86 94
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23 Danmark 86 90 82

24 Storbritannien 82 72 93

25 Schweiz 82 66 104

26 Japan 80 81 78

27 Korea 63 61 65

28 Italien 62 62 63

29 Frankrig 48 50 47

Note: Landene er rangeret efter udnyttelse af det samlede handelspotentiale.

Tabellen viser, at landene i Oceanien – New Zealand og Australien – formår at udnytte deres
handelspotentiale i ekstrem grad. Forklaringen er hovedsageligt, at disse lande pga. de store
afstande har et lavt handelspotentiale men alligevel en betydelig handel. Noget tyder derfor på, at
der er forhold uden for modellen som i særlig grad bestemmer handelen hos disse lande.

Samme billede kan man til dels se hos lande som Ungarn, Slovakiet og Tyrkiet, der alle har
udnyttelsesgrader langt over de øvrige lande. Fælles for disse lande er, at de er i gang med en
omstillingsproces. Derfor er der et vist belæg for at hævde, at der er særlige forhold ved
transitionsøkonomier, som modellen ikke tager højde for.

Derfor bør Danmark primært sammenlignes med lande, der ligner os selv. På den måde undgår
man, at landespecifikke forhold, der ikke er inkluderet i modellen, får en for stor indflydelse. Figur
1 illustrerer netop udnyttelsen af handelspotentialet for Danmark og en række andre vestlige
lande.

Figur 1: Udnyttelse af handelspotentiale – udvalgte lande

Figuren viser, at Danmark lige akkurat ligger over gennemsnittet for EU-14, om end vi stadig er et
stykke efter lande som Sverige, Finland etc.
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Bilag: Data benyttet i modellen

Data er fra 2003. Data dækker 29 OECD-lande, idet Belgien og Luxembourg ses som ét land.

 Enhed Kilde

Eksport for samtlige
landekombinationer

1.000 USD OECD - International Trade by
Commodities Statistics (SITC rev.
3)

BNP 1.000.000 USD OECD – Annual National Accounts

Befolkningstal 1.000 personer OECD – Annual National Accounts

Areal Km2 Verdensbanken – Key
Development Data & Statistics

Offentligt forbrug 1.000.000 USD OECD – Annual National Accounts

Værditilvækst i
serviceerhverv*

Pct. af samlet
værditilvækst

OECD – Statistics on Value Added
and Employment

Afstand mellem
handelscentre

Km Tal fra Økonomi- og
Erhvervsministeriet

* Hvor tal fra 2003 ikke har været tilgængelige, er seneste år med data benyttet.

 

[1] Luxembourg hører i undersøgelsen under Belgien, hvorfor der opereres med 29 lande og ikke
alle 30 OECD-lande.

[2] Variablene er tilført multiplikativt, så den funktionelle form bevares fra ligning (1) bevares.
Dummy-variable er dog medtaget som eksponent til eksponentialfunktionen, således at disse vil
indgå additivt i en senere logaritmisk transformation.

[3] Især Hecksher-Ohlin modellen.

[4] Estimaterne for Xij bevarer ikke sin middelrethed, når man forlader log-transfomationen.
Konsekvensen er, at estimaterne i gennemsnit overvurderer eksporten. Dermed indebærer
analysen en estimeret samlet handel for alle lande, der ligger over den faktiske handel. For at
kompensere for denne skævhed normeres eksport-estimaterne med summen af den faktiske
eksport for alle lande.

[5] Handelspotentialet ift. import for land j findes ved et summere eksportestimaterne Xijfor alle
øvrige lande i. Samlet handel dækker summen af eksport og import.
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